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Sammanfattning 
Uppsatsen undersöker hur den sociala kategorin nyanländ konstrueras i Moderaternas 

enskilda motioner före och efter det fenomen som brukar kallas för flyktingkrisen år 

2015. Det här görs genom kritisk diskursanalys och Faircloughs tredimensionella 

modell har varit central för studien. Uppsatsen har visat att begreppet nyanländ används 

mer frekvent år 2014 jämfört med 2019 och att begreppets konnotationer förändrats, 

utifrån bland annat nyliberala, nationalistiska och välfärdsdiskurser. Uppsatsen visar hur 

begreppet nyanländ som social kategori mellan åren omförhandlas och att en central 

aspekt i detta är hur nyanlända konstrueras utifrån en diskurs kring huruvida de kan 

generera samhällsvärde eller inte. 
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1.Inledning och bakgrund 

Migrationsmönster över världen förändras ständigt. Det innebär att nationer behöver anpassa sig 

politiskt till immigration. I augusti år 2014 uppmanade den dåvarande stadsministern Fredrik 

Reinfeldt från Moderaterna i ett tal det svenska folket att: ”öppna sina hjärtan för de mycket 

utsatta människor som vi nu ser ute i världen” (Reinfeldt, 2014). År 2015 förändrades 

migrationsmönstren till Sverige vilket blev upphovet till att det som senare kom att kallas 

flyktingkrisen uppstod.  

 

De förändrade migrationsmönstren och uppkomsten av flyktingkrisen innebar förändringar av 

migrationspolitiken vilket mynnade ut i beslut om restriktivare asylpolitik från den dåvarande 

nytillträdda regeringen som leddes av Socialdemokraterna i samarbete med Miljöpartiet. Den här 

förändringen av migrationsmönster och beslut inom politiken beskrivs ofta medialt som en 

vändpunkt den politiska bilden av immigration. År 2019 höll Moderaternas nye partiledare Ulf 

Kristersson ett tal under järvaveckan där han bland annat sa att: ”Svensk invandringspolitik 

måste vara mycket stram i många år framåt. Stramare än idag. Och därför kan vi inte gå 

tillbaka till mer generösa regler än i andra länder.”  (Den nya svenska modellen—Ulf 

Kristerssons tal på Järvaveckan 2019 | Nya Moderaterna, u.å.).  

 

I riksdagsvalet 2014 röstade 24,33% på Moderaterna. Efter valet 2018 var det istället 

19,89% som röstat på dem (Valmyndigheten, 2014, 2019). En av anledningarna som 

Moderaterna själva har identifierat till denna nedgång i valresultatet är deras tidigare 

hållning i immigrationspolitiken. Ulf Kristersson har nu därför öppnat för möten med 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (Moderaterna, 2019). Att öppna för 

samtal indikerar ett möjligt samarbete mellan partierna vilket tidigare ansetts otänkbart då 

Moderaterna tidigare kritiserat Sverigedemokraterna för deras nationalistiska ideologi.  

 

Begreppet nyanländ är ett begrepp som används för att benämna en kategori människor i 

samhället som immigrerat. Det är ett begrepp som används frekvent av myndigheter  

(Arbetsförmedlingen, 2019; Migrationsverket, 2019; Skolverket, 2019), politiker och media. Hur 
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människor som immigrerat kategoriseras påverkar i många fall personernas rättigheter och 

skapar också föreställningar kring personens essens eller sätt att vara (Thomaz, 2018). Samma 

människor kan benämnas med en rad kategorier men varje kategori har olika klang, laddning och 

innebörd. Zetter (2007) menar att olika typer av byråkratiska kategorier påverkar den politiska 

styrningen av de kategoriserade människorna och även samhället i stort. Kategorier påverkar 

också bilden av dessa människors egen möjlighet till agens, detta är bakgrunden till att vi valt att 

undersöka hur begreppet nyanländ konstrueras i politiska motioner. Politiska beslut ligger till 

grund för myndighetsutövning, därför är det intressant att se hur politiker konstruerar den 

verklighet som de tar beslut om.  

 

Flyktingkrisen 2015 var benämningen på fenomenet som innebar att en större andel människor 

sökte asyl i Sverige till följd av bland annat väpnade konflikter samt nya förordningar kring 

asylrätt (Nationalencyklopedin, 2015). Det finns flera studier som undersökt och kritiserat 

begreppet flyktingkris. Fokuset för denna studie ligger dock inte vid att undersöka flyktingkrisen 

som fenomen utan snarare på dess möjliga effekter på konstruktionen av kategorin nyanländ. I de 

citat som visats ovan från politiska tal kan vi se en skillnad i den bild som Moderaterna medialt 

visar kring sin inställning till immigration. Frågan är huruvida det går att se skillnader i hur 

begreppet nyanländ konstrueras i Moderaternas egna politiska material. Vi har valt att undersöka 

huruvida det går att se skillnad i Moderaternas politiska motioner år 2014, vilket är före 

flyktingkrisen, och sedan 2019, som är några år efter flyktingkrisen för att se huruvida den 

diskursiva praktiken av begreppet nyanländ förändrats.  

 

Det material som ligger till grund för studien är enskilda riksdagsmotioner från politiker som 

företräder Moderaterna och som publicerats på riksdagens hemsida under 2019 samt innehåller 

ordet nyanländ. Begrepp kan institutionaliseras och det har begreppet nyanländ till viss del gjort 

men de många olika sätt som de används på av myndigheter visar att dess innebörd inte är fast 

utan konstrueras diskursivt. Begreppet nyanländ är ett begrepp vars innebörd genom 

institutionalisering kan komma att få en mer enhetlig definition. Genom att titta på Moderaternas 

motioner kan vi se vilka diskurser som just nu används i konstruktionen av den sociala 

identiteten nyanländ i det här fältet, vilket ger en inblick i vilka konnotationer och diskurser som 

ligger till grund för konstruktionen av den sociala kategorin nyanländ.  
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1.1 Syftesförklaring 

Uppsatsen undersöker hur politiker från Moderaterna i riksdagen talar om kategorin nyanlända i 

enskilda motioner år 2014 respektive år 2019 och om det finns någon förändring i hur 

konstruktionen av begreppet nyanländ konstrueras. Syftet är att undersöka huruvida 

flyktingkrisen år 2015 har förändrat konstruktionen av kategorin nyanländ. Uppsatsen utgår ifrån 

följande frågeställningar: 

• På vilket sätt konstrueras den sociala kategorin nyanlända i Moderaternas motioner år 

2014 och 2019? 

• Har konstruktionen av den sociala identiteten nyanländ förändrats mellan de två 

tidpunkterna? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter det inledande kapitlet följer kapitel två, tidigare forskning där vi översiktligt kommer gått 

igenom tidigare forskning inom ämnet. Kapitel tre avhandlar den teoretiska ramen vi har arbetat 

efter som främst bygger på Faircloughs kritiska diskursanalys och Halls teori om 

stereotypifiering. Kapitel tre redovisar även vissa centrala begrepp som används i analysen. I 

Kapitel fyra presenteras det material som använts i studien, hur urvalet gjorts och hur det 

bearbetats initialt och sedan utifrån Faircloughs lingvistiska verktyg.  I Kapitel fem har vi 

redovisat det resultat som bearbetningen av materialet utmynnat i, samt vår tolkning och analys 

av datamaterialet genom applikationen av Faircloughs lingvistiska verktyg på den textuella och 

diskursiva nivån. Det sjätte kapitlet innehåller konklusioner och reflektioner kring den sociala 

praktiken. Det sjunde kapitlet innehåller en slutdiskussion där uppsatsen resultat summeras och 

diskuteras utifrån tidigare forskning, teori och metod.   

2. Tidigare forskning 

Följande avsnitt syftar till att kartlägga delar av de fält inom den sociologiska forskningen som 

varit viktiga för vår förståelse av hur nyanlända konstrueras i Moderaternas enskilda 

riksdagsmotioner. Den forskning som kommer att redogöras för har vi hittat genom Uppsala 

universitetsbiblioteks gemensamma sökmotor. Forskning som varit relevant för studien är 
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tidigare analyser av politiskt material, men även forskning kring olika typer av kategoriseringar 

av människor, särskilt sådana som rör immigration och etnicitet. Kritisk diskursanalys är ett bra 

verktyg för att undersöka kategorisering av människor. I avsnittet kommer vi att redogöra för 

snarlika studier men i en annan kontext med fokus på andra typer av kategoriseringar. Begreppet 

nyanländ har inte undersökts tidigare i en svensk kontext före och efter flyktingkrisen och vi har 

där identifierat en forskningslucka. 

 

2.1 Kritisk diskursanalys av politiskt material 

Norman Fairclough som har varit del i att utarbeta det teoretiska och metodologiska ramverks 

som den här studien utgår ifrån, har själv publicerat ett antal artiklar där han applicerar sin 

variant av kritisk diskursanalys på politiskt material och politiska diskussioner. Artiklarna 

utgör goda exempel på hur diskursanalys kan appliceras på politiskt material och bidra med nya 

insikter till politisk analys. I artikeln, New Labour, argumenterar Fairclough bland annat för hur 

viktiga språkliga skiften är för att analysera ett partis politik. Fairclough hävdar att analysen 

framförallt är nödvändig då allt fler “moderniserade” regeringar fäster ett starkt fokus vid 

allmänhetens representationer och tolkningar av politik och regering (Fairclough, 2013, s. 381–

382).  

 

Språkliga skiften är något som har varit av intresse för oss i vår analys då det är just ett språkligt 

skifte vi har undersökt. Fairclough argumenterar för att en språklig analys, diskursanalys i 

synnerhet, kan vara ett nödvändigt komplement till politisk analys. Fairclough exemplifierar 

genom att applicera en variant av sin kritiska diskursanalys på dåvarande New Labours 

språkbruk när de satt i regering. Fairclough argumenterar för ett språkligt perspektiv utefter tre 

huvudsakliga punkter. I den första punkten menar Fairclough att ett språkligt perspektiv är 

nödvändigt för att New Labours filosofi, strategi och värdegrund främst formuleras, och 

omformuleras, genom tal och i andra fall av New Labours olika texter. Fairclough menar att 

språkliga skiften blir analytiskt viktiga för att landa i en analys av partiets politik. I den andra 

punkten argumenterar Fairclough att perspektivet behövs för att förstå dessa ‘moderniserade’ 

typer av regeringar, exempelvis New Labour, som sätter en förstärkt betoning på allmänhetens 

representationer och tolkningar av politik och regering. I den tredje och avslutande punkten 

argumenterar Fairclough för att perspektivet är värdefullt då samtida politik ofta centrerar kring 
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personligheten hos politiska ledare, som Blair, vars kommunikativa stil är professionellt 

designad och kräver lingvistisk samt semiotisk analys. Fairclough identifierar tre huvudsakliga 

dimensioner i New Labours språk: politiska diskurser, regeringsgenrer och politiska stilar 

(Fairclough, 2013, s. 381–391). Artikeln visar ett koncentrerat exempel på hur en kritisk 

diskursanalys kan appliceras på ett politiskt material och bidra med nya insikter.  

 

2.2 Social kategorisering och etnicitet 

I vår analys av moderaternas enskilda riksdagsmotioner har det varit intressant att även utforska 

begreppen social identitet och social kategorisering särskilt kopplat till migration och etnicitet. 

Studien rör inte direkt begreppet etnicitet utan fokuserar på immigration, men bilden av hur 

etnicitet konstrueras är ändå relevant för förståelsen av hur en social kategori skapas. Social 

kategorisering är ett brett tema inom den sociologiska forskningen vilken handlar om hur 

människor kategoriseras i samhället. (2000) ställer sig frågan i hur hög grad kategorisering anses 

som något essentialistiskt av människor. De undersöker genom en kvantitativ studie i USA 

människors attityder kring huruvida olika kategorier är medfödda eller socialt konstruerade. 

Studien är liten men visar ändå att vissa kategorier anses mer essentialistiska och att dessa allt 

som oftast rör det som benämns som etnicitet.  

 

Etnicitet som begrepp är välanvänt såväl inom politik som populärkultur men det används på 

många olika sätt.  Historiskt har etnicitet beskrivits som något medfött biologiskt och 

evolutionärt, en syn som härstammar från Darwins teorier, det är alltså en syn som delvis verkar 

leva kvar. Ett annat sätt att se på etnicitet är att det är en konstruerad identitet som hela tiden 

utvecklas och förhandlas. De etniska gränserna kan smalnas av eller utökas och är därigenom 

inte konstanta och heller inte statiska. Snarare är själva uppkomsten till etniciteten en spegling av 

ett sätt att konstruera sin egen identitet och fungerar som gränsdragning mellan olika grupper i en 

population (Nagel, 1994). Vår studie av moderaternas enskilda motioner är en del i att utforska 

hur kategorisering till följd av immigration konstrueras. Immigration och etnicitet är två begrepp 

som ofta sammankopplas, varför konstruktionen av detta begrepp bör nämnas och förklaras. I vår 

studie är det dock inte ett centralt begrepp.  
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Faircloughs artikel, “Political Correctness” visar hur representationer av grupper kan skapa en 

bild av en homogen grupp. Fairclough visar hur språket kan användas för att anklaga sina 

politiska motståndare med “PC-stämpeln” vilket skapar en sorts konstruerad homogenitet även 

inom den anklagade gruppen. Enligt Fairlcough kan det ses som en homogenitet som är 

producerad av just “etiketteringen” (Fairclough, 2003). Konstruktionen av grupper är av säreget 

intresse för oss då vi, bland annat, vill undersöka hur konstruktionen av nyanlända påverkar hur 

denna grupp kategoriseras. Artikeln utgör ett vägledande exempel för hur CDA kan appliceras på 

ett politiskt material och hur politiska genrer och stilar kan identifieras och tolkas.  

 

En annan studie av politiskt material med kritisk diskursanalytiskt angreppssätt som också 

fokuserar på kategorisering och etikettering av människor och grupper är artikeln ”A 

comparative discourse analysis of the construction of ‘in-groups’ in the 2005 and 2010 

manifestos of the British National Party” (Edwards, 2012). Studien en kritisk diskursanalys som 

också berör det brittiska politiska landskapet och fokuserar på ett parti som ofta betecknas som 

ett populistiskt parti det vill säga British national party. Analysens forskningsdesign liknar på 

flera sätt den som använts i vår studie. Artikeln redogör för hur författaren genom korpusanalys 

har undersökt hur partiet British National Party har förändrat sitt sätt att tala mellan 2005 – 2010.  

Edwards (2012) redogör för hur partiets partiprogram och politiska material vid 2005 hade ett 

innehåll som bröt mot brittiska lagar då det var rasistiskt. För att kunna delta i politiska samtal 

var partiet därför tvunget att ändra sitt språk, vilket var en anledning till att en drastisk förändring 

skedde i det politiska språk som användes av partiet år 2010. Edward (2012) har i analysen lagt 

särskilt fokus på analys av pronomenanvändning. Han har analyserat hur pronomenet ”vi” 

används för att skapa kollektiva identiteter och därigenom även social kategorisering av andra 

grupper. Han menar att partiet i hög grad även år 2010 använder pronomen som ”vi” och ”oss” 

för att benämna en avgränsad grupp som i övrigt benämns som brittisk, vit och 

ursprungsbefolkning (native) förekommer. Partiet skapar på det här sättet in-grupper som 

exkluderar andra grupper. 

 

KhosraviNik (2009) har genom kritisk diskursanalys undersökt hur flyktingar, asylsökande och 

invandrare skildras i brittisk media. Även denna studie jämför hur det sett ut under två olika 

tidsperioder. Den jämför hur det såg ut under balkankonflikten 1999 och hur det såg ut i valet 
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2006. KhosraviNik (2009) fokuserar på hur migranter framställs och identifierar utifrån det 

nyckelord som flykting och invandrare.  Han identifierar att år 1999 framställs flyktingar av flera 

nyhetstidningar i termer av offer och visar på hur media gör försök att humanisera flyktingar 

genom narrativ och individualisering. Det här görs bland annat genom detaljrika beskrivningar 

av flyktingar som gör vardagliga saker innan kriget bryter ut och de tvingas fly, och även genom 

detaljerade beskrivningar av deras ålder och utseende. KhosraviNik (2009) menar dock att 

humaniseringen av flyktingar blir en del i ett politiskt spel som syftar till att framställa den 

krigande nationen i negativa ordalag med anledning av Storbrittaniens politiska positionering.  

När KosraviNik återkommer år 2005 analyserar han istället tidningsartiklar från år 2005. 

Nyckelorden som identifieras är inte längre flykting utan invandrare och asylsökande. Det han 

finner är att 2005 har fokus skiftat från att framställa immigranter som offer och humaniserade 

och talar istället om problemet med invandringen för staten Storbrittanien. KhosraviNik (2009) 

identifierar i likhet med Edwards (2012) studie att det analyserade materialet talar utifrån in – 

och ut-grupper. Immigranter framställs som ett hot medan den övriga befolkningen som benämns 

som ”vi” framställs som att de befinner sig under attack.  

 

Capdevila & Callaghan (2008) har också tittat på det brittiska politiska landskapet, men istället 

undersökt politiska tal och hur dessa beskriver immigranter till Storbrittanien. Deras studie visar 

hur andrafiering upprätthåller rasistiska strukturer och maskerar dessa genom att talarna 

exempelvis förklarar att de inte är rasister. En annan studie som också visar på andrafiering är en 

studie från Kanada av Huot m.fl. (2016) vilka genom analys av problemformuleringar i 

Kanadenisk immigrationspolicier visar hur andrafiering sker i problemformuleringar och hur 

lösningarna på problemen därmed upprätthåller rasistiska strukturer i sin konstruktion. 

 

Diskursanalyser kring hur diskurser förändrats till följd av de förändrade migrationsmönstren år 

2015 har gjorts av olika fält och i olika länder. Griebel och Vollman (2019) har studerat hur 

migration framställs I tyska dagstidningar före och efter flyktingkrisen och lyfter perspektivet 

kring kulturalisering och dess tveeggade användning. Kulturalisering beskrivs som en process 

där det som är främmande målas upp som kopplat till en främmande kultur, kulturalisering 

används för att motivera å ena sidan ett behov för ett öppet och tolerant samhälle och å andra 

sidan används det för att måla upp immigranter som ett hot. Krotofil & Motak (2018) har tittat på 
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hur diskursen kring flyktingkrisen ser ut inom den katolska kyrkan i Polen. De sammankopplar 

genom korpusanalys hur religionsbaserade värderingar kring flykt och diskurser formas och 

omformas inom kyrkan. De finner att det inom den katolska kyrkan också finns ett framställande 

av flyktingar genom andrafiering samtidigt som det också finns en inkludering genom att 

beskriva de som flyr som några som bör accepteras som bröder och systrar på grund av sitt 

lidande trots att de är annorlunda och inte delar samma tro.  

 

Hur immigranter kategoriseras kopplas ofta ihop med migrationsskäl. En benämning som 

används för hur olika grupper av människor konstrueras är begreppet ”label” eller ”ettikett” som 

används av Zetter (2007). Det här kan också ses som en form av kategoriserig. Benämningen  

etikett menar Zetter (2007) fyller ett eget metaforiskt syfte och den förklarar hur olika 

benämningar skapar förutsättningar men också en bild av personer som migrerats historia. Därför 

använder han den för att förklara den process som gör att migranter får olika lagstadgade men 

även rent sociala rättigheter. Zetter intresserade sig för hur benämningen flykting används genom 

studier av hur bostadspolitiken för flyktingar i Cypern arrangerades. Zetter såg då hur 

benämningen flykting på olika sätt påverkar institutionella regler och lagar. Zetter (1991) 

förklarar i artikeln Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity vilka 

konsekvenser olika institutionaliserade benämningar av begreppet flykting får för människor.  

 

Zetter (2007) vidareutvecklade senare sitt resonemang till följd av att dessa etiketter förändrats  

mycket till följd av förändrade och mer komplexa migrationsmönster. De begrepp som tidigare 

användes skilde distinkt på de människor som migrerat på grund av krig eller politiska konflikter 

och de som migrerat av ekonomiska skäl. Den här uppdelningen har också blivit 

institutionaliserad både genom UNCHR och FN och vidare även i många länders nationella lagar 

och förordningar kring immigration (Krotofil & Motak, 2018). Begreppet flykting formades från 

början av humanitära frivilligorganisationer som genom begreppet kunde beskriva en person som 

inte längre hade kontakt med sitt ursprungsland och som flytt till ett annat land. I takt med den 

ökade globaliseringen  har det skett en förändring i hur begreppet används. Den tidigare 

uppdelningen mellan exempelvis ekonomiska migranter och flyktingar används fortfarande trots 

att komplexa migrationsmönster gör det svårare att urskilja exakta migrationsskäl utifrån dessa 

kategorier.  
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Begreppet flykting har haft en humanitär klang som antytt behov av skydd och begreppet har 

blivit institutionaliserat och används byråkratiskt. Med dagens migrationsmönster uppfylls ofta 

inte kriterierna för det som fanns för det traditionella begreppet flykting. Det är därför svårare att 

göra anspråk på att kalla sig flykting (Zetter, 2007). Han menar vidare att olika beskrivningar av 

immigranter bidrar till institutionalisering av politiska ideologier. Begrepp som asylsökande, 

flykting, ekonomisk flykting, illegal migrant, har alla olika klang och representerar olika 

politiska tankemönster kring de människor som beskrivs. I takt med att begreppen 

institutionaliseras byråkratiseras politiska processer och framstår då som opolitiska. De här 

begreppen påverkar även individerna som berörs då de riskerar att alienera dem. (Zetter, 2007). 

 

Thomaz (2018) har forskat kring Haitiska migranter i Brasilien och granskat politiska 

diskussioner som lett till lagstiftning kring uppehållstillstånd. Hon har i sin studie byggt vidare 

på och använt Zetters begrepp ”etikett”. Hon menar att begreppet flykting ursprungligen var en 

beskrivning av en vit manlig hjälte som flytt från kommunistiska regimer till västvärlden med sin 

kärnfamilj. Efter kalla kriget har bilden av flyktingen förändrats till att spegla förtryckta 

rasifierade ansiktslösa massor som flyr från extrem fattigdom eller inbördes konflikter, vilket 

använts för att legitimera restriktivare asylpolitik.  

 

2.3 Migration och välfärdsstater 

Den sista delen av forskning som vi undersökte var hur migration ses i relation till inkludering 

och exkludering i välfärdsstater. Det här var ytterligare en dimension som gjorde det lättare för 

oss att analysera den diskursiva praktiken i det material som analyserades. Sainsbury (2012, s. 

145–181) har utforskat hur migrationsskäl är del i att forma vilka rättigheter som immigranter 

kan ta del av i Europeiska välfärdsstater. Hon går igenom hur olika modeller av välfärdsstater ser 

ut, hur nationer hanterar immigrationsfrågan och även vilka effekter kategoriseringar får för 

immigranters rättigheter i välfärdssystemet. Sainsbury (2012, s. 145–244) menar dock att 

välfärdsstaternas modeller är del i vilka rättigheter immigranter har möjlighet att ta del av, det 

betyder att den politiska utformningen av en stat påverkar rättigheter. Dock understryker hon att 

denna förståelse också behöver kompletteras med en förståelse för hur flyktingar kategoriseras 

utifrån migrationsskäl. I boken tar hon upp vad hon kallar för ”entry categories” vilket alltså är 



10 

 

en form av kategorisering som utgår ifrån migrationsskäl för den som immigrerat till ett land. 

Sainsbury (Sainsbury, 2012, s. 4) tar upp kategorier som: arbetskraftsinvandrare, flykting, 

asylsökande m.fl. För att illustrera hur olika benämningar på flyktingar i olika välfärdsstater har 

gett olika rättigheter tar hon ett exempel från hur olika migrationsskäl regleras Genom 

konventioner för asylrätt genom FN, genom EU:s migrationsregler och genom nationella regler 

för arbetskraftsinvandring.  

 

3. Teoretiskt ramverk 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA), med detta följer ett 

antal antaganden och centrala begrepp som kommer prägla uppsatsen i sin helhet. CDA är både 

en metod och teori, vilket också är hur den används i denna uppsats. Genom att analysera de 

diskursiva praktikernas roll i relation till upprätthållandet eller transformationen av den sociala 

ordningen gör CDA anspråk på att kartlägga sambandet mellan språk och social praktik. Vidare 

kommer Halls teori om stereotypifiering att redogöras för. I avsnittet kommer det teoretiska 

perspektivet, dess medföljande antaganden samt de analytiska verktygen att presenteras. 

Avsnittet börjar med en genomgång av centrala antaganden följt av en kort beskrivning av 

teorierna i sin helhet. Sedan presenteras de centrala begreppen och de analytiska verktygen som 

används i uppsatsen.  

 

3.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

CDA är baserat på en kritiskt realistisk ontologi vilket betyder att världen ses utifrån två 

dimensioner, den naturliga och den sociala, vilkas existens är oberoende av huruvida de förstås 

eller hur väl de förstås. Vidare görs antagandet att dessa två dimensioner skiljer sig åt i avseendet 

att bara den sociala världen är beroende av mänsklig aktion för sin existens och därför är socialt 

konstruerad (Fairclough, 2013, s. 4). Det betyder att den sociala världen skapas av mänskliga 

aktioner men är inte beroende av mänsklig förståelse av den för att existera (Fairclough, 2013, s. 

4–5). Den sociala världen är konstruerad på förhand vilket innebär att den sociala världens 

sociala konstruktion inte hindrar att det finns aspekter av den som människor inte känner till eller 

har felaktig kunskap om (Fairclough, 2013, s.355). Därför menar Fairclough att CDA inte bör ses 

som en del av renodlad social konstruktivism utan snarare som en kontingent av den (Fairclough, 
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2013, s. 4–5). Synen på den sociala och den materiella världen är också den tydligaste 

skiljelinjen mellan Faircloughs kritiska diskursanalys och andra mer postmoderna 

diskursanalyser.  

 

Diskurs bör enligt Fairclough inte enbart förstås som ett brukande av språket genom tal eller 

skrift utan som en form av social praktik, vilket betyder att språkbruk är en aktiv handling som 

kan påverka sin omgivning. Vidare finns ett dialektalt förhållande mellan diskurs och sociala 

strukturer (Fairclough, 1992, s. 63–64). Diskurs kan alltså förstås som den sammantagna sociala 

processen, språkbruket bör analyseras utifrån produkten (texten), produktionen och tolkningen 

samt relationerna och de sociala förhållandena mellan dessa (Fairclough, 1989, s. 24). Detta 

grundläggande antagande, som även görs i denna uppsats, innebär att diskursen är både 

konstituerad och konstituerande, diskursen är både en representation av den sociala verkligheten 

och en del i att forma och omforma den sociala verkligheten (Fairclough, 1992, s. 65). Den 

sociala världen påverkar diskursen men diskursen påverkar även den sociala världen. Diskursens 

funktion, enligt Fairclough, är att konstituera den sociala världen, som sociala identiteter och 

relationer (1992, s. 65), vilket delvis sker genom produktionen, konsumtionen och tolkningen av 

diskursiva praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67). Diskursens konstruktiva 

funktion är därför av ett centralt intresse för CDA, ett skiljedrag görs dock mellan diskursens 

konstruktiva och representativa effekter. Världen är diskursivt representerad men vilka 

representationer som får socialt konstruktiva effekter är beroende av bland annat maktrelationer 

men även de egenskaper de delar av världen som blir representerade innehar (Fairclough, 2013, 

s. 4–5). Genom att undersöka diskursens konstruktiva funktion ämnar studien belysa hur 

nyanlända representeras och konstrueras i Moderaternas enskilda politiska riksdagsmotioner.  

Inom kritisk diskursanalys ses diskursiva praktiker som bidragande till att skapa och reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, dessa betraktas som ideologiska effekter 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). Kopplat till makt är begreppet ideologi, ett viktigt 

begrepp inom den kritiska diskursanalysen, centralt för förståelsen av hur makt och diskurs är 

sammankopplat. ”Betydelse i maktens tjänst” är hur Fairclough själv har valt definiera termen 

ideologi (Fairclough ,1995, s. 14, citerad i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s79). Fairclough 

menar att diskurser först blir ideologiska då de bidrar till produktion, reproduktion samt 
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transformation av rådande maktrelationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 79). Dessa 

diskurser kan sedan vara mer eller mindre ideologiska, förutsatt att de har konsekvenser för 

makt- eller dominansrelationer.  

Fairclough ser på sociala institutioner som ett slags behållare för olika ideologiskt-diskursiva 

formationer. Formationerna är sedan associerade till olika grupper inom institutionen. 

Formationerna kan exemplifieras genom den sociala institutionen ”Riksdagen” som innehåller 

olika grupper i form av ”riksdagspartier”, exempelvis Moderaterna. Grupperna har sedan, 

vanligtvis, en dominant ideologiskt-diskursiv formation vars typiska karaktärsdrag är att 

naturalisera ideologier, med andra ord att vinna acceptans för dessa som icke-ideologiska och 

”common sense” (Fairclough, 2013, s. 31). Kopplat till ideologi är hegemoni vilket är namnet på 

den förhandlingsprocess som skapar betydelsekonsensus, där diskursernas betydelse fastslås. 

Diskursernas betydelse är aldrig slutgiltig, det handlar snarare om en instabil och skiftande 

process där konsensus aldrig blir absolut. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 80). Det 

betyder att den dominanta diskursen enbart är det tillfälligt. Denna samling diskursiva 

formationer kan kallas för institutionens diskursordning. Diskursordningar består av olika 

diskursiva praktiker, hur text produceras och tolkas. Diskursiva praktiker präglas av genrer vilket 

är bestämda sätt att agera (Fairclough, 2013, s. 75). Det handlar exempelvis om en nyliberal 

genre eller en konservativ-liberal genre i fallet om Moderaternas motioner.  

Interdiskursivitet beskriver hur olika diskurser både inom och mellan olika diskursordningar 

fungerar för att bibehålla eller ifrågasätta den sociala ordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 77). Interdiskursivitet innebär att diskurser bygger på och blandas med andra diskurser. 

Det som karaktäriserar en förändring inom en diskursordning är när nya diskurser införlivas och 

blandas på nya sätt, medan när väldigt lite förnyelse och konventionell blandning av diskurser 

tyder på ett bevarande av den rådande sociala ordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

77).  

Ett begrepp som ligger i nära anslutning till interdiskursivitet är intertextualitet. Intertextualitet 

betecknar antagandet att kommunikativa händelser alltid bygger på tidigare händelser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77).  
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3.2 Den tredimensionella modellen 

Faircloughs (2009) tredimensionella modell bygger på antagandet att varje instans av språkbruk 

är en kommunikativ händelse som har tre distinkta dimensioner: text, diskursiv praktik och social 

praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 74).  Dessa nivåer kan urskiljas analytiskt och 

analyseras var för sig. Modellen illusteras i figur 1 nedan. 

 

Figur 1) Den tredimensionella modellen. Källa: reproduktion av Faircloughs modell i Fairclough (2013) s.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Den textuella dimensionen 

Den textuella dimensionen avser olika former av språkbruk, exempelvis tal, dokument eller 

bilder. Vid analysen av denna nivå riktas fokus på textens lingvistiska egenskaper. Det innebär 

ett fokus på bland annat: interaktionell kontroll (förhållandet mellan talare, vem styr samtalet?) 

och etos (hur konstrueras identitet genom språk och kroppsliga drag metaforer, ordval, ordföljd, 

modalitet, transitivtet och grammatik) (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). Uppsatsen 

kommer främst att fokusera på begreppen modalitet, transitivitet och ordval. Urvalet gjordes med 

bas av studiens empiriska material och forskningsfråga, intresset ligger inte i att analysera talaren 

och det empiriska materialet möjliggör heller inte en sådan analys.  

Modalitet har att göra med författaren eller talarens auktoritet, denna auktoritet kan riktas åt två 

olika håll och därför finns det två dimensioner av modalitet. Det kan handla om auktoritet över 
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andra eller auktoritet över sanning eller sannolikhet. Dessa dimensioner kallas för relationell 

modalitet och expressiv modalitet (Fairclough, 1989, s. 126). 

När det handlar om graden av auktoritet en talare har i relation till andra kallas detta för 

relationell modalitet (Fairclough, 1989, s. 126). Relationell modalitet kan vara makten att ge 

skyldigheter eller tillåtelser, exempelvis genom att tala om saker någon borde göra. Relationell 

modalitet behöver inte handla om att faktiskt kunna verkställa kraven, det handlar om 

auktoriteten att konstatera kravet eller skyldigheten. Det är även intressant att se till huruvida 

basen för auktoriteten uttalad eller outtalad, implicit eller explicit makt (Fairclough, 1989, s. 

126–127). Exempel på hur implicit makt kan användas är att studera hur användandet av 

pronomen ”vi” och ”du” ser ut. Dessa har, enligt Fairclough, relationella värderingar. 

Pronomenet ”vi” kan agera inkluderande eller exkluderande. Dessa vi-påståendena ger ofta 

intryck av implicit makt och används ofta i meningar med en hög relationell modalitet 

(Fairclough, 1989, s. 127–128). Ett exempel på detta kan vara att skriva ”vi vet alla att..”, detta 

antyder att texten inte enbart talar för sin egen åsikt utan även för läsarens. En exkluderande vi-

form är ett sätt att distansera eller frånta eget ansvar. Exempel på detta är: ”Alla som är 

nyanlända till Sverige borde delta i aktiviteter för att lära sig språket och vårt samhällssystem” 

(Beckman, 2019a, s. 2, Motion 20:892). Citatet ovan visar dels på relationell modalitet i form av 

stödverbet ”borde” och en exkluderande vi-form genom ”vårt samhällssystem”. Expressiv 

modalitet avser istället författarens grad av auktoritet över sanning eller sannolikhet. Denna typ 

av modalitet handlar om kategoriska uttalanden kring sanningen eller representationen av 

verkligheten (Fairclough, 1989, s. 129).  

Både expressiv och relationell modalitet uttrycks genom modala stödverb. Dessa verb uttrycker 

en form av auktoritet, exempelvis: kan, kan inte, måste, borde, borde inte. Dessa verb är ofta 

överlappande när det kommer till relationell och expressiv modalitet. Därför kan typen av 

modalitet inte enbart avgöras genom dessa verb utan hela kontexten måste betänkas (Fairclough, 

1989, s. 128–129).  

Modalitet är av intresse för studien då det kan visa dels vilka skyldigheter som associeras till 

nyanlända dels med vilken säkerhet en viss representation av verkligheten presenteras. Det är 

även intressant att se till när en vi-form används exkluderande respektive inkluderande.  
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Transitivitetsbegreppet fokuserar på att offentliggöra hur processer och händelser kan bindas 

samman (eller inte göra det) med subjekt och objekt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). 

Begreppet ser främst till hur passiv form och nominalisering leder till opersonlighet (Fairclough, 

2013, s. 107). Vid nyttjandet av passiv form och ett utelämnande av agenten framställs en 

händelse som oundviklig. När en sats är konstruerad på detta sätt fråntar det agenten all form av 

ansvar genom att skifta vikten till konsekvenserna och inte de processer och handlingar som lett 

till dem. Nominalisering är ytterligare ett drag som nedtonar aktörskap, där ett substantiv ersätter 

hela processen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). Transitivitetsbegreppet är intressant 

för studien då denna kan visa hur ansvar och skyldighet i relation till nyanlända porträtteras. En 

nedtoning av aktörskap i relation till problemformuleringar relaterat till nyanlända kan ge 

intrycket av att strukturella hinder inte existerar för gruppen ifråga.  

3.2.2 Den diskursiva praktiken 

Nästa steg i processen är att analysera den diskursiva praktiken. Den diskursiva praktiken 

handlar om hur en text produceras och konsumeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 85). I 

detta steg ligger fokus främst på hur existerande diskurser och genrer utnyttjas vid produktionen 

av texten samt hur konsumenten av texten använder sig av nuvarande diskurser och genrer för att 

tolka texten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). Texten är i det här fallet produkten av 

produktionen och resursen för konsumtionen. Utmaningen ligger i att identifiera de genrer och 

diskurser som ligger till grund för produktionen och tolkningen. Att analysera konsumentens 

tolkning är ingenting den här studien gör anspråk på då det empiriska materialet inte tillåter det.  

Studien kommer istället att fokusera på produktionen, hur författaren använder diskurser och 

genrer vid produktionen av en text. I omfattningen av denna studie blir intertextualitet aktuellt i 

form av att identifiera om motioner bygger på andra motioner eller refererar till varandra. Med 

detta följer antagandet att texter inte existerar i ett vakuum utan är en del av en intertextuell kedja 

som förenas genom att varje text nyttjar aspekter av tidigare textkällor (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 77). Även interdiskursivitet kommer undersökas i detta stadie. Begreppet 

kommer att vara relevant för studien för att offentliggöra reproduktion och förändring kring 

gruppen nyanlända, med andra ord hur vissa diskurser reproduceras och förändras.  



16 

 

3.2.3 Social praktik 

Det tredje och sista steget i analysprocessen är analysen av den sociala praktiken. Den här 

dimensionen brukar ofta kritiseras för att bli spekulativ och svår att nå. För att nå denna 

dimension så bör textens konsumtion analyseras samt hur den bidrar till kulturer och normer. 

Den sociala praktiken utgör det slutgiltiga steget och går ut på att ta textanalysen och den 

diskursiva praktiken och sätta dessa i förhållande till den bredare sociala praktik som dessa är en 

del av (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Social praktik handlar, förenklat, om de 

handlingar och språkbruk som manifesterar kulturer och normer, detta kan vara allt ifrån 

regleringar kring uniform i skolan till hur nyanlända presenteras i Moderaternas 

riksdagsmotioner.  

Analysen sker genom att identifiera hur relationen mellan den diskursiva praktiken och dess 

diskursordning ser ut, utmanar den eller reproducerar den. I detta skede analyseras även de icke-

diskursiva strukturerna som skapar ramen för den diskursiva praktiken. De icke-diskursiva 

strukturerna analyseras genom relevanta sociologiska teorier då dessa inte kan analyseras genom 

Faircloughs modell (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Det handlar helt enkelt om att 

förklara de sociala omständigheterna som möjliggör en viss diskursordning. Ett problem i 

analysen av den här sociala dimensionen är att det inte görs en tydlig skiljelinje mellan var den 

diskursiva praktiken slutar och den sociala praktiken börjar.(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

s.93) 

3.3 Stereotypifiering 

Stuart Hall har belyst hur andrafiering och rasialisering kan upprätthålla maktstrukturer som 

stammar från kolonialtiden. Hall tar sitt avstamp i bilden av att språket konstituerar 

maktrelationer genom dikotomier. Där framställs den icke-västerländska människan som 

känslosam, naturbunden och ointelligent. Den västerländska människan beskrivs istället som 

rationell, civiliserad och bildad (Hall, 1997, s. 234). 

  

Hall lyfter också fram hur skapandet av stereotyper reducerar människor till vissa gemensamma 

men överdrivna drag som sedan får kategorisera personen i fråga. I förlängningen skapas en 

splittring av ett samhälle mellan grupper som anses normal och accepterad och grupper som 
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anses i motsats vara abnormal. Stereotypiferingen blir alltså ett sätt att upprätthålla sociala 

ordningar och skapa meningssystem för vad som är den normala och primära gruppen och vilka 

som existerar utanför (Hall, 1997s.258). Stereotypifiering upprätthålls genom upprepad 

representation av nidbilder och genom att detta naturaliseras genom diskurser. (Hall, 1997, 

s.259)  

  

Fairclough har i utformningen av den kritiska diskursanalysen inspirerats av Hall och därför är 

de två teoretiker som fungerar bra att kombinera. En av de processer som Hall identifierar för att 

upprätthålla hegemonier kring vitheten som överordnad är fetischism vilket är ett sätt att 

upprätthålla stereotyper. Han tar upp ett exempel där en svart kvinna under 1800-talets kropp 

undersöktes av läkare och andra vetenskapsmän vilka hittade bevis för sina förutfattade meningar 

kring henne genom att undersöka hennes kropp och hitta sådant de ansåg vara avvikande som 

bevis på avvikande sexualitet (Hall, 1997 s.26) Det här är alltså en process där fantasier tillåts 

styra över vilka karaktärsdrag som synliggörs hos en person. Fetischism är inte ett begrepp vi 

kommer använda i uppsatsen, men det är viktigt för förståelsen av Halls teori. 

  

Ofta baseras stereotypifiering som Hall (1997, s.245) definierar den på att ”den andre” det vill 

säga en icke västerländsk person karaktäriseras som mer primitiv och inte lika lärd eller 

intelligent som en västerländsk person.  Den här stereotypifieringen sker dock inte endast genom 

negativa nidbilder utan kan ske genom positiva nidbilder men som dock ändå understryker och 

förstärker konstruerade skillnader. Den teoretiska grunden presenterad i ovan stycken utgör 

grunden för det vi kommer att kalla för andrafiering.  

  

Hall (1997, s.249) menar att setreotypfiering i grunden handlar om att en människor reduceras 

ner till några få karakäristiska drag som framhävs, naturaliseras och påstås ligga essentialistiskt i 

dessa människor. De här stereotyperna upprätthåller sedan ett menings-och betydelsesystem där 

västerländska vita människor har en överordnad position.  
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4. Metod och Material  

Följande avsnitt kommer att avhandla materialets karaktär och vilket urval som använts för att 

göra studien. För att skapa en förståelse för den analys som senare presenteras syftar det här 

kapitlet till att visa hur kodnings och analysprocessen genomförts konkret. Kapitlet redogör även 

för hur de lingvistiska verktyg som vi valt att använda för studiens analys använts.   

 

4.1 Datainsamling och material 

Materialet som analyserats i studien är enskilda riksdagsmotioner som skrivits av 

riksdagspolitiker som valts in i riksdagen som representanter för Moderaterna. Motioner skrivs 

till riksdagen skrivs i syfte att påverka framförallt andra politiker att det förslag till beslut som 

läggs fram i motionen blir antaget. Motioner har en säregen struktur och följer alltid samma mall. 

De har ett sidhuvud som betecknar vart motionen (i detta fall riksdagen) skickats och även en 

märkning av vilket år den skickats in och ett motionsnummer, under detta står namn och 

partibeteckning på den som skrivit motionen. Sedan följer rubriken som på något sätt förklarar 

vad motionen behandlar. Sedan följer förslaget som motionären presenterar och därefter 

motiveringen till detta förslag. Motioner avslutas med namnet på den som skrivit motionen och 

dennes partibeteckning inom parantes.  

  

Motioner skrivs av ledamöter i Riksdagen till skillnad från propositioner som skrivs av sittande 

regering (Riksdagen, 2019). Enskilda motioner skiljer sig från andra typer av motioner då de 

behandlar frågor som utgår ifrån enskilda riksdagsledamöter och inte behöver representera hela 

det politiska partiet i fråga. Enskilda motioner behandlar inte heller stora politiska dokument som 

statsbudgeten utan fokuserar på mindre sakfrågor. Därför är de enskilda motionerna inte heller 

omfattande. De motioner som använts i studien har i regel varit 1-2 sidor långa.  

 

Materialet som analyserats når inte, i den form som vi tagit del av den, en bred publik även om 

de publiceras på riksdagens hemsida. Allmänheten måste, för att ta del av materialet, själva 

aktivt söka upp det. Det som skrivs i motionerna behandlas istället av politiker i riksdagen och 

om förslagen i dessa motioner blir verklighet kommuniceras de ut till media via presskonferenser 

och journalistik. Språket i motionerna är därför ett språk som används inom just det här politiska 
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fältet och det är på vis mindre ”mainstream” än språket som används i mediedebatter, 

dagstidningsartiklar och liknande trots att det kan vara samma personer som debatterar samma 

frågor. Språket är anpassat till den specifika genren, alltså riksdagsmotioner.  

 

Fairclough & Fairclough (2013, s. 31) menar att politiker strävar efter att naturalisera sin egen 

diskurs men även att politiska beslut påverkar det som han benämner som ”common sense” alltså 

sunt förnuft. Genom att utifrån ideologiska antaganden fatta beslut blir dessa allmänt rådande 

och institutionaliserade vilket i sin tur är del i att påverka den allmänna opinionen. På vis skapas 

nya hegemonier. Utifrån det här såg vi att den här typen av texter kan vara en del i att 

institutionalisera sociala kategorier. Till skillnad från exempelvis dagstidningsartiklar eller 

mediala debatter ser vi i det här materialet vilka strömningar som finns på den högsta politiska 

nivån i Sverige. 

 

4.2 Urval 

Studien har utgått från ett målstyrt urval vilket är en form av icke-sannolikhetsurval. Ett målstyrt 

urval innebär att urvalet vägletts av frågeställningen vid val av material (Bryman, s.34). Studien 

utgår ifrån enskilda motioner är för att den typen av motioner är mer sakpolitiskt inriktade och 

har tydligare problemformuleringar. Det gör att det är ett material som är lättare att bearbeta och 

analysera. Det främsta syftet med att analysera den här typen av motioner är dock ett annat 

nämligen att det även lämnar utrymme för enskilda politiker inom riksdagspartier att skriva 

motioner som inte alltid går i linje med en tydlig partipolitisk linje. Det finns alltså större 

utrymme att visa olika politiska strömningar inom Moderaterna då det finns en större frihet för 

enskilda ledamöter att skriva utifrån sina egna politiska övertygelser. Enskilda riksdagspolitiker 

skriver enskilda motioner för att presentera problem och lösningar. Det gör att materialet blir 

intressant då det kan finnas mer utrymme för att omförhandla diskursiva och sociala praktiker än 

i mer partipolitiskt styrda motioner.  

 

Att studien begränsas till de valda årtalen beror på att det totala materialet över en bredare 

tidsperiod övergick vad som kunde anses vara rimligt att använda med studiens tidsbegränsning i 

åtanke. Materialet har sökts fram på riksdagens hemsida där vi angett ett tidsspann mellan den 1 

januari 2019 till den 31 december 2019 och sedan använt sökordet ”nyanländ”. Sökningen 
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begränsades även till motioner och filtrerades till ”enskilda motioner”. Totalt har 35 motioner 

analyserats vilka utgör alla enskilda riksdagsmotioner skrivna av moderata politiker som 

innehåller ordet nyanländ samt är skrivna under 2014 respektive 2019. 

 

4.3 Kodning av det empiriska materialet 

Materialet närmades initialt genom en så öppen kodning som möjligt. För att kunna sålla i 

materialet och hitta det mesta relevanta textmaterialet kodades det i sjok där en bedömning 

gjordes kring vilka delar i motionerna som var mest relevanta för en mer djupgående analys. De 

delar av materialet som inte analyserades lika djupt bestod främst av delar av längre motioner 

som berörde sakfrågor som inte berörda begreppet nyanländ direkt eller indirekt på ett sätt som 

var synligt för oss. Ett tydligt exempel är motionen ”En funktionell personlig assistans” vilket är 

en motion med förslag till beslut i sju punkter vilka alla rör personlig assistans. Begreppet 

nyanländ används endast i några få stycken och därför var det endast dessa delar som vi 

analyserade djupare då vi ansåg dessa delar var intressanta för studiens syfte och frågeställning. 

Utifrån det här kunde vi börja urskilja teman och därefter kunde vi börja koda och analysera 

materialet vidare utifrån Faircloughs lingvistiska verktyg.  

 

Efter den initiala läsningen och kodningen av materialet växte koder fram som vi använde för allt 

material. För att tydligare urskilja mönster användes färgkodning. De koder som användes i det 

här skedet var:  

 

1. Nyanlända nämns direkt 

2. Nyanlända nämns indirekt 

3. Värde/Kostnad 

4. Beskrivning av Sverige 

5. Problemformulering 

6. Lösning 

7. Nyanländas positionering i samhället 
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4.4 Applicering av Faircloughs lingvistiska verktyg 

Följande avsnitt beskriver hur den tredimensionella modellen och de lingvistiska verktygen har 

tillämpats i analysen av det empiriska materialet.  

 

Sedvanligt är det första steget vid appliceringen av denna modell att börja med den textuella 

dimensionen, vilket även är hur vi har gjort i denna studie. Det betyder dock inte att ett steg i 

modellen var avslutat när vi tog oss vidare till nästa. Det var snarare att analysen skedde iterativt 

allteftersom nya fynd gjordes. Steget inleddes med att begreppen modalitet och transitivitet 

applicerades på det kodade materialet. Vid appliceringen av begreppet modalitet letade vi främst 

efter modala stödverb bland de diskurser och teman vi hade funnit, främst i relation till när ordet 

“nyanländ” används. För att undersöka transitiviteten letade vi främst efter instanser av passiv 

form och nominaliseringar, i relation till problemformuleringar eller lösningar relaterade till 

nyanlända. Vi har även analyserat användandet av exkluderande och inkluderande pronomen. 

Vid de tillfällen då vi fann grader av modalitet eller exempel på transitivitet markerades dessa i 

texten. Samma metodik användes när vi identifierade olika diskurser. 

För att analysera den diskursiva praktiken har vi främst använt oss av begreppen intertextualitet 

och interdiskursivitet. För att identifiera instanser av intertextualitet och interdiskursivitet har 

samma metodik som i den textuella analysen använts. I det sista steget av analysen har vi 

analyserat den sociala praktiken. I denna del av analysen har vi sökt att identifiera centrala teman 

och diskurser och jämföra dessa över tid. Det här avsnittet handlar mer om att se möjliga 

övergripande effekter av de olika diskurser och huruvida de utmanar eller reproducerar den 

befintliga diskursordningen. Under analysen av den sociala praktiken har vi även letat efter 

tecken på förändring från 2014 till 2019 för att se hur diskurserna har förändrats. 

 

4.5 Diskussion kring metodval 

Kritisk diskursanalys som metodologisk ansats fungerar bra för att analysera studiens material 

och frågeställningar. Metoden bra för att den bidrar med verktyg som kan synliggöra nuvarande 

diskurser inom ett visst område. Den är effektiv för att synliggöra hur språket fungerar 

konstruktionistiskt och till viss del vilka föreställningar som gör att en viss diskurs blir rådande. 

En styrka med kritisk diskursanalys, vilket gör den passande för den här studien, är 
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maktperspektivet. Genom att betona språkets roll som maktresurs och hur det relaterar till 

ideologi och sociokulturell förändring. Den kan synliggöra ideologiska Den fungerar bra för att 

analysera naturligt förekommande texter. (Bryman & Nilsson, 2018, s. 640).  

 

Metoden har dock även begränsningar. Eftersom ett av grunddragen i ansatsen är att den är 

konstruktivistisk gör den inte anspråk på att slutgiltigt besvara hur verkligheten ser ut. Istället 

söker den kritiska diskursanalysen förklara uttryckta versioner av verkligheten. Metoden kan 

heller inte utifrån vår forskningsdesign undersöka fenomenet från ett personligt eller individuellt 

plan. Det innebär att metoden inte kan säga något om hur personer som kategoriseras som 

nyanlända upplever konsekvenserna av detta.  

 

Eftersom den här studien utgår ifrån ett kritiskt perspektiv har vi i våra forskarroller strävat efter 

att förhålla oss kritiskt till det material som analyserats. Det finns en risk vid den här typen av 

studier att hamna i det som kallas för ”confirmation bias”. Det här begreppet används lite olika 

av olika forskare men det handlar om att det ofta finns en tendens att tolka empiriskt material på 

ett sätt som förstärker den världsbild som forskaren har eller som går i linjen med 

forskningsfrågan (Klayman, 1995; Villarroel m.fl., 2016). Det här görs genom att forma det som 

går i linje med forskningsfrågan utifrån det svar som söks och samtidigt ignorera allt det som 

motsäger den hypotes som förs. (Nickerson, 1998) menar att det här dock kan ses som en 

naturlig del av kvalitativt forskningsarbete men att det är viktigt att alltid sträva efter att ge 

utrymme åt det som kan motsäga eller utmana den hypotes som förs. För att i högsta möjliga 

mån undvika detta har vi försökt att vara transparenta som möjligt med hur studiens analys 

genomförts. Dessutom har vi ämnat att genom att tydligt redogöra för empiriska exempel låta 

läsaren själv se vad som ligger till grund för de tolkningar som gjorts.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram etiska riktlinjer för humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa riktlinjer syftar till dels att säkerställa att forskning som presenteras är trovärdig 

och seriös men framförallt är det ett sätt att se till att människor inte far illa i 

forskningsprocessen. I riktlinjerna finns det fyra krav att som forskare ta utgångspunkt i, dessa 

är: informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  
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I den här studien har vi beaktat dessa krav och kommit fram till att materialet inte riskerar att 

bryta mot några av dessa krav eftersom materialet är skapat för en offentlig publik och är öppet 

för allmänheten att ta del av. Det gör att kravet på samtycke inte fyller samma funktion som vid 

exempelvis intervjustudier. Materialet behandlar inte författarnas privata angelägenheter och det 

finns inte risk för att konfidentiell information offentliggörs.  

5. Resultat och Analys 

I den här delen av uppsatsen redogörs studiens analys och resultat utifrån det teoretiska ramverk 

och metodologiska tillvägagångssätt som har beskrivits i tidigare kapitel. Eftersom studien utgår 

ifrån flera olika dimensioner kan det ibland vara svårt att som läsare följa med i resonemanget. 

Vi avslutar varje dimension med ett sammanfattande kapitel där fynden tydliggörs. Då studien 

tar sin utgångspunkt i Faircloughs (2009) tredimensionella modell berör detta kapitel de olika 

dimensioner som Fairclough tar upp; textanalys, diskursiv praktik och social praktik. Strukturen 

utgår dock ifrån de övergripande teman som vi identifierat utifrån analysen samtidigt som vi hela 

tiden ämnat förhålla oss till Faircloughs olika dimensioner. Eftersom studien även innefattat ett 

jämförande moment har strukturen utgått ifrån tydliggöra dessa skillnader och samtidigt söka 

återge exempel som gör materialet rättvisa. Under analysen identifierades tre tydliga diskurser, 

patriotisk/nationalistisk, nyliberal och välfärdsdiskurs vilka kommer att introduceras i detta 

kapitel. Diskurserna kommer att redogöras för mer djupgående i det nästkommande kapitlet, 

social praktik och konklusioner.  

 

5.1 Tolkningskontext 

För att förstå hur de texter som analyserats möjligen konsumeras är det viktigt att titta på i vilken 

kontext och i vilket syfte de producerats. Riksdagsmotioner som är föremål för den här 

undersökningen skrivs och artikuleras av riksdagspolitiker som blivit invalda i riksdagen som är 

ett beslutande organ vilkas beslut påverkar lagar i Sverige. Syftet med att skriva motioner är att 

identifiera ett problem och sedan presentera lösningar utifrån en partipolitisk, ideologisk eller i 

vissa fall personlig linje. Fairclough & Fairclough (2013, s. 31) menar att politiker i politiska 

samtal strävar efter att naturalisera sin egen diskurs. Det vill säga att de strävar efter att göra den 

allmänt rådande. Genom att naturalisera diskurser förändras vad som diskuteras och hur det 
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diskuteras. Då urvalet av materialet begränsats till enskilda motioner har det gett oss större 

möjligheter att se hur enskilda politiker använder olika diskurser för att underbygga argument för 

sakfrågor. Genom den här processen kan det även skapas nya hegemonier som tas för givet som 

sanna.  

  

Det språkbruk som används då motioner skrivs är en del i den riksdagspolitiska genren. Den här 

genren är inte skapad för att direkt tilltala allmänheten utan har förmodligen bäst genomslag i 

riksdagspolitiska sammanhang. Den skiljer sig från de genrer som används av politiker i 

exempelvis medialt sammanhang som kanske har större möjlighet att få brett genomslag i 

exempelvis massmedia.  

 

5.2 I vilka sammanhang används nyanlända 

En aspekt som vi tittat på är i vilka sakfrågor och teman som identiteten nyanländ används samt i 

hur många motioner ordet förekommer år 2014 respektive 2019. Det första vi kan konstatera är 

att antalet enskilda motioner som berör begreppet nyanländ ökat under 2019 jämfört med 2014. 

Vid en sökning på riksdagens hemsida utifrån de begränsningar som vi valt blir resultatet 8 

stycken motioner för 2014. År 2019 är siffran istället 27 motioner. Det indikerar att begreppet 

används mer frekvent och att det är en kategorisering som anses mer användbar än tidigare för 

Moderaternas politiker. Vi har även identifierat övergripande teman i de motionerna. Det här har 

hjälpt oss att i analysen även se i vilka sammanhang som begreppet nyanländ har ansetts 

användbart för motionernas författare. Begreppet nyanländ används i alla de motioner som vi 

tagit del av i kombination med andra benämningar och ordet används mellan 1- 4 gånger per 

motion. Det som är tydligt är att det år 2014 användes mest i motioner som berörde 

arbetsmarknadsfrågor. År 2019 används begreppet i motioner som berör betydligt fler teman. 

Begreppet används fortfarande relativt frekvent i motioner som rör arbetsmarknadsfrågor, men 

även i frågor som rör bidrag/försörjningsstöd och utbildning. Tabellen nedan avbildar antalet 

enskilda motioner som skrivits av moderata riksdagspolitiker om olika teman 2014 respektive 

2019. 

 

Tabell 1. 

Antal motioner som innehåller begreppet nyanländ. 
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Tema för motion Antal motioner som innehåller begreppet nyanländ 

 År 2014 År 2019 

Arbetsmarknad 4 5 

Bidrag/ 

Försörjningsstöd 

1 6 

Bostad 0 2 

Företagande/ Näringsliv 1 4 

Hälsa/Sjukvård 0 3 

Utbildning 2 5 

Migration och integration 0 2 

Kommentar. Tabellen avbildar antalet motioner där begreppet nyanländ används år 2014 och 2019 samt i vilka 

sammanhang. Motionerna är enskilda motioner skrivna av Moderaterna.  

 

5.3 Nyanländ som social kategori 

I den här delen av analysen kommer vi att redogöra för den tolkning som vi gjort av hur 

kategorin nyanländ utifrån konnotationer konstrueras i moderaternas motioner. Ordet nyanländ i 

sig antyder att det är en beteckning som varar under en viss tidsperiod eftersom det handlar om 

att personen är nyligen eller nyss anländ. Begreppet nyanländ skulle därför kunna vara ett 

begrepp som helt enkelt bara används om personer som nyligen anlänt till ett land utan mer 

kopplade innebörder. Ingen av motionerna har någon tydlig definition vilka av kriterier som 

ligger till grund för att använda begreppet nyanländ. Vad som däremot är tydligt är att begreppet 

sammankopplas med många olika andra benämningar av människor och egenskaper eller 

liknande vilka har konnotationer som gör att det går att härleda åtminstone konturer av vilka de 

nyanlända anses vara.  

  

Nyanlända sammankopplas i motionerna flera gånger med andra benämningar av grupper, 

egenskaper, kategorier eller identiteter. Genom att undersöka dessa närmare har vi kunnat 

analysera hur kategoriseringen av nyanlända ser ut. En viktig del i analysen har även varit att 

titta på problemformuleringar och hur de skapar en bild av vilka de nyanlända är. Exempel på 

andra kategorier som används i samband med nyanländ är utrikesfödd, invandrare, flyktingar, 

akademiker, studenter, ensamkommande flyktingar, ensamkommande barn och ungdomar. En 
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förändring som vi sett i de motioner som analyserats är att begreppet nyanländ år 2014 i högre 

grad associeras med ord som invandrare, akademiker och student. Medan det i motionerna från 

2019 är vanligare att associera nyanlända med ord som flykting, asylsökande och 

ensamkommande.  

  

För att illustrera de fynd vi just beskrivit kommer vi nu att redogöra för några exempel. Det 

första är en motion skriven av riksdagspolitikern Amir Adan från 2014. Han tar upp nyanlända i 

relation till utbildning. I motionen “Ersättning för nyanlända invandrare som studerar” associerar 

författaren begreppet nyanlända med begreppet invandrare. Motionen beskriver hur det finns 

ekonomiska hinder för den nyanlände invandraren som vill studera. Han beskriver att det finns 

en risk att de som migrerat och som har en utbildning sedan tidigare inte får möjlighet att 

validera denna. Nyanlända benämns här som invandrare och kopplingar dras till att många av de 

som kommer till Sverige har utbildning och yrkeserfarenhet: 

  

För att fler nyanlända invandrare snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden och få sin utbildning 

validerad bör man överväga möjligheten att låta dem läsa en masterutbildning på universitet en 

begränsad tid med bibehållen ersättning från Arbetsförmedlingen eller kommunen istället för att låta 

dem ansöka om finansiering från CSN (2014, Motion 15:2267, s. 1). 

  

Den första meningen i citatet hänvisar till nyanlända. Författaren har valt att använda pronomen 

som ”sin” och ”dem” i citatet. Däremot riktas agensen mot några andra än de nyanlända. I citatet 

ser vi hur nyanlända ska ”komma ut på arbetsmarknaden” genom att de ges tillåtelse att studera. 

Vem som ger tillåtelsen är dock inte helt tydligt. Genom att använda pronomenet ”man” istället 

för exempelvis ”vi” eller tala om vilka som berörs har författaren undvikit att uttala över vem 

han har auktoritet att bestämma vad som bör göras. Författaren gör anspråk på att ge en 

skyldighet att göra något då han uppmanar till att någon bör överväga möjligheten. 

Riksdagspolitikern Michael Svensson tar i en motion från 2014 upp att många nyanlända 

akademiker har svårt att komma in på arbetsmarknaden trots att de har en akademisk utbildning. 

Här nämns nyanlända i relation till den sociala kategorin akademiker. Motionen framställer att 

det avgörande hindret är bristen på kontakter. I motionen används begreppen invandrade 

akademiker, invandrare, utlandsfödda akademiker, utlandsfödda samt nyanlända. Begreppen 
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används utan att någon tydlig distinktion görs. Det vanligaste förekommande uttrycket är 

invandrade akademiker. Begrepp som flykting och asylsökande används inte i motionen. Att 

begreppen inte används tyder på att det i motionen inte är viktigt att fastställa migrationsskäl 

eller migrationsstatus, istället fokuserar författaren på kompetenser och tidigare utbildning: 

Invandrade akademiker uppger själva att de ser bristen av kontakter som det främsta hindret för en 

anställning som motsvarar deras högskoleutbildning. År 2009 gav 73 procent av de tillfrågade 

högutbildade utlandsfödda detta svar enligt SCB:s undersökning (Svensson, 2014, Motion 15:907, s. 

1) 

Citatet ovan visar på att begreppet ”utlandsfödd” har intertextuella kopplingar till SCB:s 

undersökning vilken också hänvisas till i motionen. Här är det tydligt att det är invandrade 

akademiker som anser att bristen på kontakter är ett hinder. De tillskrivs agens utifrån att de 

uppgett ett upplevt problem och även svarat på ett visst sätt i SCB:s undersökning. Begreppet 

nyanländ används två gånger i motionen. Nedan citeras ett av tillfällena.  

Att bryta upp från sitt hemland för att bosätta sig i en ny kultur är i många fall en svår situation. Det 

mest önskvärda utfallet både utifrån den nyanländes perspektiv och utifrån det samhälle som tar emot, 

är att nyanlända snabbt kommer ut på arbetsmarknaden (Svensson, 2014, Motion 15:907, s. 2) 

I citatet ovan beskrivs vad författaren kallar en önskvärd situation utifrån två olika perspektiv. 

Det ena konstrueras som den nyanländes perspektiv. Här beskrivs den nyanlände som en individ, 

men samtidigt kan det tolkas som ett förkroppsligande av flera personer. På vis skapas vad 

Fairclough (2009) kallar för en social identitet, vilket är en del i att konstruera den sociala 

kategorin nyanländ. Då författaren påstår att det är det mest önskvärda utfallet hänvisas det 

implicit till flera olika nyanlända även om denna framställs som en individ i texten, och 

generaliserar kring dennes förmodade behov.  

Det andra perspektivet som konstrueras är det som innehas av samhället som tar emot. Det 

framställs snarare som ett kollektiv, men samtidigt genom att förklara vilket perspektiv samhället 

har framställs samhället som enhetligt. Detta kan ses som en konstruktion av det svenska 

samhället som krävs för att framställa den nyanlände som något som står i relation till det. Bilden 

av den nyanlände som en individ som tas emot av en kollektiv gemenskap framträder. Det här 

karaktäriserar en bild av hur den sociala relationen ser ut mellan den nyanlände och det som 
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kategoriseras som ”samhället”. I början av citatet beskrivs en situation av att bryta upp och 

lämna sitt hemland. Här används passiv form och vem det är som bryter upp synliggörs inte, men 

av kontexten förstår vi att det är den nyanlände som åsyftas. Motionen visar precis som Amir 

Adans motion att det finns något form av hinder för nyanlända att komma ut på 

arbetsmarknaden, vilket framställs som önskvärt. 

5.3.1 Kategorisering utifrån migrationsskäl 

De två beskrivningarna av hur den sociala kategorin sammankopplas med invandrare och 

akademiker år 2014 kan jämföras med hur de beskrivs i motionerna från 2019. I dessa motioner 

benämns nyanlända mer frekvent i sammanhang som rör deras migrationsskäl och 

migrationsstatus.  I motionen ”Idrott för nyanlända” av Sara Quicklund från 2019 benämns 

istället nyanlända sammankopplat med begreppen ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.  

  

Under de senaste åren har ett stort antal ensamkommande flyktingbarn och ungdomar kommit till 

Sverige. Idrotten är universell, och många av de nyanlända har idrottsbakgrund från hemlandet och är 

duktiga på sin sport. Det finns många exempel på hur ensamkommande barn och ungdomar kommit in 

i samhället genom idrotten (2019, Motion 20:2052, s. 1). 

  

I citatet ovan finns expressiv modalitet då författaren till fullo instämmer i satsen gällande att det 

under senare år kommit hit ett stort antal ensamkommande flyktingbarn och ungdomar och att 

många av dem har idrottsbakgrund. Citatet bygger även på objektiv modalitet där författaren inte 

hänvisar till sig själv eller sitt parti. Citatet innehåller inga modala verb som antyder osäkerhet 

istället syns främst expressiv modalitet.  

  

En beskrivning av nyanlända som förekommer mer frekvent i motionerna från 2019 är att många 

av dem har kort utbildning. Det som framträder är att nyanlända behöver lära sig de 

säregenskaper som präglar Sverige och den svenska gemenskapen. I motionen 

”Vuxenutbildningen” av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman ser vi exempel på hur 

nyanlända beskrivs som människor med kort utbildning.  

  

Hälften av de nyanlända som just nu är inskrivna i etableringsuppdraget hos arbetsförmedlingen har 9 

år eller kortare utbildningsbakgrund (2019, Motion 20:3117, s. 1-2). 
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Lotta Olsson har skrivit tre motioner om utbildning för nyanlända som bör inkorporeras i SFI-

utbildningen. Hon har föreslagit en hälso-och sjukvårdsutbildning, en jämställdhetsutbildning 

och en miljöutbildning (Olsson, 2019a, Motion 20:1503, 2019c, Motion 20:1478, 2019d, Motion 

20:1497) .  

  

I vårt land har kvinnor och män sedan länge samma rättigheter och i högre grad än i nästan alla andra 

samhällen är det så även i den praktiska tillämpningen. Att vi kommit så pass långt inom jämställdhet 

är något vi ska vara stolta över och också vilja förmedla till andra. Många av de som flytt till vårt land 

kommer från samhällen där kvinnoförtryck är vanligt. Inte sällan är det också en anledning till att man 

flytt därifrån.(…) Av nyanlända inskrivna i arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, i 18 månader 

eller längre har endast drygt en tredjedel deltagit i samhällsorientering (2019c, Motion 20:1478, s. 1-

2). 

  

Lotta Olsson konstruerar de nyanlända dels med konnotationer till flykt dels som personer som 

behöver läras svenska värderingar. Lotta Olsson skriver exempelvis att många av dem som flytt 

till vårt land kommer från samhällen där kvinnoförtryck är vanligt. Det finns inga modala verb 

som uttrycker osäkerhet. I citatet syns även relationell modalitet där hon visar på auktoritet 

genom att uttrycka hur de som hon betecknar som ”vi” bör känna stolthet. Genom att benämna 

Sverige med pronomen som ”vårt” och befolkningen som skapat den positiva utvecklingen som 

”vi”, och samtidigt benämna de som flytt med pronomenet ”de” syns en uppdelning av vilka som 

inkluderas och vilka som exkluderas. Konstruktionen av Sverige som bestående av tydlig 

gemenskap och värderingar skilda från andra länder kopplar vi till en nationalistisk/patriotisk 

diskurs. Vi ser i citatet även en manifest intertextuell koppling till definition av nyanlända från 

Arbetsförmedlingen.  

 

I några motioner från 2019 benämns även nyanlända i relation till sin migrationsstatus. Det syns 

inte i motionerna från 2014. I några fall beskrivs nyanlända som människor som fått 

uppehållstillstånd eller asyl medan de i andra fall även inkluderar personer som inte har det. Här 

sammankopplas nyanlända med avsaknad av svenskt medborgarskap eller asylstatus i Sverige. 

Ett exempel kan vi se i motionen ”En funktionell personlig assistans” av riksdagspolitikerna 

Sofia Westergren och Marlene Lund Kopparlind: 
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Nyanlända utan svenskt medborgarskap skall utan vidare inte kunna beviljas personlig assistans 

(2019, Motion 20:2399, s. 3) 

  

I citatet ovan betecknas nyanlända i relation till personer utan svenskt medborgarskap. Det 

framgår inte vilket migrationsskäl personerna utan fokus läggs på avsaknandet av 

medborgarskapet.  

 

 

5.3.2 Nyanlända i relation till bilden av Sverige 

Något som vi redan varit inne på tidigare är hur bilden av Sverige konstrueras i relation till 

nyanlända i motionerna. Hur Sverige konstrueras och hur dess invånare vidare beskrivs är för oss 

en viktig del i att förstå hur nyanlända konstrueras och vilka diskurser som existerar i relation till 

denna sociala kategori. Det som varit särskilt intressant i analysen är att vi hittat några motioner 

som är mycket lika men som har vissa skillnader som vi fokuserat extra mycket vid. Ett exempel 

är två motioner som behandlar rätten till förskola av Helena Bouveng. Hon skrev en motion år 

2014 vid namn ”30 timmarsgaranti i förskolan” och använde år 2019 stora delar av samma 

motion men kallade då denna för “utjämnande av barns livsmöjligheter” (Bouveng, 2014, 

Motion 15:579, 2019, Motion 20:1715). De här två motionerna är intressanta eftersom det går att 

anta att författaren anpassat sitt språk till de diskurser som för henne framstår som allmänt 

rådande vid de olika tidpunkterna. Motionerna behandlar båda att de barn som riskerar att hamna 

i utanförskap ska få möjlighet till att gå fler timmar på förskolan. År 2014 fastställer författaren 

att det bör röra sig om 30 timmar i veckan men längre fram är antalet timmar inte fastställt utan 

författaren yrkar bara på fler timmar.  

 

År 2014 inleddes motionen:  

  

All internationell forskning talar för att en bred tillgänglig förskola med god kvalitet och höga 

pedagogiska ambitioner är en mycket bra grund för fortsatt lärande (2014, Motion 15:579, s.1). 

  

År 2019 inleddes motionen istället med en beskrivning av Sverige.  
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Sverige är i världens absoluta framkant för pedagogisk verksamhet för små barn. Vid Göteborgs 

universitet finns idag flera forskningsgrupper särskilt inriktade på barns och ungas inlärning (2019, 

Motion 20:175, s. 1). 

 

Båda citaten ovan refererar till forskning men år 2014  refererar forskaren till “all internationell 

forskning” vilket får knytas till en tilltro till att det internationellt finns ledande forskare. År 2019  

är det istället viktigt att visa att just Sverige ligger i framkant när det gäller forskning. Dessa 

skillnader tyder på att Helena Bouveng sökt anpassa sig till de diskurser som hon upplever vara 

allmänt rådande. Genom att följa denna intertextuella kedja ser vi tydliga exempel på hur 

diskurser utmanats. För att underbygga sina argument kring forskning är det år 2019 mer 

effektivt att beskriva Sveriges framstående roll inom fältet än att hänvisa till internationell 

forskning. Det här kan indikera att en nationalistiskt eller åtminstone patriotisk diskurs fått större 

utrymme i det här politiska fältet. Begreppet nyanlända används en gång i motionerna och den 

passagen i motionen är identisk i motionerna år 2014 och 2019.  

 

Detta talar starkt för att förskolan, utöver sitt breda uppdrag att finnas till för alla, är extra viktig för 

barn som lever i en socialt svagare hemmiljö. Det kan handla om barn till arbetslösa eller barn till 

nyanlända utan egna kunskaper i svenska kan få nödvändig stöttning i sitt lärande genom en 

välfungerande skola (2014, Motion 15:579, s. 1, 2019, Motion 20:1715, s. 1). 

 

5.3.3 Sammanfattning och diskussion  

Utifrån analysen på den textuella nivån utifrån Faircloughs lingvistiska verktyg har vi kunnat se 

att det råder interdiskursivitet som både upprätthåller diskursordningar men även hur 

diskursordningar omförhandlas. Sociala strukturer och maktförhållanden existerar ofta i 

institutionaliserade samhällsordningar. Dessa samhällsordningar skapas diskursivt och 

upprätthålls diskursivt. Hur begreppet nyanländ konstrueras som social kategori kan därför vara 

en del i att upprätthålla ojämlika maktförhållanden. Genom den här förskjutningen i samtalet där 

det 2014 talades om nyanlända i termer av möjligheter, utveckling och utbildning till att 2019 

främst prata om dem i relation till låg utbildning, utanförskap, och flykt bidrar till att en ny bild 

konstrueras av vilka människor som härrörs och vilka dessa är.  
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Vi ser hur olika diskurser framträder och utmanas och på vis skapas en interdiskursiv blandning 

som utmanar tidigare rådande maktsystem. År 2014 ser vi att det i motionerna framhävs att det är 

viktigt att de nyanlända får möjlighet att bli del i det svenska samhället genom arbete. Det här 

bottnar i vad vi identifierar som en välfärdsdiskurs och kring en bild av vad det innebär att få bli 

medlem i en sådan. De hinder som finns i samhället för nyanlända att utbilda sig bör undanröjas 

och staten bör ta ansvar åtminstone för att detta sker. År 2019 är det fortfarande tydligt att det 

finns en diskurs kring att nyanlända bör bli del av samhället genom arbete. Däremot har 

beskrivningen av den nyanländes förutsättningar att göra detta förändrats. Dels har de hinder som 

framställs för att nyanlända ska bli en del av det svenska samhället förflyttats från strukturella 

problem till att nu även inkludera svårigheter för kategorin nyanlända att anpassa sig till normer, 

värderingar och svenskhet samt att de som kommer till Sverige i hög grad har låg utbildning.  

 

Artikuleringen av olika diskurser inom och mellan olika diskursordningar är ett uttryck för 

interdiskursivitet. Genom nya former av artikulering av olika diskurser skiftar gränserna både 

inom diskursordningen och mellan olika diskursordningar. Alla texter som produceras kan ses 

som en del i en intertextuell kedja. Det vi kunnat se är att det finns intertextualitet genom 

hänvisningar till rapporter, studier, myndigheter och andra dokument vilka dock inte noga 

redovisas. Motionerna av Helena Bouveng om möjlighet för fler timmar i förskolan ger oss 

också möjlighet att ta del av en intertextuell kedja där en text producerats och bearbetats och 

sedan publicerats vid två olika tillfällen. Här ser vi hur skillnaden blir att det 2014 anses mer 

fruktbart för författaren att hänvisa till internationell forskning. Vi kan se hur en mer patriotisk 

diskurs år 2019 kring bilden av Sverige får ta del bland de argument som underbygger motionens 

förslag.   

 

Sociala strukturer och maktförhållanden existerar ofta i institutionaliserade samhällsordningar. 

Dessa samhällsordningar skapas diskursivt och upprätthålls diskursivt. Hur begreppet nyanländ 

konstrueras som social identitet kan därför vara en del i att upprätthålla ojämlika 

maktförhållanden. Genom den här förskjutningen i samtalet där det 2014 talades om nyanlända i 

termer av möjligheter, utveckling och utbildning till att 2019 främst prata om dem i relation till 

integration, utanförskap, och flykt bidrar till att en ny bild konstrueras av vilka människor som 

härrörs och vilka dessa är.   Den diskurs som syns tydligast 2014 skulle vi kalla en nyliberal 
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diskurs då den fokuserar på hur varje människa är del i att skapa värde. År 2019 finns delar av 

den nyliberala diskursen kvar men vi ser att även drag av konservativa och nationalistiska 

diskurser finns i materialet.  

 

Motionerna från 2014 präglas av vad vi kan kalla en värdediskurs. De nyanlända benämns som 

en potentiell resurs, vilka kan komma in i samhället och generera värde bara de hinder som står i 

vägen undanröjs. Den här diskursen berör dock främst de nyanlända som har en akademisk 

utbildning. År 2019 ser vi att motionerna i många fall präglas av en besparingsdiskurs och av en 

diskurs som handlar om medlemskap i välfärdsstaten.  

 

Det går att se en förändring i diskursen mellan dessa olika sätt att beskriva de nyanlända. 

Samtidigt är fokus kring ett samhällsekonomiskt perspektiv tydligt. Exempelvis nämns 

migranternas rättigheter sällan i både motionerna från 2014 och 2019.  

 

5.4 Nyanlända som kostnad eller resurs 

Följande avsnitt kommer att redogöra för den nyliberala och diskursen vi har återfunnit i 

motioner 2014 och 2019 som vi har benämnt ”Värde/kostnad”-diskursen. Avsnittet kommer 

också delvis att behandla välfärdsdiskursen. Den nyliberala diskursen identifieras både 2014 och 

2019 med skillnaden att det 2014 handlar om att nyanlända är en outnyttjad resurs som är en 

potentiell vinstförlust alltså kostnad. År 2019 skiftas läget och nyanlända talas mer om som en 

kostnad som behöver kostnadseffektiviseras. I båda fallen talas det främst om nyanlända i 

monetära termer. Vad gäller välfärdsdiskursen syns den tydligast rörande samtal gällande arbete. 

Välfärdsdiskursen identifieras både 2014 och 2019 när motioner handlar om arbete. Skillnaden 

mellan 2014 och 2019 är huruvida arbete är en rättighet eller skyldighet. Gemensamt är att 

medlemskapet i samhället är beroende av arbete.  

 

5.4.1 Nyanlända som resurs 2014 

I motionerna från 2014 skriver de ofta om hur arbetsmarknaden är stängd eller svårtillgänglig för 

nyanlända och invandrare. Vidare talas det om de nyanlända som outnyttjade resurser som 

potentiellt har en hög värdeskapande förmåga för Sverige. Detta kan utläsas i citatet nedan. 



34 

 

 

Människor som kommer till Sverige med kvalificerad utbildning och yrkeserfarenhet i bagaget är av 

stort värde för Sverige. Men på grund av bristande kunskap och samordning har människor med 

utländsk högskoleutbildning och gedigen yrkeskompetens ofta svårt att ta sig in på arbetsmarknaden 

(2014, Motion 15:2267, s. 1). 

 

Ovan citat av Amir Adan återfinns värde-delen av värde/kostnad diskursen. Den har en 

genomgående relativt hög modalitet då den kategoriskt fastställer att människor som kommer till 

Sverige med hög utbildning är av stort värde. Vidare tecknar Amir till att svårigheten för dessa 

att ta sig in i arbetsmarknaden ligger på utomstående strukturella faktorer i samhället. Fokuset på 

nyanlända högutbildade som förhindras inträde till arbetsmarknaden är något som återfinns i 

flera av motionerna från 2014. Strukturella hinder identifieras även i andra motioner: 

 

Inom exempelvis sjukvården och för arbetslösa och nyanlända invandrare finns det så kallade lotsar 

som guidar människor igenom krångliga system (2014, Motion 15:1260, s.1). 

 

Citatet ovan indikerar att det finns problem med samhällsstrukturen då det refereras till 

”krångliga system”. Ansvaret för att det är svårt för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden 

hamnar utanför gruppen. Den aktören som tydligast pekas ut, i motioner från 2014, är 

arbetsförmedlingen.  

 

I december 2010 tog arbetsförmedlingen dessutom över ansvaret för etableringen av nyanlända. Det 

nya uppdraget gick ut på ’att ge nyanlända rätt förutsättningar att så snart som möjligt lära sig svenska 

och komma i egen försörjning’ (2014, Motion 15:1501, s. 1). 

 

I citatet ovan tilldelas arbetsförmedlingen aktörskap gällande nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden. Jan Ericsson har skrivit en motion rörande ersättningssystemen för 

asylsökande, nyanlända och personer som beviljats uppehållstillstånd och yrkar på en översyn av 

dessa.  

 

Ersättningssystemen för asylsökande, nyanlända och personer som beviljats uppehållstillstånd är idag 

ganska svåröverblickbara. Detta skapar grogund [sic] för mytbildning och missförstånd i 

samhällsdebatten (2014, Motion 15:964, s.1). 
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Citatet ovan argumenterar för att denna översyn skulle motverka en eventuell mytbildning kring 

nyanlända och ersättningssystem relaterat till dem.  

 

5.4.2 Nyanlända som kostnad 2019 

Denna värde-diskurs har under 2019 förändrats till att relatera mer till att se på nyanlända som 

potentiella kostnader än värdeskapande resurser. Det talas inte längre om nyanlända 

värdeskapande akademiker med ett starkt humankapital. Däremot talas det fortfarande om 

svårigheten att integrera nyanlända på arbetsmarknaden men aktörskapet i denna fråga tycks ha 

skiftat.  

 

I en motion av Fredrik Schulte beskrivs ett Sverige där utbredande kriminalitet, socioekonomisk 

utsatthet och kulturellt utanförskap bidrar till samhällsmotsättningar i utanförskapsområden. 

Utanförskapet orsakas av allt för generösa bidragssystem som låser fast människor, i synnerhet 

utrikes födda. Detta utanförskap hos de utrikesfödda beror främst på att de lever i 

bidragsberoende (2019, Motion 20:2836, s. 1-2). För att underbygga dessa argument hävdar 

Fredrik Schulte:  

 

Att för generösa bidragssystem skapar bidragsberoende och hämmar sysselsättning finns det ett solitt 

ekonomiskt teoretiskt och empiriskt stöd för. I teoretisk mening styrs arbetsutbudet av 

reservationslönen – den alternativa inkomsten som en person kan få istället för arbete. Ingen eller få 

tar ett arbete som ger mindre betalt än man får i bidrag (2019, Motion 20:2836, s.2).  

 

I citatet ovan kan det utläsas intertextuella kopplingar till det akademiska. Det är inte 

nödvändigtvis ett akademiskt språk, det är fortfarande i linje med den motionspolitiska genren, 

men det finns drag av en akademisk terminologi och implicita referenser. Det går även att utläsa 

en stark kategorisk modalitet i citatets första mening, kopplingen till det vetenskapliga 

representerar påståendet nästintill som en naturlag. Resten av citatet är fortfarande av en stark 

kategorisk modalitet men innehåller vissa drag av osäkerhet som ”i teoretisk mening” eller 

”ingen eller få”. I sin helhet kan det utläsas att Fredrik hävdar att bidragstagare varken har 
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incitament eller egen vilja att själva ta sig ut i arbete. Att dessa bidragstagare främst handlar om 

nyanlända eller invandrare blir tydligare några rader ner i motionen: 

 

För många som kommit hit som asyl-eller anhöriginvandrare kommer man dessutom ofta från 

sammanhang där ett liv på socialbidrag ger en avsevärt högre materiell standard än tillvaron i 

hemlandet, varför det redan från börja [sic] finns svaga incitament att söka jobb (2019, Motion 

20:2836, s.2). 

 

Liksom 2014 förklaras svårigheten att få jobb genom strukturella hinder, i fallet av denna motion 

är det strukturella hindret att bidragen är för höga. Hindret kan dock inte påstås att helt vara 

strukturellt då viss skuld även läggs på individen. Denna ”kostnads-diskurs” återfinns även i 

andra motioner 2019, bland annat i en motion av Anders Hansson (Hansson, 2019, Motion 

20:1075) som är ett förslag att se över reglerna kring utbetalning av kostnader för tolk. I förslaget 

presenterar Anders Hansson hur tolkkostnaderna för flera statliga myndigheter har gått upp sedan 

2014. 

 

Det är inte orimligt att förvänta sig att kostnaderna för tolkar, med anledning av 2015 års flyktingkris, 

kommer att visa på en kraftig uppgång. Bara i Sveriges Domstolar har kostnaden för användande av 

tolk i rättegångar kring brott mot person ökat från 13 miljoner till över 30 miljoner på de tre senaste 

åren (2019, Motion 20:1075, s. 1). 

 

Citatet ovan karaktäriseras av en stark kategorisk modalitet och intertextuella kedor där ett 

påstående byggs upp med statistiska data. Kopplingen till 2015 års flyktingkris presenteras som 

en sannolik kandidat för denna ökade kostnad. Den första meningen underbyggs sedan av en 

redovisning av domstolens tolkkostnader vilket indirekt sammankopplar icke-svensktalande med 

kriminalitet. En annan motion där denna diskurs återfinns är Lotta Olssons motion 

”Hörselscreening av nyanlända” (Motion 2019/20:1519) som föreslår hörselscreening av 

nyanlända i syfte att tidigt förebygga och sätta in hörselvårdande insatser. Argumentet förs att 

hörselskada förhindrar eller försvårar integrationen genom att det blir svårare att lära sig språket 

vilket kan leda till en framtida kostnad. Förseningen av integrationen leder till att vägen till 

arbete kraftigt försenas (Olsson, 2019b, Motion 20:1519, s.1). Detta, i stort humanitära, 

argument motiveras sedan genom följande citat: 
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Extra insatser kan komma att behöva sättas in senare och varje dag extra utan arbete på bidrag har ett 

högt pris för såväl individ som samhälle. Siffror visar att hörselnedsättningen bland befolkningen i 

Sverige är ca 10–12 procent. Bland nyanlända säger olika studier att den troligtvis är den dubbla 

(2019b, Motion 20:1519, s. 1-2). 

 

Citatet ovan innehåller intertextuella kedjor i form av referering till ”olika studier” för att 

underbygga argumentet att nyanlända i högre grad är hörselskadade. Detta leder implicit till att 

nyanlända också utgör en högre kostnad för Sverige. Även om det finns en, i grunden, humanitär 

anledning att genomföra dessa hörselscreeningar motiveras den främst av kostnadseffektiva skäl. 

Vidare återfinns även diskursen att nyanlända och invandrare är bidragstagare. En annan motion 

som också delvis innehåller kostnads-diskursen är Lars Beckmans motion ”Minska andelen som 

uppbär försörjningsstöd i Sverige” (Beckman, 2019b, Motion 20:1945). Motionen argumenterar 

för att en stor del av befolkningen är beroende av försörjningsstöd. Detta motiveras genom ett 

antal RUT-rapporter. De delar av rapporten som tas upp är biståndshushåll per 1000 invånare per 

kommun och län. Vidare redovisas en tabell över de kommuner i Sverige som har högst 

respektive lägst andel biståndsmottagare i befolkningen 2017 (2019b Motion 20:1945, s. 1-3). 

Motionen avslutas med följande citat innehållande förslag för hur utbetalningarna av 

försörjningsstöd kan minska: 

 

Ett kan vara att öka antalet hembesök. Ett annat är att införa en kvalificeringsperiod där man som 

nyanländ till Sverige får kvalificera in sig i våra välfärdssystem när man kan visa att man kan försörja 

sig själv och sin familj(2019b, Motion 20:1945, s.3). 

 

I citatet ovan kan det utläsas att nyanlända ses som en bidragande faktor i det ökade behovet av 

försörjningsstöd, detta ligger i linje med den kostnadsdiskurs vi har identifierat i övriga 

motioner. Vidare innehåller citatet exkludering i form av användandet av det possessiva 

pronomenet ”vårt” i meningen ”vårt välfärdssystem”. Pronomenanvändningen uttrycker en 

distansering mellan Sverige (vi) och de nyanlända (dem). Nyanlända nämns inte i motionen 

förutom i slutet där förslaget presenteras. Det presenteras inte någon annan social grupp som går 

att koppla till nyanlända.  
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En annan motion där kostnadsdiskursen återfinns är Jan Ericson och Ellen Juntti (båda M) 

motion ”Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare” 

(2019, Motion 20:2442). Denna motion argumenterar för en begräsning av försörjningsstöd och 

bidrag till den som inte är svensk medborgare. 

 

Av och till ser vi märkliga exempel i media om hur försörjningsstöd och andra bidrag betalas ut på 

lättvindiga grunder. Nyanlända och personer som inte är medborgare får bidrag för semester i sitt 

gamla hemland, och försörjningsstöd betalas ut för att kunna ta sin familj till Sverige(2019, Motion 

20:2442, s. 1). 

 

Citatet ovan visar på en del intertextualitet i form av refereringen till ”märkliga exempel i 

media”. Vidare uttrycker den kritik mot den rådande strukturen genom att anklaga den för att 

betala ut bidrag och försörjningsstöd på lättvindiga grunder. Nästföljande mening beskriver hur 

nyanlända får bidrag för att semestra och ta sin familj till Sverige. I ovan citat kan en hög grad av 

kategorisk modalitet identifieras. Att nyanlända utnyttjar bidrag och försörjningsstöd tycks det 

inte råda några tvivel om.  

 

I motionen “En funktionell personlig assistans” från 2019 av Sofia Westergren och Marléne 

kopparklint finns följande citat:  

  

Nyanlända utan svenskt medborgarskap skall utan vidare inte kunna beviljas personlig assistans. Detta 

är i linje med Moderaternas nuvarande migrationspolitik och är dessvärre absolut nödvändigt för att 

hålla kostnaderna för den personliga assistansen under kontroll. Fler och fler rapporter indikerar att 

behovet av personlig assistans är större bland nyanlända än hos personer födda i Sverige (2019, 

Motion 20:2399, s.3). 

  

I den här motionen kopplas som tidigare nämns nyanlända ihop med personers migrationsstatur 

och huruvida de innehar medborgarskap. Modaliteten i påståendet är i slutet av citatet expressiv 

men också relationell. Verbet “indikerar” tyder dock på en viss osäkerhet hos författaren. Vi ser 

intertextuella kedjor till någon extern källa vilka benämns som “rapporter” och som förstärker 

citatets trovärdighet. Dessa ska ha visat att behovet av personlig assistans är högre hos nyanlända 

än hos personer födda i Sverige. I citatet går att urskilja relationell modalitet. Författarna lutar sig 
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mot att hänvisa till fler och fler rapporter men hänvisar inte till vilka detta rapporter det handlar 

om. De förklarar att rapporterna “indikerar” ett visst resultat vilken kan sägas vara ett uttryck 

med lägre grad expressiv modalitet än exempelvis om författaren använt det modala verbet 

“är”. Citatet ovan visar också på förändringar i diskursiv praktik. Ordet nuvarande visar att det 

finns en skillnad från hur det sett ut tidigare.  

 

5.4.3 Sammanfattning och diskursiv praktik 

Genom den textuella analysen av det empiriska materialet har vi kunnat fastställa att den 

nyliberala diskursen kring nyanländas värde finns kvar men att den har skiftat fokus. I motioner 

från 2014 benämns nyanlända som en outnyttjad resurs. Det handlar nästintill om 

resurseffektivitet, att inte ta tillvara på den blir en indirekt kostnad genom en utebliven vinst. 

Genomgående finns det en relativt positiv ton när det talas om nyanlända. När det talas om 

nyanländas svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden tillskrivs ansvaret främst till 

arbetsförmedlingen och orsaken till de hinder som identifierats tycks främst vara strukturella.  

Detta står i stark kontrast till hur diskursen ser ut 2019 då den skiftat från möjligt värde till 

möjlig kostnad. Det blir ett hårt fokus på kostnadseffektivisering och nyanlända benämns främst 

i motioner relaterade till bidrag och dess kostnader. Det rika humankapitalet som nyanlända hade 

2014 nämns inte utan det handlar snarare om en brist på det. Diskursen att integration löses bäst 

genom arbete finns fortfarande kvar. Däremot har förklaringarna till nyanländas svårigheter att ta 

sig in på arbetsmarknaden förändrats. De strukturella hinder som tidigare var odefinierade har i 

stort blivit identifierat som bidragstagande.  

 

Argumentationen förs att nyanlända inte vill komma ut i arbete då det är mer lukrativt att ta 

bidrag. Bilden av den välutbildade nyanlände som genom arbete skulle bidra med vinst verkar de 

inte längre känna igen sig i. Nyanlända och invandrare i stort beskrivs som en börda, en kostnad 

för samhället som behöver hanteras. De ser fortfarande på nyanlända i monetära termer, 

skillnaden är att det inte är som resurs utan nu som kostnad.  

 

Interdiskursiviteten visar sig tydligast hos Jan Ericsons motioner ”Ersättningar till nyanlända” 

och ”Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare”. I den 

förstnämnda motionen argumenteras en översyn av ersättningssystemet för asylsökande, 
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nyanlända och personer som beviljats uppehållstillstånd i syfte att motverka mytbildning och 

missförstånd. I motionen nämner Jan Ericsson att vissa ersättningar sammantaget kan upplevas 

som orimligt generösa och i andra som orimligt låga (2014, Motion 15:964, s. 1). I den andra 

motionen yrkar Jan Ericson och Ellen Junttii för en begränsning av försörjningsstödet med 

bakgrunden av ”märkliga exempel” i media och yrkar kategoriskt för att dessa bidrag används 

för ”semester i hemlandet” (2019, Motion 20:2442, s.1). Motionerna berör båda 

ersättningssystemen men bakgrunden för förslagen är väldigt annorlunda. Det kan argumenteras 

för att tecken för den framtida diskursen 2019 kan utrönas i motionen från 2014, detta i formen 

av att vissa ersättningar kan upplevas som orimligt generösa men andra orimligt låga. Den 

meningen visar tecken på en viss osäkerhet och en antydan att ersättningarna är för höga, något 

han vill ändra på 2019. Även om Jan Ericson inte argumenterade för nyanländas potentiella 

värde i sin motion från 2014 har ett visst skifte gjorts då motionen från 2019 konstaterar deras 

kostnad.  

6. Social Praktik och konklusioner 

Social praktik är den tredje dimensionen i Faircloughs modell. Den tredje dimensionen är den 

som är mest abstrakt och därför svårast att nå. För att nå den tredje dimensionen har vi använt 

oss av Halls begrepp stereotypifiering samt de fynd vi gjort under den textuella analysen. 

Slutsatserna vi har dragit kring den sociala praktiken blir fortfarande ganska trevande och bygger 

på våra egna tolkningar av materialet. Vi tror att resultaten är relevanta för förståelsen av hur 

begreppet nyanländ konstrueras.  

 

Eftersom diskurser bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relation och kunskaps – 

och betydelsesystem fyller diskurser flera funktioner. De hjälper oss att navigera genom världen 

men skapar också och upprätthåller maktordningar som tas förgivet som sanna (Winther & 

Philips s. 73). Alla de diskurstyper som används inom en social institution eller social domän 

kallas för diskursordningen Den sociala kategorin nyanländ används mer frekvent i motionerna 

2019 och det verkar råda tydligare konsensus kring beskrivningen av denna identitet. Genom 

fokuset på att nyanlända ska komma in i samhället, genom arbete, upprätthålls en 

välfärdsdiskurs. Samtidigt utmanas den här diskursen då de ifrågasätter huruvida nyanlända ska 

ha rätt till alla de förmåner som välfärdsstaten erbjuder som personlig assistans, hälsovård och 
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tolk. De gör det även själv tydligt i några motioner att de ändrat inställning till nyanländas 

förmodade kostnad. Genom intertextualitet kan vi se exempel på hur de genom att hänvisa till 

forskning vill visa på hur nyanlända förväntas kosta mer än andra. Att konstruera en social 

kategori av människor på det sätt som görs i motionerna och utmåla dem som en kostnad och en 

grupp som behöver lära sig svenska värderingar påminner om den process som Hall (1997) kallar 

för stereotypifiering där en stereotyp av människor görs och genom denna stereotyp kan 

slutsatser dras om vilka dessa människor är. Genom att förklara hur nyanlända behöver lära sig 

normer, värderingar och kultur och förklara att Sverige är framstående skapas inte bara en 

patriotisk bild av Sverige utan det skapar en form av andrafiering av de som benämns som 

nyanlända.  

 

Denna sociala praktik som stereotypifierar nyanlända förankras i den diskursiva blandning vi 

försökt avbilda i tidigare analyskapitel där vi kunnat urskilja en välfärdsdiskurs, nyliberal diskurs 

och en patriotisk/nationalistisk diskurs. Den här sociala praktiken ser dock ut att till stor del 

bottna i ekonomiska frågor och det främsta fokuset för diskussionen ligger i att förklara hur 

nyanlända kan komma att skapa värde eller bli en kostnad. År 2014 framhävs hur nyanlända 

akademiker kan skapa värde för den svenska staten. År 2019 är det istället tydligt att nyanlända 

överlag kan ses som en risk som kan komma att bli kostsamma. Genom att genom diskursiv 

praktik framhäva att de nyanlända inte har utbildning, inte har arbetslivserfarenhet och en skild 

syn på samhället än de som inte tillhör den sociala kategorin nyanländ finns det risk att 

stereotypifieringen av dessa människor cementeras. Genom att fokusera på hur dessa människor 

kan skapa värde flyttas fokus bort ifrån dessa människors rättigheter. Det här sättet att 

kategorisera människor och de konnotationer som vi kunnat urskilja i diskussionen om 

nyanlända i Moderaternas motioner kan få ideologiska konsekvenser för uppfattningen av vilka 

som har rätt att delta i välfärdsstaten och på vilka villkor.  

 

I de motioner som behandlar ämnet utbildning blev det redan i den initiala kodningsfasen tydligt 

hur det 2019 gick att urskilja tydligare beskrivningar av självbilden av Sverige vilka sedan sattes 

i relation till egenskaper hos de nyanlända. Den här sociala kategorin nyanländ och det sätt som 

dessa människor benämns får också konsekvenser för statlig inkludering. Genom en kombination 

av nationalistiska, patriotiska diskurser där Sverige framställs som en gemenskap med en relativt 
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homogen befolkning och stereotypifieringen av de nyanlända upprätthålls ett maktsystem där 

personer som migrerat riskerar att utsättas för diskriminering.  Den nationalistiska diskursen, 

välfärdsdiskursen och den nyliberala diskursen står dock i flera fall i konflikt med varandra.  

7. Slutdiskussion 

Genom kritisk diskursanalys har denna studie av moderaternas enskilda motioner, år 2014 och år 

2019, visat att det finns skillnader i hur begreppet nyanländ konstrueras år 2014 och 2019. 

Nyanlända beskrivs år 2019 alltmer som ett potentiellt problem, risk eller kostnad. Ansvaret för 

de problem som presenteras tillskrivs i ökad utsträckning nyanlända som individer snarare än ett 

samhälle. Studien utgick ifrån två frågeställningar, dels på vilket sätt konstrueras den sociala 

kategorin nyanlända konstrueras i Moderaternas motioner år 2014 och 2019 och dels hur 

konstruktionen av de nyanlända har förändrats. Studien har utgått ifrån den kallade 

flyktingkrisen år 2015 och urvalet har gjorts utifrån den. Vi har kunnat se att begreppet används 

mer frekvent och hur nyanlända konstrueras i hög grad utifrån diskussioner om kostnader och 

värde men också hur kategorin nyanländs konnotationer förändrats mellan 2014 och 2019.  

Studien utgår ifrån flyktingkrisen men kan dock inte visa huruvida det är just flyktingkrisen i sig 

som medfört de förändringar som vi genom studien identifierat. Tidigare studier som vi redogjort 

för har undersökt flyktingkrisen i sig och hur den konstruerats diskursivt och vi ville förflytta 

ifrån det fenomenet och istället undersöka den sociala kategorisering som kan bli en följd av 

olika typer av diskurser och konstruktioner. Genom Faircloughs (2009) kritiska diskursanalys 

och Hall (1997) teori kring stereotypifiering kunde vi se hur den sociala kategorisering som görs 

av nyanlända dels är en del i sedan tidigare konstruerade maktsystem. Vi kunde också se hur 

diskursen förändras och omförhandlas.  

Tidigare forskning av kategorisering som genomförts av bland andra Zetter (2007) har visat hur 

olika kategorier eller som han säger etiketter bidrar till att institutionalisera föreställningar kring 

personer som immigrerat. Ofta blir det en del i att förskjuta fokus från människors rättigheter, 

dessa tendenser har vi också sett i Moderaternas motioner. Eftersom Moderaterna just nu inte 

innehar regeringsmakten har de kanske inte samma inflytande över lagstiftning. Genom att 

studera moderaternas motioner anser vi dock också att vi får en, om än liten, inblick i några av de 

diskursiva praktiker som florerar i det riksdagspolitiska fältet som helhet. Den här studien ger 
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alltså vissa indikationer på hur begreppet nyanländ konstrueras diskursivt och hur det kan 

komma att institutionaliseras. Vidare forskning skulle dock behövas för att se hur olika typer av 

diskurser sammanblandas i riksdagen av olika partier. Det hade också varit hjälpsamt att titta på 

hur nyanlända konstrueras i de få lagtexter där de används men också i de riktlinjer som lämnas 

ut till myndigheter utifrån de beslut som tas i riksdagen.  

Sainsbury (2012) visar också hur diskussioner kring välfärdsstaten ofta förflyttar fokus från 

människor som migrerats rättigheter till att istället fokusera på deras skyldigheter. Det här har vi 

sett både i diskussioner från 2014 och 2019, men på olika sätt och genom olika typer av 

diskurser. Vi ser även hur nyliberala diskurser förflyttar fokus från rättigheter till att istället 

koncentrera debatten kring värdeskapande. 

Den här studien har undersökt hur kategorin nyanländ konstrueras diskursivt, men har inte 

kunnat säga något om hur människor som kategoriseras som nyanlända påverkas av den här 

kategoriseringen varken på ett känslomässigt eller rent institutionellt plan. Det här hade också 

kunnat vara föremål för vidare forskning. Det skulle dock kräva en annan typ av 

forskningsmetod, teori och design.  
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