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Abstract 

”A change of reasoning in a changing world – An argumentation analysis of Stefan Löfvéns 

statements on migration and refugee policy the years 2012 - 2015” 

Essay in Political Science C, 

The study chronologically maps the argumentations concerning migration and refugee policy made by 

Stefan Löfvén, chairman of the Swedish Social Democratic Party as of January 27, 2012, and Prime 

Minister of Sweden as of October 3, 2014. It examines how and why the reasoning coming from Löfvén 

in the subject has changed during his time as a political leader and that is done with the help of two 

guiding independent variables. To do so the study answers the following primary research question: 

- How has the mediated image and reasoning coming from Stefan Löfvén on migration – and 

refugee policy changed and why? 

The two independent variables consist of two big happenings for Stefan Löfvén as a political leader. The 

first variable “from party leader in opposition to prime minister” tells us how his reasoning is affected by 

becoming prime minster. The second variable “the increasing amount of asylum applications” tells us 

how his reasoning is affected by an increasing amount of filed asylum applications. These two 

independent variables create the following two précised research questions: 

- How has the mediated reasoning, its theses and arguments, coming from Stefan Löfvén been 

affected by going from being “only” a party leader in opposition to becoming the country’s 

prime minister? 

- How has the mediated reasoning, its theses and arguments, coming from Stefan Löfvén been 

affected by the increasing amount of asylum applications? 

The result of the study shows that both independent variables and the happenings characterizing them 

has affected the generally mediated image and reasoning coming from Stefan Löfvén in the subject of 

migration and refugee policy. The results also shows that the “subject” of migration – and refugee policy 

is a bit more complex and two sub-categories besides the more general subject were identified and the 

mediated reasoning in these were in some cases affected in a different way.  
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1. Inledning 

”Vänner, regeringen Reinfeldt har konsekvent skyllt sina misslyckanden med jobben och 

skolan på andra. Nu har man pekat ut en av samhällets mest utsatta grupper: de människor 

som söker skydd från krig, terror och förtryck. De gör det med ett avhumaniserande språk, 

där människor på flykt från krig beskrivs som "flöden" och "volymer". Samtidigt har 

regeringen slopat regler för arbetskraftsinvandring som gör att människor som vill arbeta i 

Sverige utnyttjas systematiskt.  

Det är oanständigt. 

Jag kommer alltid att stå upp för den svenska asylrätten. Låt inte regeringen komma undan 

med det som är grunden i deras misslyckande: den stigande arbetslösheten och de sjunkande 

skolresultaten. Låt inte oanständighet löna sig.”
1
 

Ovanstående text, publicerad 4 februari 2013, går att finna på, vid tidpunkten för dess 

publicering, dåvarande oppositionsledaren Stefan Löfvéns officiella facebook-konto. Utspelet 

är en reaktion på dåvarande migrationsminister Tobias Billströms uttalande i Agenda i SVT 

dagen innan där han talade om att volymen av människor som kommer till Sverige spelar 

roll.
2
 

Nedanstående är ett utdrag ur statsministerns frågestund 26 november 2015 där Stefan 

Löfvén, nu statsminister, besvarar en fråga från Anna Kindberg Batra gällande vad han är 

beredd att göra för att bemöta det då stora asyltrycket på Sverige. 

”Det har slutits en överenskommelse. Vad vi kan se nu har vi ett något lägre antal 

asylsökande. Den senaste sjudagarsperioden var det 7 000. Det är mycket högt även det, så 

jag menar att det måste ned ännu mer – kraftigt ned.”
3
  

Vad som här kan åskådas är två uttalanden från Stefan Löfvén i den svenska flykting-

/invandringsdebatten, ett från 2013 och ett annat från 2015. Mycket mer än så har de inte 

gemensamt, utan kontrasten dem emellan är uppenbar. Utgår man från det första uttalandet så 

skulle man kunna beskriva det andra uttalandet som avhumaniserande och oanständigt. Han 

                                                      
1 Stefan Löfvén. (Facebook, 2013-02-04). 

https://www.facebook.com/stefanlofven/posts/525987960775436?stream_ref=5https://www.facebook.com/stefanlofven/posts

/525987960775436?stream_ref=5 [hämtad 2016-05-07]  
2 SVT, Billström: Väljarna vill ha förändring i invandringen, http://www.svt.se/agenda/billstrom-valjarna-vill-ha-

forandringar-i-invandringen/ [hämtad 2016-05-07] 
3 Sveriges Riksdag, riksdagsprotokoll, statsministerns frågestund, anf.9, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/protokoll-20151634-torsdagen-den-26-november_H30934/html [hämtad 2016-05-07] 

https://www.facebook.com/stefanlofven/posts/525987960775436?stream_ref=5
https://www.facebook.com/stefanlofven/posts/525987960775436?stream_ref=5
https://www.facebook.com/stefanlofven/posts/525987960775436?stream_ref=5
http://www.svt.se/agenda/billstrom-valjarna-vill-ha-forandringar-i-invandringen/
http://www.svt.se/agenda/billstrom-valjarna-vill-ha-forandringar-i-invandringen/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20151634-torsdagen-den-26-november_H30934/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20151634-torsdagen-den-26-november_H30934/html
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använder inte direkt orden ”flöden” och ”volymer” men talar i det andra uttalandet i liknande 

termer. Vad som kan konstateras är att någonting har hänt, Stefan Löfvéns förmedlade 

resonemang tycks ha förändrats. Hur kan det komma sig? Hur har det förändrats och varför? 

Till att börja med så går det att konstatera att Sverige 2013 inte var Sverige 2015, utan mycket 

har hänt. Stefan Löfvén har bl.a. gått från att vara oppositionsledare till att bli statsminister. 

Löfvén valdes till Socialdemokraternas partiordförande den 27:e januari 2012 och tillträdde 

posten som statsminister efter 2014 års val den 3:e oktober. Utöver det så skiljer sig också 

antalet registrerade asylsökningar i Sverige markant om man jämför åren emellan då dessa 

uttalanden lades fram. Det rör sig om en tredubbling i antalet. Med andra ord går det snabbt 

att konstatera att två stora händelser har ägt rum under den här perioden som är mycket 

viktiga att ta i beaktande för att förstå Stefan Löfvéns till synes förändrade resonemang.  

Tittar man närmre går det att se att ökningen av antalet asylsökningar i Sverige är en ihållande 

trend över tid; 2010 (31 819st
4
), 2011 (29 648st

5
), 2012 (43 877st

6
), 2013 (54 259st

7
), 2014 

(81 301st
8
), 2015 (162 877st

9
). 

Siffrorna visar på en gradvis ökning från 2010 till 2015 men ökningen mellan 2014 och 2015 

skiljer sig avsevärt från tidigare års ökningar och förklarar uppmärksamheten på området 

2015. Ovan angivna år berättar också hur situationen i frågan såg ut under Alliansens sista tid 

vid makten (2010 – 2014) och hur den skiljer sig åt från Löfvéns tid som statsminister. För att 

bättre förstå utvecklingen av ”flyktingfrågan” under 2015, det år som skiljer sig från tidigare 

år på ett tidigare inte skådat slag, är den månadsvisa utvecklingen i antalet registrerade 

asylsökningar av stor relevans; januari (4 896st), februari (4 040st), mars (4 117st), april 

(3 917st), maj (5 376st), juni (6 619st), juli (8 065st), augusti (11 746st), september 

(24 307st), oktober (39 196st), november (36 726st), december (13 872st).
10

 

Som siffrorna visar så är 2015 ett år med stora förändringar. Efter april så ökade antalet 

registrerade asylsökningar i Sverige drastiskt fram till december (med en liten dipp i 

november) då antalet relativt tidigare månader, drastiskt sjönk. 

                                                      
4 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl helåret 2010, s.1 
5 Migrationsverket, Asylsökande 2011, s.1  
6 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, helåret 2012, s.1  
7 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2013, s.1 
8 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2014, s.1  
9 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2015, s.1  
10 ibid 
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Verkligheten för Stefan Löfvén 2013 var en annan än den som mötte honom 2015, dels har 

han gått från att ”enbart” vara partiledare i opposition till att bli statsminister och dels så har 

de praktiska omständigheterna, sett till ökningen av asylsökningar, i invandring- och 

flyktingfrågan förändrats. Det av citaten antydda drastiska skiftet i resonemanget från Stefan 

Löfvéns sida i frågan skulle, om man så vill, lättsamt kunna ses som något pragmatiskt; att 

han förändrar sitt förmedlade resonemang i frågan utefter vad situationen kräver som siffrorna 

ovan gällande det ökade antalet asylsökningar då kan tolkas vittna om, att han på det sättet 

agerar pragmatiskt. En annan person skulle istället måhända kunna se på skiftet i det 

förmedlade resonemanget på ett motsatt sätt; att väldigt mycket krävs för att Stefan Löfvén 

ska ändra hållning i den aktuella frågan, att antalet asylsökningar behövde bli så många och 

vara många under en längre tid för att skiftet skulle äga rum, att det vittnar om ett slags 

stelbent handlande från Löfvén. 

Ett sådant skifte i det förmedlade resonemanget är dock för stort för att lättvindigt låtas gå 

förbi tämligen obemärkt med en godtycklig motivering. En förtydligande granskning som 

skulle bidra till att förstå skiftet av resonemanget i frågan är att undersöka hur Stefan Löfvén, 

personen som ledde landet under det som kom att kallas ”flyktingkrisen”, resonerade under 

den här tiden men också tiden innan det var tal om någon flyktingkris. Förutom att förklara 

skiftet, som är den här uppsatsens huvudsakliga fokus, så skulle det också ge en viktig inblick 

i den unika invandrings- och flyktingrelaterade situationen som Sverige befann sig i under 

2015 med en särskild infallsvinkel, dvs. den sakpolitiska allmänna frågan som skiftet 

identifierades inom. För aldrig tidigare har så många människor sökt sig till Sverige under en 

sådan begränsad tid. Det var ett unikt skeende i modern svensk historia och bör således 

behandlas som ett sådant och granskas från topp till tå i alla dess avseenden. Inom denna 

fråga, invandrings- och flyktingfrågan, har alltså skiftet ägt rum och därav är 

flyktingsituationen av naturliga skäl viktig att ta i beaktande för att förstå det skiftande 

resonemanget. För hur har den bild som Stefan Löfvén, Sveriges nuvarande statsminister, 

förmedlat om flykting- och invandringsfrågan förändrats? Det är uppenbarligen så att den 

tycks ha förändrats under den tid han har haft en framträdande roll i svensk politik men hur 

och varför den har förändrats under denna tid är desto mer oklar. 
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1.1 Forskningssammanhang 

Problembilden ovan som uppsatsen angriper är kortfattat det förändrade resonemang som 

Stefan Löfvén har förmedlat under en tidsperiod i den svenska invandrings- och 

flyktingfrågan och då med fokus på den flyktingkris som rådde i Sverige under 2015. Vi talar 

alltså om ett fall där ett lands högste politiska ledare drastiskt förändrar sitt resonemang i en 

specifik fråga, i det här fallet invandrings- och flyktingfrågan. Så den typ av forskning som 

denna uppsats relaterar till är således av flera olika slag och innefattar flera frågor även om de 

alla starkt hänger ihop i och med problembilden. Stefan Löfvéns skiftande resonemang, 

bakgrunden till dess uppkomst, som ska undersökas och som är uppsatsens huvudsakliga 

fokus gör att forskning om politisk beslutsfattande är högst relevant för att få en förståelse om 

varför politiska ledare i vissa situationer ändrar/byter ståndpunkt i en fråga men också politisk 

kommunikation samt sakfrågan det handlar om, som är direkt kopplat till det identifierade 

skiftet, gör också forskning inom policyområdet migration direkt angeläget.  

Således kommer nedan en beskrivning av det forskningsläge som ”råder” i dessa frågor med 

utgångspunkt i den svenska flyktingkrisen som lyfter fram det inomvetenskapliga 

sammanhanget som uppsatsens problembild befinner sig inom. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om hur de refererade arbetena relaterar till den här uppsatsen och den övergripande 

forskningsfrågan. 

1.1.1. Migration 

Forskning inom migration är lika nytt som migration som fenomen, dvs. inte alls nytt utan 

något som i stort sett alltid har funnits där, finns där nu och kommer fortsätta att finnas i 

framtiden. Migration som forskningsområde är av naturliga skäl väldigt omfattande, så till 

den grad att det blir svårt att ens tala om ”migration som forskningsområde”. Istället får man 

bena ner det i olika slags underkategorier som handlar om migration i olika avseenden ofta 

kopplade till den nutida situationens utmaningar som migration kan föra med sig. 

Vad ”nutid” är går att diskutera, vad som däremot går att konstatera är att migrationen till 

Europa är mer aktuell än på länge. Ökningen av asylsökningar i Sverige är inte ett isolerat 

fenomen utan en trend som går att finna i många andra EU-länder likaså och i EU som helhet, 

även om Sverige har mottagit fler än de flesta länder. Utvecklingen under åren har lett till 

intensiva debatter inom EU och mellan dess medlemsländer i många olika tappningar 
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handlandes om omfördelningssystem av asylsökare och relaterade ekonomiska kostnader, 

vaktandet av unionens yttre gränser, avtal med Turkiet nu på sistone, harmonisering av 

asylregler m.m. vilket också har gett sitt avtryck i forskningsvärlden. EU som överstatlig 

aktör med dess möjligheter och befogenheter har varit central i forskningen. 

Det handlar om forskning som försöker titta närmre på de enskilda medlemsländerna, hur de 

fördelar flyktingar och relaterade kostnader subnationellt för att på så sätt föra debatten vidare 

om vilken typ av ”lösning” på fördelningsfrågan som är aktuell för EU. Genom att fallstudera 

Storbritannien och Tyskland och deras fördelningssystem som svar på ökade asylsiffror och 

relatera det till EU kommer Christina Boswell fram till att harmonisering av asylregler mellan 

medlemsländer är vägen framåt.
11

 En sådan utveckling har sedan Boswells artikel 

publicerades skett i takt med införandet av CEAS (Commin European Asylum System) men 

ska man tro Boswell krävs det alltså mer av den varan. Kanske är det så om en jämnare 

fördelning är målet då Thielemann påvisar att den ojämlika viljan mellan medlemsländer i att 

ta på sig ”bördor” med utgångspunkt i migrationsrelaterade sådana grundar sig i både ett 

kostnadseffektivt tankesätt sett till egennyttan och de inhemska normerna inom de politiska 

institutionerna.
12

 

Tittar man på svensk migrationsforskning och försöker bilda sig en uppfattning av vad den 

huvudsakligen handlar om så är det för närvarande mycket om just 

flyktingkrisen/flyktingsituationen i Sverige ur olika infallsvinklar och då främst när det 

kommer till studentuppsatser varför flera sådana är relevanta att titta närmre på. 

”Migrationsområdet” existerade ju dock innan den uppkomna flyktingsituationen och vad 

som har behandlats och som behandlas inom den är av olika karaktär då det som sagt ofta 

handlar om förgreningar inom den. Det rör sig mycket om invandringens påverkan på 

välfärden och om Sveriges arbetskraftsinvandring men samtidigt om mycket annat. Ett större 

och pågående svenskt forskningsprojekt som bl.a. går att placera inom ”migrationsområdet” 

är ”Välfärdsstaten och de nyanlända: Politik för flyktingars bosättning i Sverige, Danmark 

och Norge” som menar att invandringen till de nordiska välfärdsstaterna innebär nya 

utmaningar för dessa och deras grundläggande integrationsidé som de beskriver som det 

”sociala medborgarskapet. I projektet undersöks hur olika dilemman som uppstår till följd av 

dessa utmaningar hanteras mellan de tre nordiska länderna på lokal och nationell nivå och det 

                                                      
11 Boswell, C., Burden-Sharing in the European Union: Lessons from the German and UK Experience, s.333 
12 Thielemann, E.R., Between interests and Norms: Explaining Burden-Sharing in the European Union, s.270 
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utifrån olika spänningar som uppstår i en mångkulturell demokrati när samhällsgemenskap är 

det eftersträvansvärda idealet.
13

 

När det kommer till arbetskraftsinvandring i Sverige finns det mängder med forskning och då 

ofta med en reform som genomfördes 2008 på området i fokus. Catharina Calleman menar 

exempelvis att denna reform inom svensk lagstiftning gällande arbetskraftsinvandring i sig 

innehåller konflikter mellan målen arbetsgivarkontrollerad arbetskraftsinvandring, en 

förenklad procedur och skyddsaspekter som en likabehandling på arbetsmarknaden och 

arbetslöshetsskydd. Hur dessa mål hanteras och balanseras emellan varandra undersöker hon i 

”The most open system among OECD countries: Swedish regulation of labour migration”.
14

  

En relativt ny uppsats med flyktingkrisen 2015 ur ett europeiskt perspektiv men med Sverige 

som viktig ingrediens är ”Början på slutet? En deskriptiv fallstudie om hur migration- och 

flyktingkrisen påverkar Europeiska Unionen”. Den handlar om hur EU som en mogen 

säkerhetsgemenskap håller (höll) samman under flyktingkrisen och de olika åtgärder som 

vidtogs av enskilda länder under den perioden och hur unionen har kommit att påverkas som 

en säkerhetsgemenskap. En mogen säkerhetsgemenskap beskrivs av författaren kännetecknas 

av vissa indikatorer, så som flernivå-system, obefästa gränskontroller, gemensam hot-

definition m.m.
15

 

Det påtalas också att de faktorer som skapar en säkerhetsgemenskap också har förmågan att 

bryta ner densamma och det i relation med att medlemsländer, med Sverige, Tyskland och 

Ungern i fokus, vidtar åtgärder som går emot dessa faktorer är vad som för uppsatsen 

framåt.
16

 Uppkomsten av säkerhetsgemenskaper beskrivs kunna ses på i tre faser; 

uppkommande, uppstigande och mogen.
17

 Efter en beskrivande genomgång av de aktuella 

ländernas vidtagna åtgärder kommer författaren slutligen fram till att EU som 

säkerhetsgemenskap har gått från fas 3 (mogen) till fas 2 (uppstigande).
18

 

                                                      
13

 Bengtsson, B., Borevi, K., Strömgren, A., Välfärdsstaten och de nyanlända: Politik för flyktingars bosättning i 

Sverige, Danmark och Norge, s.118f 
14

 Calleman, C., The most open system among OECD countries: Swedish regulation of labour migration, s.28 
15

 Fridvall, L., Början på slutet? En deskriptiv fallstudie om hur migration- och flyktingkrisen påverkar Europeiska Unionen, 

s.1 
16 Fridvall, L., a,a,, s.1f 
17 Fridvall, L., a.a., s.9f 
18 Fridvall, L., a.a., s.41 
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1.1.2 Politisk kommunikation och medial rapportering om den svenska 

invandrings- och flyktingfrågan 

Flyktingkrisen i Sverige, som den har kommit att kallas som en följd av det rekordstora 

antalet asylsökningar och de samhälleliga ”konsekvenser” som följde i olika tappningar är ett 

dagsaktuellt fenomen som av naturliga skäl inte har bearbetats särskilt genomgående ännu, 

utan det finns mycket kvar att skriva om den. Det som hittills har skrivits om flyktingkrisen är 

således inte mycket men det betyder inte att det är tomt på området. En gemensam nämnare 

för det som hittills har avverkats är inriktningen på hur det har talats om flyktingkrisen, om 

det så är hur politiska partier har framställt den eller hur journalister har skrivit om den i 

tidningar. Nedan beskrivs och återges hur forskningsläget ser ut med denna infallsvinkel. 

En uppsats där bl.a. flyktingmottagandet i Sverige 2015 behandlas är ”Samspelet mellan 

identitet och säkerhetisering av migration: En jämförande studie av ”flyktingkriserna” i 

Sverige 1992 och 2015”. I den jämför författarna de svenska politikernas svar på 

”flyktingkriserna” i Sverige 1992 och 2015 genom att studera riksdagsdebatter. De belyser 

med en gång att svaren skiljer sig åt, att sådana restriktiva åtgärder som presenterades av 

regeringen 2015 inte framfördes 1992 och att antalet icke-européer som invandrar till Sverige 

är fler idag än 1992. De menar att skillnaden i bemötandet är en ”säkerhetisering” och att det 

”kan vara kopplat till uppfattningen av flyktingen som ”den andre” vilket motiverar 

författarna till att ”undersöka hur säkerhetisering och i sin tur flyktingmottagande påverkas 

av identitetskonstruktioner.”.  De menar att ”skillnaden i policy-utfall kan finnas i att 

människor på flykt, 1992 respektive 2005 [sic! 2015 åsyftas], på grund av varierande 

identitetskonstruktioner framställs som ett hot i olika grad.”
19

 

Författarna bildar två kategorier, ”vi” och ”dem” som ska ifrågasätta migration som ett 

”objektivt” hot och på så sätt se hur ”identitet” påverkar svenskt flyktingmottagande. 

Uppsatsen vilar på ”säkerhetiseringsteori” (säkerhet och osäkerhet är socialt konstruerade 

ting) och Laclaus och Mouffes diskursteori som samverkar med varandra.
20

 Författarna 

kommer genom en diskursanalys fram till att migration ”säkerhetiserades” (flyktingar sågs 

                                                      
19 Rämö Diaz, A & Janfalk, D., Samspelet mellan identitet och säkerhetisering av migration: En jämförelse av 

”flyktingkriserna i Sverige 1992 och 2015, s.1 
20 Rämö Diaz, A & Janfalk, D., a.a., s.2ff 
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som belastning) 2015 vilket inte var fallet på samma sätt 1992 och att identitetskonstruktioner 

har varit en påverkande faktor i flyktingmottagandet och olika åtgärder.
21

 

En annan uppsats som likt den ovan också analyserar flyktingkrisen ur en säkerhetssynvinkel 

är ”Riksdagspartiers konstruktioner av flyktingfrågan – En kritisk diskursanalys med fokus på 

säkerhet i relation till flyktingmottagande”. Författaren beskriver den situation Sverige befann 

sig i under den andra halvan av 2015, hur det tidigare ”öppna” förhållningssättet gentemot 

flyktingar förändrades och sätter det i relation till Köpenhamnsskolans säkerhetsteori. 

Flyktingkrisen beskrivs ha lett till att flyktingströmmar kopplas ihop med säkerhet i Sverige.
22

 

Genom en kritisk diskursanalys av några riksdagsdebatter och med hjälp av 

Köpenhamnsskolans säkerhetsteori åskådliggör uppsatsen svenska riksdagspartiers 

konstruktioner av flyktingfrågan och lyfter fram de flyktingdiskurser som identifieras.
23

 

Resultatet visar på att det främst rör sig om fyra olika diskurser; solidaritetsdiskursen, 

ansvarsdiskursen, identitetsdiskursen och kostnadsdiskursen.
24

 Hur flyktingkrisen konstrueras 

tenderar enligt resultatet att bero på var på vänster-/högerskalan partierna befinner sig. Alla 

riksdagspartier talar (talade) enligt uppsatsen i viss utsträckning om flyktingkrisen i termer av 

säkerhet men det är Moderaterna och Sverigedemokraterna som främst talar om flyktingar 

som ett säkerhetshot och det är därmed dessa två partier som främst bidrar till att 

flyktingfrågan säkerhetiseras.
25

  

Förutom hur den politiska kommunikationen relaterat till den svenska flyktingfrågan har sett 

ut och förändrats och då främst ur en säkerhetssynvinkel som de två uppsatserna ovan visar på 

finns det som sagt också några arbeten som belyser den mediala skildringen av flyktingkrisen. 

En av dessa är Två flyktingsituationer – TT:s gestaltning av flyktingar och asylsökande i 

Sverige 1992 och 2015” som också ställer flyktingkriserna 1992 och 2015 bredvid varandra i 

ett jämförande syfte. I den eftersöks om det föreligger någon skillnad i gestaltningen av 

flyktingar och asylsökande mellan flyktingkriserna 1992 och 2015 i media. Det genomförs 

genom en kvantitativ textanalys med teorin ”diskursiv diskriminering” som teoretisk 

utgångspunkt.
26

  

                                                      
21 Rämö Diaz, A & Janfalk, D., a.a., s.20f 
22

 Markgren, S., Riksdagspartiers konstruktioner av flyktingfrågan – En kritisk diskursanalys med fokus på säkerhet i 

relation till flyktingmottagande, s.2 
23 Markgren, S., a.a., s.2f 
24 Markgren, S., a.a., s.28 
25 Markgren, S., s.37f 
26 Lantz, A., Två flyktingsituationer – TT:s gestaltning av flyktingar och asylsökande i Sverige 1992 och 2015, s.4f 
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Resultatet visar på att artiklarna publicerade i TT 1992, då begreppet ”flyktingar” användes 

var 55 % negativa och gällande begreppet ”asylsökande” var 77 % negativa. Motsvarande 

siffror från 2015 års rapporteringar var när det kom till ”flyktingar” 59 % negativa och 

gällande ”asylsökande” 46 % negativa.
27

 

En annan sådan uppsats är ”Maktrelationen mellan ”etablerade svenskar” och ”flyktingar”- 

En kritisk diskursanalys av ”flyktingkrisen”, som med syftet ”att skapa en ökad förståelse för 

hur diskursen om flyktingmigrationen framställs i svensk tidningsmedia.” och det försöker de 

göra genom en kritisk diskursanalys med ett maktkritiskt perspektiv.
28

 De kommer fram till 

att flyktingkrisen, som de kallar ”flyktingmigrationen”, framställs som ett hot, att flyktingen 

porträtteras som den stereotypiske andre och att detta parallellt upprätthåller ”… den svenska 

nationens och ”svenskars” överlägsna identitet genom att lyfta fram de utsagor som bäst 

representerar dem samt genom att måla upp en negativ bild av vissa gruppmedlemmar som 

inte anses hålla måttet, till exempel andra länder och kommuner.”
29

 

En tredje och sista uppsats med denna ”ingång”, och för den delen en av de sista som gick att 

finna med den svenska flyktingkrisen som ämne, är Krisen som flydde till Europa: En kritisk 

diskursanalys av flyktingkrisen 2015”. I den menar författarna inledningsvis att det allt mer 

använda begreppet ”flyktingkrisen” i svensk media 2015 sällan får sin innebörd presenterad 

och att begreppet ej heller diskuteras.
30

 Det är också bakgrunden till uppsatsens syfte, att 

begreppsliggöra ”flyktingkrisen” utifrån hur svensk media skriver om den, och frågeställning: 

”Vad avses med det svensk medierapportering, år 2015, kallar för ”flyktingkrisen” samt vad 

och vem omfattar krisen?”. Som uppsatsens namn antyder består analysen av en kritisk 

diskursanalys, Faircloughs, vilket man också lyfter fram är en teori.
31

. Teorier om nationalism 

används också som ett komplement till den kritiska diskursanalysen.
32

 

Resultatet, svaret på frågeställningen, är att flyktingkrisen är mycket mer än kriget i Syrien 

och människor som flyr därifrån och andra liknande konflikter. Genom medias beskrivning av 

”flyktingkrisen” handlar det också om ett slags hot mot de rika västländerna i olika 

tappningar. En tendens i media tycks vara att beskriva situationen med ”skräckbudskap” 

                                                      
27 Lantz, A., a.a., s.24 
28 Gottfridson, E & Lukkarinen, M., Maktrelationen mellan ”etablerade svenskar” och ”flyktingar” – En kritisk 

diskursanalys av ”flyktingkrisen” i svensk tidningsmedia, s.2 
29 Gottfridson, E & Lukkarinen, M., a.a., s.37f 
30 Andersson Käppi, K & Hedman, Henning., Krisen som flydde till Europa: En kritisk diskursanalys av flyktingkrisen 2015., 

s.1f 
31 Andersson Käppi, K & Hedman, Henning., a.a., s.4 
32 Andersson Käppi, K & Hedman, Henning., a.a., s.9 
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kopplade till just ett hot mot västländerna och koppla samman ”flyktingkrisen” med olika 

potentiella kriser för västländerna. Författarna talar också om att EU:s grundläggande system 

och de liberala västerländska värderingarna står på spel.
33

 

1.1.3 Politiskt beslutsfattande 

Som detta avsnitt inleddes med att påtala så angränsar uppsatsens problembild till flera 

forskningsområden. Tittar man närmre på problembilden så är det emellertid inget helt 

främmande. Det är en politisk ledare som under en tidsperiod tycks ha ändrat både språkbruk 

och syn på en viss politisk fråga ganska drastiskt. Förändrade resonemang och uppfattningar 

hos politiska ledare är inget världsunikt, det har hänt förut. Vissa må som sagt kalla Löfvéns 

ändrade resonemang för pragmatiskt medan andra kanske väljer att beskriva det som ett 

stelbent agerande eller något annat, det beror nog i de flesta fallen på personen i fråga. Vad 

som får politiska ledare att ta vissa beslut i vissa situationer, vad som får de att ändra 

uppfattning etc. är ett ämne i sig där forskning finns. 

En teori som helt och hållet handlar om processen kring politiskt beslutsfattande är ”the 

poliheuritic theory of decision”. Kortfattat innebär den att politiskt beslutsfattande kan delas 

in i två dimensioner, eller två steg. Det första steget handlar om man först undersöker vilka 

möjliga alternativ som finns för att underlätta kommande beslut. Det andra steget innebär att 

beslutsfattaren analyserar alternativen som lades fram i steg ett och analyserar dem utifrån sin 

potentiella nytta och väljer alternativ i steg två.
34

 Teorin är en rationell bild av politiska 

beslutsprocesser men vad som för denna uppsats problembild är av större intresse är ett 

kompletterande sidospår av denna teori som utvecklas i artikeln ”Explaining Rigidity and 

Pragmatism in Political Leaders: A General Theory and a Plausibility Test from the Reagan 

Presidency” av Jonathan W. Keller. Den handlar om politiska ledares beslutsfattande och har 

för avsikt att förklara och öka förståelsen i vad som beskrivs vara ”stelbent” agerande 

(rigidity) och pragmatiskt agerande. Stelbent agerande kan här kortfattat beskrivas som en 

slags omedgörlig/envis inställning och ett pragmatiskt agerande som mer flexibelt eller: 

”Rigidity entails sacrificing political approval for policy ”purity”, while acute political 

sensitivity may prompt a leader to compromise policy quality to ensure support.”.
35

 

                                                      
33 Andersson Käppi, K & Hedman, Henning., a.a., s.28 
34 Stern, E., Contextualizing and Critiquing the Poliheuristic Theory, s.108 
35 Keller, J.W., Explaining rigidity and Pragmatism in Political Leaders: A General Theory and a Plausibility Test from the 

Reagan Presidency, s.465f 
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Artikeln utvecklar ett teoretiskt ramverk utifrån tidigare forskning på området och strukturerar 

upp det viktiga i den tidigare forskningen i tre slags kategorier. Den första kategorin påtalar 

vikten av personligheten och den kontextuella situationen när det kommer till att förutspå och 

beskriva en ledares stelbenthet och pragmatism.
36

  

Den andra kategorin beskriver när stelbenthet i beslutsprocessen hos en politisk ledare kan 

uppkomma; när en av en ledares absolut viktigaste frågor/förslag, en fråga som ledaren själv 

identifierar sig med och bedömer sitt ”värde” som politisk ledare ifrån (”själv-validering”), 

kommer på tal uppstår en stark stelbenthet. Mycket ska till för att något ska kunna rucka på 

ledarens uppfattning i en sådan ”fråga”. Den tredje kategorin belyser vikten av ”själv-

validering”, att alla politiska ledare (och människor i övrigt) själv-validerar sig själva och sitt 

arbete men på olika sätt. Två motpoler beskrivs här av författaren; den dispositionellt lagda 

ledaren och den mer situationsstyrda och av andra påverkbara ledaren.
37

 

I det teoretiska ramverket beskrivs den dispositionellt (dispositional) lagda ledaren drivas av 

en särskild övertygelse/hållning, ideologi, drivas av ett mål (med en bestämd uppsättning 

alternativ till en fråga osv.) etc., att den själv-validerar sig utifrån sitt arbete med denna, s.k. 

intern-validering. En sådan ledare uppvisar en ”okänslighet” mot eventuell opposition eller 

information som går emot övertygelsen och håller stelbent fast vid övertygelsen av sina 

beslut/sin ståndpunkt då den förmodligen inte ser något annat alternativ till att nå målet. Den 

mer situationsstyrda ledaren utgår i större grad från den aktuella situationen och själv-

validerar sig utifrån andras ”godkännande”, s.k. extern-validering. En sådan ledare håller 

stelbent fast vid sin hållning om den uppfattar sig ha stöd av ”de viktiga andra” och uppvisar 

en ”okänslighet” mot information om att hållningen fallerar och mot argument om att 

hållningen går emot de viktiga egna principerna och utsagda målen.
38

  

En stelbent hållning i en fråga ger upphov till att partisk utvärdering av beslut där riskerna 

med beslutsfattandet i en fråga underskattas. En externt validerad ledare underskattar policy-

riskerna och förminskar riskerna med agerandet som genererar stödet från de som den anser 

vara ”de viktiga”. En internt validerad ledare underskattar både de politiska riskerna och 

policy-riskerna i att uppnå sitt ”mål”/sin övertygelse.
39

 

                                                      
36 Keller, J.W., a.a., s.466f 
37 Keller, J.W., a.a., s.467f 
38 Keller, J.W., a.a. s.468f 
39 Keller, J.W., a.a., s.470f 
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 Dock är det ju trots allt så att politiska ledare i det verkliga livet faktiskt ändrar på sina 

ståndpunkter under vissa omständigheter, och vilka dessa omständigheter är behandlas också i 

denna teori.  

Vad som en politisk ledare på ett stelbent sätt håller fast vid, vad denne ser som acceptabla 

och oacceptabla beslutsalternativ, kan alltså ändras; hållningen som den bedömer sin själv-

validering utifrån kan ruckas på under rätt omständigheter. Om ny information tillkommer 

som bidrar till en förnyad syn på en sådan fråga kan det som tidigare var oacceptabelt som 

alternativ bli acceptabelt, gränserna kan flyttas på, alternativt kan helt nya alternativ 

tillkomma. I en sådan situation kan partisk utvärdering och partisk information vara av stor 

vikt, att kunna vinkla det eller se det på ett sätt som passar den egna synen. En sådan 

förändring av policy hos en intern-validerande ledare skulle underlättas av att den lyckas se på 

det som förut var oacceptabelt, en inte så tänkbar kompromiss, numera stämmer överens med 

de egna principerna eller vad nu valideringen grundar sig på. Samtidigt blir en sådan 

”kompromiss” av sin hållning allt mer trolig ju längre ledaren stelbent fasthåller vid sin 

övertygelse då de politiska kostnaderna och policykostnaderna samt den psykologiska 

påfrestningen antas blir större vart eftersom. För en extern-validerande ledare fungerar det på 

ett liknande sätt; en förändring i den stelbenta hållningen i en fråga skulle underlättas av att 

ledaren lyckas se på ett tidigare oacceptabelt alternativ som numera politiskt möjligt och ju 

större eventuella policykostnader och principkompromisser som kopplas samman med en 

fortsatt stelbent hållning, desto större psykisk påfrestning för ledaren ju längre den agerar 

stelbent.
40

 Artikeln fortsätter därefter med att skapa hypoteser utifrån det ovan beskrivna 

teoretiska ramverket och testar det på Ronald Reagans politiska gärningar som USA:s 

president. 

1.1.4 Vad säger detta? 

Det vore fel påstå att avsnittet om migration visar hur forskningsläget ser ut i 

”migrationsfrågan” och detta av samma anledning som nämndes i avsnittet; det finns ingen 

enhetlig ”migrationsfråga” inom forskningsvärlden. Avsnittet visar istället på att området är 

ett aktivt sådant inom forskningen och visar på vad som där går att finna. En av alla 

förgreningar av migrationsområdet är dock flyktingsituationen som ägde och äger rum i 

Europa och då också i Sverige. De svenska uppsatserna som refererades till skulle alla kunna 

                                                      
40 ibid 
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vara placerade under avsnittet ”migration” men de är samtidigt fall av någonting annat varför 

fem av de istället går under ”Politisk kommunikation och medial rapportering om den svenska 

invandrings- och flyktingfrågan”. Vad de har gemensamt är att de alla på ett eller annat sätt 

behandlar ”flyktingkrisen” i Sverige 2015. De utgör i skrivande stund i princip vad som finns 

skrivet i forskningsväg om flyktingkrisen i Sverige 2015 vilket i sig, i relation till den unika 

situationens magnitud, talar för att ytterligare forskning på området behövs. Av uppsatserna 

att döma tycks det också vara en klar övervikt åt det diskursanalytiska hållet vilket av många 

innebär en särskild metateoretisk hållning som inte alla nödvändigtvis kan skriva under på och 

därmed går det även att tala om en ”metodpraktisk kunskapslucka”. 

Vad de sex uppsatserna också har gemensamt är att de alla bortser från en viktig aspekt. Det 

talas om att Sveriges agerande har bidragit till att EU som säkerhetsgemenskap har 

nedgraderats, att man i riksdagen diskuterar flyktingfrågan på ett sätt som framställer 

flyktingar som en belastning i högre grad än vid flyktingkrisen 1992, att förhållningssättet i 

frågan förändrades under andra halvan av 2015 till en mer säkerhetsinriktad sådant, att 

tidningar framställer flyktingar som hot mot västerländska samhällen, att flyktingkrisen i 

media är något mycket mer än vad som pågår i Syrien och andra krigsdrabbade områden m.m. 

Vad det inte talas om är hur landets främste politiska ledare resonerade, personen som ledde 

landet under den här tiden, personen som representerade Sverige i alla otaliga internationella 

möten, som var den vid rodret när Sveriges agerande bidrog till att EU:s status som 

säkerhetsgemenskap nedgraderades, som var den vid rodret under tiden som förhållningssättet 

till flyktingfrågan förändrades till ett mer restriktivt sådant och som av sitt förmedlade 

resonemang att döma tycks ha totalsvängt i den aktuella frågan.  

Stefan Löfvéns roll som statsminister ignoreras i samtliga uppsatser. Uppsatserna talar nästan 

alla om en slags förändring i den svenska flyktingsituationen, de ”pratar” om hur det har 

”pratats” om flyktingsituationen med en ingång som distanserar sig från den sakpolitiska 

närheten. Hur utvecklingen av förändringen gick till, hur upprinnelsen till det av uppsatserna 

identifierade skiftet i förhållningssättet till den svenska flyktingfrågan gick till lämnas därhän.  

Asylsiffrornas utveckling i relation till förändringen är ett sådant fokus som fattas på samma 

sätt som perspektivet från landets statsminister. En närmre inblick utifrån siffrorna i 

asylstatistiken i relation till det till synes drastiskt förändrade resonemanget från Stefan 

Löfvén, från rollen som oppositionsledare till statsminister under flyktingkrisen, skulle vara 

med och fylla dessa kunskapsluckor. Det skulle inte bara tydliggöra hur Stefan Löfvén som 



14 

 

politisk ledare har skiftat resonemang utan också bidra med en bättre förståelse till den 

förändrade situationen som övriga uppsatser talar om och det ur en viktig infallsvinkel. 

Det är av den tidigare forskningen klarlagt att en förändring har skett i hur den svenska 

flyktingfrågan ”diskuteras” eller ”ses på” både inom politiken och inom media, vägen dit är 

inte lika tydlig. Flyktingfrågan har kommit att betraktas som ett hot, den har säkerhetiserats 

men hur det har speglats av landets tyngsta politiker, statsministern återstår att se. På detta sätt 

positionerar sig denna uppsats från tidigare forskning tydligt då denna förgrening av 

”migrationsområdet”, dvs. den svenska flyktingsituationen, inte har behandlats ur denna 

viktiga infallsvinkel som är Stefan Löfvéns skiftande resonemang, uppsatsens huvudsakliga 

fokus. Förståelsen för upprinnelsen till förändringen som tidigare forskning talar om är 

bristfällig, vilket denna uppsats ämnar bidra med att åtgärda. Genom att utgå från den tidigare 

forskningen, att förhållningssättet i frågan har ändrats, och fokusera på de två stora skeenden 

som i inledningen av uppsatsen beskrivs så kan en övergripande fråga och två oberoende 

variabler formuleras. ”Hur har bilden och resonemanget som Stefan Löfvén har förmedlat i 

den svenska invandrings- och flyktingdebatten förändrats och varför?” är en fråga som om 

den appliceras på Löfvéns uttalanden i flyktingdebatten skulle kunna bidra med den i nuläget 

bristande kunskapen som ovan har beskrivits om den samtidigt utgår från relevanta variabler. 

Som i inledningen beskrivs så går det att tala om två större händelser under Stefan Löfvéns tid 

i det politiska finrummet; från att vara ”enbart” partiledare till att vara statsminister och den 

andra att vara statsminister och leda landet under tiden som beskrivs som ”flyktingkrisen” då 

antalet asylsökningar i Sverige slog alla tidigare rekord. Dessa två skapar två oberoende 

variabler/förklaringsvariabler som redogörs för mer genomgående i det kommande avsnittet 

”Variabelredogörelse”.  

Genom att besvara den övergripande forskningsfrågan utefter nämnda variabler och på så sätt 

åskådliggöra utvecklingen i Stefan Löfvéns resonemang och förändringen av det bör svaret 

även kunna säga/antyda något om Stefan Löfvén som ledare och då möjligtvis också bidra 

med rikligare förklaring utifrån en sådan antydan till det skiftande resonemanget. En 

förändring i resonemangets relation till de ökade asylsökningarna skulle kunna ge en antydan 

på vilket sätt Löfvén själv-validerar sig själv, om han är en extern-validerande mer 

situationsstyrd ledare eller intern-validerande och dispositionellt lagd ledare. På detta sätt kan 

man tänka sig hur Löfvén i framtida frågor kommer att agera, om han kommer att förlita sig 

på sin egen övertygelse eller låta sig påverkas av omgivningen i högre grad. Visserligen krävs 
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det ett flertal frågor och beslut för att med ”säkerhet” kunna säga något dylikt om en politisk 

ledares ”stil” men att avslutningsvis anknyta det genererade resultatet med detta, om det visar 

sig vara kompatibelt nog, är intressant oavsett om det enbart rör sig om en antydan.  

1.2 Variabler 

Variablerna som uppsatsens kommande analys kommer att utgå ifrån är tre till antalet. Den 

beroende variabeln är Stefan Löfvéns uttalanden i invandrings- och flyktingfrågan. Den första 

oberoende variabeln är ”från partiledare i opposition till statsminister” som skall bidra till 

analysen genom att se om och i sådana fall hur det förda resonemanget påverkas av att Löfvén 

”enbart” är en partiledare i opposition till det att han är landets statsminister. Den andra 

oberoende variabeln är ”det ökade antalet asylsökningar” som ska bidra till analysen genom 

att se om och i sådana fall hur resonemanget påverkas av ett stigande antal asylsökningar. 

Dessa får i avsnittet ”Variabelredogörelse” en grundlig förklaring. 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka och bidra med att förklara hur och varför Stefan 

Löfvéns resonemang i invandrings- och flyktingfrågan har förändrats under hans tid som 

politisk ledare och det med hjälp av de två oberoende variablerna vilka på så sätt också 

kommer bidra med att förklara den unika flyktingrelaterade situationen i Sverige 2015 ur en 

viktig infallsvinkel. Detta skall göras genom att kronologiskt kartlägga de framförda teserna 

och argumenten i Löfvéns uttalanden i frågan med hjälp av en argumentationsanalys. 

1.4 Forskningsfrågor 

För att uppfylla syftet kommer uppsatsen söka besvara följande övergripande frågeställning: 

 Hur har bilden och resonemanget som Stefan Löfvén har förmedlat i den svenska 

invandrings- och flyktingdebatten förändrats och varför? 

Ur den övergripande frågeställningen baseras mer preciserade forskningsfrågor kopplade till 

variablerna som ska besvaras: 
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- Hur har Stefan Löfvéns förmedlade resonemang, dess teser och argument, påverkats 

från det att han ”enbart” var partiledare i opposition till att bli landets statsminister? 

- Hur har Stefan Löfvéns förmedlade resonemang, dess teser och argument, påverkats 

av det ökade antalet asylsökningar? 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 berättar om uppsatsens metod och material. Avsnitt 2.1 redogör för de avvägningar 

som gjorts i urvalet av materialet och vilka avgränsningar som var nödvändiga. Avsnitt 2.2 

redogör för uppsatsens variabler. Avsnitt 2.3 ger en översiktbild över det material som 

analysen kommer att genomföras på och innehåller information om det är befintlig text eller 

transkriberat material. Avsnitt 2.4 presenterar argumentationsanalysen som metod och hur den 

kommer att genomföras i analysen. Kapitel 3 består utav analysen och avsnitten 3.3.1 (nr.1) 

till 3.4.9 (nr.19) redovisas alla på ett öppet sätt. Kapitel 4 presenterar resultatet och inleds med 

en kortare beskrivning om resultatredovisningens upplägg och viktiga upptäckter. Avsnitt 4.1 

presenterar inledningsvis resultatet utefter de två preciserade forskningsfrågorna och deras 

tidsperioder separat. Därefter sammanfattas resultatet för den övergripande forskningsfrågan 

och dess tidsperiod innefattandes båda preciserade forskningsfrågor och deras separata 

tidsperioder och knyts an till den presenterade teorin om politiskt beslutsfattande från 

avsnittet om forskningssammanhang. I det sista avsnittet 4.2 diskuteras uppsatsernas slutsatser 

och förslag på vidare forskning. 

2. Material och metod 

I det här avsnittet redovisas urval och avgränsningar, variablerna, material samt 

argumentationsanalys som metod. 

2.1 Material, urval och avgränsningar 

Materialet som ligger till grund för analysen är av skiftande karaktär. Det viktiga för att kunna 

uppnå uppsatsens syfte på bästa möjliga sätt har varit att finna material som innehåller det 

som eftersöks, dvs. resonemang och uttalanden från Stefan Löfvéns sida relaterat till 

invandring och flyktingmottagande i Sverige. Då uppsatsens ämne rör en identifierad 

svängning i resonemang och ämnar undersöka denna, utan med hjälp av på förhand bestämda 
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ramar eller kategorier då det skulle kunna hämma resultaten, så tar uppsatsen ett öppet och 

upptäckande förhållningssätt, ett induktivt förhållningssätt.
41

 Det har rört sig om ett strategiskt 

urval. För att materialet ska ha uppfattats som relevant ska resonemangen och uttalandena i 

största möjliga mån också ha varit av den formen att det går att tala om en argumentation. 

Följdriktigheten i typen av material som har valts ut har av dessa anledningar fått stå tillbaka 

något till fördel för det faktiska innehållet.  

Material från enbart primärkällor och material av samma ”form” hade varit att föredra för att 

utesluta eventuella bakomliggande påverkande faktorer kopplat till materialets kontext. Det 

har inte varit möjligt men ses heller inte som avgörande för denna uppsats genomförbarhet. 

Risken för att Stefan Löfvéns uttalanden skiljer sig beroende på kontext bedöms inte vara 

varken sannolik eller för den delen avgörande om det skulle vara så då alla hans uttalanden i 

den specifika frågan är av intresse. 

Avgränsningar i tid för materialet som har hämtats är 27 januari 2012 – 24 november 2015 

och det med anledning av uppsatsens två oberoende variabler och detta redogörs för 

grundligare i det kommande avsnittet ”Variabelredogörelse”. Avgränsningar i materialets 

härkomst har varit ”flytande”. I den mån det har funnits, och sett till innehållets relevans, har 

primärkällor i första hand eftersökts och därefter sekundärkällor där tillförlitligheten anses 

vara tillräcklig. Det rör sig om primärkällor i form av riksdagsprotokoll från statsministerns 

frågestunder, tidnings- och radiointervjuer och presskonferenser på regeringens hemsida, tal 

av Löfvén som finns textade på Socialdemokraternas hemsida, inspelade partiledardebatter 

uppladdade på Youtube och sekundärkällor i form av tidningsartiklar som återberättar vad 

som har sagts. 

Sökorden som har använts för att få fram det textbaserade materialet har varit ”Löfvén” 

separat eller i kombination med ”fly”, ”flyk”, ”invandr”, ”syri”, ”nyanlä”, migr, ”asyl”. 

Ofullständiga ord har använts för att på så sätt täcka in fler möjliga ändelser. I fallet ”fly” kan 

det exempelvis röra sig om ”flyr”, ”fly”, ”flyende”, ”flykting”, ”flyktingkris” etc. och samma 

tankesätt har gällt på övriga sökord. Dessa har sökts efter i Googles sökmotor med ett bestämt 

tidsintervall och de har också sökts efter i riksdagsprotokoll. 

I de fall materialet består av ljudupptagningar eller videoframträdanden i form av 

partiledardebatter och presskonferenser har det relevanta innehållet i dessa, det som handlar 

                                                      
41 Hjerm, M., Lindgren, S., Nilsson, M., Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, s.25 
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om/berör invandrings- och flyktingfrågan transkriberats. Det ”relevanta” är Stefan Löfvéns 

uttalanden i sådana debattavsnitt o.d. Det transkriberade materialet har på det sättet använts 

som underlag för delar av analysen. Utöver att källorna redovisas så finns det transkriberade 

materialet att finna i uppsatsens bifogade bilagor för transparensens skull. Uttalandena när det 

är utdrag ur en debattsituation innehåller utöver Lövéns inlägg också inlägget före och efter så 

att det inte är otydligt i vilken kontext inlägget framförs i.  

Det kan invändas mot att videobaserat material används på det här sättet utan att ta 

kroppsspråk, tonläge och liknande i beaktande. Det är förvisso sant att sådant är av stor vikt 

men som tidigare har nämnts så är alla uttalanden i frågan av intresse oavsett kontext. 

Argumentationen för sakfrågan har varit det viktigaste och det vore osannolikt att ett partis 

ståndpunkt, som en partiledare rimligen representerar, skulle vara annorlunda av det enkla 

skälet att det finns en mikrofon eller en filmkamera i närheten då målgruppen alltid är 

densamma, dvs. väljarna. Förmedlade resonemang och dess argumentationer i ämnet är det 

viktiga och då ett eventuellt skiftande i dessa under är utgångspunkten för den här uppsatsen 

så betraktas det inte som några försvårande omständigheter. 

2.2 Variabelredogörelse  

Avgränsningar i tid för materialet som har hämtats är som sagt 27 januari 2012 – 24 

november 2015. Denna tidsperiod har valts då den ramar in de två stora händelser som utgör 

variablerna. Den 27:e januari 2012 blev Stefan Löfvén partiledare för Socialdemokraterna och 

slutdatumet den 24:e november 2015 täcker in den ”kris” det var tal om i Sverige relaterat till 

det ökade antalet asylsökningar och utgör också det datum då mer restriktiva asylregler 

föreslogs av regeringen. Ett förändrat resonemang i frågan av Löfvén bör således kunna 

fångas in under denna tidsperiod. De två oberoende variablerna, förklaringsvariablerna, har 

inom denna övergripande tidsperiod en varsin, egen, tidsperiod. 

Den beroende variabeln är som sagt Stefan Löfvéns uttalanden i invandrings- och 

flyktingfrågan. Ett skiftande resonemang har där identifierats, dvs. en slags variation, som 

uppsatsen ämnar förklara och det med hjälp utav de två oberoende 

variablerna/förklaringsvariablerna. Dessa två oberoende variabler, vad de mer ingående 

innebär, vilken roll de har i sammanhanget och varför de är av en sådan vikt att de fungerar 

som oberoende variabler kräver en redogörelse.  
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Variabeln ”från partiledare i opposition till statsminister” sträcker sig från 27 januari 2012 till 

30 april 2015. Det första datumet motiveras av att Stefan Löfvén väljs till 

Socialdemokraternas partiledare och slutdatumet motiveras av att det inte täcker in 

”flyktingkrisen” och det ökade antalet asylsökningar men att Stefan Löfvén hinner vara 

statsminister under en tid. Efter april 2015 tar ökningen i antalet registrerade asylsökningar 

vid och ökar stort fram till december 2015 med en i sammanhanget liten dipp i november.
42

 

Genom att titta på den här tidsperioden och undersöka Stefan Löfvéns uttalanden i frågan kan 

vi se om någon skillnad i resonemang kan identifieras från det att han är en partiledare i 

opposition till det att han har varit Sveriges statsminister fram till det valda datumet; om 

statsministerskapet har påverkat hans resonemang. 

Att detta skeende, att gå från att ”enbart” vara partiledare i opposition till att bli statsminister, 

skulle kunna bidra med att förklara skiftet i det förmedlade resonemanget, vara en 

huvudsaklig förklaringsfaktor till det, bedöms vara mycket möjligt. Händelsen i sig är av 

största magnitud, att bli statsminister torde vara varje partiledares ambition, och med den nya 

positionen så förändras också den egna situationen. En partiledare i opposition har inte samma 

makt och ansvar som en statsminister har vilket lämnar ett större utrymme för olika utspel och 

uttalanden då den inte på samma sätt är ”begränsad” av ansvaret. Ramarna för en partiledare i 

opposition att förhålla sig till och verka inom är vidare än för en statsminister. Med andra ord 

kan en sådan omfattande händelse med stor sannolikhet påverka Stefan Löfvéns förmedlade 

resonemang. 

Variabeln ”det ökade antalet asylsökningar” sträcker sig från 30 april 2015 till 24 november 

2015. Det första datumet motiveras av att asylsökningarna börjar öka först efter april och 

täcker in den stora ökningen fram till det att de nya mer restriktiva asylreglerna presenterades 

av regeringen som också resulterar i en drastisk minskning i december. Genom att titta på 

denna tidsperiod, som täcker in ”flyktingkrisen” i Sverige, och undersöka Stefan Löfvéns 

uttalanden i frågan bör en förändring till följd av det ökade antalet asylsökningar kunna 

urskiljas. 

Att det ökade antalet asylsökningar kan påverka en statsministers förmedlade resonemang i 

invandrings- och flyktingfrågan, att det kan vara en huvudsaklig förklaringsfaktor till att 

förstå det identifierade skiftet, är också det ytterst tänkbart. Denna förklaringsvariabel är 

nämligen direkt relaterad till frågan i sig. En statsminister måste på något sätt förhålla sig till 

                                                      
42 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl, 2015, s.1 
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verkligheten, om det så är en verklighet som bl.a. består av allt fler registrerade asylsökningar 

i landet denne är statsminister i. Hur den förhåller sig till detta och varför den agerar som den 

gör, är frågan som denna oberoende variabel skall bidra med att besvara utifrån det ökade 

antalet asylsökningar. 

Gemensamt för dessa två oberoende variabler är att de båda utgör två väldigt stora, men olika, 

händelser i Stefan Löfvéns karriär som politisk ledare. De är av sådan stor vikt och relevans 

att de båda bedöms fungera som två förklaringsgrunder, oberoende 

variabler/förklaringsvariabler, till det identifierade skiftet i det förmedlade resonemanget. 

Visserligen utesluter inte dessa två att det finns andra möjliga påverkande faktorer att hitta i 

periferin men ett sådant resonemang kan föras kring all forskning med ett variabeltänkande 

som ledsagar arbetet. De två oberoende variablernas stora vikt och relevans består av 

händelser/faktorer vars storlek och betydelse svårligen kan undermineras av andra möjliga 

faktorer och bedöms därav särskilja sig från dessa, vilka de än må vara.  Med det sagt utesluts 

dock inte möjligheten till andra faktorers påverkan, utan snarare att deras möjliga påverkan på 

det skiftade resonemanget inte bedöms kunna väga över denna uppsats två oberoende 

variablers påverkan och på så sätt göra resultatet missvisande. Således förväntas resultatet, 

svaren på forskningsfrågorna som är konstruerade utefter dessa oberoende variabler, vara ett 

säkert sådant men att tala om en ”hundraprocentig” säkerhet vore att gå för långt. 
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2.3 Materialtabell 

Nr. År. Månad. Sammanhang/kortare beskrivning Befintlig text? Transkriberat 

material? 

Källa. 

(hyperlänk) 

1. 2012. Oktober. Partiledardebatt i SVT Agenda. - Ja. (Se bilaga) Här. 

2. 2012. November. Tal till Socialdemokraternas förtroenderåd. Ja. - Här. 

3. 2012. December. Intervju i DN. Ja. - Här. 

4. 2013. Februari. Intervju/kommentar till nyhetsinslag i SR. - Ja. (Se bilaga) Här. 

5. 2013. Maj. Partiledardebatt i SVT Agenda. - Ja. (Se bilaga) Här. 

6. 2014. Augusti. Nyhetsartikel i Expressen med citat. Ja. - Här. 

7. 2014. Augusti. Utfrågning i SR. - Ja. (Se bilaga) Här. 

8. 2014. September. Partiledardebatt i Expressen. - Ja. (Se bilaga) Här. 

9. 2014. November. Intervju i Expressen. Ja. - Här. 

10. 2015 Mars. Statsministerns frågestund i riksdagen § 4, 

anf.40 & anf.42. 

Ja. - Här. 

11. 2015 April. Intervju i Sydsvenskan. Ja. - Här. 

12. 2015. Maj. Tal på partikongress. Ja. - Här 

13. 2015 Juni.  Partiledardebatt i SVT Agenda. - Ja. (Se bilaga) Här. 

14. 2015. Juni. Almedalstal. Ja. - Här. 

15. 2015. Augusti. Sommartal. Ja. - Här. 

16. 2015. September. Tal på manifestation för asylmottagande. Ja. -  Här. 

17. 2015. September. Regeringsförklaringen. Ja.  - Här. 

18. 2015 Oktober Partiledardebatt i riksdagen. Ja. - Här. 

19. 2015. November. Presskonferens om nya förslag gällande 

flyktingmottagande. 

- Ja. (Se bilaga) Här. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vsg_OKIUsI
http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2012/Tal-till-Socialdemokraternas-fortroenderad/
http://www.dn.se/nyheter/politik/stefan-lofven-om-arbetskraftsinvandring/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5451719
https://www.youtube.com/watch?v=ZW5HuDQ6mhE
http://www.expressen.se/nyheter/val2014/lofvens-kanga-mot-reinfeldt-om-flyktingar/
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/423602?programid=4657
https://www.youtube.com/watch?v=st0DE-_s0zg
http://www.expressen.se/nyheter/stefan-lofven-hotar-med-straffavgifter/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20141567-torsdagen-den-5-mars_H20967/html
http://www.sydsvenskan.se/2015-04-29/lofven-svart-att-regera-utan-do
http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2015/Sveriges-nya-jobbagenda---tal-pa-partikongress/
https://www.youtube.com/watch?v=dD1wzXwd-Jo
http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2015/Almedalen/
http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2015/Sommartal/
http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2015/Tal-pa-manifestation-for-asylmottagande/
http://www.regeringen.se/tal/2015/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/protokoll-20151613-onsdagen-den-14-oktober_H30913/html
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/
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2.4 Argumentationsanalys 

Argumentationsanalysen som kommer att användas i uppsatsens analysdel hämtas från 

Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2014) av 

Göran Bergström och Kristina Boréus. En argumentationsanalys kan utformas lite olika 

beroende på vad dess syfte är. Det går att tala om tre slags syften för en argumentationsanalys, 

ett deskriptivt syfte som försöker rekonstruera en argumentation, ett preskriptivt syfte 

handlandes om att bedöma hur argumentationer står sig till vissa normer och ett tredje syfte 

som ämnar avgöra en argumentations beviskraft.
43

 

Den här uppsatsens argumentationsanalys vilar på det deskriptiva syftet. Det som ska göras är 

att åskådliggöra Stefan Löfvéns uttalanden i en viss fråga under en tid, vilka teser han har 

framfört, hur han har argumenterat för dessa och rekonstruera argumentationen.  

Den typ av argumentationsanalys som kommer att användas i den här uppsatsen är ”pro et 

contra-modellen. Det första som kommer göras i enlighet med denna modell är att finna den 

tes eller de teser som framförs i den aktuella texten. Efter det skall argumenten i texten, som 

antingen talar för eller emot den framförda tesen, urskiljas och placeras i relation till tesen och 

varandra. För att kunna placera de i relation till varandra behöver man identifiera textens 

uttryckta påståenden som definieras tydligt av Boréus och Bergström: ”Med ’påstående’ avses 

det tankeinnehåll, den idé, som kan sägas uttryckas av en språklig sats. En sats är den 

språkliga form som t.ex. ett påstående ges.”. Tesen i en text är ett av alla påståenden men 

urskiljer sig genom att inte fungera som ett för- eller motargument till något annat påstående i 

samma text. Istället fungerar övriga påståenden som för- eller motargument till detta 

påstående. Genom att identifiera detta påstående, att finna tesen, så har den första delen i 

analysen genomförts.
44

 

Det är emellertid inte glasklart vilket påstående i en argumenterande text som är tesen. I 

sådana fall kan det underlätta att göra en lista av dessa påståenden. Ibland är inte det 

tillräckligt, utan en omstrukturering kan vara nödvändig. Det kan röra sig om att precisera vad 

som påstås, att dela upp meningar som uttrycker flera påståenden, foga samman meningar 

som upprepar samma påståenden, skriva ut viktiga saker som lämnas outsagda etc. En 

argumentation innehåller dock alltid en tes och något argument för eller emot samma tes. 

Funnen tes i en text kommer att betecknas med ”T”, funna argument som direkt talar för tesen 

                                                      
43 Boréus, K & Bergström, G., Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s.92f 
44 Boréus, K & Bergström, G., a.a., s.94f 
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eller något annat argument, ett s.k. ”pro-argument” kommer betecknas med ”P” och 

motargument som talar emot tesen för att försvaga den kommer beteckna med ”C”, ett s.k. 

”contra-argument”. Argument i en text som talar direkt talar för eller emot textens tes kallas 

”argument av första ordningen” och argument som istället är där för att tala för eller emot ett 

annat argument av första ordningen kallas för ”argument av andra ordningen. Ett argument 

som talar för ett argument av andra ordningen, som talar för ett argument av första ordningen 

blir ett argument av tredje ordningen osv. 
45

 

Pro-argument av första ordningen som talar direkt för tesen, kommer betecknas med ”P1”, 

”P2”, ”P3” osv. Contra-argument av första ordningen som direkt talar emot tesen kommer 

betecknas med ”C1”, ”C2”, ”C3” osv. Argument av andra ordningen, som talar för eller emot 

ett argument av första ordningen kommer betecknas med bokstav och nummer före 

argumentet den talar för/emot, t.ex. P2P1. Ett argument som betecknas med ”P2P1” är alltså 

det andra pro-argumentet av andra ordningen för det första pro-argumentet för tesen. Värt att 

tillägga är att numren inte är där för att rangordna ett arguments betydelse, utan för att hålla 

de isär. ”P1P1” och ”P2P1” är lika ”viktiga”. Ett argument med beteckningen ”C1P1” är alltså 

det första contra-argumentet för det första pro-argumentet för tesen. Ett argument med 

beteckningen ”P2P1C2” är alltså det andra pro-argumentet för det första pro-argumentet för 

det andra contra-argumentet mot tesen.
46

 

Det som länkar samman påståenden, må det vara en tes och ett argument eller ett argument för 

ett annat argument osv., kallas för premiss. Premisserna finns alltid där och kan vara både 

outtalade och uttalade i texten. Ofta är de outtalade av olika skäl, det kan vara av taktiska skäl 

eller för att författaren tycker länken är så uppenbar att den inte behöver skrivas ut etc. Ett 

påstående som av författaren är avsett som en premiss, en uttalad premiss, fungerar inte som 

direkta pro- eller contra-argument. När de inte är uttalade kan det i en uppstrukturering av en 

argumentation vara nödvändigt att skriva ut dem för begriplighetens skull. En uttalad premiss 

kommer att betecknas med ”pr” och en outtalad premiss som behöver skrivas ut kommer 

betecknas med (pr).
47

  

En uppstrukturering av följande påhittade ”debattinlägg” skulle kunna se ut såhär: 

                                                      
45 Boréus, K & Bergström, G., a.a., s.99f 
46 ibid 
47 Boréus, K & Bergström, G., a.a., s.102f 
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”Många byggarbetare dras idag med hörselproblem, det är inte rimligt, utan tyder på en sak, 

att reglerna för maximal ljudnivå på byggarbetsplatser måste bli hårdare. Förutom hälsan 

försämras också arbetsprestationen av en för hög ljudnivå. En kan hävda att reglerna redan 

är för hårda, att få byggarbetsplatser lever upp till nuvarande regler. Men reglerna är inte 

för hårda, för då skulle inte hörselproblemen i branschen finnas där.” 

(eget exempel) 

Tesen (T) författaren argumenterar för är att reglerna för maximal ljudnivå på 

byggarbetsplatser måste bli hårdare. Texten krävde en viss rekonstruering, vissa meningar 

innehöll flera påstående. Det första pro-argumentet,”P1”, för tesen är att byggarbetare dras 

med hörselproblem och premissen,”prP1” som kopplar samman de två påståendena är uttalat, 

nämligen att det inte är rimligt. Det andra pro-argumentet för tesen, ”P2”, argumenterar för 

tesen genom att påstå att arbetsprestationen tar stryk av för hög ljudnivå. Premissen för ”P2” 

kan te sig självklar och behöver kanske inte skrivas ut men ”P2” ska förstås som något dåligt 

vilket (prP2) förtydligar. Författaren tar upp möjlig kritik av sin tes, ”C1” och ”P1C1” och 

besvarar den, ”P1C1C1” redan innan den hinner framföras. 

Det ska tilläggas att det transkriberade materialet kan kräva större bearbetning då det talade 

ordet skiljer sig från skrift för alla människor. En ”dålig” eller svårbegriplig argumentation 

förblir också dålig/svårbegriplig även i en uppstrukturering. I bästa fall kan outtalade 

premisser som belyses förtydliga det men argumentationen analyseras som den är. Det är 

Stefan Löfvéns argumenteringar så som de framförs, inte hur de ”borde framföras”, som 

kommer analyseras. Det är inte omöjligt att vissa struktureringar av material kan göras på 

flera sätt, då det i en del fall kan vara otydligt och göra den egna tolkningen avgörande. När så 

T. Reglerna för maximal ljudnivå på byggarbetsplatser måste bli hårdare. 

P1. Många byggarbetare dras idag med hörselproblem. 

prP1. Det är inte rimligt. 

P2. Arbetsprestationen tar stryk av en för hög ljudnivå. 

(prP2). Det är dåligt. 

C1. Reglerna är redan för hårda. 

P1C1. Det är få byggarbetsplatser som lever upp till nuvarande regler. 

C1C1. Reglerna är inte för hårda. 

P1C1C1. Hade reglerna varit för hårda skulle inte hörselproblemen i branschen finnas där. 
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är fallet kommer uttalandet uppstruktureras efter vad som uppfattas vara logiskt av det 

aktuella uttalandet i sig och hur argumentationen ser ut. En sådan bedömning/tolkning 

kommer i möjligaste mån att genomföras utefter Stefan Löfvéns egna ord och framlagda 

påståendens relation till varandra men det blir oavsett en fråga om subjektiv bedömning. Ett 

sådant inslag av subjektivitet, hur liten den än må vara, är i ett sådant fall ofrånkomlig men 

hanteras genom att så strikt som möjligt förhålla sig till hans egna ord.  

Detsamma gäller med förförståelse av frågan i sig. Frågan/ämnet är inte främmande för mig 

som uppsatsförfattare, likt den inte är det för någon som har följt frågan/ämnet, och av den 

anledningen går det inte att utesluta att omedvetna tolkningar av ett uttalande som är otydligt, 

grundade i en sådan förförståelse, kan förekomma. Hanteringen av detta genomförs på samma 

sätt som andra subjektiva inslag i tolkningen, dvs. genom att utgå från det specifika uttalandet 

och dess påståenden, Stefan Löfvéns egna ord. Det kommer att vara ledstjärnan i hela 

analysen. En så objektiv bedömning/tolkning som möjligt är målet men som i alla 

argumentationsanalyser oavsett ämne så är det (oftast) en utomstående betraktare som 

genomför analysen, inte personen vars uttalanden analyseras. På så sätt blir det svårt att tala 

om en hundraprocentig träffsäkerhet när otydligheter förekommer i argumentationer. Följande 

analyser kommer vara så ”öppna” som möjligt vid tolkning av sådana otydligheter men om 

frågetecken kvarstår så har läsaren möjlighet att bedöma ”riktigheten” i tolkningarna genom 

att själv läsa källmaterialet. 
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3. Analys 

3.3.1 Nr.1: Partiledardebatt i SVT Agenda 7 oktober 201248 

Uttalandet av Stefan Löfvén här i debatten föranleds av ett uttalande av Jimmie Åkesson och i 

uttalandet talar han i en kort sekvens direkt till honom. Det är dock inte att tala om något 

replikskifte, utan Löfvéns uttalande är mer som ett självständigt vädrande av åsikt i 

flyktingfrågan. 

T. Vi ska ha en generös flyktingpolitik i Sverige. 

P1. Det är viktigt för oss att visa den medmänskligheten. 

(prP1). En generös flyktingpolitik är medmänskligt. 

P2. De människor som har sådana stora behov av att fly och ta skydd ska kunna komma till 

Sverige 

(prP2). Kommer de till Sverige så tillgodoses deras behov av skydd. 

(P1prP2). Har Sverige inte en generös flyktingpolitik tillgodoses inte deras behov av skydd. 

P2prP2. Alla människor har rätt till frihet och trygghet. 

P1P2prP2. Alla människor är lika mycket värda. 

P3. Vi ska inte ha ”vi och dem” i Sverige. 

(prP3). Ett ”vi och dem” står i kontrast till en generös flyktingpolitik. 

P1prP3. Här finns bara ”vi”. 

(prP1prP3). Det finns inget utrymme för ”vi och dem” 

P4. De här människorna kommer att bidra och vara en stor tillgång till Sverige när de har fått 

sin utbildning och sina första jobb. 

P1P4. Vi lever i en global ekonomi. 

(prP1P4). En global ekonomi motiverar detta. 

P2P4. Vi ska vara rädda om den här, om medmänsklighet i Sverige. 

(prP2P4). Det är positivt för Sverige. 

 

Det här var en tes som kunde urskiljas i Stefan Löfvéns uttalande. Det krävde en hel del 

rekonstruktion. Det rörde sig om flera påståenden i samma mening som delades itu. Det 

krävdes också en del läsande mellan raderna då vissa påståendens betydelse förmedlades som 

de var underförstått självklar och därav en del utskrivna premisser som inte ordagrant 
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 SVT, Partiledardebatt i Agenda 7 oktober 2012 – Hela debatten (2013), 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vsg_OKIUsI [hämtad 2016-05-13] 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vsg_OKIUsI


27 

 

uttalades. Ett ”konstigt”/otydligt sätt att argumentera på blir också svårt att strukturera och ett 

fall av detta var påståendet om att ”vi lever i en global ekonomi” som användes som ett 

argument till att människorna som kommer hit är en tillgång som i sin tur är ett argument för 

tesen om att Sverige ska ha en generös flyktingpolitik. 

Ett pro-argument av andra ordningen (P1prP2) som argumenterade för ”P2” och som inte var 

utskrivet men som antyds vara aktivt i argumentationen kunde också identifieras. Vidare så 

kunde också två ytterligare teser, som inte rör flyktingmottagandet med samma infallsvinkel, 

urskiljas i uttalandet: 

T. Vi behöver en debatt om hur fördelningen är i Europa. 

P1. Sverige och vissa andra länder tar, relativt andra länder ett stort ansvar i flyktingmottagandet. 

(prP1). En jämn fördelning mellan länderna vore bättre. 

 

Här skrev jag ihop två påståenden till ett, ”P1”, då de uttryckte samma sak. Löfvén uttalar inte 

ordagrant varför vi behöver en jämnare fördelning men nämner att andra länder ”också” (och 

då underförstått även Sverige) tar ett stort ansvar. Det enda sättet att tolka det på är att en 

jämn fördelning är bättre. Det skulle måhända kunna tolkas som att debatten och en jämnare 

fördelning vore bra då ett stort flyktingmottagande kan vara påfrestande och ses som ett 

contra-argument. Det är dock för långsökt därmed också ohederligt att säga att Löfvén 

menade här. 

Den andra tesen med är: 

 

 

 

 

Här krävdes också omstrukturering då två påståenden fanns i en mening. Denna kan tolkas på 

samma sätt som ovan. Utan att skriva ut det, då det här är så självklart så antyds att alla 

kommuner inte tar sitt ansvar. En jämn fördelning vore bättre, av vilken anledning 

framkommer inte. 

T. Vi behöver ha en fördelning i Sverige som är mer rättvis. 

P1. Alla kommuner ska ta sin del av ansvaret. 

(prP1). En jämn fördelning mellan kommunerna vore bättre. 
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3.3.2 Nr.2: Tal till Socialdemokraternas förtroenderåd 23 november 201249
 

Den här texten var en passage i ett tal och visade sig vara extra knepig att strukturera upp då 

argumentationen var otydlig. En rad till synes halvt osammanhängande påståenden lyftes fram 

och passagen avslutades med påståendet att hela Sverige ska ha en generös och human 

flyktingpolitik vilket efter en närmre granskning visade sig var tesen som de flesta andra 

påståendena argumenterade för direkt eller indirekt.  

Här krävdes en hel del rekonstruktion. Det fanns en del outtalade premisser som behövdes 

skrivas ut för att öka begripligheten. Det fanns också ett outtalat pro-argument, ”P1prP1P1”, 

som för begriplighetens skull behövde skrivas ut då andra argument anspelade på det. Det 

fanns också flera påståenden i vissa meningar som behövde säras på. 

En textdel tycktes vara en kritik mot dåvarande jobbpolitik, skolpolitik, m.m. som drevs av 

alliansregeringen och kopplades an till hur främlingsfientlighet och extremism uppstår och 

tänktes utelämnas i uppstruktureringen. Men att ta upp främlingsfientlighet och extremism i 

det här sammanhanget tolkas här som ett direkt contra-argument mot tesen, som då behövdes 

skrivas ut (”C1”). Det argumenteras för genom att alliansens politik sägs leda till ökad oro, 

”P1C1”. Det skrivs inte ut att det är alliansens politik som är nonchalant med det är 

underförstått (”prP1C1”). Contra-argumentet (”C1”) bemöts med ett annat, rekonstruerat, 

contra-argument (”C1C1”) som går ut på att Löfvén kommer motverka det och argumenterar 

varför han ska göra som han säger att han ska göra och argumenterar för det i sin tur med ett 

tidigare redan använt argument men som kopplas an hit också (P1P1C1C1).  
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 Socialdemokraterna., Tal till Socialdemokraternas förtroenderåd, (2012-11-23) http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-

Lofven/Tal-och-artiklar/2012/Tal-till-Socialdemokraternas-fortroenderad/ [2016-05-13] 

T. Hela Sverige ska ha en generös och human flyktingpolitik. 

P1. Inbördeskriget i Syrien fortsätter och många människor tvingas nu lämna sitt hemland och fly. 

P1P1. Vi har en möjlighet att välkomna en del av dem. 

(prP1P1). Har vi den möjligheten skall vi välkomna dem. 

(P1prP1P1). Det är inget problem att välkomna dem. 

P1P1prP1P1 Alla människor, oavsett härkomst, strävar efter samma mål för att bygga ett bättre liv; kunskap, 

arbete och trygghet. 

P2P1prP1P1. Det som krävs för att fler vuxna invandrare ska känna sig delaktiga i samhället är samma jobb 

och utbildning som vi vill skapa för alla arbetssökande. 

http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2012/Tal-till-Socialdemokraternas-fortroenderad/
http://www.socialdemokraterna.se/Stefan-Lofven/Tal-och-artiklar/2012/Tal-till-Socialdemokraternas-fortroenderad/
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Ett påstående utan kopplingen till Sverige och andra ovan nämnda påståenden och som ska 

ses som en egen tes är: 

T. Det krävs en mer solidarisk och jämnare ansvarsfördelning mellan länder och inte minst i EU. 

P1. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

(prP1). En jämn ansvarsfördelning är att föredra. 

Tesen är en aning omformulerad men anspelar på situationen i EU, inte den i Sverige och 

saknar relation till övriga påståenden. Påståendet ”P1” används igen för att direkt argumentera 

för tesen. Outtalat är att eftersom en icke-solidarisk och ojämn ansvarsfördelning inte fungerar 

då ingen kan göra allt men alla kan göra något så är en jämn ansvarsfördelning att föredra. 

(prP2P1prP1P1). Det underlättar och gör det mindre problematiskt. 

P3P1prP1P1. Det som krävs för deras barn är en lika bra skola som vi vill garantera alla barn. 

(prP3P1prP1P1). Det underlättar och gör det mindre problematiskt. 

P2. Ingen kan göra allt men alla behöver göra något. 

(prP2). Det fungerar inte som det är. 

P1prP2. Det är inte bara några svenska kommuner som ska ha en generös flyktingpolitik 

P2prP2. Solidaritet mellan olika delar av Sverige krävs. 

(C1.)  Det kan leda till främlingsfientlighet och extremism. 

P1C1. Nonchalansen inför arbetslösheten, nedmonteringen av skolan och försvagningen av välfärden 

ökar klassklyftorna och segregationen och bidrar till en ökad oro i samhället. 

(prP1C1). Alliansregeringens politik visar på detta och segregation samt ökad oro är förknippat med 

främlingsfientlighet och extremism. 

C1C1. Genom att få fler i arbete, förbättra skolan och få ordning i mottagandet av nya flyktingar ska 

vi motverka det. 

P1C1C1. Det är det viktigaste för att dämpa främlingsfientlighet och extremism. 

P1P1C1C1. Alla människor, oavsett härkomst, strävar efter samma mål för att bygga ett bättre liv; kunskap, 

arbete och trygghet. 
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3.3.3 Nr.3: Intervju i Dagens Nyheter 23 december 201250
 

Följande två uppstruktureringar är två delar i en intervju med Stefan Löfvén i DN. Det var 

inga längre argumentationer om flyktingfrågan. Argumentationerna delas upp i två eftersom 

de två grupperna av påståenden inte framförs tillsammans, de återfinns på två olika ställen i 

intervjun. 

Den första gruppen påståenden föranleds av att journalisten i artikeln beskriver att Löfvén 

utvecklar ett tidigare resonemang om partiets ekonomiska politik och kommer i på att 

Socialdemokraterna vill ha en diskussion om flyktingar och anhöriginvandrare i EU och i 

Sverige. Löfvén beskrivs vilja ha en bättre fördelning i både Sverige och i EU och därefter 

kommer hans egen argumentation med egna ord, som bara handlar om Sverige: 

T. Det är inte okej att vissa kommuner säger att "det här är inte vårt ansvar" eller ”det är 

inte vårt problem, vi struntar i det här”. 

P1. Det är Sverige som tar emot. 

(prP1). Sverige består av alla svenska kommuner. 

P2. Alla kommuner ska ha ett ansvar för detta. 

P1P2. Det är min bestämda uppfattning. 

(prP1P2). Det är betydelsefullt. 

 

Det var två påståenden som sade samma sak och därför slogs ihop som utgör tesen. ”P1” är 

egentligen längre men kortades ner då resten var överflödigt. (prP1) är en outtalad premiss 

som på sätt och viss ersätter det som avkortades bort i ”P1”, med hela Sverige menar han i 

sammanhanget alla kommuner. ”P2” är egentligen en längre mening där han också berättar att 

det tåls att fundera på hur kommuner ska ta ansvar och därefter kommer ”P2”. Han tillägger 

också till P1P2 att det är hans bestämda uppfattning som tolkas fungera som förstärkande på 

något sätt. 

Den andra relevanta argumentationen som återfanns föranleddes av ett uttalande där 

regeringens arbetskraftsinvandring kritiseras och efter det får han frågan om det Löfvén 

menar är dåligt har bidragit till att Sverigedemokraterna har ökat i opinionen. Han svarar ”ja” 

och kommer därefter med följande korta påståenden: 
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T. Mitt huvudfokus är att vi ska ha en human, rättssäker flyktingpolitik, en generös sådan. 

P1. Människor som söker skydd i Sverige ska får det. 

(prP1). Människor får skydd med en sådan flyktingpolitik. 

 

Här krävdes ingen omstrukturering då det bara var två påståenden. Vad som inte är uttalat är 

en sådan flyktingpolitik ska gälla för då får människor skydd. 

Efter dessa två påståenden återgår intervjun till att handla om arbetskraftsinvandring. 

3.3.4 Nr.4: Nyhetsinslag med kommentarer från Stefan Löfvén i Sveriges Radio 

22 februari 201351
 

Följande uttalande är från ett nyhetsinslag i Sveriges Radio handlandes om ett förslag från 

Socialdemokraterna till ekonomisk bonus för svenska kommuner som har tagit och tar emot 

många flyktingar. Till en början var det tänkt att bli två uppstruktureringar av två i 

nyhetsinslaget frånskilda uttalanden då båda på ett sätt kan ses som uttalanden av 

statsministern i flyktingfrågan men det ena, som nu bortses från sade detsamma men med en 

kortare argumentation. Därav så analyseras och uppstruktureras här bara följande avsnitt: 

 T. Kommuner som idag inte tar ansvaret och visar den solidariteten - de ska få visa den 

solidariteten – med att vara med och betala 

 P1. Sverige har och ska ha en human flyktingpolitik. 

 P1P1. När man tittar på TV och ser vad som ser i Syrien så kan man inte i nästa timme slå igen 

dörren i ansiktet på människor som flyr sina liv.  

 (prP1P1). Med en human flyktingpolitik gör man inte det, utan man tar emot dem. 

 P1P1P1. Det ska vi vara tydliga med. 

 P2. Det är landet Sverige som tar emot, inte den och den kommunen. 

 prP2. Landet Sverige har ett gemensamt ansvar. 

 

Tesen som framförs här inte av ett sådant slag att den direkt visar på Löfvéns resonemang 

gällande flyktingfrågan i allmänhet, utan är mer av en förgrening av den mer allmänna frågan. 

Argumenten för tesen är dock av sådant slag, de uppvisar ett tydligt resonemang kring 

flyktingfrågan mer i allmänhet. 
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Segmentet krävde inte någon större rekonstruering. Uttalandet började med två för 

argumentationen irrelevanta meningar som bortsågs ifrån, det är trots allt ”talat” material. En 

upprepning, som också kan sägas finnas där pga. att det är talat material, om att det är ”landet 

Sverige” plockades bort. 

3.3.5 Nr.5: Partiledardebatt i SVT Agenda 5 maj 201352 

Även här gör det talade ordet sig påmint. Uppstruktureringen kan te sig konstig men det är på 

detta sätt den framfördes. Stefan Löfvén uttalar flera gånger i debattavsnittet om 

invandring/flyktingmottagande, alla är inte relevanta att analysera och strukturera upp. Tre 

uttalanden som har analyserats kommer här struktureras upp. De första två har en koppling till 

varandra. Efter det första uttalandet från Löfvén så får han en uppföljande fråga av 

programledaren vilket ger upphov till det andra uttalandet. De skiljs alltså åt då det inte är 

någon debatt mellan de två och det som sägs uttalas ändå skiljt från varandra. 

Det första uttalandet föranleds av en längre debatt med många anföranden där Reinfeldt talade innan 

och Löfvén börjar sitt anförande med att kommentera något som Annie Lööf tidigare hade sagt. Han 

lägger fram följande tes och argument: 

T. Vi måste ha en bättre fördelning mellan kommunerna i Sverige. 

P1. Det stämmer att de har de problem de har men de har också tagit emot väldigt många flyktingar. 

prP1. Det har andra socialdemokratiskt styrda kommuner också gjort, exempelvis Södertälje. 

P2. Det är väl rimligen så att det är landet Sverige som tar emot flyktingar, inte de enskilda kommunerna. 

En del rekonstruering behövdes här. Uttalandet börjades som sagt som ett svar på något Annie 

Lööf hade sagt tidigare och vissa formuleringar irrelevanta till tesen lyftes därför bort för 

begriplighetens skull. Tesen själv är dock rekonstruerad då den återfanns i en längre mening. 

Därefter, innan Löfvén hinner fortsätta sitt resonemang frågar programledaren honom om de 

vill ha ett tvingande system för kommuner och angående det så argumenterar han för följande: 
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 T.  På något sätt ska alla kommuner vara med och betala. 

 P1.  Det är inte rimligt och schysst att Malmö och några andra kommuner ska ta den stora delen. 

 P1P1.  Välmående kommuner sitter och rullar tummarna lite ”smådästa” och tycker det här var ett problem 

för dem där nere. 

 prP1P1.  Det är inte schysst, det är inte svensk solidaritet. 

Rekonstruktionen som här krävdes var att skilja P1 och P1P1 år då de förekom i samma 

mening. Löfvén får därefter följdfrågor av programledaren handlandes om att han vid ett 

tidigare tillfälle har sagt att han vill ha en jämnare fördelning av flyktingmottagandet i Europa 

och det hon frågar är varför han vill ha det, varför han vill ha en ändring i Sverige. Det leder 

inte till någon längre argumentation men följande går att urskilja: 

T. Det är klart det är viktigt med en fördelning av flyktingmottagandet i Europa liksom vi talar om 

fördelning i Sverige bland kommuner här att länder i Europa tar ett lika solidariskt ansvar. 

P1. Det är lättare naturligtvis då att hjälpa de här flyktingarna om fler är med och bidrar. 

P1P1. Självfallet är det så. 

Tesen är egentligen ett separat uttalande men då programledaren ställer en följdfråga efter 

påståendet som utgör tesen och som handlar om skälet till att han vill se en fördelning i 

Europa så fungerar svaret på den frågan som pro-argument. 

Invandringsfrågan i debatten fortgår med en del replikskiften. Annie Lööf talar lite om 

arbetskraftsinvandring och kritiserar Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna varpå 

programledaren ger Stefan Löfvén ordet genom att fråga om han vill begränsa 

arbetskraftsinvandringen. Han börjar med att visa samtycke för något Jan Björklund sade för 

att ägna resten åt att säga följande: 

T. Du är lite för orolig Jimmie Åkesson. 

P1. Du ser gärna det trygga det nordiska 

prP1. Vi lever i en global ekonomi. 

P2. Vi ska se de här människorna som en jättestor tillgång. 

P1P2. I en global ekonomi kommer vi behöva ha kompetenser från de olika områdena. 

prP1P2. Det ska vi vara jätteglada för, stolta för. 

Tesen som framförs är att Jimmie Åkesson är onödigt orolig för människor som kommer till 

Sverige och argumenterar varför. Han talar här om invandringen ur ett mer allmänt perspektiv 
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vilket kort därefter får programledaren att återigen fråga om just arbetskraftsinvandring och 

därefter lämnas den mer allmänna synen. Den enda rekonstrueringen som gjordes var att 

särskilja ”P1P2” med ”prP1P2” för tydlighetens skull. 

3.3.6. Nr.6: Nyhetsartikel med kommentarer i Expressen 20 augusti 201453
 

I artikeln så talas det inledningsvis om Fredrik Reinfeldts sommartal där han pratade om 

kostnaderna för invandringen, vilket Stefan Löfvén kritiserade. I artikeln skriver journalisten 

att det har gjort Stefan Löfvén och Socialdemokraterna förbannade och han kommenterar det 

kortfattat först såhär: 

T. Det var väldigt ovärdigt av Fredrik Reinfeldt att ställa den kostnaden mot att vi ska ha råd med 

framtiden. 

P1. Ökade kostnader för flyktingmottagande betyder inte att vi inte har råd med investeringar i välfärden. 

Det var som sagt kortfattat och tesen och argumentet för det behövde inte bearbetas. Därefter 

så fortsätter artikeln med att berätta vad Stefan Löfvén sade på en bussturné angående 

kommande asylsökare: 

T. Om människor måste fly för sina liv ska vi hjälpa dem. 

P1. Sverige är ett rikt land. 

(prP1). Då skall man hjälpa. 

P2. Det går inte att säga att vi klarar si och så mycket. 

P1P2 Det går att hantera. 

P1P1P2. Vi har en statsbudget på 1000 miljarder kronor, det är klart det finns medel att hjälpa. 

(prP1P1P2). Den summan räcker till 

Tesen tydlig, Sverige ska hjälpa de som flyr sina liv. Vid en första anblick kan det tyckas att 

”P1” skall vara med i den andra argumentationsföljden, det skulle se mer logiskt ut, men här 

tolkas det som att tesen argumenterades för på detta sätt. Det inleds med att Sverige är ett rikt 

land och därefter kommer tesen och därefter ytterligare pro-argument innefattande Sveriges 

ekonomiska möjligheter och därför tolkas argumentationsstrukturen enligt ovan. Någon annan 

skulle säkert kunna tolka detta annorlunda men ”innehållsmässigt” gör det ingen större 
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skillnad var det argumentet placeras. Till ”P1” med denna tolkning så ”krävdes” så kan man 

anta en bakomliggande premiss, (prP1), som skrevs ut. 

I övrigt krävdes ingen större rekonstruktion. ”P1P2” kortades ner lite och ”P1P1P2” blev 

förtydligat genom att en outtalad premiss skrevs ut. 

3.3.7 Nr.7: Utfrågning i Sveriges Radio 19 augusti 201454 

Som överskriften ovan antyder så kommer nedan uppstruktureringar från en utfrågning i 

Sveriges Radio. I och med att det är en utfrågning så lämnas det lite utrymme för regelrätta 

argumentationer och istället handlar det till stor del om påståenden som är direkta svar till 

ställd fråga, utan någon sammanhängande argumentation. Därav får en del påståenden 

utelämnas ur uppstruktureringen trots att de rent informativt är relevanta. 

En bit in i programmet kommer de in på invandringsfrågan och nämner att allt fler människor 

söker asyl i Sverige och att migrationsverket behöver mycket mer pengar. Med det sagt frågar 

programledaren Löfvén vilka krav det ställer på Sverige och han svarar på ett väldigt splittrat 

sätt vilket inte är så konstigt i och med den omfattande frågan. Ur svaret går bl.a. följande att 

urskilja: 

T. Vi har och ska ha sådana regler att människor som flyr måste få en fristad. 

P1. Vi måste se den situation som den faktiskt är. 

(prP1). Den kräver det. 

Ovanstående är vad Löfvén inleder sitt svar med. De två påståendena återfinns i samma 

mening och ”situationen” kräver det som ”P1” argumenterar vilket förstås av kontexten men 

skrivs ut som en underförstådd premiss. Tesen kortades ner lite utan att innebörden påverkas. 

Efter det så kommer Löfvén in på ansvarsfrågan både i EU och i Sverige. Det som identifieras 

som tesen innehåller både EU och Sverige och de skiljs därför åt. Argumentet för tesen är 

enbart kopplat till Sverige så det outsagda men underförstådda pro-argumentet för delen om 

EU skrivs ut som (P1). Argumentationen gällande EU: 
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T. Det är ett stort behov för oss att diskutera i EU att fler tar sitt ansvar. 

 

(P1). För få tar sitt ansvar. 

Argumentationen om Sverige: 

T. Det är ett stort behov för oss att diskutera i Sverige att fler tar sitt ansvar. 

P1. Det är inte bara Södertälje och andra kommuner som ska ta sitt ansvar, utan många ska göra det. 

(prP1). Det är ett bättre. 

Tesen behövde rekonstruktion. Den innehöll som sagt både EU och Sverige så 

rekonstruktionen är ett förtydligande. Tesen argumenteras för av ”P1” och av kontexten antas 

det vara underförstått att han menar att det skulle vara bättre men det skrivs ut som en outtalad 

premiss. 

I samma svar säger också Löfvén att det ska bekostas genom avräkningar i biståndsbudgeten 

men det tillhör inte samma argumentation. Han får därefter ytterligare frågor om just det och 

svarar med att internationella regler säger att det är OK etc. men innehåller ingen givande 

argumentation. 

I en sista fråga i ”invandringsdelen” av utfrågningen säger programledaren att det som Löfvén 

sagt innebär att biståndspengar kan komma att gå till Bert Karlssons flyktinganläggningar och 

liknande. Till det svarar Löfvén kortfattat följande: 

T. Vi ska se till att flyktingar som kommer hit till Sverige får hjälp. 

P1. De flyr för sina liv och då är det det som är prio ett helt enkelt. 

Det är som synes ingen längre utläggning och behövde ingen rekonstruktion. Efter detta så 

handlade resten av utfrågningen om andra saker. 

3.3.8 Nr.8: Partiledardebatt hos Expressen 3 september 201455 

Som namnet antyder är detta material från en partiledardebatt. Detta innebär att det talade 

ordet gäller och det gjorde sig väldigt tydligt. Löfvéns argumentationer var här väldigt 

svårstrukturerade och egen tolkning av påståendenas relation till varandra blev ofta 

avgörande. Alla uttalanden nedan kommer från ett avsnitt i debatten tillägnat invandringen. 
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Det första uttalandet från Löfvén föranleds av uttalanden från Jimmie Åkesson och Fredrik 

Reinfeldt och en fråga om hur flyktingar ska bli en del av det svenska samhället. Det är ett 

långt uttalande där många olika saker sägs och som inte alla hör till en och samma 

argumentationsgrupp. 

T. Vi ska vara solidariska och öppna våra armar för dem som flyr hit för sina liv. 

P1. Sverige, Åkesson, ska inte kännetecknas av enfald utan av mångfald. 

(prP1). Mångfald inbegriper att ta emot flyktingar. 

P2. Det är inte så svårt att se vad som händer i Irak, Syrien. 

prP2. De flyr för sina liv. 

P3. Sverige är det solidariska landet. 

Det var lite klurigt att urskilja tesen men det som kom fram tills var det mest rimliga men är 

samtidigt två hopslagna påståenden. Egentligen tilltalas ”dem som flyr hit för sina liv” med 

bara ”dem” men vad som åsyftas är uppenbart och det kan slås ihop. Argumentationen är inte 

särskilt avancerad men det argumenteras för tesen genom att Sverige ska kännetecknas av 

mångfald, en länk som inte är jättetydlig och skrivs ut som en outtalad premiss. 

Efter ovanstående kommer han, i samma uttalande, in på att fler måste ta ansvar både i 

Europa och i Sverige. Det skulle kanske kunna ses ingå i den tidigare argumentationen ovan 

men relationen till de påståendena är för otydliga och det tolkas därför som självständiga teser 

varav den handlande om Sverige är denna: 

T. Det är fler kommuner i Sverige som måste ta ansvar. 

P1. Sverige är det solidariska landet. 

”P1” är inget självklart argument för tesen med då dess närhet till tesen är tydlig så tolkas det 

på det viset. Påståendena om fördelning av ansvar i Europa är följande: 

T. Det är fler länder i Europa och i EU som måste ta ansvar. 

(P1). För få gör det nu. 

I uttalandet så återfinns bara tesen men dess pro-argument tolkas som outtalat och skrivs 

därför ut. 
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Efter det ”avstickande” avsnittet i uttalandet fortsätter Löfvén med vad som här tolkas som en 

ny tes. Det skulle också kunna tolkas som att vissa av påståendena nedan skulle kunna 

kopplas an till den första tesen men i och med hur uttalandet är upplagt, att de inte uttalas i 

närhet av det som inledningsvis sägs så gjordes följande uppstrukturering istället: 

T. Vi måste ha en mycket, mycket bättre och effektivare validering. 

P1. De här människorna kommer ofta med lika hög andel högutbildade som vi redan har i landet men de 

tas inte tillvara. 

P1P1. Läkare och ingenjörer kör taxi. 

prP1P1. De kan göra annat. 

P1P1P1. Vi har sett det. 

P2. Vi ska ta tillvara på denna rikedom som dessa människor utgör. 

P1P2. Det är jobben som gäller. 

Som sagt, påståendena ovan skulle många kunna tänkas argumentera för den inledande tesen. 

Den kopplingen är för otydlig då de inte tycks argumentera för den utan istället för tesen om 

behovet av validering. Talspråket gör sig påmint och en del omformuleringar krävdes och 

vissa upprepningar bortsågs från. 

Följande argumentation ska ses i kontexten av ett uttalande från Jan Björklund där han talar 

till Jimmie Åkesson om att invandrare inte lever på bidrag och säger därefter att alla ”där 

borta” ser invandringen som kostnader. Bland de ”där borta” stod Löfvén som blev upprörd 

och fick ordet. Han inleder med att säga att han inte tycker som Jimmie Åkesson och kallar 

Björklunds uttalande för ett lågvattenmärke vilket bortses från här då följande argumentation i 

uttalandet är det intressanta: 

T. Sverige ska ta emot flyktingar. 

P1. De som kommer från andra länder är en stor tillgång för Sverige. 

P1P1. De kommer att bidra. 

P2P1. De bidrar redan nu. 

P3P1. De kommer fortsätta att bidra ännu mer. 

Det var en väldigt tydlig argumentation som inte behövde större rekonstruering förutom att 

särskiljning av de tre pro-argumenten av den andra ordningen. 
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Uttalandet nedan föranleds av ett uttalande av Jimmie Åkesson där han kritiserar Löfvén för 

att kalla oroliga människor för rasister. Löfvén försvarar sig mot det genom att säga att det 

inte är vad han menar utan att det han menar är att det bara är kostnaderna för 

flyktingmottagandet som ställs mot välfärden. Det är vissa påståenden som adresseras 

Åkesson direkt men det plockas bort här då argumentationen blir tydligare. 

T. Det är inte dem som kommer och flyr sina liv som ska ställas mot välfärden. 

P1. Vi kommer naturligtvis ha en stor tillgång i dessa människor som kommer från andra länder. 

P1P1. De kommer att hjälpa oss. 

P1P1P1. Det har alla andra gjort förut. 

P2. Det är skatte sänkningarna som ska ställas mot välfärden. 

Tesen är ett av två påståenden i samma mening varav det första inte tillför argumentationen 

någonting och bortses från. Det är fel att ställa kostnader för flyktinginvandringen mot 

välfärden då de kommer att vara en tillgång menar Löfvén. Istället skall skattesänkningar 

ställas mot välfärden. ”P1P1” och ”P1P1P1” fanns i samma mening och skiljdes åt. Några 

påståenden bedömdes vara alltför otydliga både i dess innebörd och koppling till tesen för att 

tas med och var inte avgörande för argumentationen. Följande uttalande av Löfvén är det sista 

i debattavsnittet om invandringen om föranleds av en fråga av Niklas Svensson, om hur 

Löfvén ser på en debattartikel. Han svarar kort att det var olyckligt, att man ska stå upp för 

solidaritet och öppenhet för att sedan belysa arbetets roll, skiljt från svaret han gav:  

T. Vi behöver göra betydligt mer för att människor ska komma i arbete. 

P1. Det är det som är grunden. 

P1P1. Det spelar ingen roll om det är jag som kommer från Örnsköldsvik eller om det är någon som 

kommer från Kabul. 

P2P1. Vi måste behandla människor utifrån hennes/hans individuella förutsättningar och se till att han 

eller hon kommer i arbete. 

P1P2P1. Det är ingen skillnad i var du kommer ifrån. 

P1P1P2P1. Det som gäller för människan är att den behöver utbildning, språket, jobb, bostad 

P2P2P1. Vi blir ett rikare land. 

Några rekonstrueringar var nödvändiga här. Det handlar om upprepningar som bortsågs ifrån 

och en förkortning av påståenden ”P1P1P2P1” och även en särskiljning av ”P2P1” och 

”P2P2P1”.  
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3.3.9 Nr.9: Intervju i Expressen 6 november 201456 

Intervjun med Stefan Löfvén i den aktuella artikeln är en återberättad sådan och handlar om 

att Löfvén vill ta till vissa åtgärder för det ojämna flyktingmottagandet bland Sveriges 

kommuner. Det beskrivs i artikeln att 95 000 personer väntas söka i asyl det (då) kommande 

året varpå en moderatpolitiker uttalar sig kort. Därefter beskrivs det att Stefan Löfvén tidigare 

i en intervju pratade om att ge migrationsverket möjligheter att klara detta och följande 

uttalande återberättas: 

Uttalandet börjar med det första contra-argumentet varpå tesen kommer därefter. Tesen 

började med ett ”men” vilket togs bort då det blev begripligare så. I övrigt var 

argumentationen tydlig nog som den var. Efter ovan uppstrukturerade uttalande så kommer ett 

kortare separat uttalande med koppling till det ovan som utelämnas då det inte bidrar till 

argumentationen. Därefter besvarar Löfvén en fråga om vad vilket ansvar han menar at 

kommunerna måste ta framöver varpå han uttalar följande: 

T. Vi ska inte säga att flyktingmottagandet är kommunernas ansvar. 

P1. Det är landet Sverige som tar emot. 

C1. Men kommunerna ska naturligtvis svara och vara förberedda på att ta emot, med stöd av staten så att 

man får rätt förutsättningar att göra detta. 

Den rekonstruktion som krävdes var att byta ut ”det” mot ”flyktingmottagandet” i tesen då det 

är något som underförstås av sammanhanget. Löfvén menar att man inte ska säga att det är 

kommunernas ansvar, utan att det är landets Sveriges ansvar men bemöter tesen med ett 

contra-argument för att ändå belysa kommunernas del i det hela. 

Efter det frågar journalisten vad migrationsministern menade när han pratade om ”morot och 

piska” och Stefan Löfvén besvarar det med ett uttalande. Det bortses dock ifrån då det 

kommer följdfråga där Löfvén på ett tydligare sätt upprepar det tidigare uttalandet: 
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T. Är det så att kommuner inte tar del av det ansvaret, flyktingmottagandet, då tycker jag att vi ska titta 

på möjligheten, att då får man vara med och betala ändå. 

P1. Det är inte rimligt att det är några kommuner som ska vara med och ta det stora ansvaret, och några 

som säger att vi inte behöver göra någonting, vi kan luta oss tillbaka. 

P1P1. Det finns ett gemensamt ansvar. 

P1P1P1. Det är landet Sverige som tar emot. 

Argumentationen var tydlig men krävde en viss rekonstruktion. ”flyktingmottagandet” lyftes 

in i tesen då det är underförstått av sammanhanget att det är vad som åsyftas och ”P1P1 samt 

P1P1P1 var två påståenden som fanns i samma mening som skiljdes åt. 

3.4 Nr.10: Statsministerns frågestund 5 mars 201557
 

Följande två argumentationer kommer från statsministerns frågestund. Mattias Karlsson (SD) 

inleder sin fråga (anf.39) med att tala om en debattartikel Stefan Löfvén har skrivit som 

handlar om hans ”syn” på de offentliga finanserna. Mattias Karlsson kopplar an det som är 

skrivet i debattartikeln med Migrationsverkets kostnader och frågar Löfvén om rimligheten i 

hur det ska bekostas av ”morgondagens generationer”. 

Löfvén inleder sitt anförande, svaret, med att tala direkt om de offentliga finanserna och lite 

historia om Socialdemokraternas agerande för att sedan framföra följande tes som ett svar på 

den ställda frågan: 

T. Det är ett mycket kortsiktigt tänkande som Sverigedemokraterna presenterar. 

C1. Det är helt rätt att det under en period nu kommer att krävas en del ansträngningar från oss 

för att klara detta. 

C1C1. Men vi gör det för att rädda liv. 

(prC1C1). Ansträngningen är värd att rädda liv för. 

C2C1. I nästa skede ska vi se till att göra någonting av alla de människor som kommer till vårt land. 

P1C2C1. De är och kommer vara en tillgång för landet. 

(prP1C2C1). Det gör ansträngningen värt det långsiktigt. 

Tesen i sig är utifrån uppsatsens syfte mindre intressant, argumentationen för den är desto 

intressantare. Löfvén menar att det kommer vara en kortsiktig ansträngning men som 

rättfärdigas eftersom den räddar liv (”prC1C1”) och för att den är och kommer bli en tillgång. 
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Rekonstruktionen som gjordes var att särskilja påståendena ”C2C1” och ”P1C2C1” med 

varandra. 

Mattias Karlsson kommenterar det Stefan Löfvén sade om historien och kritiserar hans syn 

och berättar om hur Sverigedemokraterna kommer att agera i frågan. Han ställer sedan en 

ytterligare fråga om hur Löfvén ser på sitt mandat i att slopa överskottsmålet. 

Löfvén besvarar inte den frågan, utan han argumenterar istället för Sveriges 

invandringspolitik. I slutet lägger han en kommentar fristående från denna argumentation. 

T. När det gäller människor som har flytt för sina liv och kommit hit tänker vi stå upp för deras 

rätt att få sina skäl prövade. 

P1. Det tror jag att det finns en bred samstämmighet om i Sveriges riksdag. 

P2. Sverige har och kommer över tid att ha problem med demografin då allt färre ska försörja 

allt fler, bland annat därför att vi får en allt äldre befolkning. 

P1P2. I den stunden begåvas vi med människor som kommer hit från andra länder. 

P1P1P2. Många har hög utbildning. 

P1P1P1P2. Vad vi då ska göra är att se till att dessa människor faktiskt kommer in på arbetsmarknaden 

på ett bra sätt och kan bidra med det engagemang, det kunnande och den kompetens som de 

faktiskt har och som de vill bidra med. 

P1P1P1P1P2. Det är en tillgång för Sverige. 

prP1P1P1P1P2. Det är vår uppgift att se till att denna tillgång används på bästa sätt. 

Tesen är tydlig och han argumenterar starkt för den med påstående på påstående. Vissa 

påståenden är lite långa men hör samman och rekonstrueras därför inte. I övrigt krävdes inga 

reella rekonstruktioner förutom att ”Först och främst” som Löfvén inledde med plockades 

bort då det var överflödigt. 

3.4.1 Nr.11 Intervju i Sydsvenskan 29 april 201558 

Intervjun av Stefan Löfvén är en lång sådan och innehåller många olika ämnen. Ett av ämnena 

är invandrings- och flyktingpolitik som man kommer in på efter att ha talat om det ökade 

opinionsstödet för Sverigedemokraterna som Löfvén menar beror på att människor är oroliga. 

Oron kopplas till flyktinginvandringen och Löfvén argumenterar på följande sätt: 
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Tesen krävde en viss rekonstruktion till fördel för begripligheten. Journalisten beskriver att 

Löfvén till skillnad från Åkesson är övertygad om att en stor flyktinginvandring är bra för 

Sverige och därefter kommer Löfvéns egna ord. ”… ha en stor flyktinginvandring…” finns 

egentligen inte där men är underförstått. I övrigt krävdes ingen vidare rekonstruktion. ”prP2” 

skulle kunna skrivas om men det är så det står i intervjun och begripligheten tar ingen skada 

av att lämna det som det står. 

Därefter kommer en kortare beskrivning utav Löfvéns resonemang från journalisten och sedan 

kommer Löfvéns andra uttalande: 

Ingen omformulering krävdes här utan argumentationen, som går ut på att Sverige drar en 

gynnas av invandringen, var tydlig som den var.  

Därefter kommer ytterligare en beskrivning av journalisten själv och ett uttalande från Löfvén 

som läggs fram som separat från den längre utläggningen som följer och därför bortses från 

uppstruktureringen då det korta uttalandets relation till följande argumentation är för otydligt: 

 

T. Vi måste göra den här investeringen, ha en stor flyktinginvandring, för att det ska bli bra långsiktigt. 

P1. Invandringen påverkar välfärden positivt. 

P2. Vi har ett väldigt litet födelseöverskott i vårt land. 

prP2. 

 

Om vi inte har någon invandring kommer befolkningstalet bli såhär (ritar upp en plan kurva med 

handen). 

T. Ett litet exportberoende land som Sverige har allt att vinna på att det kommer hit människor från 

andra delar av världen. 

P1. Har vi kunskaper och erfarenheter från andra delar av världen så är det en gigantisk tillgång. 

P1P1. Vi ska utnyttja den globala ekonomin. 

prP1P1. Exportera till den globala medelklassen så att det knakar. 

T. Om vi kan utnyttja flyktingarnas kunskap är det en gigantisk fördel. 

P1. Trettio procent av flyktingarna från Syrien har högskoleexamen. 

prP1.  I Sverige saknar vi ingenjörer och läkare. 
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Ingen rekonstruering krävdes utan argumentationen är tydlig. Efter det så ställer journalisten frågan 

om det finns något tak för hur många flyktingar Sverige kan ta emot varpå Löfvén uttalar följande: 

T. Det finns ingen gräns för hur många flyktingar Sverige kan ta emot. 

P1. Vi ska ta emot enligt de konventioner vi är bundna av. 

P2. Vi har klarat det tidigare. 

prP2.  I början av 1990-talet kom det många från det forna Jugoslavien. 

P1prP2. Idag är de en naturlig del av det svenska samhället. 

P1P1prP2. De bidrar jättemycket. 

Tesen krävde en viss rekonstruktion. Löfvén svarar på frågan med ”Nej, det finns ingen 

gräns.” men för begriplighetens skulle så omformuleras tesen till det ovanstående. I övrigt 

krävdes ingen rekonstruktion till övriga påståenden. ”prP2” skulle kunna ses som ett pro-

argument för ”P2” men här görs tolkningen att det snarare att det är en uttalad premiss som 

länkar samman ”P2” med tesen och som därefter backas upp av de två kvarvarande 

argumenten. 

Efter det konstaterar journalisten att det är några kommuner som tar ett stort ansvar för 

flyktingmottagandet medan andra kommuner vägrar och undrar vad Stefan Löfvén ska göra åt 

det varpå han uttalar detta: 

Argumentationen var tydlig och inget behövde förtydligas eller omformuleras. Efter 

uttalandet ovan får Löfvén frågan om han ska lagstifta och beskriver det lite kort vilket 

bortses från de det inte är att tala om någon argumentation. Intervjun fortsätter men om andra 

ämnen. 

T. Alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot flyktingar. 

P1. För det är inte en enskild kommun som tar emot de här människorna. 

P1P1. Det är landet Sverige. 

P1P1P1. Då ska vi ha ett rättvisare ansvarstagande. 
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3.4.2 Nr.12: Tal på partikongress: Sveriges nya jobbagenda 29 maj 201559
 

Som namnet på tillställningen antyder så var det en partikongress med jobb i fokus vilket 

märktes i talet. Flyktingfrågan nämndes men hade inget större fokus i talet. I en passage så 

kom Löfvén in på omvärldsbeskrivningar, att Ryssland annekterade Krim, att det är 

stridigheter Libyen och att vi ser ett fruktansvärt inbördeskrig i Syrien m.m. Han avslutar det 

med att säga att människor kommer över havet och förmedlar följande tes och argumentation: 

T. De som saknar asylskäl får återvända. 

P1. Det är vad en reglerad invandring innebär. 

Det ovan är en utbrytning av uttalandet. Någon tydlig koppling till resten av uttalandet finns 

inte, utan han konstaterar att människor kommer över havet för att sedan säga att de utan 

asylskydd får återvända för att det är vad en reglerad invandring innebär. Ingen rekonstruktion 

krävdes. 

Uttalandet fortsätter med följande: 

T. De som har asylskäl ska få skydd och de som är vuxna ska så snabbt som möjligt komma i jobb. 

P1. Det är vad en reglerad invandring innebär. 

P2. För esterna på 40-talet, sydamerikanerna på 70-talet, och balkanflyktingarna på 90-talet som fick 

det och kom i jobb snabbt är nu en självklar del av Sverige. 

C1. Det är en stor, svår och solidariskt krävande uppgift. 

C1C1. Men vänner, en uppgifts storhet har aldrig skrämt socialdemokratin. 

(prC1C1). Det gäller nu med. 

Tesen kan tyckas innehålla två påståenden och att de bör skiljas åt. Det visade sig av 

argumentationen vara svårt så de läts bli för de hörde samman och argumenterades för på 

ovan sätt av Löfvén. ”P1” tolkas argumentera även för denna tes. ”P2” var ett argument för 

tesen men krävde en viss omstrukturering för att framstå som mer tydligt, utan att för det ”ta 

skada”. Han nämner att det han i tesen framför är en svår uppgift, ”C1”, men slår tillbaks med 

att det inte har skrämt socialdemokratin tidigare, ”C1C1”, vilket underförstått innebär att det 

inte ska göra det nu heller, ”(prC1C1)”.  
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I talets följande passage fortsätter han på ett sidospår av samma fråga, kommunernas 

situation. Här var argumentationen delvis väldigt otydlig och svår att strukturera. Han säger 

att han vet om att kommunerna har det tufft och säger att de därför ska rulla in ett 

åtgärdspaket och beskriver dess innehåll. ”Utrullningen” av paketet skulle kanske kunna ses 

som en tes och vetskapen om kommunernas svåra situation skulle då kunna ses som ett pro-

argument för tesen. Det blir en tolkningsfråga och det tolkas här som att det inte tydligt nog 

kan ses som en tes och även om det gjorde det så tillför en sådan ”argumentation” om att de 

rullar in ett åtgärdspaket inte tillräckligt mycket. Så den biten bortses från av dessa 

anledningar.  

3.4.3 Nr. 13: Partiledardebatt i SVT Agenda 10 juni 201560
 

Uttalandena nedan är från den del av debatten som var tillägnad invandring och segmentet 

inleds genom att programledarna beskriver hur många partier har skärpt sin migrations- och 

integrationspolitik sedan valet. Det inleds genom att tala om de permanenta 

uppehållstillståndens vara eller icke vara och ett längre replikskifte startar mellan Anna 

Kindberg Batra och Jonas Sjöstedt innan programledaren ger Stefan Löfvén orden och frågar 

vad han anser om temporära uppehållstillstånd som bl.a. Moderaterna föreslår: 

T. Vi ska ta emot, ge människor prövning av sin asylrätt och har de sin rätt då ska de få stanna här. 

P1. Vi måste ju se vad som händer i världen. 

prP1. Inte sen dess andra världskrigs fred kom, har vi haft så många flyktingar runt om i världen, vi 

talar om 50 miljoner. 

P2. Sverige är bundet av konventioner. 

(prP2). De ska hållas. 

C1. Det är självfallet så att om man får många som kommer till vårt land på en kort tid så är det just 

då en liten ansträngning. 

C1C1. Då är det upp till oss att se till att dessa människor kommer i arbete och i utbildning så snabbt som 

möjligt. 

P1C1C1. De blir en förtjänst längre fram. 

P1P1C1C1. Vi har nämligen ett stort demografiskt problem. 

Det är inget direkt svar på den ställda frågan, utan Löfvén ger sin syn på varför Sverige ska ta 

emot flyktingar och argumenterar för det. Argumentationen var tydlig och behövde inte i 
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någon nämnvärd grad ”ändras på” förutom att något för argumentationen icke-relevant 

påstående utelämnades.  

Programledaren frågar återigen vad hans syn är på temporära uppehållstillstånd varpå han 

uttalar följande: 

T. Vi ska inte ha temporära uppehållstillstånd. 

P1. Vi ska inte bygga osäkerhet för människorna som kommer hit, utan naturligtvis se till att de får så 

snabb marsch som möjligt med utbildning, språkutbildning, jobb, kontakt med näringslivet. 

prP1. Temporära uppehållstillstånd bidrar till ökad osäkerhet och administration. 

Uttalanden han svarade med var inte särskilt omfattande men inte heller särskilt tydligt så den 

ovanstående uppstruktureringen är en aning rekonstruerad för att argumentationens kärna 

skulle framstå som tydlig. Tesen som den är skriven i tabellen var inte uttalad i svaret Löfvén 

gav men den var ändå tydlig. Programledaren frågade om temporära uppehållstillstånd var 

acceptabelt för Socialdemokraterna varpå Löfvén svarar ”Nej” och argumenterar sedan för 

det. Han inleder argumentationen med ett påstående som här tolkas finnas inbäddat i ett annat 

påstående och utelämnas därav då det gör argumentationen mer begriplig. ”prP1” skrevs ut 

som en premiss då det redan är klarlagt att han menar att temporära uppehållstillstånd bidrar 

till osäkerhet och därför fungerar det inte som ett pro-argument utan ses istället som ett 

förtydligande i kopplingen mellan tesen och argumentet. 

Uttalandet replikeras av Jimmie Åkesson som kritiserar att Stefan Löfvén beskriver 

situationen som ”en liten ansträngning” varpå Löfvén svarar med att kritisera Åkesson för den 

budget han röstade på och kommer därefter med följande uttalande: 

T. Vi ska ta emot människor som kommer hit. 

P1. De flyr för sina liv. 

P2. Dem ska få sin rätt prövad och har de rätt att få asyl här så ska de få det. 

P1P2. Vi ä bundna av internationella regler. 

Inga större rekonstrueringar krävdes. Tesen och ”P1” återfanns i samma mening och särades 

på och ett påstående som inte hade tillräcklig anknytning till argumentationen utelämnades. 
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3.4.4 Nr.14: Almedalstal 29 juni 201561
 

Almedalstalet innehöll inte särskilt mycket om den pågående flyktingkrisen, allra helst inte 

något av argumenterande karaktär. Det avsnitt i talet som specifikt rör flyktingfrågan inleder 

Löfvén med att säga att frågan ”Tänk om det var jag?” dyker upp när man möter någon som 

precis har flytt och fortsätter med att ställa sådana retoriska frågor. Efter det kommer ett 

påstående, utan någon argumentation bakom vilket gör texten smärre oanvändbar. Det första 

påståendet är detta och i och med vad som påstås så kan man tänka sig en rimlig 

argumentation bakom: 

T. Vänner, Sverige ska ha en reglerad invandring, med tydliga krav på vad som beviljar asyl. 

(P1). En icke-reglerad och kravlös invandring är inte bra. 

I och med att ”tesen” inte argumenteras för kan man tycka att det inte rör sig om en tes. Det 

går dock att anta att eventuella argument för påståendet skulle kunna vara som ovan ”(P1)” 

om det vore logiskt. 

Efter det ovannämnda kommer han med följande påstående: 

T. De som flyr skövlade samhällen och beviljas asyl ska så snabbt som möjligt komma i arbete. 

(P1). Det är inte bra om de inte så snabbt som möjligt kommer i arbete. 

På samma manér här är pro-argumentet framtolkat genom att tänka lite logiskt. Skillnaden 

mot den andra uppstruktureringen är dock att den åtföljs av hur de ska göra det och talar om 

validering m.m. Argumentationen uteblir dock. 

Därefter beskriver Löfvén att han är med och driver för ett jämnt fördelat flyktingmottagande 

i EU utan tillhörande argumentation och slutligen säger han att det är en stor och svår uppgift 

men ”… vi gör som vi skulle vilja att andra gjorde mot oss, och låter dig arbeta dig till ett 

bättre liv!”. Efter det är det avsnittet i talet slut. 

I och med att det inte går att tala om någon argumentation ska inte för stor vikt läggas på detta 

tal senare men de två ”uppstrukturerade” påståendena är värda att nämna ändå. 
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3.4.5 Nr. 15 Sommartal 16 augusti 201562
 

Det är två avsnitt handlandes om flyktingsituationen i sommartalet. Löfvén inleder med att 

beskriva vad mötena på EU-nivå har handlat om för att därefter uttala sig såhär: 

T. Sverige har inget att skämmas för i sammanhang om att lösa situationen för de flyktingar som söker 

sig till Europa. 

P1.  Sverige drar tillsammans med Tyskland, Italien och några få andra ett stort lass. 

C1P1. Andra länder måste göra mer 

P1C1C1. Vi klarar det inte ensamma. 

Tesen är rekonstruerad genom att förtydliga vilket sammanhang det handlar om, i talet förstås 

det av beskrivningen innan att det är flyktingsituationen så det skrivs ut. 

Han fortsätter i ett till avsnitt, det följande, att tala om flyktingmottagandet men då utifrån de 

svenska kommunerna. Det kan tänkas att argumentationen kan tolkas annorlunda här men 

följande uppstrukturering ansågs utgöra de mest rimliga relationerna mellan påståendena. 

Löfvén börjar uttalandet med att konstatera att Sverige ska ha en reglerad invandring osv. 

samt att det är en ansträngning för att avsluta med att argumentera för ett bättre delat ansvar 

mellan kommunerna. Det skulle kanske kunna tolkas som att tesen är att Sverige ska ha en 

reglerad invandring trots ansträngningen men då blir kopplingen till övriga uttalandet 

otydligare och eftersom avsnittet ser ut att hänga samman gjordes istället denna 

uppstrukturering:  

T. Alla kommuner måste vara med och dela på ansvaret och regeringen förbereder en lagstiftning för 

att så ska ske 

P1. Vi ska ha en reglerad invandring, där rätten till asyl prövas och respekteras, där de som får avslag får 

återvända, men de som beviljas asyl får ett värdigt mottagande. 

prP1. Det är på kort sikt en stor ansträngning för Sverige, vi ska inte låtsas som något annat. 

C1prP1. Men det är en ansträngning vi gör, eftersom vi vill hjälpa människor undan krig och förtyck 

P2. Det måste vara slut på att Sveriges rikaste kommuner flyr sitt ansvar, samtidigt som fattigare 

kommuner gör sitt yttersta. 

P1P2. Det är dags för ett rättvist mottagande 
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Det som behövde ändras här, för tydlighetens skull, var att slå ihop två meningar till en, till 

”P1”. Detsamma gäller för det som ovan är ”prP1”, som var två meningar. Utöver det så 

behövdes inget mer göras. 

3.4.6 Nr 16: Tal på manifestation för asylsökande 6 september 201563 

Talet var långt och handlade enbart om flyktingmottagande men allt tillhörde inte 

argumentationen för den huvudsakliga tesen, så uppstruktureringen är ganska avsmalnad i den 

meningen att kärnan i argumentationen är vad som tas med. Jag tolkar det också som att det är 

två teser som läggs fram, en som handlar om Sveriges situation och en om EU:s. Den senare 

är vad som talet framförallt handlar om. 

T. Sverige ska fortsätta att ta sitt ansvar. 

P1. Miljoner människor är på flykt undan krig och fruktansvärd terror. 

Tesen läggs fram och argumenteras för men tolkas här inte tydligt ha någon större relation till 

efterkommande argumentation då Sveriges, i sammanhangets, otillräckliga förmåga 

återkommer i en annan skepnad senare i argumentationen. Av talet ges intrycket att Löfvén 

vill förtydliga att Sverige ska fortsätta att ta sitt ansvar för att sedan påbörja den ”riktiga” om 

argumentationen om EU och därför det ovan som en liten egen argumentation. Den ”riktiga” 

argumentationen: 

T. Det behövs ett tvingande och permanent omfördelningssystem. 

P1. Alla EU-länder ska ta emot människor som flyr för sina liv. 

P1P1. Sverige och Tyskland kan inte göra det själva. 

P2P1. Miljoner människor är på flykt undan krig och fruktansvärd terror. 

P1P2P1. På vägen riskerar de sina liv. 

P1P1P2P1. Alla klarar sig inte. 

P1P1P1P2P1. Alan, 3 år, sköljdes upp på stranden. 

P3P1. EU:s medlemsländer har ett gemensamt ansvar. 

P1P3P1. Tanken var aldrig att medlemsländerna skulle ägna sig åt ett svarte-petter-spel där den med 

sämst politik kommer undan ansvar. 
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P2. Bär vi uppgiften tillsammans kan vi göra skillnad för människor 

(prP2). Det är eftersträvansvärt 

P4P1. Det är dags att Europa står upp för människans okränkbara värde och rätt 

P1P4P1. Vi har svurit att värna det i våra deklarationer. 

P5P1. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt 

P1P5P1. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor. 

Tesen tolkas här vara den om att ett tvingande och permanent fördelningssystem behövs då 

det är vad övriga påståenden på ett eller annat sätt tolkas argumentera för. Inga större 

ingripanden i texten behövdes förutom några att särskilja några påståenden åt då de var i 

återfanns i samma mening och ett exempel på det är tesen och dess första pro-argument av 

den första ordningen. Som redan har nämnts har också en del saker utelämnats antingen av att 

de är upprepningar eller för att de inte hade en tillräckligt tydlig relation till övrig 

argumentation. Ett exempel på det är ett stycke som beskriver förhållandena och situationen 

som Europas samarbete föddes ur. Det bortses från då det framgår av ”P1P3P1”. 

3.4.7 Nr.17: Regeringsförklaringen 15 september 201564 

Regeringsförklaringar brukar inte vara tillhåll för längre argumentationer och så är även fallet 

här. Det rör sig om många konstateranden, lägesbeskrivningar om vad som görs och skall 

göras. Argumenten bakom beskrivningar av vad som ska göras är inte tydliga men de går 

emellertid att identifiera och tolka fram. Flyktingfrågan nämns genom just beskrivningar i 

omvärlden, att människor är på flykt för att sedan komma med separata påståenden som bärs 

upp av att människor är på flykt och således är det inga längre och sammanhängande 

argumentationer: 

T. Lagliga vägar för att söka asyl måste finnas. 

P1. Miljoner människor flyr undan kriget 

Tesen är här ett påstående som tycks sakna koppling till övriga påståenden förutom ”P1”. 

Därefter säger Löfvén i talet: 
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T. Fler länder måste göra mer för att erbjuda människor skydd. 

P1. Miljoner människor flyr undan kriget. 

Samma gäller här. Påståendet som utgör tesen har inte någon tydlig koppling till övriga 

påståenden förutom ”P1”. Argumentationen är mer av ett konstaterande. I nästa stycke är det 

dock mer av en argumentation: 

T. Den som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige. 

P1. Sverige står upp för asylrätten. 

P1P1. I tider av kris är den som viktigast. 

(prP1P1). Det är tider av kris. 

C1. Den som saknar skäl att stanna ska återvända. 

C1C1. Sverige har en reglerad invandring. 

Denna passage i talet krävde lite tolkning. Det som ovan beskrivs vara tesen tolkas vara det 

eftersom det påståendet tycks vara det övriga påståenden argumenterar för/emot. Det skulle 

kunna tolkas att ”P1” är tesen men det ses här mer på som ett konstaterande påstående som 

talar för tesen. Hade det påståendet varit tesen borde argumenten för den tala för att Sverige 

står upp för asylrätten och så artar sig inte argumentationen. ”C1” argumenterar inte mot tesen 

i sakfrågan men tolkas här vara ett contra-argument i och med att det ens tas upp i 

sammanhanget, att Löfvén tar upp det för att klargöra det. Dess relation till argumentationen 

är otydlig men en sådan tolkning bedömdes vara bättre än att helt bortse från det. 

Därefter kommer Löfvén i nästa stycke in på ansvaret för mottagande: 

T. Inget land och ingen kommun ska kunna smita undan sitt ansvar. 

P1. Ansvaret för asylsökande måste delas. 

Tesen är en hopslagning av två påståenden men skrivs samman då de framförs på ett sådant 

sätt. Det viktiga är ”P1”, att ansvaret måste delas, och Löfvén gör ingen skillnad på länder och 

kommuner i sammanhanget utan talar på en mer allmän nivå vilket gör uppstruktureringen 

ovan mest rimlig. 
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3.4.8 Nr. 18: Partiledardebatt i riksdagen 14 oktober 201565
 

I sitt anförande nämnde Stefan Löfvén flyktingsituationen på ett väldigt beskrivande sätt. Det 

var ingen genomgående argumentation utan som tidigare i regeringsförklaringen, mer en 

lägesbeskrivning. Det handlar om vad EU har kommit fram till, FN-processer, om att 

Ryssland fortsätter agera aggressivt mot Ukraina m.m. Vissa argumenterade inslag kunde 

dock identifieras. En sådan var följande, om ansvarsfördelningen i EU: 

T. Alla länder i EU måste också ta sitt ansvar för flyktingmottagande i den kris som vi ser i spåren av 

konflikten i Syrien, i Afghanistan och i Irak. Sverige har vunnit delsegrar i Bryssel på området, men 

det återstår ett stort och tungt arbete för att få till ett rättvist fördelningssystem i EU. 

P1. Att majoriteten av mottagandet sker i Sverige, Tyskland och Österrike är en ohållbar situation, och den 

måste få sin lösning. 

Ingen rekonstruktion krävdes med anledning av argumentationens korthet. Därefter fortsätter 

han, skiljt från ovanstående, att tala om de svenska kommunerna: 

T. Det kommer ett förslag på lagstiftning om en rättvis fördelning i Sverige, och det kommer till 

riksdagen inom kort. 

P1. Alla kommuner i Sverige måste också bidra utifrån sina förutsättningar. 

P1P1. Det duger inte att flera kommuner går på knäna medan andra knappt hugger i. 

Här går det att resonera om tesen ovan verkligen är tesen, att argumentationen för den då 

borde handla om att en lagstiftning kommer. Tolkningen här är dock istället att ”P1” 

argumenterar varför en sådan lagstiftning kommer då det verkar så anförandet är uppbyggt. 

Löfvén fortsätter med att tala om att det ”krävs mer ändå” och ger en kortare beskrivning av 

flyktingsituationen med vad som kommer göras utan någon egentlig argumentation att tala 

om. Han belyser att det den föregående veckan kom över 9 000 personer till Sverige och 

beskriver det som en stor humanitär insats. Det kan uppstruktureras såhär: 

T. Vi, vårt land, utför nu en av de största humanitära insatserna i landets historia. 

P1. I förra veckan sökte 9 363 människor asyl här i Sverige. 

Som synes är det ingen ”riktig” argumentation. Det ovan krävde ingen rekonstruering. I 

samma stycke fortsätter Löfvén med att beskriva vad som görs och vad som ska göras. Det 
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handlar om att nya boenden kommer vara enkla i form av tältläger, att stödet ökas för 

asylsökande barns skolbarn, att den inre utlänningskontrollen skärps m.m.  

3.4.9 Nr.19: Presskonferens om nya förslag gällande flyktingmottagande 24 

november 201566
 

Presskonferensen handlar om de nya migrationspolitiska förslagen som den svenska 

regeringen lade fram i slutet av november 2015. Materialet analysen grundar sig på är 

transkriberat från videokonferensen och är relativt omfattande så det som nedan 

uppstruktureras är vad som hade störst vikt, kärnan i konferensen. Det är två väldigt långa 

uttalanden från Löfvéns sida med ett avbrott mitt i där Åsa Romson också presenterar förslag. 

I och med uttalandenas längd blir det lite otydligare att se relationerna mellan alla påståenden 

varför en del egen tolkning av argumentationen blev nödvändig. 

Löfvén inleder med att tala lite allmänt om att agera på tre nivåer m.m. och uttrycker efter en 

stund följande: 

 

T. Det finns ingen som kan tveka på Sveriges vilja och ambitioner på att ta ansvar för människor som 

tvingas fly från krig och konflikter. 

P1. Vi har tagit emot 80 000 människor de senaste två månaderna 

prP1. Det är överlägset flest asylsökande per capita i EU och skulle man skala upp det på EU-nivå och på 

årsbasis så motsvarar det ungefär 25 miljoner, som om 25 miljoner människor skulle söka asyl i EU 

under ett år. Och det är så pass många minderåriga och unga så att det motsvarar över 100 

skolklasser varje vecka. 

Argumentationen ovan krävde ingen rekonstruktion alls utan var tydlig som den framfördes. 

Efter det beskriver Löfvén situationen som en stor humanitär insats, att det finns medarbetare 

på migrationsverket som jobbar dag och natt m.m. och kommer efter det in på följande: 

T. Nu måste kort uttryckt, fler människor söka asyl och erbjudas skydd i andra EU-länder. 

P1. Sverige klarar inte längre av att ta emot asylsökande på den höga nivå som vi gör idag. 

P1P1. Det här är en ohållbar situation.  

P1P1P1. Den är ohållbar för de människor som söker asyl, för personalen och den är också för alla de 

som ska känna förtroende för samhällsfunktionerna. 
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P2P1P1. Vi ser att kommuner Lex Sara-anmäler sig själva för att de inte längre kan sköta sitt mottagande 

på ett säkert sätt. 

P3P1P1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slår larm om att viktiga samhällsfunktioner inte 

klarar av den här ansträngningen. 

P4P1P1. Migrationsverket rapporterar att de inte kan ge sovplatser till människor som söker sig hit. 

Den förändring som tolkades vara nödvändig här var att ta bort den inledande delen i 

meningen som utgör ”P1” då den inte tolkades tillföra argumentationen något. 

Löfvén fortsätter med att beskriva regeringens syn på EU:s roll sen han tillträdde som 

statsminister, vad den har drivit m.m. Det är mycket lägesbeskrivningar om vad som görs, vad 

som skulle kunna göras, att det som görs går för långsamt utan att utgöra någon ”ordentlig” 

argumentation innan slutligen följande uttalande uttrycks: 

T. Det är uppenbart att migrationspolitiken i EU måste ses över i sin helhet.  

P1. Dublinförordningen behöver göras om, ersättas med permanent omfördelningssystem i EU. 

P1P1. Det är bara så vi kan få en hållbar migrationspolitik i Europeiska Unionen.  

P2P1. Vi står i ett läge där människor på flykt inte längre registreras där de kommer till Europa, i det 

landet, utan man rör sig fritt mellan länder i EU. 

(prP2P1). Då fungerar inte Dublinförordningen. 

Ingen rekonstruktion var nödvändig, utan det är en ganska tydlig argumentation som framförs 

om att EU:s migrationspolitik bör ses över. Efter och skiljt från det så beskriver han syftet 

med föreslagna åtgärder och vad de innebär men de beskrivs, och upprepas, tydligare i slutet 

av presskonferensen och att strukturera upp det två gånger vore onödigt. Innan dess hinner 

han dock uttrycka några fler nämnvärda uttalanden, bl.a. följande: 

T. T. Vi behöver snabbt lätta på trycket i det svenska mottagningssystemet 

P1. Vi ska ta emot de människor som kommer hit på ett värdigt sätt och de dem bästa 

förutsättningarna att komma in i vårt samhälle. 

Uttalandet ovan föranleds av en beskrivning om kommande samtal mellan partierna i frågan. 

Tesen och pro-argumentet återgavs i samma mening men en separering av dem var nödvändig 

och i övrigt som ingick det inte i någon längre argumentation än så. Därefter fortsätter 

lägesbeskrivningen och presskonferensen avslutas med att Löfvén sammanfattar föreslagna 

åtgärder: 
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T. Vi vill tillfälligt anpassa den svenska lagstiftningen till minimikraven enligt internationella 

konventioner och EU-rätten så att fler väljer att söka asyl i andra EU-länder 

P1. Vi behöver kraftigt minska antal asylsökande som kommer till Sverige 

P1P1. Den nuvarande situationen är ohållbar. 

P1P1P1. Det bekräftas av de rapporter som vi får både från myndigheter, kommuner, andra. 

P2P1. Svenskt flyktingmottagande behöver ett andrum 

P1P2P1. Vi har som land ansträngt oss till vårt allra, allra yttersta. 

P1P1P2P1. Sverige har gjort och gör en enorm insats för människor som är på flykt från krig och konflikter. 

Utöver det som framgår i uppstruktureringen så belyser Löfvén i sammanhanget att man ska 

vara stolt över det som sägs i ”P1P1P2P1” vilket bortses från då det saknar tydlig koppling till 

argumentationen. I övrigt så krävdes ingen större rekonstruktion utöver att ta bort några 

överflödiga ord i tesen och ”P1”. 
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4. Resultatredovisning 

I det här avsnittet kommer analysens resultat först redovisas utifrån preciserade 

forskningsfrågorna och deras tidsperioder och därefter sammanfattas utifrån den övergripande 

forskningsfrågan. Talande exempel på framlagda teser och argumenten för dem kommer att 

lyftas fram och diskuteras. Först ut är frågan ”Hur har Stefan Löfvéns förmedlade 

resonemang, dess teser och argument, påverkats från det att han ”enbart” var partiledare i 

opposition till att bli landets statsminister?” (27 januari – 30 april 2015) för att se hur 

uttalandena har förändrats från det att Stefan Löfvén är partiledare för Socialdemokraterna till 

det att han har varit statsminister under en tid. Därefter kommer samma sak att göras med 

frågan ” Hur har Stefan Löfvéns förmedlade resonemang, dess teser och argument, påverkats 

av det ökade antalet asylsökningar?” (30 april 2015 – 24 november 2015) för att se hur 

uttalandena har förändrats under tiden som antalet asylsökningar markant ökade. 

Därefter besvaras den övergripande forskningsfrågan ”Hur har bilden och resonemanget som 

Stefan Löfvén har förmedlat i den svenska invandrings- och flyktingdebatten förändrats och 

varför?” (27:e januari 2012 – 24:e november 2015) med hjälp av svaren på de två preciserade 

forskningsfrågorna och knyts an till teorin om politiska ledares beslutsfattande som beskrevs i 

forskningssammanhanget. 

Något som gick att urskilja ur analysen är två slags ”sidospår” till den mer allmänna 

argumentationen och frågan om synen på invandring och flyktingmottagande så som varför 

Sverige ska ta emot flyktingar, varför Sverige tjänar på det etc. Dessa två sidospår handlar om 

fördelningen av flyktingar och asylsökande bland Sveriges kommuner och om fördelningen 

av flyktingar bland Europas länder och EU:s medlemsländer. Argumentationerna för dessa är 

allt som oftast uttalade separat från den allmänna synen/frågan, som har varit utgångspunkten 

för uppsatsen, och egentligen är de två skilda men angränsande sakfrågor, två förgreningar av 

den mer allmänna debatten men som läggs fram vid samma tillfällen. Sidospåren förekom på 

en frekvent basis i samma sammanhang som övriga uttalanden och ibland i samma 

argumentationsgrupper, så att bortse från dessa vore att ge en inkorrekt bild av vad Löfvén 

faktiskt sade när han uttalade sig i invandrings- och flyktingfrågan. Därav finns de med i såväl 

analysens uppstruktureringar och i resultatredovisningen i det här avsnittet där variablernas 

påverkan på dessa också redovisas. 
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4.1 Frågornas svar 

Hur har Stefan Löfvéns förmedlade resonemang, dess teser och argument, påverkats 

från det att han ”enbart var partiledare i opposition till att bli landets statsminister? (27 

januari 2012 – 30 april 2015) 

Den här frågans tidsperiod består utav elva uttalanden från Stefan Löfvén i invandrings- och 

flyktingfrågan och utgör den första oberoende variabeln/förklaringsvariabeln ”från partiledare 

i opposition till statsminister”. Avsikten är att se om och hur uttalandena och dess 

argumentationer under tiden som partiledare i opposition skiljer sig från de som uttalades 

under tiden som statsminister innan den stora ökningen av asylsökningar var ett faktum. 

Frågan om fördelningen av flyktingar och asylsökande bland Sveriges kommuner är ett 

återkommande ”sidospår” i den mer ”allmänna” flykting-och invandringsdebatten. Detta 

”sidospår” argumenterar Löfvén för på ett konsekvent sätt under hela perioden och det 

återkommer i nio av elva uttalanden. Ingen skillnad i detta ”sidospår” går att urskilja mellan 

tiden som partiledare i opposition och under tiden som statsminister. Teserna och dess 

argument är sig lika oavsett vilket år och vilken månad det är under tidsperioden. Kortfattat: 

det här ”sidospåret”, om fördelning av flyktingar och asylsökande bland kommunerna, till 

den mer allmänna debatten har inte påverkats av att Stefan Löfvén blev statsminister. 

Det andra ”sidospåret” till den mer allmänna debatten som går att se i uttalandena är som sagt 

fördelningen av flyktingmottagandet i Europa och i EU. Argumentationerna om detta är också 

konsekventa i de uttalanden som de återfanns i, vilket inte är alla. Ansvarsfördelningen ur 

detta perspektiv gick inte att hitta i de tre uttalandena efter att Löfvén har blivit statsminister 

vilket innebär att det blir svårt att säga om denna förklaringsvariabel har påverkat den 

argumentationen. Avsaknaden skulle kunna tolkas på olika sätt men då de återkommer i 

nästkommande tidsperiod (andra oberoende variabeln/förklaringsvariabeln) så görs ingen 

sådan tolkning. 

De mer allmänna uttalandena från Löfvéns sida i flykting- och invandringsfrågan, dess 

argumentationer och teser kännetecknas under den här perioden överlag av en positiv 

inställning. Teserna skiljer sig ibland emellanåt beroende på vilket sammanhang de framförs i 

men argumentationerna talar sitt tydliga språk i och med dess uppstruktureringar. Under tiden 

då Stefan Löfvén ”endast” var partiledare i opposition, dvs. fram till den 3:e oktober då han 

valdes till Sveriges statsminister så utmålades invandringen och flyktingmottagandet enbart i 
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positiva ordalag. Det allra första uttalandet (nr.1) och dess tes med argument är talande för 

övriga uttalanden och då speciellt de uttalanden som framlades innan Löfvén blev 

statsminister. I det första uttalandet är tesen ”Vi ska ha en generös flyktingpolitik i Sverige”, 

dess första pro-argument av första ordningen lyder ”Det är viktigt för oss att visa den 

medmänskligheten”, dess andra pro-argument av första ordningen lyder ”De människor som 

har sådana stora behov av att fly och ta skydd ska kunna komma till Sverige”, det tredje pro-

argumentet av första ordningen lyder ”Vi ska inte ha vi och dem i Sverige” och det fjärde ”De 

här människorna kommer att bidra och vara en stor tillgång till Sverige när de har fått sin 

utbildning och sina första jobb”. Dessa backas, som framgår i uppstruktureringen, i sin tur upp 

av andra pro-argument. 

Det första uttalandet, ”nr.1” är som sagt ett talande exempel för övriga uttalanden som 

framfördes under tiden då Stefan Löfvén ”endast” var partiledare i opposition. För på ovan 

liknande sätt, utan att här gå igenom alla uttalanden, argumenteras det för att Sverige ska ha 

en human flyktingpolitik, att Sverige ska ta emot flyktingar med öppna armar, att om 

människor måste fly för sina liv ska Sverige hjälpa dem, att de flyktingar som kommer hit inte 

ska ställas mot välfärden, att Sverige behöver en sådan flyktinginvandring. Pro-argumenten 

för detta är många men de ser ut på ett liknande sätt. Det handlar bl.a. om att kriget i Syrien 

kräver det, att Sverige är ett rikt land, att man inte kan stänga dörren i ansiktet på människor 

som flyr sina liv, att sviktande födelsetal kräver denna typ av invandring, att de som kommer 

är en tillgång, att Sverige ska kännetecknas av mångfald. 

De första uttalandena från Stefan Löfvén med tillstymmelsen av att beskriva 

flyktinginvandringen till Sverige på ett annorlunda sätt än enbart med positiva ordalag går att 

finna i de två första uttalandena som återfanns efter att han hade blivit vald till landets 

statsminister, dvs. ”nr.9” (6 november 2014) och ”nr.10” (10 mars 2015). I den första 

uppstruktureringen av uttalandet ”nr.9” säger Löfvén att flyktinginvandringen på kort sikt blir 

en anspänning i ett contra-argument mot tesen, ”C1”, vilket inte har åskådats i tidigare 

uttalanden. Han bemöter det dock själv med ett annat contra-argument och motiverar den 

kortsiktiga anspänningen med att det i Sverige ska råda öppenhet, att vi ska ta emot de som 

flyr för sina liv eftersom situationen inte har blivit bättre. I den första uppstruktureringen av 

”nr.10” går det, där också i ett contra-argument, ”C1”, att urskilja ett påstående som inte 

återfanns i tidigare uttalanden. I det aktuella contra-argumentet säger Löfvén att det kommer 

krävas en ansträngning av Sverige för att klara flyktinginvandringen men det bemöts med två 
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andra contra-argument handlandes om att det är värt ansträngningen då det räddar liv och att 

människorna är och kommer vara en tillgång. 

Det tredje uttalandet, ”nr.11”, som uttalades efter att Löfvén tillträtt som statsminister innehöll 

inga spår av den typen av ”mer negativa” och ”annorlunda” påståenden. Av de tre uttalandena 

som gick att hitta inom tidsperioden men efter att Löfvén tillträtt som statsminister så går det 

med andra ord att finna avvikelser från de tidigare enbart positiva påståendena från tiden som 

”bara” partiledare i två av dem. Utifrån analysens genererade material går det därför att säga 

att det förmedlade allmänna resonemanget av Stefan Löfvén i invandrings- och flyktingfrågan 

har förändrats och påverkats av att han blev statsminister.  

Hur har Stefan Löfvéns förmedlade resonemang, dess teser och argument, påverkats av 

det ökade antalet asylsökningar? (30 april 2015 – 24 november 2015) 

Den här frågans tidsperiod består utav åtta uttalanden från Stefan Löfvén i invandrings- och 

flyktingfrågan och utgör den andra oberoende variabeln/förklaringsvariabeln ”det ökade 

antalet asylsökningar”. Avsikten är att se hur Stefan Löfvéns förmedlade resonemang i frågan 

påverkas och förändras av det ökade antalet asylsökningar och som den månadsvisa 

statistiken för asylsökningar i Sverige visar i inledningen av uppsatsen så ökar de stort från 

april fram till december, med en i sammanhanget liten dipp i november. 

Även under den här tidsperioden så är Stefan Löfvén konsekvent i sina uttalanden och 

argumentationer när det kommer till ”sidospåret” om kommunal fördelning av flyktingar och 

asylsökande i Sverige. Vissa uttalanden av det här ”sidospåret” är mer integrerade i den mer 

allmänna argumentationen om invandrings- och flyktingfrågan men de skiljer sig inte 

argumentationsmässigt förutom att det mer konkret under denna tidsperiod talas om ett 

kommande lagförslag gällande kommunal fördelning. Det skulle kunna tolkas som en ändring 

av argumentationen till följd av att asylsökningarna stiger den här perioden men redan 2013 

argumenterar Stefan Löfvén för någon typ av fördelningssystem för kommunerna och därav 

avvägningen att det ökade antalet asylsökningar under den här perioden inte har påverkat det 

förmedlade resonemanget i det här ”sidospåret”. 

Det andra ”sidospåret”, om fördelningen av flyktingmottagandet i Europa och EU, får under 

den här tidsperioden ett större utrymme i Stefan Löfvéns uttalanden än perioden innan. I 

uttalandet från augusti (nr.15), en månad med 11 746 asylsökningar, föranledd av juli med 
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8 065 asylsökningar, argumenterar Stefan Löfvén bl.a. för att Sverige inte har någonting att 

skämmas för, ”T”, och argumenterar för det genom att belysa att Sverige tillsammans med 

några få andra länder drar ett stort lass, ”P1”, men att andra länder måste göra mer, ”C1P1”, 

för att vi inte klarar det ensamma, ”P1C1C1”. 

I september, som utgörs av två uttalanden, steg asylsökningarna till 24 307st, och då 

argumenterade Stefan Löfvén för första gången (nr.16) för ett tvingande och permanent 

fördelningssystem, ”T”, och argumenterade för det genom att belysa att alla EU-länder ska ta 

emot människor som flyr för sina liv, ”P1”, att Sverige och Tyskland inte kan göra det själva, 

”P1P1” m.m. I uttalande nr.17 samma månad argumenterar han även för att lagliga vägar in i 

Europa måste finnas, vilket också är någonting som inte återfanns i tidigare argumentationer. I 

oktober, med 39 196 asylsökningar, fortsätter han att argumentera för ett fördelningssystem i 

EU och likaså i november, då 36 726 asylsökningar registrerades. I november argumenterar 

han också för att migrationspolitiken i EU måste ses över i sin helhet. 

Stefan Löfvén är konsekvent i sin syn och sin kritik mot fördelningen i EU och behåller på så 

sätt sin röda tråd men i takt med att asylsökningarna ökar så blir argumenten hårdare och nya 

argument uttalas vilket visar på att det ökade antalet asylsökningar har påverkat Löfvéns 

förmedlade resonemang i det här ”sidospåret”. 

De uttalanden som rör invandrings- och flyktingfrågan ur ett mer allmänt perspektiv under 

den här tidsperioden är vid en första anblick av ett konsekvent slag. Den 29 maj (nr.12), en 

månad där 5 376 asylsökningar registrerades, argumenterar Stefan Löfvén för att de som har 

asylskäl ska få skydd och snabbt komma i jobb, ”T”, då det är vad en reglerad invandring 

innebär, ”P1”, och belyser att det är en stor, svår och solidariskt krävande uppgift, ”C1”, men 

bemöter det med att uppgifters storhet inte har skrämt socialdemokratin förut. I samma 

argumentation argumenterar han för tesen att de som kom till Sverige under 1990-talet och 

snabbt kom i jobb nu är en självklar del av Sverige. Han argumenterar också, i en annan 

uppstrukturering men tillhörande samma uttalande, för att de som saknar asylskäl ska 

återvända, ”T”, då det är vad en reglerad invandring innebär, ”P1”. 

I uttalandena från juni (nr.13 & nr.14), en månad med 6 619 asylsökningar, fortsätter Löfvén 

att argumentera på den inslagna vägen. Han argumenterar för att de som har asylskäl ska få 

stanna i Sverige då de som kommer flyr för sina liv, för att vi måste se vad som händer i 

världen, för att Sverige är bundet av internationella regler och konventioner. Löfvén fortsätter 
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också under denna månad att belysa att det innebär en viss ansträngning men bemöter det med 

att det kommer bli en förtjänst längre fram, att Sverige har ett demografiskt problem. Han 

fortsätter även med att påtala att Sverige har en reglerad invandring. 

I augusti (nr.15), en månad med 11 746 asylsökningar, föranlett av juli med 8 065 

asylsökningar, fortsätter Löfvén att argumentera för bl.a. att Sverige har en reglerad 

invandring, att invandringen innebär en ansträngning men argumenterar för det då Sverige ska 

hjälpa människor undan krig och förtryck. Inget argument för invandringen i form av att det 

är positivt för Sverige gick här att urskilja till skillnad från tidigare månader. 

I september, då 24 307 asylsökningar registrerades, går det att i de två uttalanden som 

återfanns (nr.16 & nr.17) åskåda en liknande argumentering som månaderna innan i samma 

tidsperiod. Löfvén argumenterar för att Sverige ska fortsätta att ta sitt ansvar då miljoner 

människor flyr undan krig och förtryck, att människor som flyr från krig och förtryck ska få 

skydd i Sverige då Sverige står upp för asylrätten och att det är extra viktigt i tider av kris. 

Inte heller i något av uttalandena i september argumenterar Löfvén för invandringen för att 

det på något sätt skulle vara positivt för Sverige. I oktober (nr.18), med 39 196 asylsökningar 

registrerade, belyser Löfvén att Sverige gör en av de största humanitära insatserna i landets 

historia och argumenterar för det med att 9 363 människor sökte asyl i Sverige veckan innan. 

I november (nr.19), föranledd av rekordmånaden oktober sett till antalet asylsökningar, 

registrerades 36 726 asylsökningar och det är också denna månad som på ett tydligt sätt skiljer 

sig från tidigare månader sett till Stefan Löfvéns uttalanden och argumentationer. Inte heller 

här framför han några positiva argument för invandringen utan istället argumenterar han bl.a. 

för teser (första uppstruktureringen) om att fler människor måste söka asyl och erbjudas skydd 

i andra länder, ”T”, för att Sverige inte klarar av att ta emot lika många längre, ”P1”, för att 

det är en ohållbar situation, ”P1P1” och fortsätter argumentera för det genom att belysa att 

kommuner anmäler sig själva för att de inte kan sköta mottagandet ordentligt, att MSB larmar 

om att samhällsfunktioner slutar fungera, att människor inte längre kan erbjudas sovplatser av 

migrationsverket. 

Det fortsätts att argumenteras för att trycket på det svenska mottagningssystemet behövde 

minska snabbt då människor inte kan tas emot på ett värdigt sätt, att svensk asyllagstiftning 

skall anpassas till miniminivå för att antalet asylsökande kraftigt måste minskas, för att 

rapporter från myndigheter bekräftar att situationen är ohållbar m.m. 
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Kortfattat går det att konstatera att i takt med ett ökat antal asylsökningar så ändras Stefan 

Löfvéns förmedlade resonemang. Under de första månaderna i tidsperioden där 

asylsökningarna inte ännu blivit så höga som de är i oktober och november så är ett 

återkommande inslag i argumentationerna att invandringen är positiv för Sverige, att den 

behövs. Från och med augusti, som innebar en fördubbling av antalet asylsökningar från juni 

som uttalandena innan kommer ifrån, så uteblir den formen av ”positiva” argument. 

Argumentationen för att Sverige skulle fortsätta ta emot flyktingar på samma sätt som tidigare 

fortsatte dock fram till november, där den röda tråden om att Sverige ska ta emot flyktingar 

etc., slutligen bryts, som tillsammans med oktober utgör de två månader med absolut flest 

asylsökningar.  Antalet asylsökningar har påverkat Stefan Löfvéns förmedlade allmänna 

resonemang i flykting- och invandringsfrågan. 

Hur har bilden och resonemanget som Stefan Löfvén har förmedlat i den svenska 

invandrings- och flyktingdebatten förändrats och varför?” (27:e januari 2012 – 24:e 

november 2015) 

Denna period innefattar båda förklaringsvariablerna. Vad som kan konstateras är att Stefan 

Löfvén har varit konsekvent i sina argumentationer för en jämnare kommunal fördelning av 

flyktingar och asylsökande. Det har inte påverkats av varken statsministerposten eller fler 

asylsökningar. 

När det kommer till det förmedlade resonemanget i det andra sidospåret om fördelning av 

flyktingmottagandet i EU så går det konstatera att Löfvén även där var konsekvent och behöll 

sin röda tråd i sina uttalanden men att de förändrades av det stigande antalet asylsökningar 

genom att han blev mer hårdför i sin kritik och kom med nya argument. Det var inte möjligt 

att tala om en förändring med anledning av statsministerposten. 

Det förmedlade resonemanget i den allmänna debatten om invandring och flyktingmottagande 

visade sig ha förändrats och påverkats både av att Stefan Löfvén blev statsminister och av 

stigande asylsökningar. Den stora förändringen, den som tydligt avvek från tidigare 

argumentationer, kom dock i november 2015 när asylsökningarna var flest till antalet. Innan 

dess fanns det i så gott som alla uttalanden en röd tråd från 2012 till fram till november 2015 

där Löfvén på ett repetitivt sätt argumenterade för att Sverige skulle ta emot människor som 

kom till Sverige. I novembers förändring, ”omsvängningen”, bryts denna röda tråd. Med hjälp 

av förklaringsvariablerna besvaras forskningsfrågans både ”hur?” och ”varför?”  
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Genom det teoretiska ramverket om politiska ledares agerande i beslutsprocesser kan ”varför-

delen” i forskningsfrågan besvaras en aning rikligare, dvs. varför Stefan Löfvén förändrade 

sitt resonemang i den allmänna invandrings- och flyktingfrågan just när asylsökningarna steg, 

varför det var dessa som fick honom att frångå den röda tråden i sina uttalanden. Den röda 

tråden i hans argumentation under båda tidsperioderna är att Sverige ska ta emot människor, 

att invandringen och flyktingmottagandet ska vara generöst. Han argumenterar, som svaren 

med hjälp av förklaringsvariablerna visar, lite annorlunda under tidsperioderna men den röda 

tråden kvarstår fram till november 2015. I uttalandet från november, som bryter den röda 

tråden, motiverar han till stor del det avvikande och tidigare inte acceptabla alternativet med 

att han har fått ny information. 

En sådan ”omsvängning” med en sådan motivering kan enligt teorin ske både hos den mer 

dispositionellt lagda ledaren som drivs av en intern-validering och den mer situationsstyrda 

och av andra mer påverkbara ledaren som drivs av extern-validering. Det som kan tolkas 

antyda att Stefan Löfvén är en intern-validerande ledare är att frågan tycks vara av stor vikt 

för honom, en fråga som kräver mycket för att hans ståndpunkt i den skall kunna ruckas på. 

Samtidigt framgår det inte i svaren hur eventuell opposition mot hans hållning ser ut, om det 

eventuellt är andra viktiga aktörer vars stöd sviktar för Löfvén med anledning av hans 

hållning i frågan som leder fram till omsvängningen.  

Det går att till viss del tala om en stelbenthet i Löfvéns ståndpunkt i frågan, att mycket 

krävdes för avvikelsen i argumentationen men vad det beror på går inte av endast den här 

frågan att säkert avgöra. En mer situationsstyrd ledare kan också ha viktiga frågor och 

ståndpunkter som den på ett stelbent sätt håller fast vid, men av andra anledningar än den mer 

dispositionellt lagda ledaren. Vad som dock kan konstateras är att frågan tycks vara en väldigt 

viktig sådan för Stefan Löfvén, en sådan vars arbete med den han kan tänkas själv-validera sig 

utifrån. I och med det så kan det som sagt antydas att han är en dispositionellt lagd ledare som 

själv-validerar sig bl.a. genom sitt arbete med invandrings- och flyktingfrågan, att hans 

principer och/eller övertygelse i frågan ledsagar hans agerande så långt det bara går, att 

asylsiffrorna och den nya informationen gjorde att alternativet, avvikelsen från den röda 

tråden, var ”OK”. Mer än en sådan antydan går det inte att tala om. 

De två sidospåren innehåller inga sådana omsvängningar som gjorde en antydan av Löfvéns 

”ledarstil” möjlig utifrån hans förändrade allmänna resonemang i invandrings- och 

flyktingfrågan, utan den röda tråden i dessa kvarstår. Visserligen så visar resultatet på att det 
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ökade antalet asylsökningar påverkar Stefan Löfvéns förmedlade resonemang i sidospåret om 

fördelningen i EU men då på ett sätt som egentligen bara förstärker hållningen han redan har 

och den röda tråden kvarstår. Det genererade resultatet i sidospåren bedöms därav inte 

kompatibelt nog att på samma sätt säga någonting om Stefan Löfvéns ”ledarstil”. 

4.2 Slutsatser och vidare forskning 

Som uppsatsen inleds med att beskriva var flyktingsituationen i Sverige 2015 ett unikt 

skeende i svensk historia. Antalet asylsökningar som registrerades i landet var av ett tidigare 

aldrig skådat slag. Under denna unika situation så leddes landet av Stefan Löfvén, Sveriges 

statsminister. Av hans uttalanden att döma i invandrings- och flyktingfrågan under hans tid 

som politisk ledare, dvs. även innan han tillträdde statsministerposten, så går det att se ett 

tydligt skifte i hans förmedlade resonemang i invandrings- och flyktingfrågan, vilket 

exemplifieras av de två citaten som uppsatsen inleds med. Skiftet i hans förmedlade 

resonemang är ett drastiskt sådant och i relation till flyktingsituationen som Sverige befann 

sig i har det varit en viktig aspekt att undersöka för att bättre förstå hur och varför en sådan 

stor omsvängning i resonemang ägde rum men också för att få en bättre förståelse för den 

svenska flyktingsituationen i sig. 

Tittar man på forskningen som hittills har behandlat flyktingsituationen/flyktingkrisen i 

Sverige 2015 så får man en bild av ett väldigt outforskat ämne. Vad som kan konstateras av 

dessa förhållandevis få arbeten är att flyktingdebatten i Sverige på olika sätt har förändrats i 

såväl media som inom politiken. De berättar om förändringen, hur det har talats om frågan, på 

ett sätt som distanserar sig från den sakpolitiska närheten, så som asylsiffrornas betydelse i 

situationen. Samtliga utelämnar Stefan Löfvéns, personen som ledde landet under den här 

tiden, roll och hans drastiska omsvängning i sitt resonemang i frågan.  

Genom att ta avstamp i detta bristande forskningsläge, att någonting tycks ha förändrats i den 

svenska flyktingdebatten, ge det en sakpolitisk närhet genom att koppla an asylsiffrornas 

inverkan på Stefan Löfvéns drastiska omsvängning men också det faktum att han gick från att 

”enbart” vara partiledare i opposition till att bli statsminister har uppsatsen skapat en 

övergripande forskningsfråga och två oberoende variabler/förklaringsvariabler. Den 

övergripande forskningsfrågan som denna uppsats har besvarat är:  
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- ”Hur har bilden och resonemanget som Stefan Löfvén har förmedlat i den svenska 

invandrings- och flyktingdebatten förändrats och varför?”  

Den beroende variabeln är Stefan Löfvéns uttalanden i invandrings- och flyktingfrågan och de 

två oberoende variablerna/förklaringsvariablerna utformades av de två stora skeenden som i 

uppsatsens inledning beskrevs. Den första är ”från partiledare i opposition till statsminister” 

som har bidragit till analysen genom att se hur det förmedlade resonemanget påverkades av 

att han blev statsminister. Den andra är ”det ökade antalet asylsökningar” som har bidragit till 

analysen genom att se hur det förmedlade resonemanget påverkades av ökningen av 

asylsökningar. Dessa två oberoende variabler utformade följande två preciserade 

forskningsfrågor: 

- Hur har Stefan Löfvéns förmedlade resonemang, dess teser och argument, påverkats 

från det att han ”enbart” var partiledare i opposition till att bli landets statsminister? 

- Hur har Stefan Löfvéns förmedlade resonemang, dess teser och argument, påverkats 

av det ökade antalet asylsökningar? 

Svaren på forskningsfrågorna som redovisas i resultatredovisningen visar på att Stefan 

Löfvéns förmedlade allmänna resonemang i invandrings- och flyktingfrågan har förändrats 

både med anledning av statsministerskapet och av det ökade antalet asylsökningar under 2015 

års flyktingkris i Sverige. Vad som också gick att se är att det angränsat till den allmänna 

invandrings- och flyktingdebatten finns två ”sidospår” handlandes om den kommunala 

fördelningen av flyktingar och asylsökande i Sverige samt fördelningen av 

flyktingmottagandet inom EU. Det gick inte att tala om en förändring i det förmedlade 

resonemanget i ”sidospåret” om den kommunala fördelningen i Sverige med anledning av 

varken att Stefan Löfvén blev statsminister eller av det ökade antalet asylsökningar.  

I ”sidospåret” om fördelning av flyktingmottagande inom EU gick det inte att göra en 

bedömning om det förmedlade resonemanget förändrades av att Stefan Löfvén blev 

statsminister. En förändring i detta ”sidospår” med anledning av det ökade antalet 

asylsökningar gick dock att urskilja även om det inte handlade om någon omsvängning, om en 

bruten röd tråd, utan snarare en förstärkning av den redan etablerade röda tråden. 

Förutom att svaren på forskningsfrågorna har uppfyllt uppsatsens syfte så knöts de också an i 

den mån som var möjligt till teorin av Jonathan W. Keller som beskrevs i avsnittet för 

forskningssammanhanget men som kortfattat handlar om att förklara politiska ledares 
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ageranden i beslutsprocesser. Vad den här uppsatsen kunde säga om Stefan Löfvéns politiska 

ledarstil är att det finns en antydan till att han agerar principfast, att han är en dispositionellt 

lagd ledare som får sin själv-validering utifrån hur han lyckas uppnå sina mål och 

övertygelser (intern-validering) snarare än att han är en situationsstyrd ledare som själv-

validerar sig utifrån andras, för honom viktiga, personers stöd. Invandrings- och 

flyktingfrågan tycks kunna vara en sådan viktig fråga för Stefan Löfvén, att han själv-

validerar sitt politiska ledarskap utifrån sitt arbete med denna, sin övertygelse inom frågan. 

Det handlar som sagt endast om en antydan men det skulle delvis bidra till att förklara varför 

skiftet av resonemang ägde rum och varför just då. Anledningen skulle enligt teorin då kunna 

vara att han stod fast vid sin hållning i invandrings- och flyktingfrågan, sina principer, och sin 

röda tråd i argumentationen, så långt som det var möjligt för att därefter motivera 

omsvängningen, brytningen av den röda tråden, med att ny information om situationen i 

frågan där och då gjorde en sådan, tidigare oacceptabel, omsvängning acceptabel utifrån de 

egna principerna. 

Vad uppsatsen kommer fram till framgår tydligt. Omsvängningen i det förmedlade allmänna 

resonemanget från Stefan Löfvén i invandrings- och flyktingfrågan som i inledningen 

identifierades skedde inte i ett enda steg. En första mindre omsvängning i det förmedlade 

allmänna resonemanget gick att åskåda med anledning av att han blev statsminister. Det kan 

tänkas att många tror att det enbart var ökningen i antalet asylsökande som bidrog till en 

omsvängning, att resonemanget fram till rekordmånaderna 2015 sett till antalet asylsökningar 

hade varit detsamma i alla uttalanden, men så är alltså inte fallet. Det bekräftas också av att 

Stefan Löfvén under de ökande månaderna, innan asylsökningarna hade nått toppen, slutar 

argumentera för invandringen/flyktingmottagandet på ett sätt där han påtalar att det är en 

förtjänst av något slag, att Sverige kommer tjäna på det etc. 

En annan intressant upptäckt var de oväntade sidospåren. Dessa är som sagt egentligen egna 

sakfrågor men de visar på en komplexitet i invandrings- och flyktingfrågan, att den inte är helt 

svart eller vit. Dessa var oväntade i den meningen att de fick ett så stort utrymme i 

uttalandena och förekom på en mycket frekvent basis. 

Vad bidrar då denna uppsats genererade resultat med? Vad som av tidigare forskning 

framgick var att det bl.a. hade skett en förändring i den svenska invandrings-och 

flyktingdebatten både sett till hur frågan gestaltades i media men också inom politiken. 

Anledningen till detta, upprinnelsen till förändringen de pratar om, ur ett närmre sakpolitiskt 
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perspektiv lämnades därhän. Likaså bortsågs det från det drastiska skiftet i det förmedlade 

resonemanget i just invandrings- och flyktingdebatten från Stefan Löfvén, som var den person 

som ledde landet under den här tiden. I denna bemärkelse identifierades en kunskapslucka 

som den här uppsatsen har bidragit med att delvis stänga. Genom att undersöka Stefan 

Löfvéns drastiska skifte i sitt förmedlade resonemang, utifrån två relevanta oberoende 

variabler, har ett närmre sakpolitisk perspektiv kopplats an till upprinnelsen av förändringen i 

debatten. Vad vi inte visste innan uppsatsen var hur och varför det stora skiftet i det 

förmedlade resonemanget från Stefan Löfvén förändrades. Vad vi vet nu är att det, med stor 

säkerhet, förändrades både med anledning av statsministerskapet och av det ökade antalet 

asylsökningar. 

Anledningen till att kunskapsluckan bedöms vara delvis stängd och inte helt stängd är först 

och främst att uppsatsen bidrar till en viktig infallsvinkel i förändringen av den svenska 

invandrings- och flyktingdebatten men den förklarar naturligtvis inte hela förändringen, vilket 

inte heller var syftet. En andra anledning till det är att oavsett hur betydelsefulla de två 

variablerna bedöms vara så är de endast två till antalet och som diskuteras i 

variabelredogörelsen så går det inte att helt utesluta att andra möjliga påverkande faktorer i 

periferin kan ha haft någon form av påverkan på Stefan Löfvéns skifte i resonemang även om 

det ter sig otroligt att de skulle ha samma effekt som denna uppsats två oberoende variabler. 

Uppsatsen öppnar på så sätt upp för vidare forskning. 

Sådan vidare forskning med syftet att ytterligare förklara skiftet i resonemanget från Stefan 

Löfvéns sida skulle kunna utgå från denna uppsats genererade resultat och applicera ett flertal 

nya variabler och utgå från fler händelser i analysen av hans uttalanden, om några sådana kan 

kommas på. Det skulle bidra till en mer heltäckande förklaring till hur och varför Stefan 

Löfvén svängde som han gjorde i frågan men möjligtvis också till en större (eller mindre) 

tillförlitlighet i den här uppsatsens resultat. Vad en sådan händelse eller variabel skulle kunna 

vara är svårt att spekulera om men det skulle exempelvis kunna vara den allmänna opinionen i 

Sverige i invandrings- och flyktingfrågan, hur den utvecklades och om den påverkade Stefan 

Löfvéns förmedlade resonemang på något sätt. En annan skulle möjligtvis kunna vara 

skatteintäkter, om det av någon skulle bedömas som relevant i sammanhanget. Möjligheterna 

är många. 

En annan typ av vidare forskning som denna uppsats resultat skulle kunna bidra med är att på 

ett mer gediget sätt försöka säga någonting om Stefan Löfvéns typ av ledarskap. Den här 
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uppsatsens resultat skulle bidra med en politisk fråga och den antydan som kunde urskiljas 

därur. Det som dock skulle krävas för att med större säkerhet säga någonting om det är att 

analysera flera politiska frågor han har varit delaktig i och se hur han agerar i dessa, vad som 

krävs för att han skall rucka på sina ståndpunkter. En sådan studie skulle bidra med säkrare 

förväntningar inför kommande beslut i olika frågor. Ett sådant arbete bör också ha just detta 

som huvudsakligt syfte då det krävs en stor insamling av information om Stefan Löfvén, hans 

syn på många frågor och hur den synen har förändrats, under vilka förutsättningar det har 

förändrats, hur han motiverar sådana förändringar, hur motståndet såg ut mot hans hållning i 

frågorna m.m. En sådan studie skulle bidra med säkrare förväntningar inför kommande beslut 

i olika frågor där han är högst delaktig. 
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Bilaga 1: Partiledardebatt I SVT 7 oktober 2012 

(25:13) Programledare: Där lämnar vi den frågan. Inbördeskriget i Syrien har lett till en stor ny 

flyktingström till Sverige samtidigt som anhöriginvandringen har ökar framförallt från Somalia. 

Migrationsverket räknar med att 40 000 nyanlända kommer att få uppehållstillstånd i Sverige år. Det 

är dubbelt så många som förra året. Jimmie Åkesson, ni vill minska flykting- och asylinvandringen till 

Sverige med 90 %, varför det? 

(25:41) Jimmie Åkesson: 

Därför att vi har… 

(26:31) Programledare: 

Jan Björklund… 

(26:32) Jan Björklund: 

Får jag berätta om Hibo… 

(27:13) Jimmie Åkesson: 

Jag pekar just… 

(27:40) Jan Björklund: 

Vi behöver göra… 

(28:13) Programledare: 

Kort svar på det, Jimmie Åkesson 

(28:14) Jimmie Åkesson:  

Vi är det pari… 

(28:19) Programledare: 

Skär ni ner på biståndet? 

(28:21) Jimmie Åkesson: 

Totalt set… 

(28:24) Programledare: 

Åsa Romson, ni vill ta emot fler flyktingar. Nu i helgen har du sagt att det inte ska vara tillåtet för 

någon kommun att säga nej till ensamkommande flyktingbarn eller ungdomar. Varför det? 

(28:35) Nej, jag tycker… 

(29:06) Programledare: 

Fredrik Reinfeldt, vad säger du om den idén? 
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(29:08) Fredrik Reinfeldt: 

Jag tycker att… 

(29:14) Programledare: 

Borde alla ta det? 

(29:16) Då får vi ju lagstifta… 

(30:21) Programledare: 

Men klarar Sverige att ta emot alla dessa människor som nu är på väg hit? 

(30:24) Fredrik Reinfeldt: 

Fortsätter vi i gammal omhändertagandefilosofi, då kommer vi få fördjupade konflikter och sprickor i 

Sverige som Jimmie Åkesson kommer att utnyttja. Och därför tycker jag… 

(30:33) Programledare: 

Vad är det? Vad tänker du då på? 

(30:36) Fredrik Reinfeldt: 

Ja, därför att det… 

(31:08) Programledare: 

Jimmie Åkesson? 

(31:09) Jimmie Åkesson: 

Det är alldeles för många som inte…  

(31:48) Programledare: 

Replik, Reinfeldt. 

(31:50) Fredrik Reinfeldt: 

Ja, det beror helt på… 

(32:30) Programledare: 

Jonas Sjöstedt, statsministern talar ändå om ett problem med vissa grupper. Man kommer med låg 

utbildning osv. Är det ett problem? 

(32:37) Jonas Sjöstedt: 

Ja det… 

(33:40) Programledare: 

Jimmie Åkesson. 
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(33:45) Jimmie Åkesson: 

Väldigt många gör det och det framhåller jag väldigt ofta men Jonas Sjöstedts definition av 

medmänsklighet är hur många invandrare vi tar emot och det menar jag är ett alldeles för snävt mått på 

medmänsklighet. Jag påpekade det här tidigare, vi har 40 miljoner människor runt om i världen som är 

på flykt, antingen inom sitt eget land men ofta kanske utanför sitt land i olika säkra zoner som inte 

minst FN då upprättar. Det är där de allra flesta flyktingarna finns. De kommer aldrig att kunna ta sig 

till Sverige. Aldrig någonsin. Och då väljer vi att istället för att hjälpa dem så lägger vi ännu mer 

pengar på invandring. Det är inte medmänsklighet. 

(34:13) Programledare: 

Stefan Löfvén? 

(34:15) Stefan Löfvén: 

Vi ska ha en generös flyktingpolitik i Sverige. Det är viktigt för oss att visa den medmänskligheten. 

De människor som har såna stora behov av att fly och ta skydd, de ska också kunna komma till 

Sverige. Sen tror jag att vi behöver en debatt om hur fördelningen är i Europa. Det kan vi behöva ha. 

För det kan vara [andra behöver också ta ett stort ansvar?, min notering, otydligt] andra länder i 

Europa som också tar ett stort ansvar för. Vi behöver ha en fördelning i Sverige som är mer rättvis som 

Åsa är inne på också, att alla kommuner faktiskt tar sin del. Men jag vill säga en sak till dig, Jimmie 

Åkesson, för du verkar bygga hela din politik på detta. Jag respekterar dig som medmänniska och jag 

gör det för att jag har en övertygelse om människors lika värde och den sträcker sig också så att alla 

människor därför också ska ha rätt till frihet och trygghet. Vi ska inte ha ”vi” och ”dem” i Sverige. Här 

finns bara vi. Och nu gäller det för oss att se till att hjälpas åt att hitta bättre effektivare metoder för att 

människorna också ska komma i arbete. För de här människorna kommer att bidra. Återigen mina 

vänner, vi lever i en global ekonomi. När de här människorna har fått sin utbildning, har fått sina 

första jobb så kommer de att vara en oerhörd tillgång för Sverige. Vi ska vara rädda om den här, om 

medmänsklighet i Sverige. 

(35:25) Programledare: 

Göran Hägglund? 

Jag kan skriva under på varje ord som Stefan Löfvén sa nu. Jimmie Åkessons problem är ju, han 

vänder det här mot oss som tycker Sverige ska vara en fristad för människor som flyr undan krig och 

förföljelse och så säger han ”men vad gör ni för alla de som inte kommer hit?” Ja sanningen är den att 

vi måste hjälpa de som knackar på vår dörr och göra insatser för att de ska kunna komma in i et 

svenska samhället, få en möjlighet till arbete, få en möjlighet att lära sig språket men du säger ju 

nästan nej till varje åtgärd som vi föreslår som ska underlätta för de här människorna att komma in i 

det svenska samhället. Ni talar om massarbetslöshet. Jag tror det är viktigt att se människan i det här 

sammanhanget. Det är enskilda människor. Den lilla flickan som Jan berättar om var en flicka som 

sannolikt förlorat sina föräldrar och sin bror. Det är en människa. Vi behöver se människan i det här 

sammanhanget. Och den politik du står för svär ganska rejält mot det som har varit den svenska 

traditionen av öppenhet av att ta intryck från andra. 

(36:30) Programledare: 

Jimmie Åkesson? 
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(36:31) Jimmie Åkesson: 

Och den traditionen… 

(36:54) Programledare: 

Annie Lööf? 

(37:01) Programledare: 

Nu får Annie Lööf svara 

(37:04) Annie Lööf: 

Det här bir ju… 

(37:37) Programledare: 

Tack för det och vi går nu vidare till klimatet… 

Slut på ”invandringsfrågan”. 
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Bilaga 2: Nyhetsinslag. ”S: Bonus till kommuner med många flyktingar” 22 februari 2013 

(00:00) Stefan Löfvén: 

I dag är det för få kommuner som tar ansvar för flyktingpolitiken och det är inte rimligt. Det är Sverige 

som land som tar emot flyktingar och då ska också alla kommuner vara inblandade och ta ansvar för 

det. Och är det så att man inte får ordning på det, att alla är med då får man vara med och betala i alla 

fall. 

(00:25) Nyhetsuppläsare: 

Socialdemokraterna har länge slitits internt med frågan om flyktingmottagandet. Stora tunga 

kommuner som Malmö, Göteborg och Södertälje där socialdemokrater regerar har tagit emot många 

flyktingar och hävdar ökade kostnader. 

De har länge velat ta bort möjligheten för flyktingar att bosätta sig var de vill - och tvinga kommuner 

som inte ställer upp att göra så. Partiet svarar nu och håller med om att systemet med eget boende inte 

fungerar men att förändringar kräver förslag som omfattar hela flyktingmottagandet. Först ska 

regeringens etableringsreform utvärderas, säger socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. 

Därför föreslår Socialdemokraterna nu en så kallad "solidaritetsbonus" för att kompensera de utsatta 

kommunerna som genom åren tagit emot många flyktingar. 

Solidaritetsbonusen ska enligt förslaget införas i avvaktan på ett nytt system för flyktingmottagande 

som tydliggör statens och alla kommuners ansvar. 

Förslaget om solidaritetsbonusen ligger till kongressen om en månad och tanken är att kommuner som 

idag inte tar emot flyktingar tvingas betala kommuner som tar emot flyktingar. Stefan Löfven igen: 

(01:30) Stefan Löfvén: 

Ja, återigen. Det är landet Sverige. Vi har och ska ha en human flyktingpolitik. När man tittar på TV 

och ser vad som händer i Syrien så kan man inte i nästa timme slå igen dörren i ansiktet på människor 

som flyr för sitt liv. Det ska vi vara tydliga med. Men då är det så att det är landet Sverige som tar 

emot, inte kommunen den och den som tar emot. Landet Sverige och då har vi ett gemensamt ansvar 

för detta och då menar jag att kommuner som idag inte tar det ansvaret och visar den solidariteten - de 

ska få visa den solidariteten ändå - med att vara med och betala. 

Slut på ”invandringsfrågan”. 
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Bilaga 3: Partiledardebatt i SVT Agenda 5 maj 2013 

(46:05) Programledare: Vi ska vidare till nästa ämne. Det gäller invandring och integration… 

(46:30) Jimmie Åkesson:  

Det är jag inte så… 

(47:01) Programledare: 

Annie Lööf, vad säger du… 

(47:07) Annie Lööf: 

Nu är det ju… 

(47:47) Programledare:  

Ska vi höra… 

(47:48):  

Jag tycker… 

(48:15) Programledare: 

Annie Lööf. 

(48:22) Annie Lööf: 

Jag tror… 

(48.56) Programledare: 

Jimmie Åkesson. 

(48:57) Jimmie Åkesson: 

Ni ska ju… 

(49:16) Programledare: 

Fredrik Reinfeldt. 

(49:21) Fredrik Reinfeldt: 

Får jag säga att. Invandringen har ju berikat Sverige men förändrats mycket på senare år. Människor 

som kommer till Sverige kommer från länder de alltid inte förr kom ifrån. Nu är det mycket Somalia, 

Afghanistan. Allra senast nu också från Syrien. Det innebär ju en utmaning för vårat 

utbildningssystem därför att vi många gånger får ungdomar som har en kortare utbildningsbakgrund 

och som på kort tid ska lära sig både ett svårt språk och dessutom försöka ta ikapp jämnåriga svenska 

ungdomar och sen klara sig in på arbetsmarknaden. Jag tycker vi ska akta oss för att förenkla den 

utmaning detta innebär. Vi vill ju skjuta till resurser. Jan Björklund får resurser för att vi ska ha mer av 

utbildning, mer timmar, bättre språkutbildning: Och dessutom det vi gör för at sänka trösklar för att 
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komma in i arbetes om bland annat vår etableringsreform. Inte lära sig hur man får olika former av 

bidrag i Sverige. Mer om hur man söker jobb och hur man kan göra sig gällande på arbetsmarknaden 

och vi har sett en sysselsättning som växer för utrikes födda. Det är det vi vill fortsätta med. Därför i 

grunden behöver Sverige detta. Vi behöver fler som jobbar. Det bär upp vår välfärd.  

(50:24) Programledare: 

Stefan Löfvén. 

(50:25) Stefan Löfvén: 

Man gillar (?) då att ni drar ner så kraftigt på gymnasieskolan som ni gör. För det kommer inte hjälpa 

de här ungdomarna. Den saken är säker. Men jag tycker också, Annie Lööf, att lite ödmjukhet mot 

Malmö hade varit på sin plats. Det stämmer att de har de problem de har men de har också tagit emot 

väldigt många flyktingar. Det har andra socialdemokratiskt styrda kommuner också gjort, exempelvis 

Södertälje. Och det är därför vi säger att vi måste ha en bättre fördelning mellan kommunerna i 

Sverige. Det är väl rimligen så att det är landet Sverige som tar emot flyktingar, inte de enskilda 

kommunerna. Så det vill vi se över. Vi måste få en… 

(50:55) Programledare: 

Vill ni ha tvingande regler, att kommuner ska kunna tvingas ta emot…? 

(50:59) Stefan Löfvén: 

På något sätt ska alla kommuner vara med och betala detta. Det är inte rimligt och schysst att Malmö, 

Södertälje och några andra kommuner ska ta den stora delen så sitter några välmående kommuner och 

rullar tummarna lite ”smådästa” och tycker det här var ett problem för dem där nere. Så det är inte 

schysst, det är inte svensk solidaritet. 

(51:14) Programledare. 

Stefan Löfvén, du har ju också talat om att du vill se en fördelning av flyktingmottagande i Europa. 

Idag tar Sverige emot näst flest i EU. Varför vill du ha en ändring här? 

(51:24) Stefan Löfvén: 

Ja, utav det skälet. Det är klart det är viktigt. Vi ska stå upp för en generös flyktingpolitik. Vi pratade 

nyss om Afghanistan. När människor kommer från Afghanistan, skadade, förföljda och från andra 

länder så ska vi inte stänga igen dörren i ansiktet på dem. Och då är… 

 

(51:38) Programledare: 

Men varför vill du ha färre? 

 (51:39) Stefan Löfvén: 

Men det är klart det är viktigt liksom vi talar om fördelning i Sverige bland kommuner här att länder i 

Europa tar ett lika solidariskt ansvar. 

(51:47) Programledare: 
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Men vad är skälet till det? 

(51:50) Stefan Löfvén 

Det är lättare naturligtvis då att hjälpa de här flyktingarna om fler är med och bidrar. Självfallet är 

det så. 

(51:57) Programledare: 

Jan Björklund? 

(51:59) Jan Björklund: 

Jag tycker det blir för problemorienterat. 600 000 invandrare går till jobbet varje dag. De jobbar, 

försörjer sig själva och ligger ingen till last. Och utan dem skulle Sverige stanna. Det kom nyss en 

studie som liksom ingen skrev om men den är jätteviktig. Det var att förra gången vi verkligen fick 

mycket krigsflyktingar, och nu får vi det nu igen pga. Somalia, Afghanistan. Förra gången var ju det 

på 90-talet. Det var Jugoslavien-kriget, det kom 150 000 flyktingar. Nu visar det sig att om man nu 

tittar ett antal år senare att de som var under 30 år, dvs. de som då var lite yngre, de mitt i livet, de 

jobbar i samma utsträckning som de som är svenskfödda. Deras barn, de som kom från Jugoslavien-

kriget som flyktingar, deras barn studerar på universitet och högskolor i högre utsträckning än 

svenskfödda barn. De är på väg att nå en full integration efter ett antal år bara. Det är klart att det tar 

några år och den tiden måste vi förkorta och det är vad jag tycker är den stora utmaningen och det kan 

vi bli bättre. Snabbare lära sig svenska, snabbare komma i jobb, vi har en omhändertagande-mentalitet 

för de här människorna som är omotiverad menar jag. Karl-Oskar och Kristina, de var ju de 

initiativkraftiga som flydde från Sverige, de aktiva. Det var ju vi andra som blev kvar så att säga. Så de 

som kommer hit är ju initiativkraftiga.  

(53.10) Programledare: 

Jimmie Åkesson… Hur ska det bli med… 

(53:13) Jimmie Åkesson: 

Problemet är ju… 

(53:54) Programledare: 

Kort replik; Jan Björklund. 

(53:56) Jan Björklund: 

Du och Sverigedemokraterna brukar… 

(54:19) Programledare: 

Nu släpper vi in Gustav Fridolin här. 

(54:23) Gustav Fridolin: 

Jag är… 

(55:02) Programledare: 
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Ja, eh. Björklund varför… 

(55:03) Jan Björklund:   

Ja, ROT-avdrag… 

(55:28) Programledare: 

Men Jonas Sjöstedt…. 

(55:29) Gustav Fridolin: 

Just nu… 

(55.36) Programledare: 

Jonas Sjöstedt, hur skulle det med för sjukvården om vi inte hade den invandringen vi har idag? 

(55:40) Jonas Sjöstedt: 

Ja, det skulle… 

(56:26) Programledare: 

Annie Lööf? 

(56:28) Annie Lööf. 

Alltså jag företräder ju ett parti som öppnat både, vill ha mer öppnare gränser, vill få fler människor 

som kommer hit och arbetar, ta emot fler människor, ta emot barn som flyr undan Assads 

terrorbombningar. Också varit motståndare till det här social turism som skulle dela ett EU i två läger. 

Det som jag är lite bekymrad över nu det är när vi pratar om arbetskraftsinvandringen där 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna faktiskt pratar om att begränsa 

arbetskraftsinvandringen. Det är ju någonting som Sverige behöver för att klara av välfärdens framtid. 

Vi behöver undersköterskor, duktiga läkare som kommer hit, duktiga inom hemtjänsten. Det är 

någonting som Socialdemokraterna tillsammans med Jimmie Åkesson vill begränsa. 

(57:07) Programledare: 

Ska vi höra med Stefan Löfvén. Vill Socialdemokraterna begränsa arbetskraftsinvandringen? 

(57:10) Stefan Löfvén: 

Först vill jag säga att jag vill stödja Jan Björklunds syn på detta. Vi lever i en global ekonomi. Vi ska 

se de här människorna som en jättestor tillgång. Du är lite för orolig Jimmie Åkesson. Du ser gärna det 

trygga nordiska. I en global ekonomi kommer vi behöva ha kompetenser från de olika områdena, det 

ska vi vara jätteglada för, stolta för.  

(57.36) Programledare: 

Arbetskraftsinvandringen? 

(57:37) Stefan Löfvén: 
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Ja men det är ju säger såhär Annie Lööf. Du säger hemtjänsten… Ja, läs tidningen idag, hur det går 

till. Tycker du det är ett bra system att människor luras hit? Inte får lön, knappt lön. Inte skatten 

inbetald. Vi har många som bor här under vidriga förhållanden. Det ä självklart vi ska ta hit arbetskraft 

utanför EUS och det hade vi gjort förut också. Det var bara det att då var arbetsmarknadens parter 

överens om hur det här ser ut. Vi kan inte ha den oordning vi har idag på svensk arbetsmarknad. 

(58:03) Annie Lööf: 

Självklart ska…  

(58.24) Stefan Löfvén: 

Nej, det handlar om värdighet, människovärdighet. De här människorna är helt och hållet i händerna 

på arbetsgivarna. 

(58:29) Programledare: 

Tack för det, Stefan Löfvén. Vi försöker fördela ordet rättvist här. Göran Hägglund 

(58:34) Göran Hägglund: 

Just i… 

(59:07) Programledare: 

Tack så mycket. Våran första timme börjar gå mot sitt slut… 

Slut på ”invandringsfrågan”. 
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Bilaga 4: VAL 2014 – PARTILEDARUTFRÅGNINGAR OCH DEBATT 19 augusti  

(25:21) Programledare: 

Enligt Migrationsverkets senaste prognos söker allt fler människor asyl i Sverige: Just nu kommer 2 

000 per vecka och i en kommande bedömning enligt Sydsvenskan idag, text-TV, så tror verket att det i 

år kommer upp mot 100 000 människor hit till Sverige. Och i år och de kommande åren fram till 2018 

så behöver Migrationsverket 48 miljarder mer för att klara sin verksamhet. Vilka krav ställer detta på 

Sverige? 

(25:50): Stefan Löfvén: 

Ja för det första måste vi se den situation som faktiskt är och vi har och ska ha sådana regler att 

människor som flyr sina liv måste få en fristad. Sen är det ett stort behov för oss att diskutera i EU att 

fler tar sitt ansvar, också i Sverige. Att det inte bara är Södertälje och andra kommuner som tar sitt 

ansvar, utan många ska göra det. Det är såhär, en stor del av den här kostnadsökningen, den tas inom 

befintlig ram därför vi har internationella regler som gör att vi får avräkna på biståndet för att hantera 

den kostnaden.  

(26:22) Programledare: 

Kommer ni fortsätta göra så? 

(26:24) Stefan Löfvén: 

Ja det är de regler som finns. Det finns internationella regler enligt OECD, så kallade DAC-reglerna 

som gör att det finns den möjligheten. 

(26:33) Programledare: 

För biståndsorganisationer har kritiserat att pengar som egentligen ska gå till fattiga och hungriga 

används här för att fylla budgethål. 

(26:40) Stefan Löfvén:  

Ja alltså det kan man ha olika uppfattning om. Jag har respekt för den uppfattningen. Men det är 

internationella regler. Länderna är överens om att det finns. Men jag tycker också att det blir en väldigt 

konstig situation när vi bara ska ställa människor som är hotade till livet mot vårt välstånd. 

(26:55) Programledare: 

Men nu gör vi inte det. Nu frågar vi hur det här ska lösas egentligen. I runda tal är det ju en sjundedel 

av biståndet som används då inom Sverige nu i runda tal sådära. Hur mycket större andel av biståndet 

tycker du ska gå till det här? 

 

(27:06) Stefan Lövén: Så länge vi följer de internationella regler så ska vi göra det. Det är också 

viktigt att säga det till svenska folket. Ett: den här ökningen har inte varit helt oväntad. Jag var i 

Migrationsverket i maj och fick den uppgiften, att det kommer ske en dramatisk ökning. Vi vet inte 

hur mycket. Två: det kommer inte att innebära att välfärden krackelerar i Sverige. Tre: man skulle 

också kunna jämföra med ökade sjukskrivningskostnader i Sverige eller kostnaden för att Vattenfall 
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inte kan dela ut lika mycket pga. Nuonskandalen. Att välja precis den här, där människor flyr för livet, 

et tycker jag är ovärdigt. 

(27:37) Programledare:  

Men hur mycket tycker du egentligen att man kan ta av biståndet? 

(27:41) Stefan Lövén: 

Så länge vi följer de internationella reglerna så ska vi göra det. Och nu får vi se hur vi följer upp det. 

Men det är viktigt för svenska folket att veta att det här kommer inte innebära någon drastisk 

försämring, någon försämring för svensk välfärd. 

(27:52) Programledare: 

Men det betyder att pengar som egentligen ska gå till hjälp i andra delar av världen går till Bert 

Karlsson exempelvis och hans flyktinganläggningar. 

(27:58) Stefan Löfvén: 

Vi ska se till att flyktingar som kommer hit till Sverige får hjälp. De flyr för sina liv och då är det det 

som är prio ett helt enkelt.  

(28:07) Programledare: 

Du har sagt att du vill stoppa vinstjakt i skolan… 

Slut på ”invandringsfrågan”. 
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Bilaga 5: Partiledardebatt hos Expressen. Utdrag ur frågan om flykting- och 

invandringspolitik: 

 (2:59:50) Niklas Svensson:  

Vi ska nu prata om det som pågår i vår omvärld. Rana Sino har en fråga. 

Rana Sino: 

Hej, jag heter Rana. Jag kom till Sverige 2013. Jag studerar svenska för att få ett jobb och hur ska ni 

hjälpa flyktingar att bli en del av det svenska samhället? 

Niklas Svensson: 

”Ja, frågan om flykting- och invandringspolitik är det sakområde som ökat mest i betydelse för 

väljarna inför det här valet. Det visar Ipsos mätning som presenteras i Dagens Nyheter idag.” 

Fredrik Reinfeldt, det har gått ett par veckor nu sen du höll ditt sommartal i Stockholm. Du vädjade till 

svenska folket om att öppna sina hjärtan. Vilket är ditt svar till Rana? 

(3:00:43) Fredrik Reinfeldt: 

Ni hörde, hon kom 2013. Hon kan alltså… 

(3:02:18) Niklas Svensson: 

Jimmie Åkesson, hur vill du hjälpa flyktingar att bättre komma in i det svenska samhället? 

(3:02:23) Jimmie Åkesson:  

Ja först och… 

(3:02:43) Niklas Svensson: 

Nu var frågan till dig Jimmie Åkesson: Hur vill du hjälpa flyktingarna komma in i det svenska 

samhället? 

(3:02:47) Jimmie Åkesson: 

Ja det viktigaste är. Det viktigaste är, jag skulle komma till det. Det viktigaste är ju att vi, för om 

någon som helst integrationspolitik ska fungera i det här landet överhuvudtaget, då måste vi stoppa 

den här ständiga tillflödet av  nytt utanförskap, nu arbetslöshet som sker genom den jättestora 

invandringen. 340 000 ytterligare asylsökanden de kommande åren. Var ska alla dessa kommande 

människor bo någonstans, vad ska dem jobba med, vad kommer att hända med välfärden. Kommer vi 

på det sättet få fler vårdplatser? Kommer vi på det sättet att få en högre kvalité i äldreomsorgen? Jag 

ifrågasätter detta väldigt starkt. 

(3:03:22) Niklas Svensson: 

Stefan Löfvén först och sen kommer alliansen. 

(3:03:24) Stefan Löfvén: 
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Här har jag samsyn med Fredrik Reinfeldt. Alltså Sverige, Åkesson, ska inte kännetecknas av enfald 

utan av mångfald. Vi har människor som kommer från andra länder, de flyr för sina liv. Det är inte så 

svårt att se vad som händer i Irak, Syrien. De flyr hit för sina liv. Då ska vi vara solidariska mot dem 

och öppna våra armar och det ska vi verkligen stå upp för att se. Sverige är det solidariska landet. Sen 

måste fler ta ansvar. Det är fler kommuner i Sverige som måste ta ansvar. Det är fler länder. Det är fler 

länder i Europa och i Eu som måste ta ansvar och vi måste se till att det är jobben. Det är jobben, 

jobben, jobben. De här människorna kommer ofta med lika hög andel högutbildade som vi redan har i 

landet med de tas inte tillvara. Vi måste ha en mycket, mycket bättre och effektivare validering. Som 

ett exempel, kommer en läkare eller en ingenjör eller vad, många såna kommer till oss. Då har vi sett 

många såna som kör taxi, de kan göra annat. De kan vara just läkare, ingenjörer om vi ser till att 

validera deras kunskap och guida dem rätt med språkutbildning och vad det kan vara. Det är jobben 

som gäller, då vi ska ta tillvara på denna enorma rikedom som dessa människor utgör. 

(3:03:34) Niklas Svensson: 

Kort replik på det Jimmie. 

(3:02:35) Jimmie Åkesson: 

Alltså såhär… 

(3:05:03)Niklas Svensson: 

Annie Lööf. 

(3:05:05) Annie Lööf: 

Det här är ganska symptomatiskt för Sverigedemokraterna…  

(3:06:11) Jimmie Åkesson 

Faktum kvarstår här… 

(3:06:41) Niklas Svensson: 

Vi låter Göran Hägglund kommentera det… 

(3:06:46) Göran Hägglund: 

Ja, alltså tror man att det beror på… 

(3:07:26) Niklas Svensson: 

Vi återvänder till det… 

(3:07:40) Jonas Sjöstedt: 

Jo jag menar att… 

(3:08:36) Niklas Svensson: 

Vi släpper där in Göran… 

(3:08:37) Göran Hägglund: 
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Får man…  

(3:09.36) Niklas Svensson: 

Åsa Romson först, sen… 

(3:09:37) Åsa Romson: 

Fantastiskt att höra…  

(3:10:36) Niklas Svensson: 

Håller du med Jan… 

(3:10:40) Jan Björklund: 

Så… 700 000 invandrare går till jobbet varje dag i Sverige. De tjänar pengar, de betalar skatt. De lever 

inte på bidrag, Jimmie Åkesson. 700 000. 70 000 av dem är småföretagare, de sysselsätter en kvarts 

miljon människor. Utan dessa invandrare skulle Sverige stanna. Ni talar alla där bort som det bara är 

kostnader. Jimmie Åkesson tycker det är för dyrt. Sjöstedt säger att man måste höja skatten. Men det 

är ju inte, det här bidrar ju till Sverige. Vad Fredrik Reinfeldt sa var ju att, klart, på kort sikt så finns 

det än integrationskostnad men så fort den här inledningsfasen är över så bidrar ju invandrarna till 

Sveriges välstånd och det har de alltid gjort.  

(3:11:25) Niklas Svensson: 

Det påståendet upprörde Stefan Löfvén 

(3:11:27) Stefan Löfvén  

Du måste skärpa till dig Björklund. Det är Åkesson som har talat som du anklagar oss för. Anklaga 

inte mig för att ha samma uppfattning i det. Jag ser väldigt tydlig på att Sverige ska ta emot flyktingar. 

Våra, de som kommer från andra länder är en stor tillgång för Sverige. De kommer att bidra, de bidrar 

redan nu och kommer att bidra ännu mer. Anklaga inte mig för det. Det är et lågvattenmärke. 

(3:11:48) Jan Björklund: 

Varför Stefan Löfvén, kritiserar du då Fredrik Reinfeldt när han sa detta nu att vi måste öppna våra 

hjärtan och också vara beredda att på kort sikt kostar det. Varför kritiserar… Samma som Sjöstedt, 

hänga på skattesänkningar direkt… Ni vill höja skatten. Så detta, det är en vinst för Sverige på lång 

sikt att ta emot. 

(3:12:05) Stefan Löfvén: 

Ja, det är precis det jag säger. Det är ju inge konstigt med det. 

(3:12:09) Jan Björklund: 

Ja men då behöver du inte höja skatten. 

(3:12:10) Stefan Löfvén: 

Vi har under 60. Och 70-talet sett hur människor kommer från forna Jugoslavien, från andra delar av 

Europa. På 70-talet kom et människor från Chile, Argentina. En del blev kvar här, en del åkte hem. 
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Det är klart det är en rikedom för Sverige. Nu kommer människor från ytterligare andra länder. Ja, det 

är en rikedom. Låt oss ta tillvara på det. Det som vi ska ha ordning på då, det är just 

arbetskraftsinvandring för vi måste få mer ordning och reda och se till att de människor som kommer 

från andra länder har samma villkor som här. De ska inte ha svältlöner, de ska inte bo i någon källare. 

Vi måste se till att de får bindande erbjudanden när de kommer hit så vi kan ta hand om dem på 

samma fina sätt.  

(3:12:44) Niklas Svensson: 

Tack för det. Fredrik Reinfeldt, Sverigedemokraterna lutar sig mot rasism och främlingsfientlighet har 

du sagt. Är Jimmie Åkesson rasist? 

(3:12:54) Fredrik Reinfeldt: 

 Det vet jag inte men tycker ni det var ett häpnadsväckande uttalande eller? Det har väl visats gång 

efter gång att detta naturligtvis är ett parti som alla förstår vad de lutar sig mot. Får jag säga att, 

Sverige har inte alls alltid haft invandring. Vi har också sätt stor utvandring från det här landet. Vi såg 

en miljon, mer än et, lämna Sverige från sena 1800-talet. Det är en fantastisk bokserie som har skrivits 

om detta som har blivit en av våra bästa musikaler, som försöker berätta något för svenska folket. Det 

är bra att det finns en öppen värld när man behöver fly. I det fallet var det svenskar som flydde till 

USA. Nu gör vi motsvarigheten, att stå öppen i en tid, och det är precis som Åsa Romson skriver, eller 

säger. Vi har inte haft den här situationen på 70 år. Vad jag då försöker säga, det är att det kommer bli 

väldigt många på kort tid. Jag tycker det är intellektuellt hederligt att säga att i den del fall kommer det 

leda till situationer. Hur fungerar detta? Vet ni att vi redan har 11 000 so har tillstånd att stanna i 

Sverige, som nu är fast på olika former av anläggningsboenden därför att vi har svårt att få fram 

bostäderna? Därför att vi har svårt att få vår integration att fungera på det sätt vi skulle vilja och då 

kollapsar Syrien, då kollapsar Irak, Libyen, då har vi krig i Ukraina mellan reguljära styrkor. Det 

kommer att komma fler och då vill jag bara säga, skälet till att jag säger ”öppna våra hjärtan” är att vi 

har gjort det här förut men nu kommer en prövning. Låt oss tillsammans ta oss igenom den, skapa 

utrymme för att komma in i det svenska samhället. Då kommer det här att bli bra. Men ta inte för givet 

att det är enkelt. Beskriv det bara inte som att det bara kommer av sig självt, för det gör det inte. Dt är 

därför vi i det här fantastiska boken har skrivit, säger ” mer undervisning snabbare, mer insatser för att 

också hjälpa dem snabbare in i arbete. Det handlar om att också skapa förutsättningar för att dem 

människor som kommer hit ska få ett bra liv.  

(3:14:43) Niklas Svensson: 

Tack för det… 

(3:14:45) Jimmie Åkesson: 

Jag tycker att det är bedrövligt. Nu har vi hört dels statsministern prata om rasism, vi hörde alldeles 

nyss Jonas Sjöstedt. Vi hörde Stefan Löfvén i sitt almedalstal kalla människor i det här landet som är 

oroliga för detta, för rasister eller andra fula saker. Jag tycker det är bedrövligt. Det visar en så total 

brist på respekt, en total brist på förståelse för hur många människor känner i det här landet. 

Människor är oroliga för sina jobb, de är oroliga för sin pension, de är oroliga för välfärden generellt, 

de är oroliga för att den by som de bor i med kanske 500 invånare plötsligt ska växa med ytterligare 

300 invånare genom att Bert Karlsson kommer och köper upp ett hotell och startar flyktingboende. 

Människor är oroliga i detta land och det kan man inte kalla för rasism. Det är bedrövligt. Vi måste 

sluta med det här rasiststämplandet. Vi måste kunna ha en saklig diskussion kring de här frågorna. 
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(3:15:34) Niklas Svensson: 

Stefan Löfvén. 

(3:15:35) Stefan Löfvén: 

Det är självfallet så att de flesta inte är rasister. Det är alldeles uppenbart och det är klart man kan 

diskutera detta. Jag säger ingenting om det. Det jag säger är det att det finns tydligen bara denna 

kostnad som är intressant och det är inte dem som kommer och flyr för sina liv som ska ställas mot 

välfärden. Det är dem skattesänkningar som du har varit med och drivit igenom som ska ställas mot 

välfärden. Vi kommer naturligtvis ha en stor tillgång i dessa människor som kommer från andra 

länder. De kommer att hjälpa oss precis som alla andra har gjort förut och du har inte ett enda förslag 

på hur detta ska gå till. Det är det vi skall jobba med. Jag säger att, jag tror att båda marioriteter, den 

här regeringen och dem före dem som vi också styrde har inte gjort detta perfekt. Men vi måste se till 

att göra det så att vi faktiskt får ta del av den tillgång som dessa människor är. 

(3:16:22) Niklas Svensson: 

Göran Hägglund.  

(3:16:24) Göran Hägglund: 

Alltså Stefan säger många kloka saker här. Men det är ju så. Det som Jimmie Åkesson säger det är att 

många människor är oroliga och det måste vi ta fasta på. Vi måste ju visa på hur, alltså, hur Sverige 

genom åren har kunnat haft en öppen dörr. Vi har kunnat få människor komma till vårt land. Vi har 

kunnat erbjuda någonting som vi skulle vilja att andra erbjöd oss om det var så att vi tvingades fly från 

vårt eget land. De här människorna jobbar idag som sjuksköterskor, som läkare, man kör taxi, man 

städar, man jobbar inom ROT- och RUT-företag. Man gör fantastiska insatser. Den svenska vården 

skulle haverera om inte alla utlandsfödda gick till jobbet imorgon. Dem här människorna bidrar. Vi 

måste beskriva hur det här gör Sverige till ett rikare och bättre land att leva i och då finns alternativet, 

det som Jimmie Åkesson står för. Skapa oro, förstärk fruktan, skapa bilder av det okända. Den vägen 

vill inte jag gå. 

(3:17:29) Niklas Svensson: 

Jimmie Åkesson. 

(3:17:31) Jimmie Åkesson: 

Människor är ju oroliga… 

(3:18:09) Göran Hägglund: 

Det som jag sa är att det finns en oro. Självklart är det så… 

Jimmie Åkesson: Ja inte dina traditioner kanske… 

(3:18:45) Niklas Svensson:   

Jag har en fråga till Göran Hägglund här apropå din partikamrat Sara Skyttedals debattartikel i veckan 

då skrev hon i Dagens Nyheter att vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar. Jimmie 

Åkessons partikamrater applåderade. Vad tänkte du när du läste den artikeln?  
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(3:19:04) Göran Hägglund: 

Att det var en del formuleringar som var ytterst försåtliga. För det första beskriver hon en del problem 

som är faktiska. Som vi har att hantera och som jag har beskrivit att vi måste jobba med för att kunna 

ordna ett bra mottagande. För att människor snabbt ska lära sig språket, snabbt kunna komma i arbete. 

Men slutsatsen kan inte bli att vi ska stänga dörren för då får vi ett annat Sverige än det Sverige som 

jag vill leva i, som vi vill leva i, som bygger på traditioner av öppenhet, so gör Sverige rikare och 

bättre.  

(3:19:37) Niklas Svensson: 

Stefan Löfvén? Vill du kommentera den där debattartikeln från Göran Hägglunds partikamrat? 

(3:19:44) Stefan Löfvén: 

Ja, det är klart att det var ett olyckligt uttalande och dessvärre har det förekommit i flera partier att det 

sker så. Men jag tycker det är viktigt att vi på nationell nivå och i partiledningar står upp för det vi 

pratar om nu, nämligen solidaritet och öppenhet för de människor som behöver skydd. Och vi behöver 

göra betydligt mer för att människor ska komma i arbete. Det är det som är grunden även här. Det 

spelar ingen roll om jag som kommer från Örnsköldsvik eller någon som kommer från Kabul. Vad är 

det som gäller för den människan? Jo den behöver utbildning om den är i den åldern och självfallet 

också om man är äldre. De behöver utbildning, de behöver språket, du ska ha jobb, du ska ha bostad. I 

den meningen är det ju ingen skillnad var du kommer ifrån och då måste vi behandla människor 

utifrån hennes/hans individuella förutsättningar och se till att han eller hon kommer i arbete, så ska vi 

se till att vi blir ett mycket rikare land.  

(3:20:30) Niklas Svensson: 

Vi ska alldeles strax…  

Slut på ”invandringsfrågan” 
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Bilaga 6: Partiledardebatt i SVT 2015-05-10 

(00:04) Programledare:  

Första ämne. Det är invandringsfrågan där det blåser nya vindar. Sen valet har flera partier skärpt sin 

migrations- och integrationspolitik och så sent som i fredags föreslog Moderaterna tillfälliga 

uppehållstillstånd som regel istället för permanenta. Ett förslag som också Kristdemokraterna och 

Folkpartiet har fört fram. Anna Kindberg Batra, Varför vill man inte länge ge flyktingar permanenta 

uppehållstillstånd? 

(00:33) Anna Kindberg Batra:  

Alla som flyr hit… 

(01:03) Programledare:  

Så den som får jobb kan få ett permanent uppehållstillstånd? 

(01:05) Anna Kindberg Batra:  

Syftet är att… 

(01:11) Programledare: 

Jonas Sjöstedt? 

(01:13) Jonas Sjöstedt: 

Jag trodde aldrig… 

(01:37) Anna Kindberg Batra: 

Om fler… 

(02:05) Programledare: 

Det är bra för integrationen, Jonas Sjöstedt? 

(02:05) Anna Kindberg Batra: 

Fler måste… 

(02:12) Jonas Sjöstedt: 

Att man lever i… 

(02:35) Programledare: 

Anna Kindberg Batra… 

(02:38) Anna Kindberg Batra: 

Just vad gäller… 

(02:46) Programledare: 
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Men Anna Kindberg Batra, precis dem argumenten Jonas Sjöstedt för fram, de förde ju Moderaterna 

själva. Ni sade ju precis så för ganska kort tid sen. Vad är det som har hänt? 

(02:53) Anna Kindberg Batra: 

Det vanliga… 

(03:07) Programledare: 

Vad har hänt inom partiet? Varför har ni ändrat er så totalt i den här frågan? 

(03:12) Anna Kindberg Batra: 

För att jag leder… 

(03:29) Programledare: 

Tack så länge. Jimmie Åkesson, tre av fyra borgerliga partier förtillfälliga uppehållstillstånd. Hur 

reagerar du på det? 

(03:36) Jimmie Åkesson: 

Ja, att det… 

(04:34) Programledare: 

Okej, nu får Anna Kindberg Batra svara. 

(04:36) Anna Kindberg Batra: 

Det som inte har ändrats här är ju Sverigedemokraterna som är väldigt tydliga på sin linje här. Och 

som också tar avstånd från integrationspolitik i både sitt valmanifest och i sin budgetmotion. Men det 

vi moderater gör, det är att utgå ifrån ”hur ser Sverige ut?”, ”vad har vi omkring oss?” ”Vad behöver 

vi förbättra för att Sverige ska kunna växa”? Ja då måste fler få jobb, fler måste få sitt första jobb. 

Jobben måste bli fler. Och fler behöver också hjälp längre med etablering som t.ex. språkundervisning. 

Allt det ingår i det integrationspaket som vi presenterade i fredags. Det konkreta förslag på att 

förbättra integrationen saknas från den där sidan. 

(05:13) Programledare: 

Konkreta förslag säger Anna Kindberg Batra. Stefan Löfvén, kan Socialdemokraterna acceptera t.ex. 

temporära uppehållstillstånd? 

(05:20) Stefan Löfvén: 

Vi måste ju se vad som händer i världen. Vi högtidhöll precis årsdagen av freden. Inte sen dess när den 

freden kom, andra världskrigets fred, har vi haft så många flyktingar runt om i världen, vi pratar om 50 

miljoner. Sverige är bundna om konventioner och ska ta emot precis som Anna Kindberg Batra säger. 

Vi ska ta emot, ge människor prövning av sin asylrätt och har de sin rätt då ska de få stanna här. Det är 

självfallet så att om man får många som kommer till vårt land på en kort tid så är det just då en liten 

ansträngning, ja. Men då är det upp till oss att se till att dessa människor kommer i arbete och i 

utbildning så snabbt som möjligt. Därför att det blir en förtjänst för samhället lite längre fram. Vi har 

nämligen ett stort demografiskt problem.   
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(06:06) Programledare: 

Men vad svarar du på frågan? Vill du ha tillfälliga uppehållstillstånd eller inte? 

(06:10) Stefan Löfvén: 

Nej, jag säger såhär. Det är ju såhär att om vi får människor till Sverige då vill vi att de ska komma i 

arbete, de vuxna, så snabbt som möjligt. Då är det inte att bygga osäkerhet för dem människorna som 

är lösningen, utan naturligtvis se till att de får så snabb marsch som möjligt med utbildning, 

språkutbildning, jobb, kontakt med näringslivet. Då är det inte temporära uppehållstillstånd som är 

lösningen. Därför att det bidrar självfallet till osäkerheten. Det bidrar till en ökad administration. Får 

jag också bara säga också först, sist och slutligen. Det hyckleri ifrån Sverigedemokraterna och Jimmie 

Åkesson. Ni har ju precis röstat för en budget som innehåller lika mycket satsningar på migration och 

integration som de fyra borgerliga. Det är ett aktivt röstande för den budgeten. Så står du här och säger 

att ni villnågot annat. Ni har precis röstat för den budgeten. 

(06:58) Jimmie Åkesson: 

Jag tycker det är anmärkningsvärt, väldigt anmärkningsvärt faktiskt att höra Sveriges statsminister stå 

och säga att det haveri som ju vi just nu genomlever är en liten ansträngning. Har Stefan Löfvén någon 

som helst aning om hur det ser ut i vårt samhälle idag? Den segregation som växer fram? Hur det ser 

ut med skenande socialbidrag? Hur det ser ut på arbetsmarknaden för inte minst utomeuropeiska 

invandrare? Hur det ser ut med bostadssituationen som till väldigt stor del beror att vi haft en så stor 

invandring? Det finns så många problem kopplade till det här idag. Människor är oerhört frustrerade, 

oerhört rädda för vårt land och Stefan Löfvén kallar det för en liten ansträngning. Ta nu ditt ansvar. 

(07:32) Programledare: 

Kort svar nu, Stefan Löfvén. 

(07:33) Stefan Löfvén: 

Det är en ansträngning. Jag konstaterar bara att du lägger lika mycket pengar på som de fyra 

borgerliga på integration och migration. 

(07:41) Jimmie Åkesson: 

Vi sparar tiotals miljarder. 

(07:42) Stefan Löfvén: 

Nej. Det är den budgeten du har rösat på säger jag och den måste du stå för. Jag säger att vi är bundna 

av internationella regler. Vi ska ta människor som kommer hit, de flyr för sina liv, Jimmie Åkesson. 

Dem ska få sin rätt prövad och har de sin rätt att få asyl här då ska de få det. Sen är det vår uppgift att 

de kommer in i samhället så snabbt som möjligt. 

(07:59) Programledare: 

Tack så länge, Stefan Löfvén. Annie Lööf, Centerpartiet är nu enda alliansparti som förespråkar 

permanenta uppehållstillstånd. Alltså det systemet vi har idag. Är du beredd att ändra dig? 

(08:08) Annie Lööf: 
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Jag står ju upp för den politik som vi gemensamt gick till val på men den här frågan är ju inte svart 

eller vit. Det är ju viktigt att titta på hur situationen runt om i landet ser ut. Då har Centerpartiet valt att 

behålla vår tro på att det är just permanenta uppehållstillstånd som ger en trygghet för de barnfamiljer 

som kommer, att de ska veta att deras barn kan gå i skola, gå i förskola, lära sig språket, att man ska 

kunna söka jobb. För den här debatten måste ju vidga sina vyer lite. Det handlar ju inte om permanenta 

eller tillfälliga uppehållstillstånd utan det handlar om att väldigt många kommuner runt om i landet går 

på knäna. Centerpartiet föreslår om i sin budgetmotion nu om full kompensation. Det handlar om alla 

de små barn som inte får lära sig svenska tillräckligt. Vi sätter in stora resurser på att… 

(08:53) Programledare: 

Men just i den här frågan, där är du och Stefan Löfvén på samma sida alltså? 

(08:55) Annie Lööf: 

Men låt mig… 

(09:06) Programledare. 

Får jag bara, får jag klargöra det här. När det gäller permanenta uppehållstillstånd så är du och 

Socialdemokraterna på samma sida? 

(09:12) Annie Lööf: 

Jag står… 

(09:21) Programledare: 

Och nu tar vi Kristdemokraterna. Jakob Forssmed, ni har också talat om att ni vill ändra det här och 

införa temporära, tillfälliga uppehållstillstånd. Varför det? 

(09:28) Jakob Forssmed: 

Sverige ska… 

(10:22) Programledare: 

Jag skulle vilja ge ordet till Åsa Romson nu, Miljöpartiet. Tillfälliga uppehållstillstånd, hur låter det i 

dina öron? 

(10:29) Åsa Romson: 

Nej men det… 

(11:23) Programledare: 

Jan Björklund, du vill också ha tillfälliga uppehållstillstånd men försvårar inte det integrationen? 

(11:31) Jan Björklund: 

Om man… 

(12:27) Programledare: 
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Ett klargörande, Jan Björklund. Nu är det ni, det är kristdemokraterna och Moderaterna som vill ha 

tillfälliga uppehållstillstånd. Blir det alliansens linje också? 

(12:33) Jan Björklund: 

Jag har. Folkpartiets förslag… 

(12:44) Programledare: 

Okej. Anna Kindberg Batra, Moderaterna byter… 

Slut på ”invandringsfrågan”. 
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Bilaga 7: ”Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande” 

 

(00:01) Stefan Löfvén: 

Hjärtligt välkomna. Idag så kommer vi att tala om de nya åtgärder som regeringen avser att införa med 

anledning av flyktingsituationen. Sveriges flyktingmottagande leds av några viktiga och tydliga 

principer. Och det är att Sverige ska ta sin del av det globala ansvaret för människor på flykt och vi 

värnar den internationella asylrätten. Det innebär att vi agerar på tre nivåer. Vi agerar för det första 

globalt genom att bekämpa rötterna till konflikter till att människor behöver fly överhuvudtaget och vi 

hjälper till på plats. Vi arbetar inom EU för att EU ska ta ett samlat och gemensamt ansvar. Vi arbetar 

här hemma med en human flyktingpolitik, en reglerad invandring som på ett hållbart sätt, långsiktigt 

hållbart sätt, kan se till att vi kan göra det bästa. Både för samhället och människor som flyr. Och så att 

samhället har möjlighet att erbjuda jobb, bostäder och utbildning. 

(01:14)  

Det finns ingen som kan tveka på Sveriges vilja och ambitioner på att ta ansvar för människor som 

tvingas fly från krig och konflikter. Vi har tagit emot 80 000 människor de senaste två månaderna. Det 

är överlägset flest asylsökande per capita i EU och skulle man skala upp det på EU-nivå och på 

årsbasis så motsvarar det ungefär 25 miljoner, som om 25 miljoner människor skulle söka asyl i EU 

under ett år. Och det är så pass många minderåriga och unga så att det motsvarar över 100 skolklasser 

varje vecka. Så Sverige är ett litet land som gör en enorm insats och det svenska folket har visat och 

visar en stor solidaritet i en svår tid. Och det som har genomförts är den största flyktinginsatsen i 

modern historia Vi har medarbetare på migrationsverket som jobbar dag och natt sju dagar i veckan 

för att hitta sängplatser och se till att människor får mat för dagen och för att de också registreras. Vi 

har många frivilliga i våra frivilligorganisationer som har gjort ovärderliga insatser för att allt det här 

ska fungera. Vi har kommuner runt om i landet som har sökt med ljus och lykta efter fram, tillfälliga 

boenden och också ställt evakueringsplatser till förfogande. Vi har tältläger uppsatta i Skåne. 

(02:37): 

Därför smärtar det mig att meddela att Sverige inte längre klarar av att ta emot asylsökande på den 

höga nivå som vi gör idag. Vi ser att kommuner Lex Sara-anmäler sig själva för att de inte längre kan 

sköta sitt mottagande på ett säkert sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slår larm om att 

viktiga samhällsfunktioner inte klarar av den här ansträngningen. Migrationsverket rapporterar att de 

inte kan ge sovplatser till människor som söker sig hit. Det här är en ohållbar situation. Den är ohållbar 

för de människor som söker asyl, för personalen och den är också för alla de som ska känna förtroende 

för samhällsfunktionerna. Nu måste kort uttryckt, fler människor söka asyl och erbjudas skydd i andra 

EU-länder. Det har blivit oss, framstått länge, uppenbart att en riktigt hållbar, långsiktig lösning, det 

kan endast ta fram på EU-nivå. EU måste ha kontroll över sin yttre gräns. Varje land måste 

naturligtvis bidra till att ordningen upprätthålls. Det är en förutsättning för själva den fria rörligheten i 

Europa. Jag har sen jag tillträdde som statsminister arbetat för ett juste, delat ansvar inom europeiska 

unionen. Vi såg att flyktingkrisen tilltog när exempelvis konflikterna och säkerhetsläget i Irak, 

Afghanistan och Syrien förvärrades. När tillstånden i flyktinglägren försämrades och fler med dem 

väntas till Europa. Under hela den tiden så har min och regeringens hållning varit att det enbart 

hållbara det är att medlemsländerna löser den här utmaningen tillsammans. Om EU:s 28 

medlemsländer är med här och tar ansvaret, då kan vi hantera en sådan här massflyktssituation på helt 
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annat sätt än vad som görs idag. Sverige, Tyskland, Österrike vi har tillsammans varit pådrivande för 

omfördelning också för skapandet för struktur. En ny struktur för ett gemensamt mottagande ska 

kunna fungera i EU. Vi har flyttat fram positionerna men det är fortfarande viktigt men vi kan också se 

att processerna har gått alldeles för trögt. Det har gått för långsamt och de beslut som har fattats har 

implementerats också alldeles för långsamt. Det innebär att de framgångar som vi trots allt nått inte 

har varit nog.  

(05:11) 

Nu står vi i ett läge där människor på flykt inte längre registreras där de kommer till Europa, i det 

landet, utan man rör sig fritt mellan länder i EU. Och då har det blivit så att Sverige har blivit det land 

som tar störst ansvar av alla i förhållande till vår befolkningsmängd. Samtidigt som så många andra 

länder gör väldigt, väldigt, lite. Jag beklagar att EU:s medlemsländer inte har klarat av att hantera den 

här situationen tillsammans. Det är också så att det går inte att kombinera fri rörlighet med flykting 

från ansvar [sic!]. Det är uppenbart att migrationspolitiken i EU måste ses över i sin helhet. 

Dublinförordningen behöver göras om, ersättas med permanent omfördelningssystem i EU. Det är 

bara så vi kan få en hållbar migrationspolitik i Europeiska Unionen. Och fram till det är gjort så finns 

det en sak, en primär sak, som Sverige kan göra för att få fler EU-länder att ta sitt ansvar och det är att 

visa att vi helt enkelt inte har möjlighet att göra mer. Så syftet med de åtgärder som vi nu presenterar, 

det är att skapa ett andrum för svensk flyktingmottagande. Det kräver att vi kraftigt får ner antal 

personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige, istället få dem att söka sig till andra 

länder. Vi värnar rätten att söka asyl enligt internationella konventioner men svensk lagstiftning 

kommer att anpassas till EU:s miniminivå. Och det är med just det uttryckliga målet att få fler 

människor att välja att söka asyl i andra EU-länder än Sverige. Och då är avsikten att tillfälligt anpassa 

den svenska utlänningslagen till minimikraven enligt internationella konventioner och EU-rätten.  

(07:07): 

Lagen ska gälla för de besluts, asylbeslut som fattas under perioden som lagen är giltig. Och det här är 

en tillfällig lagstiftning som med en giltighet på tre år. Det innebär bl.a. tidsbegränsade 

uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. Undantag från detta görs för barn 

och deras familjer som har registrerats sin ansökan innan den här förslagen presenterades och som 

fortfarande vistas i Sverige. Och för dem gäller de befintliga länderna förutsatt att barnen vid 

beslutstillfälle fortfarande är under 18 år. Rätten till anhöriginvandring begränsas för 

skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd. Och vi skärper också försörjningskraven. De så 

kallade övriga skyddsbehövande har inte rätt till uppehållstillstånd. Bestämmelsen om 

uppehållstillstånd pga. av synnerligen eller särskild ömmande omständigheter ska ersättas med en 

bestämmelse som medger att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i vissa mycket 

begränsande, begränsade, undantagsfall. Och vi kommer också att finna en ordning så att medicinsk 

åldersbestämning av asylsökande kan tillämpas. Varsågod Åsa Romson 

(08:31) Åsa Romson: 

Tack. Vi har som regering under den här processen. Under den här svåra hösten fattat…  

(16:02) Stefan Löfvén: 

Ja. De här förslagen nu som vi har berättat om har jag då idag meddelat att ordförande för europeiska 

rådet, Donald Tusk och också det nuvarandelandet Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel. Pratat 

med Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen. 
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Jag harockså fört en dialog med EU-kommissionen, budskapet från Sverige är tydligt framfört. Det 

långsiktiga i EU kommer att fortsätta, det är nödvändigt men det här är regeringens förslag nu för att 

skapa ett andrum i svenskt flyktingmottagande här och nu. Vi söker bredast möjliga politiska stöd för 

de här åtgärderna för ett sånt här allvarligt läge. Kommer därför nu att bjuda in de partier som ingick i 

den förra migrationspolitiska överenskommelsen till samtal. Och samtalen kommer att ledas av 

arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och migrationsminister Morgan Johansson från regeringens 

sida. Regeringen kommer också att kalla utrikesnämnden till sammanträde. Vi behöver snabbt lätta på 

trycket i det svenska mottagningssystemet så att vi kan ta emot de människor som kommer hit på ett 

värdigt sätt och ge de dem bästa förutsättningarna att komma in i vårt svenska samhälle.  

(17:15) Stefan Löfvén: 

Jobbet är långt, långt ifrån över. Tvärtom kommer att krävas ett enormt arbete, ett stort arbete under 

den här kommande tiden. Det kommer att krävas för att skapa trygghet och säkerhet i dagens värld för 

att få fram ett långsiktigt hållbart omfördelningssystem i Europeiska Unionen. Inte minst ett arbete för 

de som har beviljats asyl och väljer att stanna i Sverige. Bara för att klara den här mottagande av dem 

som redan har kommit till Sverige så är det viktigt med de insatser som statsrådet Romson presenterat. 

Kapaciteten i det svenska mottagandet måste höjas och det kommer att ställas krav på nya bostäder, 

fler utbildningsplatser, starka skolor, större välfärd. Och det finns ett sätt att ta sig ur detta, komma bra 

igenom detta. Det är att arbeta. Se till att människor arbetar. Alla som jobbar ska jobba och det 

kommer att krävas investeringar för att det här ska bli möjligt på ett bra sätt. Och i den miljön så är det 

viktigt med de blocköverskridande överenskommelser som har slutits hittills, som har vägts fram 

under de senaste månaderna. De blir ännu viktigare. Sverige behöver reformer, vi behöver 

investeringar, vi behöver nya samarbeten för att hålla ihop som land och gå starka ur det här 

tillsammans. Men det är också så och det är Sverige allra bäst på, om vi samarbetar på riktigt så är det 

få saker som vi inte klarar. Och vi kommer att klara det här också. Sammanfattningsvis, Sverige har 

gjort och gör en enorm insats för människor som är på flykt från krig och konflikter. Det ska vi vara 

oerhört stolta över. Men den nuvarande situationen är däremot ohållbar. Det bekräftas av de rapporter 

som vi får både från myndigheter, kommuner, andra. Därför behöver vi kraftigt minska antal 

asylsökande som kommer till Sverige. Av det skälet vill vi tillfälligt anpassa den svenska 

lagstiftningen till minimikraven enligt internationella konventioner och EU-rätten så att fler väljer att 

söka asyl i andra EU-länder. Och vi har som land ansträngt oss till vårt allra, allra yttersta. Nu behöver 

svensk flyktingmottagande ett andrum. Med det så är vi beredda att svara på era frågor. Varsågoda. 

Slut på uttalandet i sig.  

 

 

 

 


