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Abstract 

The ideological message regarding integration: A content analysis of the parliament 

parties party platform aswell as the Sverigedemokraterna.  

Author: Leo Askeland 

 

The aim with this paper is to study how the integrational ideology of the Swedish parliaments 

party platforms, including the right wing Sverigedemokraterna, is formulated. The integration 

theories examined are assimilationism, multiculturalism, universalism and residualism. In turn 

these theories are simultaneously applied to the party platforms extracting explicit or implicit 

messages of the four former mentioned theories. The Swedish history of integration as well as 

immigration, which per capita is one of the highest in the European union, pinpoints the 

reason why this subject is due to further investigation. The results show that most of the 

parties contain traces of more than one integration theory, with the exception of primarily 

Sverigedemokraterna which focuses on assimilationism. On the other hand Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna and Centerpartiet are in favour of multiculturalism whereas Folkpartiet, 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, and Moderaterna contain more than one integration theory.  

 

Keywords: Integration, mulitculturalism, assimilationism, universalism, residualism, 

parliament, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet 

 

  



 
2 

     Innehåll 
1. Inledning ........................................................................................................................... 3 

1.1 Disposition .................................................................................................................. 4 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 4 
2.1 Syfte ............................................................................................................................ 5 
2.2 Frågeställningar .......................................................................................................... 5 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................ 6 
3.1 Integration ur ett historiskt perspektiv ........................................................................ 6 

4. Fakta ................................................................................................................................. 8 
4.1 Partierna och deras historia ......................................................................................... 8 
4.2 Immigration ur ett historiskt perspektiv ..................................................................... 9 

5. Teori .................................................................................................................................. 9 
5.1 Assimilationism ........................................................................................................ 10 

5.1.1 Kritik mot assimilationism ................................................................................ 12 

5.2 Multikulturalism ....................................................................................................... 12 
5.2.1 Kritik mot multikulturalism ............................................................................... 14 

5.3 Universalism ............................................................................................................. 15 
5.3.1 Kritik mot universalism ..................................................................................... 17 

5.4 En sammanslagning av teorierna .............................................................................. 17 
6. Metod .............................................................................................................................. 19 

7. Analys ............................................................................................................................. 21 
7.1 Integrationspolitiskt budskap .................................................................................... 21 

7.1.1 Centerpartiet ...................................................................................................... 21 
7.1.2 Folkpartiet liberalerna ........................................................................................ 23 
7.1.3 Kristdemokraterna ............................................................................................. 25 

7.1.4 Miljöpartiet de Gröna ........................................................................................ 26 
7.1.5 Moderaterna ....................................................................................................... 28 

7.1.6 Socialdemokraterna ........................................................................................... 29 
7.1.7 Sverigedemokraterna ......................................................................................... 31 

7.1.8 Vänsterpartiet ..................................................................................................... 32 
7.2 Sammanfattning av analysen .................................................................................... 34 

7.2.1 En jämförelse av partiprogrammen ................................................................... 34 
7.2.2 En jämförelse av kategoriserade meningar ........................................................ 35 

8. Slutdiskussion ................................................................................................................. 38 
8.1 Reflektioner .............................................................................................................. 39 
8.2 Vidare forskning ....................................................................................................... 40 

Referenser ........................................................................................................................... 41 
Böcker ............................................................................................................................. 41 

Elektroniska källor .......................................................................................................... 42 

Politiska partier ............................................................................................................... 43 

Tidningar som elektroniska källor .................................................................................. 43 
Offentligt tryck ............................................................................................................... 44 

 

  



 
3 

1. Inledning 

De senaste åren har invandringen till Sverige slagit flera nya rekord. Statistiska 

centralbyrån (SCB) skriver att en rekordnivå av antalet immigranter till Sverige uppmättes år 

2006 - 95 800 personer - ett rekord som slogs både år 2007 och år 2008 (2009:15). Även år 

2009 slogs ett nytt rekord då 102 280 personer invandrade till Sverige (SCB 2010a). EU:s 

kommission prisar denna immigration samt Sveriges investering i utbildningssystemet och 

tillvaratagande av ny kunskap (2004:83). Internationellt sett har Sverige ett gott rykte för sin 

framåtblickande politik gentemot invandrare, en politik som nu är under stark förändring 

(Schierup, Hansen & Castles 2006:195 ff.). Faktum är att Sverige alltid har varit ett 

invandrarland, vilket ofta verkar glömmas bort (Svanberg & Tydén 2005:7). En anledning till 

denna glömska tycks hänga samman med ekonomins utveckling och när arbetslösheten stiger 

förändras ofta tonläget i den politiska debatten (Boréus 2006:52). Nittiotalskrisen gav det 

främlingsfientliga partiet Ny Demokrati spelrum och inträde i riksdagen. Ny Demokrati kom 

att förändra diskursen för samtliga partiers förhållningssätt till bland annat hemspråk. Samma 

sak kan komma att hända i efterverkningarna av 2008 års finanskris. I Synovates senaste 

väljarbarometer får det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna fyra procent av 

rösterna och därav även riksdagsmandat (Källebring 2010).  

På grund av den ständigt föränderliga debatten kring migration och integration är det 

aktuellt att undersöka vilken integrationspolitisk retorik de svenska partierna använder sig av. 

Den grundläggande dikotomin av integrationspolitik på nationell nivå utgörs av de två 

teorierna assimilationism och multikulturalism. Dessa teorier bygger båda på idén att det är 

den kulturella tillhörigheten som avgör vilka rättigheter och skyldigheter en grupp eller en 

individ har att anpassa sig till. Kort förklarat betyder assimilationism likhetens politik där 

minoriteter ska anpassa sig till majoriteten. Detta gäller huvudsakligen språklig, men även 

kulturell och etisk anpassning. Multikulturalism innebär snarare skillnadens politik där det ska 

råda acceptans mellan alla demokratiska grupper, och minoriteter ska inte behöva anpassas på 

majoritetens premisser.  

Utöver assimilationism och multikulturalism finns det två typer av integrationspolitik som 

inte har något direkt fokus på kultur eller etnicitet. Dessa två teorier är residualism och 

universalism där statens lagar och juridiska ramverk bestämmer individens, men inte 

gruppens, rättigheter och skyldigheter. Residualism och universalism kommer att senare 

behandlas som en enhetlig kategori eftersom de i stora drag liknar varandra i sin egalitära 
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tillämpning. Universalismen är vanligt förekommande i ett globalt perspektiv där fokus ligger 

på absoluta och universella värden. Kort förklarat betyder universalism tillämpbar för alla. 

Assimilationism, multikulturalism, universalism och residualism är de fyra 

integrationsteorier som ligger till grund för analysen av partiprogrammen.  

Begreppet integration används både i dagligt tal och i akademisk skrift, oftast som 

synonymt med assimilationism (Meier-Braun 2002:25). I denna uppsats används begreppet 

integration som en samlingsbeteckning för samtliga politiska integrationsteorier.  

1.1 Disposition 

Uppsatsens nästa stycke förtydligar syfte och frågeställning. Därpå följer en 

sammanfattning av tidigare forskning och fakta som fokuserar på integration och migration i 

Sverige. Sedan beskrivs de fyra integrationsteoriernas innehåll och uppbyggnad. Efter 

teorierna förklaras vilken metod som används för att analysera partiprogrammen. Analysen är 

indelad i två delar, först används en mer omfattande kvalitativ innehållsanalys och därpå 

följer en kvalitativ analys med kvantitativa inslag. Uppsatsen avslutas med en diskussion 

kring upplägg, utformning samt möjliga felkällor.  

2. Syfte och frågeställningar 

Under det senaste decenniet verkar det ha skett ett paradigmskifte i västvärlden angående 

vad som anses vara eftersträvansvärd integration. Den internationellt verksamma NGO:n 

Migration Information Source beskriver detta paradigmskifte med rubriken: ‖Good-bye 

Multiculturalism – Hello Assimilation?‖ En rubrik som tydligt markerar ett trendbrott från 

multikulturalism mot assimilationism. Temat rankades dessutom som den absolut viktigaste 

integrationsfrågan år 2006. Den multikulturalistiska förespråkaren Elke Bracht delar denna 

uppfattning och hon hävdar att själva begreppet multikulturalism nådde nått sin kulm i slutet 

på 1900-talet (1994:29). Dagens utveckling verkar ha tagit en U-sväng och nu för tiden 

uppmuntras migranterna i Europas mottagarländer att i allt större utsträckning absorbera 

värdlandets värderingar och vanor (Economist 2008:15). Forskaren Carl Dahlström styrker 

Brachts påstående och påpekar att denna trend även har kommit till Sverige. Han skriver att 

Sverige, efter perioder med multikulturalism, residualism och universalism, verkar närma sig 

ett trendbrott tillbaka mot samma assimilationism, eller snarare likgiltighet mot minoriteter, 

som fanns före år 1964 (2004:119).   

Politiska frågor som framhäver denna utveckling i Europa är bland annat språktest för 

medborgarskap, Schweiz förbud mot nybygge av minareter, och Danmark, Schweiz, Italien, 
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Österrike och Frankrike som utreder lagar om förbud mot burka, ett förslag som nyligen 

antogs av Belgiens parlament. Dagens nyheter beskriver den politiska utvecklingen bort från 

multikulturalismen väl med följande citat:  

burkaförbudsivrarna [menar] att det multikulturella samhället inte är önskvärt. Ett av 

argumenten är att om grupper inom det gemensamma samhället kräver avskildhet uppstår 

ömsesidiga missförstånd, rädsla för andra och ömsesidiga spänningar mellan olika 

grupperingar. Vidare hävdar de att ett mångkulturellt samhälle kräver ‖kulturell relativism‖, 

vilket samtidigt skulle utesluta universella principer som jämlikhet och fritt val (Forsström 

2010). 

2.1 Syfte 

Syftet är att undersöka om de nedanstående partierna har absorberat denna assimilationism 

som verkar genomsyra västvärldens syn på integration. För att besvara detta används 

riksdagspartiernas partiprogram. Utöver partierna i riksdagen utökas analysen med 

Sverigedemokraterna. Förhoppningen är att de svenska partierna har ett integrationspolitiskt 

budskap som går att inordna under teorierna assimilationism, multikulturalism, universalism 

eller residualism. Partiprogrammen som tas med i undersökningen är partiernas nuvarande 

partiprogram.  De svenska partierna som analyseras är:  

 Centerpartiet  

 Folkpartiet Liberalerna (benämns nedan som Folkpartiet) 

 Kristdemokraterna 

 Miljöpartiet de Gröna (benämns nedan som Miljöpartiet) 

 Moderata Samlingspartiet (benämns nedan som Moderaterna) 

 Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (benämns nedan som Socialdemokraterna) 

 Sverigedemokraterna 

 Vänsterpartiet 

2.2 Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen som uppsatsen syftar till att besvara är:  

 Vilket integrationspolitiskt budskap går att uttyda i partiprogrammen? 

 

Med andra ord undersöks om assimilationismen verkar vara dominerande eller om det i 

partiprogrammen också finns kopplingar till multikulturalism, universalism eller residualism.  

Med integrationspolitiskt budskap menas om ett parti har ett skriftligt språk i respektive 

partiprogram som kan inordnas under de ovan nämnda teorierna. Ordet budskap kan betraktas 
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som synonymt med skrivna meningar, innehåll och retorisk framställning. Det är alltså inte 

den politik som partierna genomfört i praktiken som kommer att analyseras.  

Dagens politiska utveckling närmar sig allt mer existensen av två politiska block. Den 

nuvarande regeringen som tillsammans kallar sig för alliansen ställs mot oppositionen som 

har valt att gå till val i enad front år 2010. I oppositionen sitter Miljöpartiet, Vänsterpartiet 

och Socialdemokraterna och i alliansen ingår Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna 

och Moderaterna. Dessa två block kommer att analyseras i en frågeställning som syftar till att 

besvara frågan: 

 Går det att uppvisa en skillnad mellan alliansens och oppositionens 

integrationspolitiska budskap? 

 

Sverigedemokraterna ingår i varken alliansen eller oppositionen och berörs därför inte av 

denna frågeställning. I nästa avsnitt behandlas fakta och den tidigare forskningen som 

tillsammans med teorin utgör den vetenskapliga grunden för analysen. 

3. Tidigare forskning  

Det finns en mängd forskning som berör temat integration. Integration är ett 

tvärvetenskapligt ämne och återfinns inom bland annat sociologi, nationalekonomi, psykologi 

och statsvetenskap. Inom forskningen för svensk integration finns bland annat två 

framstående forskare. Karin Borevi har forskat om integrationspolitik från dess etablering år 

1968 fram till slutet av 1990-talet. Hon har gett ut sin statsvetenskapliga doktorsavhandling 

Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället - en bok som ligger till grund för detta arbete. 

Den andra forskaren är Carl Dahlström, vars doktorsavhandling i statsvetenskap Nästan 

välkomna  undersöker skillnader och likheter mellan invandrarpolitikens retorik och praktik. 

Ett faktum angående statlig styrning är att oavsett om staten vill främja majoriteten eller 

olika minoriteter så är staten tvungen att bygga grupporienterade institutioner. Detta kan ske 

bland annat genom multikulturalism, assimilationism, residualism, universalism eller genom 

segregationspolitik som innebär att minoriteter missgynnas på grund av sin kulturella 

tillhörighet eller genom identitetspolitik där fördelningspolitiken är generell istället för att 

vara riktad åt bestämda grupper (som multikulturalism är). 

3.1 Integration ur ett historiskt perspektiv 

Sverige som stat kan alltså inte inordnas i endast en kategori. Ur ett historiskt perspektiv 

gick Sverige, omkring år 1930, från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland.  
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Enligt den officiella historieskrivningen har Sverige i praktiken fört en assimilationspolitik 

fram till år 1968 då den svenska staten bröt detta mönster till fördel för multikulturalismen 

(Dahlström 2004:91 f.). Efter uppbrottet med assimilationismen år 1968 kom politiken att 

riktas till olika grupper med specifika behov. År 1968 fick Sverige sitt första 

invandrarpolitiska mål – jämlikhetsmålet – som var av universalistisk karaktär. Invandrarna 

skulle varken assimileras eller integreras, utan de skulle ‖anpassas‖ (Dahlström 2004:128).  

Tabellen nedan sammanfattar de olika invandrarpolitiska åtgärderna sedan 60-talet och 

delar in åtgärderna i olika integrationspolitiska typer. Tabellen förtydligar att 

integrationspolitiken är skapt för att fungera inkluderande i det svenska samhället, ingen 

exkluderande assimilationspolitik har använts från år 1964-2000. Det framgår även att många 

av de politiska åtgärderna, som residualism och universalism, är av juridisk karaktär och 

multikulturalismen är av kulturell karaktär.  

Tabell 1. Översikt över invandrarpolitiska åtgärder, 1964-2000 
Invandrarpolitisk 

åtgärd 

Påbörjad Avslutad Kulturell/ 

Juridisk 

Inkluderande/ 

Exkluderande 

Politisk 

typ 

Undervisning i svenska 

språket 

1965 Pågår Juridisk Inkluderande Residualism 

Informationsverksamhet 1965 Pågår Juridisk Inkluderande Residualism 

Stöd till 

invandrarorganisationer 

1966 Pågår Kulturell Inkluderande Multikulturalism 

Kulturstöd 1967 Pågår Kulturell Inkluderande Multikulturalism 

Vuxenutbildning med särskilt 

hänsyn till invandrargrupper 

1967 Pågår Juridisk Inkluderande Universalism 

Tolkservice 1968 Pågår Juridisk Inkluderande Residualism 

Arbetsmarknadsåtgärder med 

särskild hänsyn till 

invandrargrupper 

1970 Pågår Juridisk Inkluderande Residualism 

Modersmålsundervisning 1971 Pågår Kulturell Inkluderande Multikulturalism 

Stöd till trossamfund 1974 Pågår Kulturell Inkluderande Identitetspolitik 

Rösträtt och valbarhet i 

kommunala val för utländska 

medborgare bosatta i Sverige 

 

1976 Pågår Juridisk Inkluderande Universalism 

Stöd till utsatta 

bostadsområden 

1976 Pågår Juridisk Inkluderande Residualism 

Stöd till tidningar och 

tidskrifter på annat språk än 

svenska 

1977 1986 Kulturell Inkluderande Multikulturalism 

             (Dahlström 2004:157) 

Borevi förenklar invandrarpolitiken i tre faser där 60- och 70-talet utgör etableringsfasen. 

Under 80-talet återfinns utvärderingsfasen, som sedan på 90-talet övergår till själva 

omvärderingsfasen av invandrarpolitiken (Borevi 2002:72).   

Dahlström som har forskat om statens retoriska invandrarpolitik, kom fram till slutsatsen 

att den retoriska politiken har, med en viss fördröjning, följt det dominerande 

ställningstagandet i den offentliga diskussionen. Statens invandringsretorik var fram till år 
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1968 assimilationistisk, mellan år 1968-1974 universalistisk, mellan år 1975-1985 

multikulturalistisk, mellan år 1986-1996 residualistisk och efter år 1997 universalistisk igen. 

Han skriver dessutom att det i praktiken var samma retoriska invandrarpolitik som bedrevs år 

1964 som år 2000 (2004:119). 

4. Fakta 

 4.1 Partierna och deras historia 

De svenska partierna har i mångt och mycket varit eniga i frågor kring invandrare och 

invandring och de politiska förändringar som har genomförts har nått en bred enighet i 

riksdagen. Med undantag för valet år 1994 har integrations- och invandringsfrågor rankats på 

cirka femtonde plats med en andel av debatten på mellan en till två procent (Dahlström 

2004:73 ff.).  

Nedan följer en kort sammanfattning av de partier som har analyserats.  

Bondeförbundet grundades år 1919 och bytte namn år 1957 till centerpartiet. Deras 

partiledare är Maud Olofsson och partiprogrammet är antaget år 2001 och är 32 sidor långt. 

Folkpartiet grundades år 1934. Deras partiprogram är antaget år 1997 och senast reviderat 

år 2007. Partiprogrammet är 42 sidor långt och deras partiledare är Jan Björklund. 

Kristdemokraterna bildades år 1964 under namnet Kristen Demokratisk Samling (KDS). 

År 1987 bytte de namn till Kristdemokratiska Samhällspartiet och år 1996 ändrades 

partinamnet till Kristdemokraterna. Deras nuvarande partiprogram är antaget år 2001 och är 

med sina 58 sidor det längsta partiprogrammet av de undersökta partierna. Partiledare är 

Göran Hägglund. 

Miljöpartiet grundades år 1981. Partiprogrammet antogs år 2005 och är sammanlagt 53 

sidor långt. Miljöpartiet använder sig av två språkrör istället för en partiledare. Dessa två 

språkrör är Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. 

År 1904 bildades det Allmänna Valmansförbundet som opposition till 

Socialdemokraterna. De bytte namn år 1938 till Högerns Riksorganisation och använde från 

år 1952 beteckningen Högerpartiet. Det var inte förrän år 1969 som de antog det nuvarande 

namnet Moderata Samlingspartiet. Moderaternas partiprogram är indelat i två delar; ett 

idéprogram på 26 sidor från år 2001 och ett handlingsprogram på cirka 27 sidor från år 2007. 

Partiledare är Fredrik Reinfeldt. 

Det Svenska Socialdemokratiska Arbetarpartiet bildades år 1889 och stod bakom 

bildandet av Landsorganisationen (LO) samma år. Idag kallar de sig för Socialdemokraterna. 
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Deras partiprogram är 38 sidor långt och antogs år 2001. Den nuvarande partiledaren är Mona 

Sahlin. 

Sverigedemokraterna bildades år 1988. Deras partiprogram är antaget år 2003 och 

ändringar av programmet gjordes senast år 2005. Sverigedemokraterna har aldrig haft mandat 

i riksdagen. Deras partiprogram är det kortaste på sju sidor. Partiledare är Jimmie Åkesson.  

Vänsterpartiet grundades år 1917 och är en del av den svenska arbetarrörelsen. År 1921 

ändrade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti namn till Sveriges Kommunistiska Parti 

och år 1967 bytte de åter namn till Vänsterpartiet Kommunisterna. Dagens namn 

Vänsterpartiet antogs år 1990. De har det senast reviderade partiprogrammet som antogs år 

2004 och reviderades år 2008. Partiprogrammet är 37 sidor långt och partiledare är Lars Ohly. 

4.2 Immigration ur ett historiskt perspektiv 

Från trettiotalet och fram till omkring år 1980 dominerades invandringen av immigranter 

från våra nordiska granländer.  Denna trend ändrades i början på 80-talet, då var det inte 

längre de nordiska invandrarna som dominerade statistiken, utan invandrare från andra delar 

av Europa samt av utomeuropeisk härkomst. En utmärkande topp av arbetskraftsinvandring 

från Jugoslavien
1
 och Grekland skedde i början på 70-talet.  

Fram till mitten av 70-talet hade invandrare en högre sysselsättningsgrad än infödda 

svenskar. Sedan bröts denna trend för att bli nedåtgående fram till mitten av 90-talet 

(Dahlström 2004:64).  Efter 70-talet ersattes arbetskraftsinvandringen av flykting- och 

anhöriginvandring. 

En del har hänt sedan omvärderingsfasen på 90-talet. Under de senaste åren på 2000-talet 

har irakier toppat statistiken och blivit den största gruppen bland de nya svenskarna 

(Migrationsverket 2009:22). Idag har Sverige en av de största andelarna invandrare inom EU i 

förhållande till befolkningsmängd (Schierup et al. 2006:195) och ungefär 23 procent av 

Sveriges befolkning har immigrerat, eller har minst en förälder som har immigrerat, vilket 

utgör knappt var fjärde svensk medborgare (SCB 2010b).  

5. Teori 

Teorierna är i grunden normativa och utvärderas empiriskt i analysen. Efter beskrivningen 

av respektive teori följer ett separat stycke med invändningar mot teorin, dess uppbyggnad 

och innehåll. Invändningar mot teorierna är viktiga eftersom dessa, i sin renodlade 

                                                 
1
 På 1990-talet skedde den största migrationen av personer från före detta Jugoslavien till Sverige.  
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tillämpning, är att betrakta som idealmodeller. Först presenteras assimilationismen, sedan 

multikulturalismen och till sist universalismen tillsammans med residualismen. 

5.1 Assimilationism 

Assimilationismen förespråkar en monokultur och antar att samhället fungerar, och håller 

samman medborgarna bättre, när gemensamma värderingar och normer delas (Otto & 

Schrödter  2006:3). Dessa värderingar och normer sker uteslutande på majoritetens premisser. 

Carl Dahlström beskriver assimilationism som att:  

det är majoritetens fortlevnad som helt bestämmer villkoren. Det kan till exempel vara stöd till 

kulturella eller religiösa sammanslutningar inom majoritetsgruppen (…) Den gemenskap som 

byggs upp i samhället är då kulturell men staten tar enbart ansvar för en kultur – 

majoritetsgruppens (Dahlström 2005:41). 

 

En inflytelserik forskare som har skrivit om assimilationism är Milton M. Gordon. Boken 

Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins gavs ut år 

1964 och kom att göra ett avtryck på denna teoris uppbyggnad och innehåll.  

Enligt Gordon uppstår assimilation när grupper, genom interaktion, börjar dela samma 

lojalitet, minnen, utseende, preferenser, attityder, erfarenheter och historia som sedan 

inkorporeras och internaliseras i deras liv och självuppfattning. Assimilation är när ett 

mönster av nationalitet och identitet byts ut mot ett annat. Detta sker vanligtvis genom att 

minoritetsgruppen modifierar sitt beteende för att anpassa sig till majoriteten (Gordon 

1964:64). Med andra ord börjar olika grupper inte bara dela samma yttre utseende, smak och 

beteende utan även personliga värderingar internaliseras och blir på det sättet naturaliserade.  

Gordon använder sig av Charles H. Cooleys begrepp primärgrupp och sekundärgrupp. 

Primärgruppen utgör den grupp där individens självidentifikation socialiseras fram. Exempel 

på primärgrupp är familj och vänner där nära relationer skapas och upprätthålls. 

Sekundärgruppen å andra sidan utgörs av grupper, forum och institutioner där interaktionen 

inte är lika intim och heller inte lika frekvent (Gordon 1964:31). Assimilation sker betydligt 

snabbare inom primärgruppen än inom sekundärgruppen. Grovt förenklat utgör 

primärgruppen själva ingruppen (vi) och sekundärgruppen består av utgruppen (de).  

Gordon använder sig av ett hypotetiskt land med en homogen befolkning som kallas 

Inland
2
. Till Inland immigrerar en grupp från Utland som har en annan nationell och kulturell 

bakgrund. Han tänker sig att utländarnas andra generation, som också är födda i Inland, helt 

har tagit efter alla kulturella mönster, ändrat sin religion, lärt sig hur Inlands organisationer 

                                                 
2
 Gordon använder sig av benämningen Sylvania för landet Inland och Mundavia för landet Utland. 
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och institutioner fungerar, gift sig fritt med inländarna och fått tillträde till alla offentliga 

arenor där det inte existerar några fördomar eller någon diskriminering. En sådan situation 

skulle utgöra idealtypen av optimal assimilation. I denna liknelse finns det sju subprocesser 

som har tagit plats i assimilationen av utländarna i Inland. Vi kan säga att utländarna har: 

i) ändrat sina kulturella mönster, inklusive religion och tankesätt (identifikatorisk 

assimilation även kallad ackulturation).  

ii) utökat och förändrat sin primärgrupp och inkluderat inländarnas samhelliga nätverk, 

grupper och institutioner (strukturell assimilation). 

iii) gift och fortplantat sig till fullo med inländarna (även så kallad amalgamation). 

iv) utvecklat en inländsk (istället för en utländsk) känsla av gemenskap eller etnicitet. 

v) nått en gräns där diskriminering upphör. 

vi) nått en gräns där de inte längre kan utsättas för fördomsfulla attityder. 

vii) inga krav på Inlands offentliga arena, civila samhälle eller maktdelning (Ibid. 69 ff.).  

 

Gordon menar att assimilationsprocessen inte är linjär och att de olika variablerna inom 

assimilation kan ske i olika ordning och omfång. Vanligtvis uppstår kulturell assimilation 

(ackulturation) först. Utöver den kulturella anpassningen är det vanligt att minoriteter inte får 

tillgång till den offentliga arenan eller inte gifter sig med någon utanför sin grupp. Han skriver 

att strukturell assimilation är osannolik då hela folkmassor migrerar men när endast individer 

migrerar är det vanligare att strukturell assimilation uppstår. När väl strukturell assimilation 

inträder kommer samtliga av de andra typerna av assimilation att följa naturligt.  

Två faktorer som gör assimilationsprocessen extra ovanlig är om en minoritetsgrupp 

frivilligt eller ofrivilligt blir isolerad eller segregerad (som indianerna i reservat) eller om de 

utsätts för hård diskriminering (som afro-amerikanerna i USA:s skolsystem). 

En viktig faktor i denna teori är vad som kallas för smältdegeln eller på engelska the 

melting pot. Tanken om smältdegeln är att två eller flera grupper smälter ihop till en uniform 

kulturell enhet. Kulturerna blandas och ett nytt samhälle med en gemensam identitet uppstår. 

Om vi använder oss av exemplet med utländarna som kom till Inland så skulle dessa två 

grupper smälta samman till en grupp på lika villkor, istället för att endast utländarna skulle 

komma att anpassa sig till Inland.  

Modellen är i sin rena form en idealtyp för assimilation som leder fram till två olika 

assimilationsprocesser; antingen anpassning till majoritetssamhället och dess kultur eller till 

smältdegeln. Gordon anser själv att visionen av en smältdegel är en generös och idealistisk 

illusion (Ibid. 130) och förespråkar därför minoriteters anpassning till majoritetssamhället.  
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Å ena sidan anser Gordon att staten har som skyldighet att skydda minoriteter från 

orättvisor, vilket kan göras med hjälp av desegregation. Å andra sidan anser han inte att 

positiv särbehandling och integration är statens uppgift. En distinktion mellan begreppen 

desegregation och integration är att desegregation innebär frånvaro av rasistiska kriterier i 

offentliga institutioner och likhet under lagen, medan integration är ett bredare begrepp. 

Integration är en subjektiv process, där hat, rädsla, stereotyper och misstänksamhet inte längre 

utgör en dimension människor emellan. Det tar längre tid att uppnå integration än att 

genomföra desegregation. Genom en egalitär politik vill Gordon komma åt grunderna bakom 

segregering men han vill inte åstadkomma integration. I detta avseende är Gordon liberal som 

förespråkar en nattväktarstat, och skulle vara emot flera politiska reformer i Sverige som 

exempelvis modersmålsundervisning, stöd till invandrarorganisationer och kulturstöd. 

5.1.1 Kritik mot assimilationism 

Majoritetens förtryck kan vara ett farligt scenario för alla som inte tillhör majoriteten. Det 

finns en risk att minoriteter blir förtryckta om majoritetens behov alltid ska komma först.  

Begreppet strukturell assimilation innehåller en ambiguitet eftersom Gordon menar att 

grupper fysiskt börjar efterlikna varandra. Det framgår inte om denna fysiska liknelse endast 

beror på yttre faktorer som exempelvis kroppsspråk, klädsel och tal. Mellan raderna verkar det 

som att Gordon implicit erkänner att vissa biologiska attribut som hudfärg eller hårtyp alltid 

kommer att förhindra strukturell assimilation och därmed i princip omöjliggör assimilation för 

vissa grupper. I praktiken är det så att invandrare kan behärska språket och kulturen snabbare 

än vad de kan uppnå samma jämställda lön som individer med inrikes födda föräldrar (Brown 

& Bean 2006). I princip är hela multikulturalismen en kritik mot assimilationismen. 

5.2 Multikulturalism 

Multikulturalismen är en motpol till monokulturen och den så kallade 

‖McDonaldiseringen‖, det vill säga assimilationen, av det globala samfundet. Istället bör vi ta 

tillvara på våra etniska olikheter (Bracht 1994:30f.). Bracht definierar multikulturalism som 

möjligheten att umgås med människor av olika härkomst. Teorin förespråkar medmänsklighet 

som berör reciproka förhållanden där ingen ska utsätta någon annan för något som individen 

själv inte vill bli utsatt för (Ibid. 29). På så sätt knyter multikulturalismen an till 

demokratibegreppet och liberalismens syn på frihet. Alla ska ha rätt att förverkliga sig själv 

och sin grupp inom det demokratiska ramverket. Utifrån denna definition framgår att staten 

inte kan kräva av medborgarna att de skall assimileras till en viss kultur (Borevi 2002:30). 
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Staten bör alltså bejaka olika gruppers behov och det är ur pluralismens perspektiv som 

multikulturalismen har vuxit fram.  

Borevi ifrågasätter John Stuart Mills antagande att regeringens gränser bör sammanfalla 

med nationalitetens gränser. Mills menar att utan denna konvergens uppstår heller ingen 

känsla av samhörighet mellan landsmännen. För att undersöka om detta stämmer använder 

hon T.H. Marshalls medborgarskapsteori för att se om befolkningens kulturella, etniska och 

religiösa mångfald medför några specifika problem för välfärdsstatens integrationsprojekt 

(Borevi 2002:9 f.). Borevi delar inte Mills assimilationistiska antagande utan förespråkar 

vikten av stabila institutioner och nätverk som grunden för tillit och ett fungerande samhälle. 

Hon menar att det finns en risk att en selektiv fördelningspolitik som tar hänsyn till 

medborgarnas ekonomiska förutsättningar fungerar stigmatiserande och förstärker en bild av 

‖vi‖ och ‖de‖. Dahlström menar att multikulturalismen kan mildra denna tudelning av ett ‖vi‖ 

och ett ‖de‖ genom en:  

politik som med hjälp av selektiva medel vill ge särskilt goda villkor för minoritetsgrupperna i 

ett samhälle för att inkludera dem i samhällsgemenskapen. Det kan röra sig till exempel om att 

minoriteternas organisationer får ett särskilt stöd, om att minoriteterna undantas från vissa 

lagar eller om att minoriteterna får en särskild representation i valda eller korporativa organ 

(Dahlström 2004:41).  

 

En annan forskare som har haft ett stort inflytande på multikulturalismen är Charles 

Taylor. Han skriver om ‖erkännandets politik‖ och kvotering i utvalda församlingar vilket kan 

vara ett positivt inslag för att sammansättningen inte ska bli för ensidig. Politiska rättigheter 

som rätten att rösta och ställa upp i val kan kompletteras med bekräftelse på lika värde. Taylor 

framhåller att Hegels dialektiska logik återigen är relevant i vår tid som präglas av 

individualism och av heterogena förhållanden och preferenser (Taylor 1994:26 ff.). 

Om vi använder oss av Gordons exempel med människorna från Utland som immigrerar 

till Inland så hade migranterna från Utland varken behövt ändra sin kultur, sitt språk eller sin 

religion för att passa in i det nya samhället. De nya migranterna från Utland får naturligtvis 

lära sig det nya språket och byta religion om de vill, men det viktigaste i denna teori är att om 

de väljer att behålla sin kulturella och religiösa bakgrund ska de inte utsättas för varken 

fördomar eller diskriminering. De ska tillåtas att ta del av den offentliga och politiska arenan, 

samt ha tillgång till landets institutioner och organisationer, utan hinder. Men 

multikulturalismen erkänner också att olika grupper måste acceptera vissa institutionella 

ramar (Rex 1996:2) eller på ett demokratiskt sätt försöka att påverka dessa ramar. 

Sverige, Kanada, Australien, Nederländerna och Storbritannien är exempel på länder som 

traditionellt sett främjar minoritetskulturer – det sägs att dessa nämnda stater har inslag av en 
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politik som är mångkulturell. Om vi utgår från Marshalls medborgarskapsteori betyder det att 

de civila rättigheterna medför specifika undantag från lagar för att skydda en minoritets 

religion eller livsstil. Ett välkänt exempel är den amiska minoriteten i USA där barnen 

undantas från den allmänna obligatoriska skolplikten.  

Ett multikulturalistiskt samhälle är, som Feyerabend skriver, ett samhälle där alla 

traditioner som ger människor mening och substans måste ges samma rättigheter i ett fritt och 

tolerant samhälle (refererat i Gilje & Grimen 2007:124). På så sätt ges minoritetsgrupper 

möjligheter till inflytande. Sociala rättigheter syftar till ett samhälleligt skyddsnät där 

minoriteter kan behöva hjälp med kulturbevarande initiativ som till exempel stöd till böcker 

och litteratur, samt modersmålsundervisning.  

Multikulturalismen utgår generellt från en helt annan definition av begreppet integration 

än vad assimilationismen gör. Borevi definierar integration som en subjektiv företeelse som är 

beroende av att invånarna kan känna sig som fullvärdiga medborgare. Detta förutsätter att 

staten aktivt bekräftar och stödjer minoriteter (Borevi 2002:36).  

En fråga som är aktuell gällande multikulturalismen är hur mycket autonomi en grupp kan 

tilldelas, samt vilka meningar som kan tillåtas och vilka meningar som ska motarbetas. Det är 

med andra ord så att multikulturalismens ideal kan stå i motsats till demokratiska ideal. I 

Sverige reglerar yttrandefrihetsgrundlagen att medier och individer har rätt att yttra sig fritt i 

olika frågor. Denna yttrandefrihet begränsas i lag där bland annat yttranden som hets mot 

folkgrupp inte är tillåtna. Men var ska gränsen för denna normativa idealtyp egentligen dras? 

Den gemensamma nämnaren verkar vara att positiv särbehandling är att föredra så länge en 

grupps positiva särbehandling inte går ut över någon annan.  

Eftersom multikulturalismen, precis som assimilationismen, upprätthåller kulturernas 

gränser, är det möjligt att rasistiska och fundamentalistiska åsikter sluter sig an till en version 

av högerradikal multikulturalism (Otto & Schrödter  2006:4). Detta trots att 

multikulturalismen till stor del uppstod som en motpol mot just rasism och nationalism. Min 

egen uppfattning är att fundamentalism och rasism aktivt ska motarbetas men samtidigt 

tillåtas. Alla bör ha rätten att vara av en bestämd mening, men ingen ska ha friheten att öppet 

yttra rasistiska eller fundamentalistiska sympatier som inskränker någon annans frihet. Detta 

perspektiv är det som tillämpas i analysen.  

5.2.1 Kritik mot multikulturalism 

Gordon erkänner att idealtypen av assimilationsprocesser kan utökas med 

multikulturalism, men avfärdar denna teori för att den är vag och svårförstådd (Gordon 
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1964:75). Multikulturalism är enligt hans modell när ingen diskriminering och inga fördomar 

finns mot en grupp som inte har genomgått en strukturell assimilation.  

Även Borevi som är en förespråkare för multikulturalism framför argumentet att det finns 

en risk med multikulturalism:  

Risken med att staten ger särskilt stöd till minoritetskulturer är vidare att man konserverar en 

marginalisering av etniska grupper i samhället och motverkar individens lika rättigheter. 

Målsättningen att främja minoriteters möjligheter till kulturbevarande riskerar enligt kritikerna 

även att råka i konflikt med strävan att motverka skillnader i socio-ekonomisk ställning och 

kan i relation till välfärdsstatens jämlikhetsmål därför snaras uppfattas som bakåtsträvande 

(…) och stigmatiserande (…) genom att peka ut etniska minoriteter som ‖De Andra‖ (Borevi 

2002:37). 

 

Gordon anser att multikulturalism kan vara demokratisk för olika grupper men ställer sig 

frågan, hur demokratisk är den egentligen för individen. Förespråkarna för multikulturalism 

förespråkar mångfald och gruppens valmöjligheter medan Gordon menar att 

multikulturalismen inskränker individens valmöjligheter som underordnas gruppens. Detta är 

en kritik som universalisterna är flitiga med att framföra. Där ingen strukturell assimilation 

uppstår existerar ofta en viss grad av segregation och diskriminering i tilldelningen av resurser 

(Gordon 1964:152). En segregation som frivilligt och aktivt måste upprätthållas av 

minoritetsgruppen genom att inte låta primärgruppen infiltreras av andra kulturer.  

Kritiker mot multikulturalism menar att exkluderingen av vissa grupper leder till ett 

förtryck mot individer inom gruppen. Multikulturalistiska motståndare av påståendet anser 

istället att våld aldrig ska räknas som kultur och heller inte ska skyddas i multikulturalismens 

namn. För att försäkra att ingen ska diskrimineras på någon annans bekostnad måste staten 

och lagarna vara neutrala. Detta är Gordons huvudargument mot multikulturalismen där vissa 

grupper kan tänkas få privilegierade rättigheter. En allmän kritisk punkt som brukar föras 

fram i samhällsdebatten mot multikulturalismen är att den anklagas för att vara politisk 

korrekt, utan att se till konsekvenserna av detta.  

5.3 Universalism 

Universalism och residualism bygger på idén att det ska finnas ett gemensamt regelverk 

för alla boende i ett land. Regelverket ska vara oberoende av kulturell eller religiös 

tillhörighet, vilket innebär att reglerna ska tillämpas lika för alla. Det finns vissa absoluta 

regler som kan appliceras på samtliga samhällen i hela världen, oavsett omständigheter eller 

situation. Det som är rätt är alltid rätt (Storti 1999:38). På detta sätt minimeras skillnaderna 

mellan primärgruppen och sekundärgruppen.   
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I den residualistiska politiken är individens behov centrala medan grupptillhörigheten inte 

har någon betydelse. Sociala såväl som ekonomiska stöd ges från staten, efter prövning av 

individens behov. Det viktiga i denna teori är själva prövningen, som sker på strikt juridiska 

grunder. Alla som är bosatta i ett land kan söka samma stöd utifrån samma regler. Det 

svenska socialförsäkringssystemet är ett exempel på residualistisk politik (Dahlström 

2004:41). Det sker ingen särbehandling eller positiv diskriminering utifrån vilken etnisk 

tillhörighet en individ har.  

Den universalistiska politiken är till stor del identisk med den residualistiska politiken. 

Även här är individen den relevanta mottagaren och alla individer har rätt till stöd från 

samhället. Den enda skillnaden mellan residualism och universalism är att det inte krävs 

någon prövning av individens sociala och ekonomiska behov. Alla som uppfyller kraven har 

rätt till samhällets sociala och ekonomiska stöd. Ett exempel på en svensk universalistisk 

politik är barnbidragets utformning (Dahlström 2004:42).  

Dessa två typer av integrationspolitik behandlas som en enhetlig kategori i detta arbete. 

Motiveringen till att de kan slås ihop till en kategori är att residualism och universalism är så 

pass lika, och båda bygger medborgarnas rättigheter på juridiska grunder. Residualism och 

universalism skiljer sig markant åt från assimilationism och multikulturalism eftersom de två 

sistnämnda utgår från olika gruppers kulturella behov, istället för juridiska behov, som 

residualismen och universalismen gör.  

Om vi använder oss av exemplet med individer eller grupper som migrerar från Utland till 

Inland så är det i praktiken oväsentligt att de har migrerat. I princip tas ingen hänsyn till det 

faktum att vissa är migranter och andra inte. Det som avgör är de juridiska kraven som måste 

uppfyllas för att få åtnjuta socialt och ekonomiskt stöd. Detta är den ena sidan av 

universalismen. Den andra sidan fokuserar på individers gemensamma behov utifrån absoluta, 

objektiva och universella kriterier som bör uppfyllas för alla människor. Dessa absoluta 

kriterier ska appliceras lika för alla, och utgår från en gemensam nämnare som alla individer 

har behov av, oberoende av kulturell tillhörighet.  Denna teori används ofta inom bland annat 

asyl- och migrationsfrågor, och bygger på idén att vi lever i en globaliserad värld. Om en stat 

misslyckas med att skydda sina medborgare ska detta skydd stärkas genom internationella 

samarbeten och möjlighet till skydd i annan stat.  

Med andra ord går universalismen åt två olika, fast relativt likartade, håll. Ett perspektiv 

som innefattar ett nationellt perspektiv som sätter lagarna i centrum och ett mer internationellt 

perspektiv som sätter individers absoluta och okränkbara rätt i fokus. Denna användning är till 

viss del nödvändig för att både assimilationismen och multikulturalismen ska ha en motpol. 
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Universalismen fungerar som denna motpol för att den aldrig fokuserar på grupptillhörighet 

utan endast ser till individen. Hädanefter kommer residualism och universalism att slås ihop 

och benämnas universalism i denna uppsats. 

5.3.1 Kritik mot universalism 

Motståndarna mot universalism menar att den inkluderande universalistiska politiken i 

verkligheten framkallar en exkluderande assimilationspolitik. Även om alla individer är lika 

inför lagen behöver inte lagens utformning vara lika inför alla gruppers behov. En 

universalistisk lag som uteslutande tar hänsyn till majoritetens behov, eller en lag som 

ignorerar minoriteters behov, kan i praktiken mycket väl framkalla assimilationism. Den 

tänkta inkluderingen leder alltså till att grupper känner sig exkluderade eftersom de inte 

uppfattar det nya direktivet som legitimt.  

Universalismen har mött motstånd bland kommunitarister och poststrukturalister som 

menar att det knappast kan finnas några objektiva och universella lagar om etik och moral 

(Robertson 1992:97). Som Taylor skriver är förståelsen av rätt och fel inte baserad på 

matematiska uträkningar utan har en förankring i våra egna känslor. Taylor hänvisar till 

Rousseau som har en syn på moral där individer styrs av en inre röst (refererat i Taylor 

1994:28 f.). Det är med andra ord svårt att utforma lagar så att alla gruppers behov tas i 

beaktning. Lagar som endast ser till majoritetens behov kommer därför per definition att 

framkalla ett tryck på anpassning till kärnsamhället.  

5.4 En sammanslagning av teorierna 

Borevi använder sig av en modell med två skalor som liknar ett koordinatsystem där x-

axeln representerar förhållandet till etnisk olikhet och y-axeln representerar föreställning om 

identiteten (Borevi 2002:32 ff.). Denna modell används, med vissa ändringar, i uppsatsens 

analys. Modellen ändras och utökas med Dahlströms tre typer av integrationspolitik. Högst 

upp till vänster i modellen finns assimilationismen som inte främjar minoritetskulturer och 

baseras på en kulturell fördelningspolitik. Högst upp till höger finns multikulturalismen som 

främjar minoritetskulturer med hänseende till olika kulturella behov. Dessa två teorier står för 

den nationella politiken med avsaknad av globala och absolut tillämpbara lagar. Nederst i 

mitten av modellen står universalismen representerad, som ser till lagarnas utformning, och 

som kan främja både majoriteten eller minoriteter beroende på lagens formulering och 

tillämpning. Universalismen innehåller inslag av kosmopolitism som ser mänskligheten som 

en enhet, oberoende av kulturella preferenser, där alla ska behandlas lika utifrån objektiva 

kriterier. Dessa tre integrationsteorier kan i modellen liknas med tre magneter som drar i tre 
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olika riktningar. Där ett parti inordnas i modellen finns en integrationspolitisk jämvikt i 

respektive partiprogram. 

För att förtydliga användningen av modellen exemplifieras fyra svenska partier som inte 

kommer att analyseras.
3
 Partierna är: Feministiskt initiativ, Nationaldemokraterna, 

Kirunapartiet och Södertäljes Pensionärsparti.  

Modellen visar att Nationaldemokraterna hamnar närmast assimilationismen, de har en 

kulturell föreställning om identiteten där politiken inte bör främja minoritetskulturer. 

Feministiskt initiativ å andra sidan är närmast multikulturalismen, även de har en kulturell 

föreställning om identiteten, men förespråkar att politiken bör främja minoritetskulturer. Både 

Nationaldemokraterna och Feministiskt initiativ innehåller väldigt få inslag av 

universalismens juridiska och kosmopolitiska antaganden. Kirunapartiet placerar sig mellan 

de tre integrationsteorierna med en svag dragning åt multikulturalismen. Pensionärspartiet 

uppvisar mest universalism med ett juridiskt fokus samt inslag av kosmopolitism. 

Pensionärspartiet verkar ha ett lite fler inslag av assimilationism än multikulturalism.  

             Modell 1.  
              Inte främja minoritetskulturer (exkluderande)    Främja minoritetskulturer (inkluderande) 

 

                                 Assimilationism                  Multikulturalism 

 Kulturell 

 Nationell/ 

        

 

 

Föreställning 

om identiteten  

 

 

Juridisk/ 

Internationell 

             Universalism 

 

På liknande sätt kommer partierna som analyseras i denna uppsats att inordnas i den 

ovanstående modellen. Härnäst förklaras metoden som använts för att inordna partierna.   

                                                 
3
 Partiernas inordning i modellen är inte representativ för deras politik.   

      

 

 

 

 

                  

 

       FP 

Nationaldemokraterna 
 

Feministiskt initiativ 
 

Pensionärspartiet 
 

Kirunapartiet 
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6. Metod 

I uppsatsen används innehållsanalys med huvudsakligen kvalitativa inslag. Det finns 

däremot ingen absolut gränsdragning mellan en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. 

En definition är att en kvantitativ metod uteslutande utgår från att kvantifiera tal genom 

matematiska metoder; så fort vi frångår denna princip med matematisk kvantifiering använder 

vi oss av en kvalitativ analys (Mangold, Vorderer & Bente 2004:209). Utifrån denna 

definition är uppsatsen kvalitativ eftersom ordens sammanhang och meningens kontext alltid 

kommer att undersökas. En annan definition är att den kvantitativa metoden endast mäter 

frekvensen av bestämda ord medan den kvalitativa innehållsanalysen kan syfta på textanalyser 

där ingenting räknas eller mäts (Bergström & Boréus 2005:43 f.). Utifrån denna definition är 

innehållsanalysen i detta arbete huvudsakligen kvalitativ fast med vissa kvantitativa inslag. 

Metoden går ut på att respektive partiprogram analyseras och varje gång det uppkommer en 

mening eller ett ord som berör någon av integrationsteorierna kategoriseras meningen till 

tillhörande integrationsteori. Även enstaka ord och rubriker kan kategoriseras. En mening 

kategoriseras varje gång den återkommer, vilket ger en förstärkande bild av vad partiet 

försöker att säga. När ett partiprogram är färdigläst skrivs en sammanfattning om deras 

integrationsbudskap i analysen. Sammanfattningen skrivs utan att direkt hänsyn tas till hur 

många meningar som kategoriserades till vilken integrationsteori.  

Efter att samtliga partiprogram är analyserade och sammanfattade sammanställs antalet 

kategoriserade meningar i en jämförelse av partiprogrammen. På detta sätt uppstår två 

resultat: ett resultat som utgör ett helhetsintryck av partiprogrammen och ett resultat som 

fokuserar på exakt hur många meningar om assimilationism, multikulturalism och 

universalism som återfinns i partiprogrammen.  

Meningar som fokuserar på kulturer och samtidigt motsäger exempelvis assimilationismen 

kommer att räknas till multikulturalismen och vice versa. För att illustrera med ett exempel 

innebär det att om ett parti skriver att kulturer inte bör leva sida vid sida, kommer det att 

räknas till assimilationism av den anledningen att ett sådant uttalande står i direkt motsats till 

multikulturalismen. Faktorer som är allmängiltiga för samtliga integrationsteorier, som 

exempelvis FN:s mänskliga rättigheter, kategoriseras inte. Exempel på hur citat hämtade ur 

partiprogrammen har kategoriserats till tillhörande integrationsteori är:  

 

Assimilationism: ‖Liberaler ser inte som sin uppgift att företräda vissa grupper‖ 

(Folkpartiet). ‖Invandrare ska garanteras goda möjligheter till undervisning i svenska språket 
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och om det svenska samhället‖ (Kristdemokraterna). ‖Kravet att underordna sig samhällets 

enhet‖ (Moderaterna). ‖Stater (…) utvecklas på sådant sätt att kulturerna utblandats, och de 

ursprungliga kulturernas egna identiteter har sålunda utplånats‖ (Sverigedemokraterna). 

 

Multikulturalism: ‖Centerpartiets rättvisesyn handlar om jämlikhet, men inte 

likformighet‖ (Centerpartiet). ‖Kulturell mångfald och olika livsval ska uppmuntras‖ 

(Miljöpartiet). ‖De nya svenskarna gör vårt samhälle rikare och mer dynamiskt‖ 

(Moderaterna). ‖Jämlikhet förutsätter olikhet, men är oförenlig med klyftor‖ 

(Socialdemokraterna). ‖Möjligheten att använda det egna språket i kontakt med myndigheter 

bör utökas‖ (Vänsterpartiet).  

 

Universalism: ‖Mänskliga fri- och rättigheter har inga gränser‖ (Centerpartiet). ‖Liberaler 

är världsmedborgare‖ (Folkpartiet). ‖Vi tror inte på konstlade gränser‖ (Miljöpartiet). ‖Det 

absoluta och okränkbara människovärdet‖ (Kristdemokraterna). ‖Socialförsäkringarna måste 

stärkas‖ (Vänsterpartiet). 

 

Sammanlagt har drygt femhundra meningar lyfts ut och kategoriserats. Utifrån denna 

kategorisering framträder en tabell som används i en mer kvantitativ bemärkelse. På detta sätt 

möjliggörs användningen av diagram i analysen. Den sammanlagda kategoriseringen 

illustrerar två olika diagram: ett diagram  som illustrerar varje parti för sig och hur partiet 

förhåller sig till de tre integrationstyperna, och ett diagram som tar fasta på likheter och 

skillnader mellan alliansens och oppositionens syn på integration. Dessa två diagram återfinns 

i den sista delen av analysen efter genomgången av varje enskilt parti och deras partiprogram.  

Beskrivet med andra ord utgår analysens första del från det som står i respektive 

partiprogram och den andra delen jämför förekomsten av olika meningar både inom varje 

partiprogram och mellan de olika partiprogrammen.  

En problematik kring denna kategorisering är att de tre kategorierna assimilationism, 

multikulturalism och universalism inte är ömsesidigt uteslutande. Detta beror huvudsakligen 

på att universalismen kan innehålla explicita eller implicita inslag av både assimilationism 

eller multikulturalism. Ett exempel på en mening som innehåller både universalism och 

assimilationism är: ‖Grundlagen ska vara djupt förankrad i den svenska och västerländska 

kulturtraditionen och därmed också grundad på en samhällssyn som präglas av kristen etik‖ 

(Kristdemokraterna). Kristdemokraterna pekar på en enande faktor som är lika för alla, vilket 

är ett kriterium för universalismen, men när den enande faktorn utgår från en kristen etik 
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uppstår dessutom inslag av assimilationism. Av denna anledning kategoriseras liknande citat 

till två kategorier: universalism och assimilationism. Ett annat exempel på en mening som 

kategoriseras till universalism och multikulturalism är: ‖Ett sätt att göra detta är att tillförsäkra 

minoritetsspråken en stark ställning genom lagstiftning‖ (Kristdemokraterna). På detta sätt 

framhävs vikten av skydd mot minoriteter som är ett multikulturalistiskt inslag tillsammans 

med vikten av lagstiftning som kategoriseras som universalism. 

Ytterligare ett dilemma är meningar som syftar till segregation och fundamentalism. 

Multikulturalismen hävdar att segregation och fundamentalism måste tillåtas så länge de inte 

skadar någon annan. Av denna anledning kommer samtliga meningar som framställer 

segregation och fundamentalism som något negativt att frekvent kategoriseras som 

assimilationism. 

7. Analys 

7.1 Integrationspolitiskt budskap  

Denna del av analysen representerar en helhetsbild av partiprogrammens 

integrationspolitiska budskap. Det tas ingen direkt hänsyn till exakt hur många meningar som 

har kategoriserats till varje integrationsteori. Analysen är skriven under det förlopp som 

partiprogrammet läses. Exakt hur många meningar som kategoriserats sammanfattas i den 

sista delen av analysen.  

Partierna står i bokstavsordning och varje partiprogram inleds med en kort beskrivning av 

programmets generella upplägg. Sedan beskrivs deras syn på assimilationism, 

multikulturalism och universalism var för sig. Därpå avslutas varje partiprogram med en 

sammanfattning och en slutsats. Citaten som används är hämtade ur det undersökta partiets 

partiprogram.  

7.1.1 Centerpartiet 

Centerpartiets har en stark tilltro till människors ansvar för, möjlighet och vilja till 

samverkan. De eftersträvar ett politiskt decentraliserat samhälle och förespråkar 

ekohumanism. Den decentralisering som ligger Centerpartiet så varmt om hjärtat kan i 

praktiken gå i alla tre riktningarna. Decentralisering kan leda till majoritetens förtryck av 

minoriteter, en minoritets förtryck över resten eller en universalistisk lösning. 

      

     Assimilationism: Centerpartiet tar avstånd från den konformitet som assimilationismen 

kan komma att innebära. De hävdar ofta rätten och vikten av att inte assimileras. Ett exempel 
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på det är när de skriver att de vill ‖ge människor lika möjlighet att råda över sin situation. Det 

handlar om lika möjligheter att vara olika, inte om likformighet‖. Det är svårt att hitta 

meningar som förespråkar assimilationism i deras partiprogram och de tar öppet avstånd från 

tanken att människor ska acceptera rådande samhällsnormer, regler eller attityder som är 

byggda på stereotypa idéer. 

 

Multikulturalism: Centerpartiet har ett fokus inte bara på att människor är olika utan 

även på deras rätt till olikhet. ‖Beroende på grupptillhörighet – ibland självvald, ibland 

påtvingad – diskrimineras individer. Varje människa ska respekteras för den hon är, inte för 

vilken grupp hon tillhör. Det innebär likaså att olika landsändar, eller världsdelar, ska ges 

likvärdiga villkor att utvecklas‖. På detta sätt tar de avstånd från Mills antagande att 

regeringens gränser bör sammanfalla med nationalitetens gränser, vilket talar för att 

centerpartiet är att betrakta som ett multikulturalistiskt parti. De skriver att alla ‖är i sin fulla 

rätt att själva välja politisk, religiös eller moralisk livsåskådning. Varje människa har rätt att 

fritt uttrycka åsikter, också sådana som strider mot vedertagna normer och etiska 

föreställningar‖. I enlighet med Taylor fortordar de en positiv särbehandling och skriver att 

‖ojämlikheter accepteras endast om de leder till ett bättre resultat för dem som har det sämst 

(…) Det behövs aktiva insatser för att alla ska kunna delta i demokratin på lika villkor. Det 

kan gälla exempelvis språkliga minoriteter (…) med starkt skydd för minoriteter och deras 

åsikter‖. Ett skydd som Borevi förespråkar där vissa civila rättigheter kan utökas.  

 

Universalism: Centerpartiet lägger inte någon större vikt vid lagar och regler, snarare raka 

motsatsen. De vill ha ett mer omfattande lokalstyre, och för att stärka solidaritet och 

ömsesidig tillit ‖behövs färre regler och mindre offentlig maktutövning‖. När de skriver att 

‖olika villkor och särskilda omständigheter (…) ska vägas in i besluten‖ tar de också avstånd 

från universalismens likgiltighet inför situationens betydelse. Centerpartiet är inte ett 

universalistiskt parti i det juridiska och nationella perspektivet, men de anser dock att 

grundtryggheten för ekonomisk trygghet ska vara ‖lika för alla‖. 

Centerpartiet har universalistiska inslag utifrån deras kosmopolitiska syn på individen 

samt skriver att människan ‖ska kunna röra sig fritt över geografiska gränser‖. 

 

Sammanfattning: Centerpartiet har en poäng när de skriver om decentralisering, vilket 

innebär ‖att bejaka mångfalden hos människan och att se olikheter  mellan människor som en 

tillgång‖. Men om denna decentralisering blir assimilationistisk, multikulturalistisk eller 
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universalistisk är upp till lokalsamhället att avgöra. Centerpartiet har ett partiprogram som är i 

överensstämmelse med teorin för multikulturalism. De delar vissa delar av universalismen 

och har en nästintill total avsaknad av assimilationism. 

7.1.2 Folkpartiet liberalerna 

I Folkpartiets partiprogram är det individen som står i fokus. De första meningarna i 

programmet lyder: ‖Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes 

frihet och livschanser‖. Eftersom Folkpartiet utgår från individualismen försvinner eller 

negligeras gruppernas olika behov. De skriver att i princip all utveckling beror på enskilda 

människors skaparkraft och ignorerar därigenom allt individer skapar tillsammans. Det är 

alltså den universalistiska principen lika för alla som är central. Men Folkpartiet är ett 

mångfacetterat parti där liberalismen innehåller tankar om, assimilationism, multikulturalism 

och universalism.  

 

Assimilationism: Grupper, livsåskådningar och uppfattningar om hur livet bör levas är 

alltid underordnade individen. Folkpartiet talar om assimilation till marknadsekonomi, 

frihandel och acceptans av ny kunskap och forskning. Men denna assimilation är, enligt dem, 

oberoende av om individen eller gruppen tillhör majoritetssamhället eller en minoritet; den är 

lika för alla (universalism). Folkpartiet visar en rädsla att primärgruppens gemenskap ska gå 

förlorad eller att smältdegeln ska uppstå. Detta framgår när de skriver att svenskarna förlorar 

sina traditionella förankringar eftersom det sker en stor invandring och Sverige håller på att 

‖omvandlas från en etnisk nästan enhetlig nation till ett mångetniskt samhälle‖. Detta tolkas 

som att de traditionella förankringarna går förlorade eftersom alla invandrare inte är 

assimilerade. Budskapet förstärks ytterligare genom att de skriver om vikten av att ge 

människor förankring i det nya samhället. De är för språklig och kulturell assimilation och 

skriver att ‖bristande kunskaper i det svenska språket är en avgörande orsak till svårigheter att 

etablera sig i det svenska samhället‖. Stor vikt läggs vid interaktion mellan invandrare och 

svenskar, vilket är i enlighet med Gordons teori att en sådan interaktion skapar assimilation.  

 

Multikulturalism: Folkpartiet tar till viss del avstånd från multikulturalismen när de 

skriver att liberaler inte ser det som sin uppgift att företräda vissa grupper. Detta är ett 

avståndstagande från erkännandets politik och utökade civila rättigheter. Men de använder sig 

ändå av meningar som pekar i multikulturalismens riktning. De menar att den enskilda 

människan har olika valmöjligheter och själv ska tillåtas att välja sin primärgrupp. Alla 
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individer har rätten att hysa och uttrycka politiska, religiösa och andra övertygelser och att 

välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. De vill tilldela individer den autonomi som 

multikulturalismen förordar. Denna rätt är oberoende av majoritetens uppfattning. Folkpartiet 

är tydligt med att kulturell pluralism gynnar Sverige i form av förbättrade 

kommunikationsmöjligheter med omvärlden och ökat humankapital inom samhället. Friskolor 

är också ett inslag av multikulturalism som partiet förespråkar. Det är dock inte i ett 

kulturbevarande syfte som dessa friskolor bör finnas, utan för ett kunskapssamhälle där den 

rationella individen väljer den mest lämpliga utbildningen.  

 

Universalism: Folkpartiet har en kosmopolitisk syn på människan. De skriver att vi alla är 

världsmedborgare. De universella och absoluta värdena är frihandel, fri konkurrens, 

kapitalism, migration, fritt kapital och spridning av idéer. Dessa absoluta värden ökar 

människors livschanser och stärker förutsättningarna för demokrati. De senaste 

innovationerna är lika för alla och alla bör anpassa sig till den senaste och bäst rådande 

forskningen och tekniken. John Lockes teori om samhällskontraktet, eller ‖välfärdskontraktet‖ 

som Folkpartiet kallar det, bygger på principen att lagstiftning och maktutövning överlåts till 

staten. Folkpartiet är tydliga anhängare av regler, lagar och det juridiska perspektivet av 

samhällskontraktet som kan ses som en del av universalismen. 

 

Sammanfattning: Människor ska assimileras och anpassas till den senaste forskningen, 

och denna idéinnovation ska forma individen, istället för traditionella normer och kulturer. 

Detta är Folkpartiets universalistiska syn på kunskap. Men det finns spår av Karl Poppers 

teorier om kritisk granskning, vilket i sin tur ger utrymme för multikulturalismen, som 

försäkrar oliktänkande.  

Folkpartiet låter sig inte inordnas under en kategori. De tar avstånd från Esping-Andersens 

begrepp dekommodifiering och förespråkar snarare kommodifiering, som innebär ett högt 

beroende av individens inkomst (Kitschelt et al. 1999:433). Den övergripande 

integrationstypen liknar EU:s grundprincip, nämligen ett universalistiskt juridiskt system 

byggt på marknadens villkor. Att inordna Folkpartiet i teorierna multikulturalism eller 

assimilationism är ingen enkel uppgift. Det har inslag av båda teorierna men explicit framgår 

fler meningar som förespråkar multikulturalism än assimilationism. Men den nattväktarstat 

Folkpartiet förespråkar har inget stöd i multikulturalismen. Multikulturalismen förespråkar en 

aktiv stat. Det är däremot tydligare att Folkpartiet till stor del är ett universalistiskt parti; de 
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tror på världsmedborgare och tydliga lagar och regler som är uppbyggda utifrån en gemensam 

nämnare som är lika för alla.  

7.1.3 Kristdemokraterna 

Kristdemokraternas inledande mening i sitt partiprogram klargör tydligt till vilken 

värdegrund individer bör anpassa sig. Meningen är följande: ‖KRISTDEMOKRATI ÄR 

DEMOKRATI byggd på kristen värdegrund‖. Denna kristna värdegrund överensstämmer till 

stor del med den demokratiska värdegrunden. Den kristna värdegrunden tar fasta på 

universalismens princip lika för alla, och behöver inte referera till Gud eller kristendomen. De 

hyllar den kritiska rationalismen, etiken, och att människor alltid kan avgöra vad som är rätt 

och fel. Kristdemokraternas partiprogram är inte enformigt utan går i alla riktningar; de har 

inslag av assimilationism, multikulturalism och universalism.  

 

Assimilationism: Det är den kristna värdegrunden som bör styra. Min uppfattning är att 

om denna värdegrund är synonym med demokratins värdegrund så är det överflödigt att 

frekvent skriva ut ‖den kristna värdegrunden‖. Därför tolkas alla meningar som syftar till den 

kristna värdegrunden som ett inslag av assimilationism. Kristdemokraterna delar Cooleys syn 

på en enande primärgrupp och Mills antagande om nationell gemenskap när de skriver att 

våra andliga och kulturella värden är ett historiskt arv, som är nödvändiga för att utveckla en 

samhörighet. Den gyllene regeln att ‖allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du 

också göra mot dem‖ är en regel som sätter majoritetens normer i fokus. Den gyllene regeln 

utgår inte från hur andra vill bli behandlade utan endast från hur den agerande individen själv 

vill bli behandlad. Mellan raderna skriver partiet om flexibel assimilation som garanterar 

‖respekten för nationell kultur och inhemska språk‖.  

 

Multikulturalism: Kristdemokraterna berör tidigt kärnan i multikulturalismen. Följande 

citat illustrerar detta: ‖Med demokrati som statsform och politisk metod följer yttrandefrihet 

och alla medborgares lika möjligheter till inflytande, men med majoritetsbeslut kan också en 

minoritet förtryckas och fri- och rättigheter kränkas‖. Detta är en fara som både Borevi och 

Dahlström tagit upp. De ser en ökad pluralism i dagens Sverige och vill ge olika grupper 

autonomi inom verksamheter som är centrala för dem. Det offentliga måste bejaka denna 

pluralism och främja minoriteters kulturbevarande. På flertalet ställen återfinns inslag av 

multikulturalism, som exempelvis: ‖Vårt arv och vår samtids kultur berikas ständigt av 

människor med annan kulturell bakgrund än den svenska‖.  
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Universalism: Kristdemokraterna har en objektiv syn på människors moraliska 

handlande. Etiken är det gemensamma värdet. Den utgör våra lagar, vad som är rätt och hur vi 

bör handla. Även om individer inte alltid handlar utifrån det som är rätt och gott är det ändå 

dessa värden som måste eftersträvas. Kristdemokraterna har däremot ingen direkt 

kosmopolitisk människosyn. Huvudargumentet för att Kristdemokraterna bör räknas som ett 

parti som förespråkar universalism är att etiken är helt avskild från situationens betydelse. De 

föreställer sig en objektiv måttstock som alla handlingar kan värderas utifrån och den kristna 

moraletiken görs absolut och grundad på okränkbara värden. De har en strikt syn på lagar och 

dessas tillämpning och de tror på en objektiv sanning och verklighet, även om vi enligt dem 

kanske aldrig når ända dit. Kristdemokraterna förespråkar universalism och det framgår 

tydligt när de skriver att alla människors absoluta, unika och okränkbara värde ska prägla 

ramar, regler och praktik. 

 

Sammanfattning: Kritiken mot universalismen är värd att framföra på nytt. Finns det 

verkligen något objektivt rätt eller fel eller styrs vi, som Rousseau skriver, snarare av en inre 

röst? När Kristdemokraterna skriver att ‖lagstiftning är ett uttryck för samhällets etik, som i 

sin tur byggs upp av värden, rättigheter och normer‖ framstår deras syn på den universella 

etiken grundad på majoritetens uppfattning om rätt och fel. En uppfattning som kan bidra till 

minoriteters tvång till assimilation. Kristdemokraterna har det allra mest universalistiska 

partiprogrammet, därpå följer assimilationismen och sist multikulturalismen.   

7.1.4 Miljöpartiet de Gröna 

Miljöpartiet eftersträvar maktdecentralisering, ekologiskt hållbar utveckling, kooperativ 

och minskad byråkrati. De har även det mest konkreta och specifika partiprogrammet av de 

undersökta partierna. De anser att dagens ekonomiska system, både i Sverige och globalt, 

bygger på acceptansen av en ‖rasistisk världsordning‖. Deras syn på integration är 

huvudsakligen förståelse för andra och antidiskriminering.  

 

Assimilationism: Miljöpartiets syn på assimilation är en tredje variant av smältdegeln. De 

vill att människor av olika kulturer möts för att utveckla en förståelse för varandra, utan att de 

börjar efterlikna varandra. Genom interaktion går det att åstadkomma en förändring av 

attityder, i enlighet med Borevis definition av integration. Miljöpartiet skriver att segregation 

måste motarbetas och missar därigenom en viktig poäng; segregation måste inte vara negativt. 

Miljöpartiet har en motsatt syn på integration jämfört med Gordon. De anser att strukturell 
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assimilation till viss del är eftersträvansvärd, utan att några av de resterande sex punkterna är 

det. De tar också avstånd från Gordons syn på integration där han menar att en 

attitydförändring hos majoritetsbefolkningen är omöjlig om ens önskvärd. Miljöpartiet menar 

och tror på motsatsen, att en attitydförändring är både möjlig och önskvärd, och att detta ska 

ske genom interaktion, utan att utseende, preferenser och historia inkorporeras samt 

internaliseras i deras liv och självuppfattning.  

 

Multikulturalism: Miljöpartiet är ett multikulturalistiskt parti. De anser att 

samhällsgrupper som har störst makt upphöjer sin egen grupp och gör denna grupp till norm. 

Dessa maktutövare och normsättare förtrycker samtliga andra grupper med mindre makt, som 

exempelvis invandrare. För att rasismen helt ska avskaffas krävs en grundläggande 

världsförändring; en förändring som sätter de utsattas intressen först, vilket är i enlighet med 

Marshalls utökade civila rättigheter för utsatta grupper. Miljöpartiet anser att rätten att vara 

olik och mänsklighetens mångfald är en del av samhällets drivkraft. De förespråkar 

multikulturalism och tar starkt avstånd från assimilationism. ‖Människor ska kunna leva fria 

från utseende- och rollmallar och ha rätt att vara den de är, leva på det sätt de önskar och älska 

dem de älskar‖. De är för modersmålsundervisning, kvotering, positiv särbehandling och 

friskolor. Miljöpartiet vill att Sverige ska fungera som ett internationellt föredöme och införa 

fri invandring som ska kompletteras med en generös flyktingmottagning.   

 

Universalism: Miljöpartiet har flera inslag av universalism. De har en renodlad 

kosmopolitisk syn på människan, förespråkar världsmedborgarskap och anser att människan 

ska ha rätt att resa, jobba och bo där hon önskar. Lagar ska vara lika för alla och skydda 

samtliga grupper från att ställas utanför samhällsgemenskapen. De absoluta och objektiva 

värdena är livets värde i sig självt, för så väl människor som för djur och växter. Ingen 

människa är illegal och vi har ett globalt ansvar för allt och alla. Detta är även partiets syn på 

den etik som ska genomsyra samhället. Den grundläggande materiella och ekonomiska 

tryggheten måste vara lika för alla. Partiet har inte en residualistisk syn på 

socialförsäkringssystemet, utan anser att ingen prövning ska vara nödvändig och att alla ska få 

samma goda förmåner.  

 

Sammanfattning: Miljöpartiet förespråkar multikulturalism. De skriver om rasismens 

utbredning i hela samhället och inte vill förändra denna rasism genom att minoriteter ska bli 

som majoriteten. Däremot kan samma kritik som framfördes mot Centerpartiet framföras mot 
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Miljöpartiet, nämligen att en deltagardemokrati eller direktdemokrati kan få oönskade 

konsekvenser som frångår det ursprungliga syftet.  

Assimilationismen passar inte in på Miljöpartiet men de är att betrakta som ett delvis 

universalistiskt parti. Framförallt förespråkar de multikulturalism och det finns inte en enda 

definition i teorin om multikulturalism som inte passar in på Miljöpartiet.  

7.1.5 Moderaterna 

Moderaterna utgår, precis som Folkpartiet, från en politik på individnivå. Kollektivet är 

underordnat individen, vilket gör deras program svårare att kategorisera till assimilationism 

eller multikulturalism. Utifrån deras idé- och handlingsprogram framgår det mellan raderna 

att de tar avstånd från assimilationism, multikulturalism och universalism. Individen och 

dennes frihet är det som värderas högst. De vill bryta det kollektiva samhället som för många 

är opersonligt och kallt. Moderaterna sätter friheten och traditionen i fokus, som om det inte 

finns en paradox mellan dessa två. 

 

Assimilationism: Friheten kommer alltid först för Moderaterna, men friheten förutsätter 

också kravet att underordna sig samhällets enhet. En sådan syn är svår att förena med 

multikulturalismen. Partiet har en negativ syn på segregation och uppmanar indirekt till 

bostadsassimilation. När de skriver att samhället utgörs av en kultur och en historia missar 

Moderaterna det faktum att flera kulturer finns i Sverige med olika syn på kultur och historia. 

Även om nya generationer formas bör historian och kulturen inte ‖kullkastas av ombytlighet 

och modenycker‖.  Den kristna traditionen har format kulturen och historian och den kristna 

etiken ska upprätthållas. Att Moderaterna förespråkar en viss grad av assimilation är tydligt 

när de, i enlighet med Gordon, skriver att ‖i den etniska och kulturella mångfalden är ändå 

Sverige just Sverige, med normer som binder folket samman‖. Detta är i praktiken historiska 

normer som utgår ifrån majoritetens premisser. ‖Det mångfacetterade kulturlivet antyder hur 

hela samhället borde vara (…) Nationen hålls samman av det som uppfattas vara den 

gemensamma identiteten‖. De skriver vidare att det finns en uppsättning normer som skiljer 

det civiliserade samhället från barbariska samhällen. Moderaterna eftersträvar en assimilation 

till den mest pålitliga kunskapsutvecklingen. Invandrare ska göra rätt för sig, anpassas 

språkligt och kulturellt och på detta sätt kan även strukturell assimilation uppstå. 

 

Multikulturalism: Kristendomen har kommit att innebära en moraletik som innefattar 

tanke-, tros- och yttrandefrihet, vilket medför att Sverige ska vara öppet för nya impulser. Alla 
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människor har lika rätt och lika värde, och andra religioner måste erkännas som en del av 

enskilda människors tänkande. Moderaterna erkänner demokratin som det enda rätta systemet 

och varnar för majoritetens möjligheter att förtrycka minoriteter, något som aldrig får 

accepteras. Respekt och ödmjukhet måste visas mot dem som inte är i majoritet. Ett modernt 

samhälle måste vara öppet och omsluta alla. Det är inte politikens uppgift att avgöra vad som 

är rätt samlevnadsform. Friskolor ska ses som ett positivt inslag i samhället och svensk kan 

man kunna vara på flera olika sätt. Partiet anser, precis som Gordon fast i motsats till 

multikulturalismens förespråkare, att fördomar inte kan lagstiftas bort och att positiv 

särbehandling är dåligt. 

 

Universalism: Som de flesta andra partierna anser moderaterna att de absoluta värdena är 

människans okränkbarhet och universala frihet. Friheten ska inte inskränkas genom lagar. 

Människor ska aldrig räknas som ett kollektiv med tillhörande attribut. Fri konkurrens och 

marknadsekonomi är en grundförutsättning för individens frihet. Lagar och system ska endast 

reglera vad som är absolut nödvändigt. De skriver att lagen aldrig får främja diffusa och 

‖gemensamma‖ intressen. Starka och skyddande residualistiska och universalistiska 

socialpolitiska lagar är inte statens uppgift att stifta. Detta framgår i partiprogrammet när 

Moderaterna skriver att låga skatter med denna utgångspunkt är god socialpolitik. Lösningen 

till en avskalad socialpolitik är att var och en under tider av välstånd sätter av till tider som 

kan bli mindre lyckosamma.  

 

Sammanfattning: Den kritik som framfördes mot Folkpartiet, nämligen att en 

nattväktarstat är svår att förena med multikulturalismen, är också värd att framföra mot 

Moderaterna. Denna anledning, samt det faktum att Moderaterna sätter den svenska 

traditionen först, medför att de räknas som ett assimilationistiskt parti, fast med 

multikulturalistiska inslag. Moderaterna är inte att betrakta som ett universalistiskt parti.  

7.1.6 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna trycker starkt på alla människors lika värde och varje människas 

okränkbarhet. Alla individer är olika, med olika behov och förutsättningar. Partiprogrammet 

förespråkar byggandet av en aktiv stat som motarbetar samtliga klassklyftor.  De anser att 

kapitalismen ställer individer mot varandra, och att kapitalismen bidrar till ett kallt och brutalt 

samhälle utan tillit. Socialdemokraterna betonar mer sitt avståndstagande från kapitalismen än 
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vad de ger konkreta förslag på förbättringar. Detta gör deras partiprogram svårare att 

kategorisera än de hittills analyserade partiprogrammen.   

 

Assimilationism: Socialdemokraterna skriver ofta om att människor ska ha samma 

möjligheter att påverka. På detta sätt ignorerar de det faktum att individer och grupper är olika 

och kan komma att behöva utökade möjligheter att påverkar sin situation. Socialdemokraterna 

skriver om samma möjligheter upprepade gånger, och implicerar därmed en gemensam 

nämnare, som i praktiken inte alltid gynnar minoriteter. Troligtvis syftar inte dessa 

upprepningar till att befästa partiet som assimilationistiskt, men detta kan ändå bli en 

konsekvens. Majoritetens normer sätts i centrum genom meningar som: 

‖jämlikhetsreformerna måste hela tiden bäras upp av övertygelsen hos befolkningsmajoriteten 

att detta är riktigt och gott‖. Socialdemokraterna skriver indirekt att det bör ske en 

samhällsförändring bort från fundamentalistiska värderingar. De skriver ofta att segregation är 

dåligt, och ett förslag på hur de ska lösa problemet med segregationen är att barn ur olika 

miljöer möts, något som till stor del liknar smältdegeln. En annan lösning på segregationen 

verkar vara bostadsassimilation, nämligen att individer inte fritt får välja bostadsort. 

  

Multikulturalism: Alla människor har lika värde men det innebär däremot inte att alla 

ska vara och leva likadant. Tvärtom ska kravet på jämlikhet vara ett krav på mångfald. 

Individer och grupper ska, med statens hjälp, få stöd för att leva det liv som de själva vill och 

inte ‖begränsas av föreställningar om hur man bör vara‖. Socialdemokraterna erkänner 

Sverige som ett ‖multietniskt samhälle‖ och lägger stor vikt vid de ojämlika maktstrukturer 

som kan leda till etniska gruppers underordning gentemot marknaden eller majoriteten. 

Begränsade livschanser för invandrare är enligt deras partiprogram oförenligt med 

socialdemokratins frihets- och jämlikhetsideal. Socialdemokraterna är ett multikulturalistiskt 

parti som ständigt värnar om att minoriteter ska ha samma värde som majoriteten. Integration 

bygger på en öppenhet för mångfaldens möjligheter och på ömsesidig respekt. 

 

Universalism: Socialdemokraterna skriver väldigt lite om hur lagar, regler och ramverk 

ska styra människors livsvillkor. De framhäver ofta att situationen är av betydelse. Inte 

någonstans i partiprogrammet nämner de att individer är världsmedborgare; de har alltså inte 

en uttalad kosmopolitisk syn på människan. De tar avstånd från vissa residualistiska system 

och skriver att medborgarna inte ska delas upp i "mottagare" och "betalare" som de gör i 

behovsprövade system, eftersom det kan skapa intressemotsättningar. 



 
31 

Sammanfattning: Socialdemokraterna är först och främst ett multikulturalistiskt parti. 

Kritiken mot att multikulturalismen kan bli överdrivet politiskt korrekt, och därmed frångå 

reella lösningar på problem, är en kritik som är värd att framföra i detta fall. Det mesta 

Socialdemokraterna skriver är konstateranden av problem, och inte hur de vill gå till väga för 

att lösa något. Motarbetandet av klassklyftor ska ske på ‖pareto optimum‖, det vill säga att 

samhället ska förbättra livskvalitén för alla grupper, utan att det sker på någon annans 

bekostnad. Socialdemokraterna är inte ett universalistiskt eller assimilationistiskt parti utan ett 

multikulturalistiskt parti, vilket framgår när de skriver om vikten att ‖stödja nationella 

minoriteters möjligheter att behålla och utveckla det egna språket och kulturen. Sverige finns i 

världen, och världen finns i Sverige‖. 

7.1.7 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna förespråkar explicit assimilation eller återvandring i sitt 

partiprogram. För dem som har invandrat till Sverige finns endast dessa två alternativ; 

multikulturalismen är per definition utesluten, eftersom endast en kultur bör finnas. 

Sverigedemokraterna sätter människors olikheter i fokus; vårt ömsesidiga beroende är endast 

avhängigt av majoritetens, som ska utgöra alla medborgares primärgrupp.  

 

Assimilationism: Sverigedemokraterna använder sig av meningar som ‖återupprättandet 

av det svenska folkhemmet‖, ‖låt Sverige förbli Sverige‖, ‖Sverige är svenskarnas land‖, 

‖förvalta det svenska arvet‖, ‖vårt folk‖,  ‖den nationalistiska principen‖ och ‖svensk är den 

som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk‖. Sverigedemokraterna använder sig 

av Gordons kriterier för optimal assimilation. De skriver att kultur är ‖den omgivning av 

självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i‖ och i ‖en mer fullständig definition 

av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas‖. Dessa 

meningar innehåller tydliga spår av kulturell och strukturell assimilation. I en sådan kultur 

behöver ingen diskrimineras eller utsättas för fördomsfulla attityder. De förespråkar att alla 

ska tillhöra samma primärgrupp för att undvika konflikter, vilket är i linje med Mills 

antagande att regeringens gränser bör sammanfalla med nationalitetens gränser för att en 

känsla av samhörighet landsmän emellan ska finnas.  

 

Multikulturalism: Sverigedemokraterna uppvisar en tolerans mot samerna vilket medför 

att de kan vara ett typexempel på multikulturalismens högerradikala baksida som fokuserar på 

fundamentalistiska teorier om identitet och nationell gemenskap. Detta innebär inte att 
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Sverigedemokraterna är att betrakta som ett multikulturalistiskt parti, utan raka motsatsen. Det 

ständiga åberopandet av nationen och folkhemmet tolkas som motsatsen till multikulturalism.  

 

Universalism: Sverigedemokraternas syn på människors rättigheter går direkt ut över de 

människor som inte är en del av majoritetssamhället. De är att betrakta som ett parti som 

förespråkar assimilationism och inte universalism. Individer och grupper som inte assimileras 

får återvända dit de kom från. Sverigedemokraternas definition av universalismens absoluta 

värden är familjen och nationen (‖svenskarnas land‖). Enligt min uppfattning är dessa inte 

rättmätiga kriterier eftersom dessa absoluta och universella lagar i praktiken inte är lika för 

alla. Det står att ‖Sverige är den enda plats på jorden där vi har en absolut rätt att verka och 

kan utveckla vår egen särart och identitet.‖ Sverigedemokraterna blandar geografisk 

avgränsning med en homogen och redan assimilerad befolkning och räknas därför inte som ett 

universalistiskt parti. 

 

Sammanfattning: De odemokratiska principerna som Sverigedemokraterna framhäver 

medför att de inte kan anses vara varken ett multikulturalistiskt eller ett universalistiskt parti. 

Sverigedemokraterna är ett parti som starkt förespråkar assimilationism på majoritetens 

premisser. Sverigedemokraterna har även inslag av segregationspolitik eller återvandring för 

dem som inte assimileras.  

7.1.8 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet utgår från kampen mellan borgarklassen och arbetarklassen. Med andra 

ord har Vänsterpartiet ett tydligt klassperspektiv som genomsyrar partiets ideologi. Men 

denna dikotoma indelning med borgare mot arbetare innehåller gråzoner. Eftersom 

multikulturalismen och assimilationismen använder sig av en grupporienterad indelning och 

Vänsterpartiet utgår från ett klassperspektiv, kan det verka enkelt att kategorisera deras 

partiprogram, men så är inte fallet. Klassperspektivets arbetarklass omfattar redan 

majoriteten: alla som inte äger företag eller kapital.  

 

Assimilationism: Vänsterpartiet är emot assimilation till arbetsmarknaden och dess 

inbyggda förtryckande logik. De är även det enda parti som inte ensidigt beskriver 

segregation som ett negativt fenomen. Istället beskriver de snarare hur segregation uppstår 

genom rasistiska strukturer som bildar en grogrund för föreställningar om ett ‖vi‖ och ett 

‖de‖. Implicit sätter Vänsterpartiet ett likhetstecken mellan assimilationism och rasism. Ett 
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sådant ställningstagande är inte helt förenligt med teoriernas uppbyggnad och innehåll som de 

ser ut i denna uppsats.  

 

Multikulturalism: Vänsterpartiet är emot friskolor och att högutbildad arbetskraft 

migrerar till Sverige, eftersom fattiga länder då utsätts för en så kallad ‖brain drain‖
4
. 

Populism och högerextremism som allierar sig med ekonomiska intressen riskerar att hota 

demokratin och de svagas ställning. Ingen människa är, eller ska vara, överordnad eller 

underordnad någon annan. Att bestämma vilka normer som ska efterlevas är en form av 

rasism och all rasism måste aktivt motarbetas. Precis som Miljöpartiet erkänner Vänsterpartiet 

en omedveten form av diskriminering som samhället måste motarbeta. De skriver om att 

samhället redan från grunden utgår från en strukturell diskriminering. Immigranter som 

majoritetssamhället har låga förväntningar på placeras längst ned i den socioekonomiska 

hierarkin. Att åberopa något svenskt och idylliskt förflutet är inte ett acceptabelt sätt att 

behandla invandrare. Nästa citat förtydligar att de mest renodlade multikulturalistiska 

meningarna återfinns i Vänsterpartiets partiprogram: 

Förtryck av nationella minoriteter och en politik för tvångsassimilation, är en beklagansvärd 

och ännu på många sätt obearbetad del av Sveriges historia (…) Möjligheten att använda det 

egna språket i kontakt med myndigheter bör utökas. Utbildningen i, på och om de nationella 

minoritetsspråken samt de nationella minoriteternas kultur och kulturarv bör utvidgas, liksom 

möjligheten till vård och omsorg av personal som talar det egna modersmålet. Ett 

demokratikrav är att alla som tillhör en nationell minoritet ska ha möjlighet att medverka i 

beslut och ta tillvara sina intressen inom samtliga samhällsområden. 

 

Universalism: Vänsterpartiets absoluta och universella värden grundar sig, som för 

många andra partier, i de mänskliga rättigheterna, demokrati och hållbar utveckling. Rätten 

till asyl och socialförsäkringssystemet ska vara väl utbyggt och omfatta alla som är i behov. 

Partiet nämner aldrig att människan är en världsmedborgare.   

 

Sammanfattning: Inget partiprogram innehåller så mycket ideologiskt konstaterande och 

så få konkreta förslag på direkta politiska åtgärder som Vänsterpartiet. Partiet är att betrakta 

som ett multikulturalistiskt parti och ingenting annat.   

                                                 
4
 Brain drain är ett fenomen där högutbildade söker sig från fattigare länder till rikare länder för ett jobb med 

högre monetär avkastning. Konsekvensen blir att de fattigare länderna förlorar högutbildad arbetskraft. 

Forskningen kring detta fenomen är betydligt mer mångfacetterad än vad denna definition anger. Se Lundborg 

(2009) för vidare förståelse av begreppet och dess konsekvenser. 
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7.2 Sammanfattning av analysen 

Sammanfattningen är indelad i två delar. Den första delen fokuserar på det generella 

innehållet i partiprogrammen och förtydligar respektive partiprograms integrationspolitiska 

helhetsintryck. I andra delen beskrivs hur många meningar i respektive partiprogram som har 

kategoriserats till tillhörande integrationsteori. Med andra ord bygger den första delen på den 

ovanstående, rent kvalitativa analysen, och den sista delen på antalet kvantifierade meningar. 

7.2.1 En jämförelse av partiprogrammen 

I modellen nedan sammanfogas partiernas partiprograms huvudsakliga 

integrationsbudskap i en och samma modell (se modell 2). Modellen är densamma som 

beskrivs i stycket ‖En sammanslagning av teorierna‖. De partier som för tillfället ingår i 

dagens regering år 2010 markeras med blått och de partier som för tillfället sitter i opposition 

i riksdagen markeras med rött. Sverigedemokraterna är markerade med svart. 

Ur modellen framträder ett relativt tydligt mönster. De regerande blå partierna befinner sig 

betydligt närmare assimilationismen samt universalismen än vad oppositionen gör, detta med 

en variation mellan partierna. Centerpartiet är ett undantag från detta mönster och placerar sig 

närmare oppositionen än alliansen.  

Sverigedemokraterna är det enda partiet som nästan uteslutande förespråkar 

assimilationism, vilket framgår utifrån deras ideologi som framhäver att identiteten är 

nationellt grundad och staten inte ska främja minoriteter.  

Partierna som sitter i opposition och som går till val år 2010 i enad front är Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa är, tillsammans med Centerpartiet, de partier 

som starkast förespråkar multikulturalism där alla kulturella grupper ska inkluderas i 

samhället utan att behöva assimileras. Allra mest multikulturalistiskt är Vänsterpartiet.  

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har inslag av både assimilationism och 

multikulturalism. Dessa tre partier har ideologier som både fungerar exkluderande samt 

inkluderande för minoriteter, vilket leder till att de hamnar mellan dessa två teorier, dock 

snarare i riktning mot assimilationism än mot multikulturalism.  

De fyra partier som skriver mest om universalism är Centerpartiet, Miljöpartiet, 

Folkpartiet och Kristdemokraterna. Bland dessa fyra är det Kristdemokraterna som utmärker 

sig mest; deras universalism utgår från den kristna etiken som skapar ett juridiskt eller 

normerande ramverk. Till skillnad från Kristdemokraterna tar de andra tre partierna 

huvudsakligen fasta på det internationella perspektivet av människors lika värde. Miljöpartiet 

och Centerpartiet delar alltså snarare Folkpartiets kosmopolitiska syn på universalismen, fast 
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med undantaget att Folkpartiet ser människan som en världsmedborgare som ska integreras i 

marknaden, vilket inte Miljöpartiet och Centerpartiet förordar. Folkpartiet har även ett större 

fokus på regler och lagar som bestämmer människors fria rörlighet samt ett juridiskt ramverk 

som bör styra all handel.  

            Modell 2.  
             Inte främja minoritetskulturer (exkluderande)    Främja minoritetskulturer (inkluderande) 

 

                                 Assimilationism                  Multikulturalism 

 Kulturell 

 Nationell/ 

        

 

 

Föreställning 

om identiteten  

 

 

Juridisk/ 

Internationell 

                                                                 Universalism 

De partier som verkar ta del av västvärldens paradigmskifte till fördel för assimilationism 

är med andra ord framför allt Sverigedemokraterna, men även Moderaterna som till viss del 

efterföljs av Folkpartiet och Kristdemokraterna. Bland de andra partierna går det inte att 

uttyda en ideologi som anammat denna utveckling. 

7.2.2 En jämförelse av kategoriserade meningar 

Denna del av analysen fördjupar sig i samtliga relevanta meningar som lyfts ut ur 

partiprogrammen och kategoriserats till en integrationsteori. Förekomsten av meningar som 

kategoriserats till integrationsteorierna presenteras i nedanstående tabell 2. Av tabellen 

framgår först hur många meningar i respektive partiprogram som har kategoriserats till varje 

integrationsteori. Inom parentes står den procentuella fördelningen av antalet kategoriseringar 

inom varje enskilt partiprogram. Det är denna procentsats som används i kommande diagram. 

Längst till höger i tabellen beskrivs exakt hur många meningar som sammanlagt 

kategoriserades i varje partiprogram.  
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Kolumnen längst ner till vänster förtydligar att ungefär hälften av samtliga 518 

kategoriserade meningar kom att kategoriseras till multikulturalism, cirka 30 procent 

utgjordes av assimilationism och 20 procent av universalism.  

Tabellen visar att Sverigedemokraterna hade, med sina 68 kategoriseringar, det högsta 

refererandet till assimilationism. Socialdemokraterna använder sig allra mest av meningar 

som kategoriserats till multikulturalism (sett till den procentuella fördelningen har 

Vänsterpartiet lika många) och därpå kommer Centerpartiet. Gällande universalism är det 

Kristdemokraterna som toppar statistiken, efterföljt av Folkpartiet och Miljöpartiet.  

Tabell 2. Integrationspolitiskt budskap i respektive partiprogram 

  

I det kommande diagrammet på nästa sida är partierna ordnade efter blocktillhörighet med 

Sverigedemokraterna allra först, sedan följer alliansen och sist kommer oppositionen. Med en 

ordning som utgår från blocktillhörighet framträder ett tydligare mönster. Graden av 

assimilationism är generellt sett högre bland den sittande regeringen och sjunkande hos 

oppositionen. Det omvända mönstret uppstår för multikulturalismen, där toppar oppositionen 

refererandet till multikulturalismen. För universalismen ser mönstret mer sporadiskt ut.  

 Diagram 1. Integrationspolitiskt budskap i respektive partiprogram 
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Parti Assimilationism Multikulturalism Universalism Antal kategoriseringar 

Centerpartiet 1 (2 %) 46 (82 %) 9 (16 %) 56 (100 %) 

Folkpartiet 20 (25 %) 37 (47 %) 22 (28 %) 79 (100 %) 

Kristdemokraterna 26 (32 %) 25 (31 %) 30 (37 %) 81 (100 %) 

Miljöpartiet 5 (9 %) 32 (58 %) 18 (33 %) 55 (100 %) 

Moderaterna 27 (45 %) 32 (52 %) 2 (3 %) 61 (100 %) 

Socialdemokraterna 7 (10 %) 63 (86 %) 2 (4 %) 72 (100 %) 

Sverigedemokraterna 68 (79 %) 5 (6 %) 13 (15 %) 86 (100 %) 

Vänsterpartiet 1 (4 %) 24 (86 %) 3 (11 %) 28 (100 %) 

Sammanlagt 155 (30 %) 264 (50 %) 99 (20 %) 518 (100 %) 



 
37 

Diagrammet visar att Sverigedemokraterna använder flest meningar som kan kategoriseras 

till assimilationism: knappt åtta av tio meningar som lyfts ut ur deras partiprogram förespråkar 

assimilationism. Efter Sverigedemokraterna följer Moderaterna, sedan Kristdemokraterna och 

Folkpartiet. Moderaterna är det parti i alliansen som innehåller både mest assimilationism och 

multikulturalism. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet har alla 

en låg grad av meningar som klassats som assimilationism; allra lägst har Centerpartiet. 

Gällande multikulturalismen uppstår i grova drag det omvända mönstret. Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Centerpartiet refererar ofta till multikulturalismen och drygt åtta av tio 

kategoriserade meningar förespråkar multikulturalism. Alla partiprogram, utom 

Sverigedemokraternas, innehåller runt en tredjedel multikulturalistiska meningar eller mer. 

För universalismen ser mönstret annorlunda ut. Inget parti är så starkt utmärkande i denna 

integrationsteori som i assimilationismen och multikulturalismen. Detta beror på att de partier 

som använder sig av meningar som tolkas som universalism också har flera delar i sitt 

partiprogram som tolkas till någon annan integrationsteori, utöver universalismen.  

Om blocktillhörighet inkluderas och Sverigedemokraterna exkluderas, tydliggörs de två 

blockens aggregerade ideologi (se diagram 2). Det framgår att alliansen använder sig mer av 

meningar som tolkas som assimilationism och universalism medan oppositionen använder fler 

multikulturalistiska meningar i sina partiprogram. Skillnaden mellan blocken är tydlig fast 

sambanden är mindre än när varje partis partiprogram presenterades. Hade Centerpartiet 

exkluderats ur alliansen hade assimilationismen och universalismen stigit medan 

multikulturalismen hade sjunkit.  

Hade Miljöpartiet exkluderats från oppositionen hade graden av multikulturalism varit 

ännu högre, universalismen hade varit lägre och assimilationismen relativt oförändrad. 

Diagram 2. Alliansens och oppositionens integrationspolitiska budskap  
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Diagram 2 indikerar att dagens regerande allianspartier till viss del är en del av det 

västerländska paradigmskiftet som förespråkar assimilationism snarare än multikulturalism.  

8. Slutdiskussion 

Att analysen utgick från två överlappande men till viss del olika metoder skapar både 

fördelar och brister. Att alltid se till kontexten utan någon direkt kvantifiering kan ge ett stort 

subjektivt utfall samtidigt som att endast se till kategoriserade meningarna och ord kan 

komma att innebära en underskattad tolkning av vad som egentligen står mellan raderna. 

Detta dilemma kännetecknas  av det faktum att hälften av alla kategoriserade meningar kom 

att tillhöra multikulturalism. Att det blev så beror till stor del på att multikulturalismen har 

många likheter med den allmänna synen på demokrati. Dessa likheter är bland annat 

människors lika värde, rätten att förverkliga sig själv, religionsfrihet samt vikten av respekt 

mot oliktänkande. Assimilationismen kan däremot stå i kontrast till demokratiska värderingar 

om majoriteten bestämmer negativt gynnsamma premisser för minoriteter, och många partier 

uttrycker sig inte lika positivt till saker som kan kategoriseras som assimilationism.  

Universalismen kan, som tidigare påpekats, gå åt båda hållen. Folkpartiet och 

Kristdemokraterna illustrerar en universalism med innehåll av assimilationism medan 

Miljöpartiet blandar universalismen med multikulturalism. 

Hade analysen och tolkningen endast utgått från kvantifiering hade resultaten, enligt mig, 

inte viktats optimalt. Eftersom det framträder färre meningar som förespråkar assimilationism 

så bör dessa ges en större viktning än de multikulturalistiska meningar som är mer 

allmängiltiga för hur en demokratisk stat bör fungera. Av denna anledning har detta 

tillvägagångssätt använts. Metoderna kompletterar varandra och pekar samtidigt i samma 

riktning angående partiernas ideologiska integrationsbudskap.  

Partiprogrammen skiljer sig ganska mycket åt från parti till parti i sin utformning. 

Framförallt var Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Kristdemokraternas och Centerpartiets 

partiprogram mer ideologiskt skrivna med färre konkreta förslag på vilken politik som bör 

implementeras. Detta skapar en skillnad mot exempelvis Folkpartiet och Miljöpartiet som har 

väldigt konkreta partiprogram som förklarar vad partierna vill göra och hur de vill göra det.  

Det kan tyckas underligt att alla partier beskriver segregation som något som måste vara 

negativt (dock förklarar Vänsterpartiet segregationen utifrån samhällets strukturer). Det 

verkar glömmas bort att segregation betyder ‖det rumsliga åtskiljandet av 

befolkningsgrupper‖ (Nationalencyklopedin 2010), vilket även innefattar svenskar som väljer 
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att bo i områden där inga invandrare finns. Segregation kan ske frivilligt och måste inte vara 

negativt, men självklart kan segregation få negativa konsekvenser. 

8.1 Reflektioner 

En kvalitativ analys kan hamna i hermeneutikens fälla, vilket innebär att den som gör 

analysen ser det han eller hon söker. För att undvika detta dilemma har grundtanken i 

analysen varit hur varje mening hade tolkats om det var det parti som står längst ifrån det 

undersökta  partiet som hade skrivit meningen. Ett sådant tillvägagångssätt minskar antalet 

felkategoriseringar och felaktiga tolkningar, men utesluter dem inte.  

Validiteten är med största sannolikhet högre i den kvalitativa analysen eftersom den 

framlägger en helhetsbild av partiprogrammen. I denna del är det mer osannolikt att meningar 

interpreteras fel eftersom tolkningen motiveras. I både den kvalitativa och den mer 

kvantitativa undersökningen försöker jag i största möjliga mån ge avkall på alla subjektiva 

och personligt grundade värderingar. Min egen syn på konsekvenserna av liberalism, 

nationalism, ekologism, konservatism eller socialism är inte det som ska framhävas eller 

analyseras.  

Det är viktigt att poängtera att analysen av partiernas partiprogram inte behöver återspegla 

den politik som partierna för eller har fört tidigare. Analysen tar fasta på den text som 

dokumenten innehåller och inget annat. Partiprogrammen bör till viss del spegla partiernas 

ideologi. Det finns dock indikationer på att flera av partierna uppvisar en diskrepans mellan 

deras ideologiska budskap och den politik de för eller förespråkar. Många partiprogram är 

knappt ett decennium gamla och det kan hända att deras syn på integration har ändrats sedan 

dess. Eftersom politiska partier till viss del vill röstmaximera så kan det även vara så att vad 

de gör och säger är i större överrensstämmelse med det påvisade integrationspolitiska 

paradigmskiftet än vad som faktiskt står i partiprogrammen. Det är en intressant fråga att 

ställa sig om det finns något samband mellan alliansens valframgång år 2006 och den 

allmänna opinionen angående integration och immigration. 

Ett problem med undersökningen är att analysen inte kan urskilja om vissa partier har tagit 

del av västvärldens paradigmskifte mot assimilationismen eftersom det kan vara så att 

partierna redan över ett längre tidsperspektiv har haft den politiska åskådning som illustreras i 

detta arbete.  
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8.2 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att använda sig av samma integrationsteoretiska ramverk och 

analysera vilken politik som genomfördes under Socialdemokraternas senaste 

regeringsställning och alliansens nuvarande regering. Eftersom uppsatsen inte har tagit hänsyn 

till en utveckling över tid hade detta varit lämpligt att undersöka i en mer omfattande studie. 

På så sätt kan syftet, nämligen om det sker ett paradigmskifte mot assimilationism på 

bekostnad av multikulturalism, bättre förklaras. Detta är förslag på vidare forskning. Det hade 

även varit intressant att applicera samma teoretiska ramverk på den Europeiska unionens 

Lissabonfördrag. 
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