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I min avhandling undersöker jag reproduktion av rasism i interaktion, med samhälleliga debatter 
och diskussioner som förs på internet och tv som underlag. Jag har bland annat undersökt hur 
språkliga kategoriseringar skapar diskriminerade och privilegierade positioner, hur rasistiska 
åsikter normaliseras och rättfärdigas samt hur motstånd mot rasism reproduceras i interaktion. 
Vidare har jag undersökt hur olika medier – internet, Instagram, tv – i samspel med språkande 
sätter villkoren för deltagande och för de diskursiva processer där maktrelationer skapas.  

Avhandlingen består av fem delstudier och i min presentation lägger jag fokus på en dem, där jag 
undersöker hur partiledarna talar om flyktingpolitik och migration till Sverige i de tv-sända 
debatterna inför valet 2014. Syftet är dels att undersöka hur politiska positioneringar görs i 
interaktionen, med särskilt fokus på den roll som Sverigedemokraternas partiledare Åkesson får i 
debatterna, dels att undersöka vilka föreställningar om Sverige och migration till Sverige som 
reproduceras i debatterna. Aktör-nätverksteori (Latour 2007) används som teoretiskt ramverk för 
att studera hur aktörer som partiledarna, tv-kamerorna, programledarna samt bildskärmar och 
möblering i tv-studion i samspel med varandra skapar den bild av debatten som når tittarna. 
Verktyg från Appraisal (Martin & White 2005) och socialsemiotiken (van Leeuwen 2005) 
används för att analysera aktörerna och deras positioneringar. 

Analysen visar hur debatten polariseras då samtliga partiledare i interaktionen tar avstånd från 
Åkesson, och han från dem. Åkesson uttrycker negativa attityder till migration, och den negativa 
skildringen av människor som flyr reproduceras också i bilder som visas på bildskärmarna i en av 
tv-studiorna. Den dominerande attityden bland övriga partiledare är att Sverige är ett öppet och 
tolerant land, en positiv självbild som upprätthålls av att det finns en ”andra” att tolerera och 
hjälpa. Attityderna till migration skapas i interaktionen där de också blir ett sätt att positionera sig 
politiskt och upprätthålla bilden av Sverige – antingen som ett tolerant och godhjärtat land eller 
som ett land under hot från det som betraktas som icke-svenskt.  
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