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Abstract 

The purpose of my study is to study Social Democrats immigration policy over the period 1990 and 

2013. My material consists of party programs and motions that social democracy has raised in 

Parliament. As a research method I used McGee´s ideograph theory.  I use a cluster analysis inspired by 

Kenneth Burke to analyze the meaning of those found ideographs. I also present and use Bitzers 

rhetorical situation in my analyze  

    With help of Burke´s rhetorical situation I could see how the Social Democrats' rhetorical approach to 

immigration policy in the different periods in society. 

    My investigation of the Social Democratic Party program and motions / propositions revealed the 

following ideographs: Democracy, solidarity, equality and freedom. keywords that went to associate to 

the ideographs relating to immigration policy was school, adults, racism, equal rights, democratic 

freedom. 

    Rhetorical could be interpreted as a way to show that in year 2013 the party stands behind a more 

solidarity, equality of human beings in society. Groups such as migrants and refugees should not stick 

out like a social group, but the group should be included in the collective Sweden. 

 

Keywords: Social Democrats, immigration policy, motions, party program, cluster analysis, ideograph, 

rhetoric, politic.   
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1. Inledning 

Invandringspolitik är ett omdiskuterat ämne i Sverige. Alla partier som befinner sig eller har varit 

representerade i riksdagen har åsikter och förslag till invandringspolitik, men har mer eller mindre fokus 

på det området. Det som intresserar mig är hur ett parti utrycker sin invandringspolitik retoriskt under 

tidsperioder av stark främlingsfientlighet. Ett parti som inte förknippas ideologiskt med 

främlingsfientliga åsikter är extra intressant att undersöka eftersom de kan hantera och bemöta 

idéströmningen på olika sätt. En ideologi formas inte i ett vakuum utan växer fram mot bakgrund av 

förändringar i samhället. 

    Det jag har kommit att intressera mig av är inte bara innehållet i ett partiets invandringspolitik utan 

hur den kan betraktas i tiden av påtaglig främlingsfientlighet eller kritik mot invandringspolitik. Att Ny 

demokrati och Sverigedemokraterna vid olika tillfällen blivit invalda in i riksdagen kan vara tecken på 

ökad främlingsfientlighet. Dessa partier blir en del av den retoriska situationen. Socialdemokraterna är 

ett politiskt parti som inte delar denna främlingsfientlighet i sin ideologi eller i sitt partiprogram. Partiet 

har en annorlunda synsätt när det kommer till människosyn, samhällsstruktur och demokrati.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka Socialdemokraternas centrala värden i invandringspolitik ur ett 

samtidshistoriskt perspektiv. Hur stabil är ett politiskt partis ideologi i specifika frågor och hur tar sig 

detta retoriska uttryck? Mer specifikt ämnar jag undersöka vilka aktörer som inkluderas och tilltalas i 

Socialdemokraternas politik i flykting- och invandringsfrågor. 

    Jag skall undersöka hur Socialdemokraternas invandringspolitik förändrats under tidsperioden 1990 

och 2013 utifrån partiprogram och motioner/propositioner samt hur dess idéer uttrycks genom val av 

ideografiska termer.  Det vill säga undersöka vilka ideografer som finns och vilka nyckelord som 

klustrar sig kring dem. Det som gör uppsatsen intressant är att undersöka vilka värden som 

Socialdemokraterna önskar förknippa med flykting- och invandringspolitik. 

 

Mina frågeställningar: 

Frågeställning; 1. Vilka invandringspolitiska idéer uttrycker Socialdemokraterna i sina partiprogram 

respektive riksdagsmotioner under perioden 1990 och 2013? 2. Hur tar sig inkluderingen av invandrare 

och flyktingar retorisk uttryck i dessa texter? Och hur relateras detta till Socialdemokraternas ideologi? 

3. Vilka likheter och skillnader finns hos Socialdemokraternas invandringspolitik under perioden 1990 

och 2013? 
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2 Bakgrund                      

Socialdemokraterna bildades år 1889 och står för jämlikhet och solidaritet, enligt Vår historia. Partiet 

bildades för att verka för införande av demokrati där både kvinnor och män hade rösträtt, bättre 

arbetstidsvillkor och bättre arbetsmiljö (Socialdemokraterna, Vår historia, 2013). 

    Redan 1892 gjorde August Palm det första försöket att skriva den svenska socialdemokratins historia. 

Fram till 1909 var det dock i huvudsak Branting som var arbetarrörelsens historiegraf. År 1892 skrev 

han Socialismen, ett försök att placera den svenska arbetarrörelsen i ett internationellt sammanhang. I 

tidens diskussioner om hur man skulle förhålla sig till liberalernas rösträttstaktik, skrev Axel Danielsson 

1894 Socialdemokratin: Dess uppkomst och utveckling. Den omarbetades grundligt av Branting 1909 

(Linderborg, 2001, s. 49). 

    Från och med 1970 talet tvingades Socialdemokratin till ett ideologiskt tvåfrontskrig mot å ena sidan 

vänstern, miljörörelsen, kvinnorörelsen och å andra sidan näringslivet. Den ekonomiska 

konjunkturnedgången gjorde att man för första gången inte längre ansåg sig ha råd att fortsätta 

välfärdsutbyggnaden, vilket gjorde att reformismen inte längre bekräftades på samma sätt som tidigare. 

Den samförståndsanda mellan näringslivet och Socialdemokratin som tidigare utmärkt den borgerliga 

hegemonin, var bruten (Linderborg, 2001, s. 358). 

    Efter Torbjörn Fälldins regeringsbildning 1979 ser historiebeskrivningen något annorlunda ut. För 

första gången har man fått sin egen oövervinnelighet ifrågasatt. Man framhåller 1970-talets reformer 

inom arbetslivet, 40-timmars arbetsvecka, sociala försäkringar, pensionsreformer, och så vidare. I 

jubileumshistoriken från 1988 görs ett första rörelsehistoriskt försök att verkligen förklara valnederlagen 

1976 och 1979, och det är en relativ självkritisk rannsakan: samhällsmakten är för anonym, 

kommunerna för stora, byråkratin för mäktig, skatterna för höga, förorterna för opersonliga, 

kommunalpolitikerna för maktfullkomliga. Därtill har man varit oeniga i kärnkrafts- och 

löntagarfondsfrågan och haft för dåliga profilerad miljöpolitik (Linderborg, 2001, s. 358). 

    Varken invandrarpolitiken eller invandrarnas (arbets)liv återfinns i rörelsehistoriken. Man kan särskilt 

uppmärksamma att den stora gruppen av arbetskraftinvandrare saknas, trots att dessa mycket påtagligt 

förändrat både LO-kollektivets och det svenska samhällets utseende. Inte heller i SFEAV-projektet 

uppmärksammas arbetskraftsinvandringen eller invandrarproblematiken. Invandrarna lyser med sin 

frånvaro i fackföreningshistorikernas bildmaterial. I SFEAV-projektets huvudbok (1988) återger endast 

en av 50 fotografier, som illustrerar boken, arbetande kvinnor och inget föreställer en invandrare 

(Linderborg, 2001, s. 373).  

    Förutom de flyktingar som anlände från Finland, Baltikum och Tyskland under andra världskriget var 

Sverige ett traditionellt ett utvandrarland. Många har sedan 1800-talet mitt emigrerat främst till Amerika 

för att skapa sig ett bättre liv. På 1950- och 1960-talen sökte sig människor istället hit för att få arbete. 
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Svensk industri ropade efter arbetskraft. Flest invandrare kom från Finland, som ett resultat av 

arbetslösheten och att nordiska medborgare från 1955 kunde arbeta och bosätta sig fritt i hela Norden. 

Storföretagen värvade också arbetare från forna Jugoslavien, Grekland och Turkiet. Dessutom kom 

flyktingar, från Ungern efter Sovjets angrepp 1956, från militärdiktaturen Grekland efter 1967 och från 

Polen efter den antisemitiska vågen 1968. När den ekonomiska konjunkturen vände infördes 1972 ett 

stopp för utomnordisk arbetskraftsinvandring. Den invandring som sedan dess har förekommit har gällt 

flyktingar och familjer som fått återförenas (Nilsson, 2009, s. 112-113). 

 

2.1 Tidigare forskning  

Vid Växjö universitet inom institution för humaniora har Jesper Johansson skrivit en akademisk 

avhandling för filosofiedoktorsexamen med rubrik ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här. 

Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981”(2008). Avhandlingens syfte är att analysera 

LO:s budskap och argumentationslinje samt dess institutionella och sociala praktiker när det gäller 

invandrades introduktion, inkorporering och delaktighet i det svenska samhället. Johansson har också 

som målsättning att undersöka hur maktrelationer av över- och underordning, baserade på kategoriera 

klass, etnicitet. nation, kön och delvis generation, formas genom ideologiska processer av inkludering 

och gränsdragningar i retoriska tal, texter och in institutionella praktiker inom LO (Johansson, 2008, s. 

15-19).  

      Johansson har använt sig av en ideologikritisk tolkningsmetod vid studiet av LO:s retoriska 

argumentationslinjer, sociala och institutionella praktiker. Han har analyserat hur maktutövning skapas 

genom hierarkiska och uteslutande kategorier och synliggöra hur ideologiska kategorier förmedlas och 

opererar genom språket. Men språket i sig är inte i fokus utan den empiriska analysen syftar till att 

blottlägga underliggande föreställningar och mönster bakom olika LO-argument och tolka betydelsen av 

dessa i en samhällelig kontext. (Johansson, 2008, s. 24) 

     Det källmaterial som används i avhandlingen består nästan enbart av fackligt producerat material, 

tryckt såväl som otryckt. Materialet är både omfattande och skiftande och består bland annat av 

korrespondens, PM, rapporter, avtal, råds-, kommitté- och enhetsprotokoll, kurs- och konferensmaterial 

samt internt utrednings- och arbetsmaterial (Johansson, 2008, s. 93-104) 

      Johanssons kom fram till följande resultat. Enligt Johansson ökade kommunikationssvårigheterna 

eller i varje fall föreställningarna om svårigheter på arbetsplatserna under slutet av 1960-talet som en 

följd av ökad invandring från Sydeuropa, delvis också från Finland, vilket ledde till krav på att LO 

skulle agera i frågor om språkundervisning och introduktionsinsatser. LO centralt var dock avvaktande 

och menade att det var upp till varje förbund att agera. Men i samband med vänstervågen och De vilda 

strejkerna, speciellt gruvstrejken i slutet av 1960-talet, ändrade LO-ledningen ståndpunkt eftersom man 
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trodde att invandrade arbetare (finländare vad gäller gruvstrejken) låg bakom de ökade konflikterna. LO 

började samordna studiecirklar, informationsinsatser och svenskundervisning (Johansson, 2008, s. 122) 

       LO fortsatte under 1970-talets början sin argumentering om kopplingen mellan reglerad och 

begränsad invandring och ökade åtgärder för att underlätta anpassningen av den ”befintliga utländska 

arbetskraften”. LO krävde med allt större emfas att inhemska grupper som kvinnor, funktionshindrade, 

ungdomar och äldre skulle få företrädde till arbeten hellre än att det satsades på ytterligare invandring. 

     LO förespråkade en generös flyktingpolitik samtidigt som organisationen menade att mottagandet 

måste vägas mot det svenska samhällets möjligheter att utifrån ekonomiska och sociala resurser ta emot 

dessa. LO förespråkade därför fortsatt reglerad arbetskraftsinvandring och en viss restriktivitet vad 

gällde humanitärt motiverad flyktinginvandring (Johansson, 2008, s. 175)  

Johannsson har undersökt LO:s invandrarpolitik och använt en ideologikritisk inriktning. Jag kommer 

också ha en ideologikritisk del i mitt arbete. Jag kommer dock fokusera på Socialdemokraternas 

partiprogram. Jag kopplar ideologi med ideograf och kluster analys. Detta har Johansson inte med i sin 

avhandling, Vi båda har fokus på invandringspolitik, fast vi använder olika metoder och material i vårt 

arbete.  Det är intressant att lyfta fram olika perspektiv på invandringspolitik där av motiveringen att ha 

med Johansson avhandling.      

      Vid Södertörns högskola inom Institutionen för kommunikation, medier och IT har Axel Bruér 

skrivit en C uppsats med rubriken ”Håkan Juholt och Skavlan: En uppsats om pratshowens möjligheter 

och begränsningar för partiledare i förtroendekris” (2012). Bruér skriver om Socialdemokraternas före 

detta partiledare Håkan Juholt. Hans uppsats handlar om samspelet mellan medier och politiker i 

relation till retorisk situation, samt humorn roll i detta. Bruér tar upp förhållandet mellan dagens 

politiker och dagens medielandskap, och de problem politiker möter när de inte kan hantera ett specifikt 

mediums krav. Materialet har utgått från sex artiklar från kvällstidningen Aftonbladet och ett videoklipp 

från SVT:s webbtv kanal SVT Play.  Metodvis har han använt sig av Kenneth Burkes klusteranalys och 

Lloyd Bitzers retoriska situation (Bruér, 2012, s. 5-24) 

     Lite kortfattat kring Bruér resultat. Undersökningen visade att Aftonbladet omtalade Juholt i 

övervägande positiva ordalag innan Juholt-krisen börjar. Vad klusteranalysen pekade på att Juholt 

nästan blir omtalad som en frälsarfigur bland de samtida problem Sverige hade 2011. När krisen börjar 

blev Juholt omtalad som lögnaktig, girig och arrogant. Klusteranalysen visade att Skavlan värderar 

Juholt negativt, exempelvis med klustren ostrategisk, ostrukturerad och ifrågasättande av din person. 

(Bruér, 2012, s. 42- 47) 

     Eftersom Axel Bruér analys berört Socialdemokraterna och klusteranalys valde jag att ta med denna 

uppsats. Han har valt att retoriskt inrikta sig på framing kopplat till klusteranalys. Men det som är 
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intressant för mig är att undersöka partiprogram kopplat till klusteranalys. Detta i syfte att synliggöra 

Socialdemokraternas syn på invandrings – flyktingspolitik.  

    Vid Göteborgs universitet inom statsvetenskapliga institutionen har Carl Dahlström skrivit en 

avhandling med rubriken ”Nästan välkomna: Invandrarpolitikens retorik och praktik” (2004). Carl 

Dahlström diskuterar i sin avhandling hur svensk invandringspolitik har fått legitimitet från tidigare 

invandrarpolitik. Dahlström menar att den svenska invandringspolitikens trovärdighet har byggt på att 

ansvariga politiker tagit avstånd från tidigare politik som förts.  

    Slutsatserna i avhandlingen visar att alla viktiga invandrarpolitiska program infördes under 1960-tal 

och 1970-tal. Dahlströms avhandling är ett försök att förklara denna förbryllande skillnad mellan retorik 

och praktik. Dahlström menar att retoriken utvärderas i allmänna politiska debatter medan praktiken 

utvärderas genom revisioner. Förklaringen till skillnaden mellan invandrarpolitikens retorik och praktik 

är att de bedöms på så olika sätt. I dessa olika sammanhang olika frågor ställs, den offentliga debatten 

fokuserar på frågor om moraliska värderingar, och regeringen fokuserar på frågor om effektivitet Den 

invandrarpolitiska retoriken bedöms i första hand i den offentliga politiska diskussionen, bland annat i 

media, medan den invandrarpolitiska praktiken bedöms i olika typer av statliga utvärderingar och 

utredningar. Detta skapar en frikoppling mellan retorik och praktik. Syftet med både retoriska och 

praktiska förändringar är att öka politisk legitimitet, men detta görs på olika sätt och därför med olika 

konsekvenser. 

    Retoriken har sålunda byggt på flera olika invandrarpolitiska principer mellan 1964 och 2000. 

Praktiken har däremot varit i princip oförändrad under samma period. Carl Dahlströms teori beskriver 

invandringspolitik med hjälp av tre dimensioner som bildar ett matrix med vars hjälp man kan 

positionera det politiska förhållningssättet. 

     en kulturella  uridiska  den inkluderande exkluderande och den selektiva generella.  är man sätter 

ihop dessa tre dimensioner  får vi åtta t per av invandrarpolitik.  en mångkulturella politiken  

segregationspolitiken, identitetspolitiken, assimilationspolitiken, den residualistisk politiken, den 

nationella residualistiska politiken, den universalistiska politiken och den nationella universalistiska 

politiken. Denna teori kan tillämpas vid behov. Jag ser Dahlströms teori som hjälpmedel/komplement 

till mina övriga valda teorimodeller. Dahlströms dimensioner på invandring undersökt i syfte att förstå 

Socialdemokraternas syn på människovärde (Dahlström, 2004, s.41-42). 

    Vid Högskolan i Halmstad inom sektion för Hälsa och Samhälle avdelning statsvetenskap har Nizar 

Hussain Tarik skrivit en uppsats med rubriken ”Politik i Retorik och Praktik. En studie av Folkpartiets 

invandrarpolitik från 1990-2009” (2011). Eftersom hennes analys berört invandringspolitik valde jag att 

ta med denna uppsats. I uppsatsen av Nizar Hussain Tarik (2011) består materialet av partiprogram och 

motioner från Folkpartiet. Uppsatsen innehåller tre frågor. 
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     rågeställning   .  ilka invandrarpolitiska id er uttr cker  olkpartiet i sina partiprogram respektive 

riksdagsmotioner under perioden     -       .  ilka likheter och skillnader finns hos  olkpartiets 

invandrarpolitik under perioden     -       .  är har viktiga förändringar skett angående Folkpartiets 

invandrarpolitik? Tariks material bestod av fem partiprogram. Dessa program var från 1990, 1997, 

2003, 2007 och 2009. Motioner som hon använt sig av är hämtade från riksdagens databas, webbsidan 

riksdagen.se (Hussein Tarik, 2011 s. 16). 

    Hussain Tarik har valt en kvalitativ textanalys som metod, och kommit fram till att Folkpartiets 

partiprogram från 90 och 97 har en kulturell och inkluderande politik  samt ett generellt s nsätt.  et 

innebär att  olkpartiet vill stöd a alla kulturer samt religiösa verksamheter på samma villkor.  olkpartiet 

anser att invandrare måste inkluderas i samhället respektive i det politiska livet   ussain  arik        s. 

42). Vidare kommer Tarik fram till att Folkpartiet (           ger stöd till både minoriteter respektive 

ma oriteten på samma villkor och menar att alla har samma rättigheter och sk ldigheter i samhället. 

Folkpartiet (1990, 1997) har en kulturell, inkluderande och generell politisk syn. Folkpartiet (20    

             olkpartiet har en kulturell  inkluderande och selektiv politik och dessa dimensioner är ett 

uttr ck för en mångkulturell invandrarpolitik.  olkpartiet under   -talet har en och samma politik 

medan politiken 2003, 2007 och 2009 skiljer sig från ovannämnda politik (Hussain Tarik, 201,1 s. 42-

43).  on får också svar på sin tred e frågeställning.  a   olkpartiets invandrarpolitik har förändrat under 

1990-2009 (Hussein Tarik, 2011, s. 43). 

 

3. Teori 

 

3.1 Politisk retorik 

I den nya utgåvan av Aristoteles Retoriken går det att läsa om de tre taltyperna. Dessa talgenrer är 

politisk tal (genus deliberativum), hyllningstal(genus demonstrativum) och juridiskt tal (genus judicale). 

Värt att notera är att dessa talgenrer kan flyta samman. I en politisk situation ett tal som präglas av genus 

deliberativum även innehålla spår av de andra taltyperna. Det som avgör vilken genre ett tal ska räknas 

till är alltså enligt definitionen inte var talet hålls, utan vilket slags åhörare det riktar sig till (Aristoteles, 

2012, s. 1.3.2-3; 1358b).  

    Genus demonstrativum är det prisade eller fördömande talet och hör hemma inom emotionella 

sammanhang. Genus judicale är det försvarande eller anklagade talet och de råder främst inom juridiken. 

Detta är den moderna tolkningen av de klassiska taltyperna. Genus deliberativum förekommer främst i 

den politiska diskursen, där talaren förordar eller avråder en viss handling. I Retoriken kan vi läsa att 
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Aristoteles definiera taltyperna på liknade sätt, men att hans sätt att se på taltyperna är mer öppen för 

tolkning Aristoteles, 2012, s. 1.3.2-3; 1358b).     

 

3.2 Politisk ideologi 

I Göran Bergström och Kristina Boréus bok Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys går det att läsa om definition av ideologi. Ideologier uppfattas ofta som 

samlingar av idéer som rör samhället och politiken. Ordet ideologi kommer från grekiskan och betyder 

läran om idéer. Ideologi beskrivs som en målinriktad och systematisk sammanställning av politiska 

ståndpunkter eller som utopier, eller som verklighetsfrämmande hjärnspöken. Ordet ideologi används 

alltjämt med olika innebörder (2005, s. 150).   

    Det finns åtminstone två huvudstråk av ideologidefinitioner. I det ena definieras ideologi som någon 

typ av idésystem. Flera samhällsvetare förordar en sådan mer neutral definition som inte bygger in i 

själva definitionen någonting om de effekter som sådana system kan ha. I det andra huvudstråket ryms 

en syn på ideologi enligt vilken ideologiers funktion byggs in i begreppet. Man kan t.ex. se ideologier 

som sådana åskådningar som bidrar till samhällets sammanhållning eller som legitimerar specifika 

klassintressen. (2005, s. 150).   

    Reidar Larsson beskriver ideologi utifrån sju dimensioner: Grundvärderingar, människosyn, 

Viktigaste enhet i samhället, metoder för samhällsförändring (handlingsförslag), politisk styrelseform, 

ekonomisk organisation och slutligen utopi.  Jag använder mig av tre av Larssons sju dimensioner. Detta 

är grundvärderingar, människosyn och utopi. Anledningen är för att jag ser dessa dimensioner som bäst 

lämpliga för att koppla till Socialdemokraternas uttalanden om invandrings- och flyktingpolitik. För att 

kunna få en översikt över Larssons syn på ideologi har jag valt att presentera samtliga dimensioner 

nedan.   

 

3.2.1 Grundvärderingar 

Inom politiken har ett parti allt som oftast en del värden som får representera en slags grund för partiet 

och deras ideologi. Exempel på sådana värden är ekonomisk tillväxt, ekonomisk utjämning, individens 

frihet från yttre tvång, alla människors aktiva deltagande i politiska beslut. Ideologierna är system av 

värderingar som täcker de flesta sektorer av samhället (Larsson, 2006, s. 16). Ett av kraven på en 

politisk ideologi är just att den skall uttala sig om hela samhällets organisation Ett politiskt program för 

bara en viss sektor av samhället bör alltså inte kallas en politisk ideologi (Larsson, 2006, s. 16). 

    En värdering är ett uttalande om att ett visst värde bör sättas högre än ett annat värde, till exempel att 

ekonomisk tillväxt är viktigare än ekonomisk utjämning. Detta uttalande innebär samtidigt en allmän 

rekommendation om hur den ekonomiska politiken bör bedrivas. Ett sådant rekommenderade uttalande 
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kallas för normativt uttalande (Larsson 2006, s 16). När man analyserar politiska ideologier är det 

viktigt att klargöra hur olika värden vägs mot varandra. Det gäller för övrigt alla analys av politiska 

texter (Larsson, 2006, s. 16). 

 

3.2.2 Människosyn 

När man söker svar på frågorna hur samhället skall styras och hur mycket staten skall ingripa och 

kontrollera medborgarna är det viktigt att undersöka ideologiernas människosyn. Man måste se efter hur 

de ser på de vanliga människornas  ”gemene mans”  politiska förmåga och hur de anser att människorna 

är mot varandra (Larsson, 2006, s. 17). 

 

3.2.3 Politisk styrelseform 

Är man anhängare av folkstyrelse i någon form så förutsätter det att man tror att människorna har 

förmåga, och ungefär lika stor förmåga, att själva förstå och bedöma politiska frågor. Tror man att 

människorna inte har den förmågan, eller inte kommer att ha den på länge än, då bör man bli anhängare 

av elitstyrelsen. Tror man att det finns mycket stora skillnader mellan i politisk förmåga mellan 

människorna är man också anhängare av elitstyrelsen (Larsson, 2006, s. 18). 

    Tror man att människorna är fredliga och benägna att samarbeta och hjälpa varandra vill man inte att 

staten skall ingripa så hårt i människors liv. Tror man att människorna egentligen är aggressiva, 

egoistiska och krigiska kräver man stränga lagar, stark polis och krigsmakt, alltså starka medel för att 

upprätthålla fred mellan människorna (Larsson, 2006, s. 18). 

 

3.2.4 Metoder för samhällsförändring 

Beroende på hur man bedömer den politiska verkligheten och erfarenheterna från historien tror man i 

olika ideologier på gradvis förändring eller plötslig, total förändring som det normala och önskvärda. 

Anhängare av den gradvisa förändringen tänker sig att samhället förändras ungefär som ett träd som 

växer sig större och större. En del grenar dör, eller klipps bort, nya skott och nya grenar kommer till. Det 

tänkesättet förknippas med en fredlig metod för samhällsbyggande och i vår tid mot den politiska 

demokratin (Larsson, 2006, s. 18).  

 

3.2.5 Viktiga enheter i samhället 

För många rörelser i dag är den egna nationens självständighet och storhet det främsta politiska målet. 

För dem blir nationen den viktigaste politiska enheten. Andra enheter som förekommer i ideologierna är 

individ, familj, klass, ras och folkslag. När man sätter en sådan enhet högre än andra menar man 

naturligtvis att andra enheter är mindre viktiga och måste underordna sig. Att sätta nationen främst är 
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samtidigt ett krav att individer, grupper, och klasser skall underordna sig nationens behov, uppoffra sig 

för dem. Sätter man individen främst blir andra gruppbildningar och lojaliteter underordnade (Larsson, 

2006, s. 19).        

 

3.2.6 Ekonomisk organisation 

Frågan om ekonomisk organisation hör till de mest omstridda i politiken under alla tider. Genom dem 

avgörs frågor om maktfördelning och inkomstfördelning. För att se vilka kombinationsmöjligheter som 

finns - och för att se var ideologierna står - kan man göra ett enkelt schema. Schemat visar hur man kan 

ordna det i samhället i stort. När man talar om ekonomisk demokrati menar man en ordning där den 

offentliga makten avgör viktiga frågor om produktion och konsumtion. Detta förutsätter att åtminstone 

en viss grad av politisk styrning av ekonomi förekommer (Larsson, 2006, s. 19).        

    När man talar om företagsekonomi menar man en ordning där de anställda i ett företag helt 

(självbestämmanderätt) eller delvis (medinflytande) kan påverka beslut inom företag. I ett system med 

både ekonomisk demokrati och företagsdemokrati måste man dra upp en gräns mellan frågor som skall 

avgöras av politiska instanser och frågor som skall överlämnas åt de anställda (Larsson, 2006, s. 19-20). 

 

3.2.7 Utopi 

I var e ideologi finns mer eller mindre t dligt ett ”slutmål” för hela politiken.  et slutmålet kallas utopi  

vilket betecknar ett kommande idealtillstånd.  astän man kan tvivla på att det ”goda samhället” 

någonsin skall bli verklighet kan ideologiernas mål ändå bli klarare om man diskuterar utopin. Två saker 

tycks vara gemensamma för alla ideologiers framtidsideal: Fred och frånvaro av sociala konflikter. Det 

finns tydligen en för nästan alla människor gemensam längtan efter social harmoni (Larsson, 2006, s. 

19-20). 

 

3.3 Bitzers retoriska situation 

För att kunna undersöka och förstå Socialdemokraternas invandringspolitik i relation till den omgivna 

kontexten är Lloyd F. Bitzers teori om retorisk situation till hjälp. I Bitzers teori är ett retoriskt yttrande 

alltid en produkt av en retorisk situation. Han liknar denna relation med hur ett svar alltid är relaterat till 

en fråga. Med andra ord menar Bitzer att det är situationen som ger upphov till den retoriska handlingen. 

För att ett yttrande ska anses vara retorisk måste detta vara en respons på, vad vi kan kalla för, ett 

retorisk påträngande problem. Bitzer har valt att använda begreppet exigence (1968, s. 1-15). Det 

påträngande problemet är retoriskt om en talhandling kan lösa problemet (1999, s. 221). Ett påträngande 

problem som inte kan modifieras eller lösas är inte heller retoriskt. Bitzer menar att det i varje retorisk 
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situation finns ett eller ibland flera påträngande problem som styr över vilken publik som kan adresseras 

och vilka typer av förändringar denna talhandling kan ge upphov till (1999, s. 221). 

    För att problemet skall kunna lösas genom en retorisk yttrande måste det finnas en retorisk publik. 

Bitzer använder begreppet audience (1999, s. 221). Denna publik anses endast vara retorisk om publiken 

på något vis kan påverkas och denna påverkan bidrar till lösningen på problemet. En talare måste kunna 

påverka publikens sätt att tänka för att uppmana till förändring. Bitzer menar att på detta vis är alltid det 

retoriska problemet och den retoriska publiken sammanlänkande (1999, s. 221).  

    I en retorisk situation finns det begränsningar/villkor en talare måste anpassa sig efter. Det vi kallar 

för retoriska villkor är ett begrepp som Bitzer väljer att kalla för constraints. Vad den retoriska 

funktionen utgör i en situation, beror på varje situation i sig (Bitzer 1999, s. 221).     

   Lloyd F. Bitzers menar att bruket av politisk retorik är mycket mer än användningar eller felaktig 

användning av språket.  Det är engagemang motiv, principer, tankar, argument och känslor i 

kommunikationen – ett engagemang som fungerar pragmatiskt att forma attityder och hjälpa till att 

hantera ett brett spektrum av samhällsfrågor. Den politiska retoriken fungerar både som ett sätt att tänka 

och som ett instrument för uttryck och handling (1998, s. 1).  Vidare menar Bitzer att varje medborgare 

som överlägger och skapa meddelanden om medborgerliga frågor, mål och medel, välja argument och 

bevis, viktningsfaktorer fördel, rättvisa och dygd bedriver politisk retorik.  (1998, s. 4). 

    Syftet med en analys av den retoriska situationen är att lyfta fram Socialdemokraternas retoriska syn 

på invandringspolitik i dessa valda perioder i samhället. Detta gäller för hela tidsperioden och inte 

enstaka delar av situationen. På så vis finner vi tecken på hur partiet svarar tillbaka på de partier som 

står för främlingsfientlighet.      

 

3.4 McGee ideografteori 

. I boken Contemporary Rhetorical Theory fann jag Michael Calvin McGees The”Ideograph” A link 

Between Rhetoric and ideology. Där har McGee beskrivit hur en ideografisk teori bör tillämpas. För att 

ett begrepp/värdeord ska räknas som en ideografisk term måste den finnas i en politisk diskurs.  Dessa 

begrepp är inte tänkt att endast experter ska använda, utan de förekommer i alla möjliga offentliga 

samtal. Tecken på ideografer går att finna i nyhetssändningar, radioprogram, i politiska texter och tal 

och i vardagliga samtal. 

    En ideograf skapar en effekt först när man sätter ideografen i en situation. En ideograf kan också få 

olika slags effekt beroende på vilken kontext man väljer att använda den i. Inom politisk diskurs 

används ideografer i syfte att förändra eller få människor att agera mot något.  

    En del ideografer är positivt laddade medan andra är negativt laddade. En del värdeord kan ses både 

som ideografer och icke-ideografer. Ett ord som inte är tänkt att användas i en ideologisk kontext räknas 
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inte som en ideograf. Ideografer är också kulturbundna, för att de förekommer i alla slags samhällen. En 

medborgare i en kultur måste förstå de ideografer som råder i ett samhälle. Att vara en del av 

samhällslivet innebär att förstå och respektera samhällets ideografer (2009, s. 425- 440). 

 

3.5 Topos 

Maria Wolrath Söderberg har i sin avhandling Topos som meningskapare: Retorikens topiska perspektiv 

på tänkande och lärande genom argumentation undersökt topos-begreppet. Där hon bland annat anser 

att topos är som alla viktigast när det kommer till tal om mänskliga frågor, om samhället, politik, moral 

och relationer. Annars riskerar vi att resonera platt, onyanserat, intolerant och okritiskt (Wolrath-

Söderberg, 2012, s. 78).     

      on menar att topos fungerar ”som platser i minnet.” med det menas att göra en sinnlig kartläggning  

där man kan sortera minnena på olika platser eller att man organiserade minnena i olika rum i sitt inre. 

Detta är väldigt effektivt. När man har minnen och intryck sorterade i ett inre rum på detta sätt är det 

möjligt att leta bland dessa för att nå dem igen. Det kan exempelvis handla om att finna information till 

ett tal (Wolrath-Söderberg, 2012, s. 15).     

     Wolrath Söderberg tar upp ett förslag på en utvecklad toposmodell. Topos fungerar som diskursiva 

verktyg, argumentativa vanor och som mötesplatser för meningsskapande. För Wolrath Söderberg finns 

ett samband mellan dessa tre sätt att se på topos (Wolrath-Söderberg, 2012, s. 116).     

     Enligt Aristoteles topos en ”plats” eller ”ställe”  är en term som betecknar en argumentationsform 

eller ett argumentsmönster eller mer eller mindre konkret den plats varifrån man kan hämta lämpliga 

argument (Aristoteles, 2012, s. 1358a).  

Aristoteles förklarar topiker som platser dit talaren kan vända sig för att leta efter tillgängliga medel för 

övertygande (available means of persuasion). Han använde dock inte ordet topos som en retorisk term. 

Aristoteles vill skilja mellan ämnen(species) och de topoi som kan användas vid diskussioner om olika 

ämnen. Även om ämnet i sig varierar kan samma topos vara tillämpbar.(Aristoteles, 2007, s. 44-f). 

     För min analys är topos viktigt därför att ideograferna inte alltid explicitgörs i partiprogrammen. Om 

detta konkretiserar jag närmare i avsnitt 5.3. 

 

4. Material 

I detta kapitel redogör jag för mitt material. Jag har valt att använda mig av två partiprogram från 

Socialdemokraterna från olika tidsperioder. Syftet är att undersöka hur man har valt att retoriskt uttrycka 

sig om värden kring invandringsfrågan. Den ena är partiprogrammet från 1990. Den andra är 2013 års 

partiprogram. Jag har valt just dessa material utifrån antagandet att främlingsfientliga krafter hade ett 
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starkt inflytande i samhället eftersom främlingsfientliga partier valdes in i Sveriges riksdag vid dessa 

tidpunkter. Utöver partiprogrammen har jag använt mig av en undersökande analys av 

Socialdemokraternas motioner samt propositioner som presenterats i 1990/91:195 Aktiv flykting- och 

immigrationspolitik m.m.  Samt en undersökande analys av Socialdemokraterna presenterats i 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13: AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m. 

4.1 Metod   

Min metod gick ut så att jag först läste igenom partiprogrammen. Efter en noggrann läsning av hela 

programmen valde jag ut stycken som jag bedömde varit mest relevanta för uppsatsen ämne. Det är 

uttalanden från partiet som berör sakfrågan invandring och flyktingpolitik. 

    Därefter analyserade jag totalt 13 motioner/propositioner från de valda perioderna. Skillnaden mellan 

motion och proposition är att motion är ett förslag från någon representant i riksdagen och en 

proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen. Dessa 13 motioner och propositioner är valda av 

motiveringen att de var mest relevanta och informativa när det kommer till invandrare och flyktingar. 

Min sökning utgick från n ckelorden ”Socialdemokraterna”  ”invandringspolitik”  ”    ” samt ”    ”. 

Jag valde att ta med motioner och propositioner i syfte att beröra flera aspekter kring sakfrågan 

invandrare och flyktingar. Det vill säga aspekter som berör arbete, bostad, utbildning osv.  

     Innan vi tittar närmare på analysen vill jag beskriva mina analysansatser lite mer i detalj och visa hur 

jag kombinerar dem. Under teorikapitlet har jag med en ideologikritiskt ansats. Syftet med en ideologisk 

kritik är att undersöka text relaterat till invandring och flyktingspolitik och sedan se ifall texten relateras 

ihop med Socialdemokraternas värden och ideologi. Jag beskriver min tillämpning av Michael McGees 

ideografteori och Kenneth Burkes klusteranalys  

 

4.2 Ideologikritisk ansats 

I Bergström och Boréus Textens mening och makt presenteras ett antal olika analysmetoder för 

ideologikritik. I en ideologikritisk analys studeras det hur texter problematiserar eller reproducerar 

sociala, kulturella eller politiska värdestrukturer (2005, s. 167).  Bland dessa metoder presenteras en 

trestegsmodell, där texten studeras med tre olika syften. I den första delen studeras själva texten, 

exempelvis i form av närläsning. Nästa steg i denna ideologikritiska analys är att begripliggöra den 

latenta delen i texten, vilket görs genom att ställa följande fråga: Vilken verklighet handlar texten om? 

(2005, s. 167). Det tredje och slutliga steget i denna modell är till för att göra allt mer begripligt genom 

att kontexten beskrivs. En ideologi får ingen innebörd om den inte relateras till bland annat samhälleliga 

grupperingar och institutioner. Vilka representerar ideologin? Vilka andra uppfattningar strider den 

emot? (2005, s. 167).   
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4.3 Ideografisk analys 

Enligt McGees teori är en ideograf ett explicit använt ideologiskt begrepp. Dessutom har jag dock fått 

tolka närvaron av vad jag i uppsatsen kallar för underförstådda ideografer, det vill säga implicita 

ideologiska grundvärden som driver argumentationen i texterna. Dessa underförstådda ideografer är 

intressanta för att förstå hela den Socialdemokratiska ideologiska kontexten. McGees ideografer kan 

vara en nyttig metod för att analysera det skrivna i texterna. Ideografer utan någon slags koppling till sitt 

sammanhang blir nämligen väldigt tunt som analysmetod. Det som är intressant för denna uppsats är att 

undersöka hur valda ideografer kan kopplas till partiets invandringspolitik. 

 

4.4 Burkes klusteranalys 

Kenneth Burkes klusteranalys går ut på att förstå att en text ofta har ett större samband med ett visst 

antal teman som återkommer ett flertal gånger under textens gång. Dessa teman eller nyckelord 

samspelar med varandra på en djupare nivå. Det är möjligt att finna sig en djupare förståelse genom en 

närläsning av texten och på så vis urskilja dynamiken mellan de teman som ingår. Först då kan man 

förstå textens struktur och budskap (Burke, 1966, s. 47).  

     Vid tillämpning av en klusteranalys på en artefakt är det fyra steg man brukar utgå från. Det första 

steget i en klusteranalys är att finna lämpliga nyckeltermer som går att identifiera i den valda artefakten. 

Det är klokt att begränsa sig till fem till sex termer. Har man för många blir det komplext och svårt att 

analysera artefakten. Genom att studera frekvens eller intensitet avgörs betydelserna av termerna. 

 rekvens är om det är ord som uppkommer ofta  exempelvis ”dröm” i Martin Luther Kings tal. Intensitet 

är ord som inte förekommer särskilt ofta, men är antingen, kritiska för det centrala argument som 

används.  eller beskriver starka känslor. Exempel på intensitet finner vi i ordet ”ondska” i George W. 

Bushs tal efter 11 september.  S älva ordet ”ondska” förekom inte ofta men hela talet skulle förändras 

om det byttes ut (Foss, 2009, s. 66–67). 

    Efter att ha identifierat artefaktens nyckeltermer är nästa steg i en klusteranalys att kartlägga dessa. 

Det vill säga att se vilka ord som klustrar sig kring nyckeltermerna. Burke menar att dessa kan 

upptäckas i form av närhet  via bindeord som ”och” samt orsak-verkan samband. Det tredje och slutliga 

steget görs först när allt material har samlats. Det är att analysera och försöka förklara artefakten. Mer 

bestämt är att man gör ett försök att hitta mönster i associationerna eller sambanden som upptäcktes i 

steget dessförinnan. Dessa avslöjar den världsbild som retorn har skapat. Exempelvis om retorn alltid 

har associerat en speciell bild med ett nyckelbegrepp tyder de på att nyckelbegreppets innebörd för 

retorn är påverkad eller modifierad av den bilden (Foss, 2009, s. 67–68). I analysen av mitt material har 
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särskilt framträdande ideografer behandlats som nyckelord, vilka sedan har analyserats utifrån 

klustermetoden ovan. 

    Jag använder mig av Kenneth Burkes klusteranalys för att förstå innebörden av funna ideografer. En 

klusteranalys är en metod för att förstå budskap och strukturen i en text på djupare nivå. McGees teori 

identifierar ideografer, Burkes teori kopplar samman nyckeltermer ihop med ideograferna. 

 

5. Analys 

Upplägget för analyskapitlet ser ut på följande sätt.  Jag börjar med att beskriva den retoriska situationen 

i Sverige 1990-1994. Sedan beskrivs Socialdemokraternas 1990 års partiprogram. Jag tolkade 

ideograferna och dess kluster utifrån texternas retoriska situation, och hur ideograferna relateras till de 

dimensioner Larsson identifierar för en politisk ideologi (se avsnitt 3.2). Larssons dimensioner är tänkt 

att användas för att synliggöra Socialdemokraternas ideologiska värden i partiprogrammen samt mina 

valda motioner/propositioner. Vidare presenteras de funna ideograferna från 1990 års partiprogram (se 

avsnitt 5.3) När jag väl fann mina ideografer undersökte jag vilka nyckelord som kopplas till 

ideograferna (se avsnitt 4.3). Slutligen motioner och propositioner i riksdagen 1990.   Efter att jag 

undersökt motionerna och propositionerna tittade jag på partiets visioner och handlingsförslag (se 

avsnitt 5.4). Detta mönster fortsätter i analyskapitlet. Jag beskriver den retoriska situationen i Sverige 

2010-2014. Sedan beskrivs 2013 års partiprogram för Socialdemokraterna Sedan presenteras funna 

ideografer i 2013 partiprogram (se avsnitt 5.7). Slutligen motioner och propositioner i riksdagen 

2012/13 (se avsnitt 5.8).       

 

5.1 Den retoriska situationen i Sverige 1990-1994 

För socialdemokraternas partiprogram 1990 är den retoriska publiken teoretiskt sett alla medborgare i 

Sverige som fyllt 18 år. Alla medborgare i landet har rätt och möjlighet att läsa Socialdemokraternas 

partiprogram och motioner/propositioner. Den direkta publiken är nog ändå människorna som ser sig 

själva som anhängare till partiet och som sympatiserar med partiets värden och ideologi. Den specifika 

publikgruppen vill kunna läsa partiets partiprogram och undersöka ifall de står bakom den ideologi som 

de praktiserar i det verkliga livet. Det kan också handla om de personer som är intresserade men ännu 

inte valt att stå bakom ett parti eller en ideologi, utan endast vill undersöka var partiet står i vissa 

sakfrågor. Exempelvis invandringspolitiken. 

    De retoriska villkoren för denna situation är att Socialdemokraterna är det största partiet. De hade 

makten 1990. Året efter var det dags för riksdagsval, vilket ledde till att Moderaterna vann och blev det 
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parti som bildade regering tillsammans med de tre andra borgliga partierna: Centerpartiet, Folkpartiet 

och Kristdemokraterna. 

    Ett påträngande problem för denna situation är att man har ett främlingsfientligt parti som Ny 

demokrati som har inflytande på samhället. Med sina spektakulära angrepp på de traditionella partierna, 

bidragssystemen och kanske framför allt invandringspolitiken fick partiet stort genomslag i medierna 

inför 1991 års val. 1991 blev de som bekant invalda till riksdagen (Nilsson, 2009, s. 134). 

     Som en följd av krig eller politisk förtryck sökte vid olika tillfällen stora flyktinggrupper 

uppehållstillstånd i Sverige. Tidigare hade diktaturerna i Latinamerika och kriget mellan Iran och Irak 

ökat flyktinginvandringen. Vid 1990-talets början var det främst kriget i det sönderfallande Jugoslavien 

som låg bakom. Från Bosnien kom 80 000 flyktingar. När visumkrav infördes minskade antalet 

asylsökanden. Tillämpningen blev också strängare. En illegal invandring uppkom, där flyktingar reste 

med falska dokument eller stannade kvar i landet trots beslut om avvisning. Stark kritik riktades också 

mot långa handläggningstider och att asylsökanden som avvisades redan hunnit rota sig i land, barnen 

påbörjat sin skolgång osv. integrationen ut i arbetslivet fungerade inte alltid. Många flyktingar hamnade 

i bidragsberoende (Nilsson, 2009, s. 135). 

 

5.2 Socialdemokraternas partiprogram 1990 

I inledningen av Socialdemokraternas partiprogram från 1990 går det att läsa att det finns en stark 

kontinuitet mellan 1990 års och 1975 års partiprogram och de ännu äldre partiprogrammen. I 

inledningen av partiprogrammet finns det stycke kvar, som ursprungligen formulerade av Ernst 

Wigforss för 1944 års partiprogram. 

 

    "Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och   

    människors inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och 

    Meningsfyllt liv. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten   

    över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från 

    beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd 

    samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund 

    Samverkande människor.”  Socialdemokratins program  8   till             s. 5  . 

 

Partiprogrammen har tidigare, allt sedan 1911, bestått av tre delar: allmänna grundsatser, politiskt 

program och kommunalt principprogram. Programkommissionen kom fram till att man borde integrera 

de olika delarna till ett enda, enhetligt program. Av det politiska programmet eller punktprogrammet har 

det blivit löpande text. Det kommunala principprogrammet har, när det gäller till exempel 
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demokratifrågor och gemensam sektor, arbetats in i de allmänna grundsatserna och när det gäller 

politiska målsättningar, fogats in i det politiska programmet (Socialdemokratins program 1897 till 1990, 

2001, s. 53-54). 

     

5.3 Ideografer i Socialdemokraterna partiprogram 1990 

I partiprogrammet har jag sökt efter värdeord som går att förknippa med Socialdemokraternas politik 

och ideologi. Jag fann följande ideografer: demokrati, medborgarrätt, kultur, rättvisa, religion, arbete, 

mångfald, globalisering, jämlikhet, frihet, solidaritet, klassamhälle, ekonomi och välfärd. Ordet 

demokrati förekommer 84 gånger. Frihet förekommer 49 gånger, jämlikhet är ett ord som förekommer 

21 gånger och solidaritet förekommer 27 gånger. Dessa ideografer var mest frekventa eller på annat sätt 

mest framträdande och har därför valts ut för en mer ingående klusteranalys.    

    Min undersökning av partiprogrammet från 1990 avslöjade att Socialdemokraterna främst uttalats sig 

om invandrings- och flyktingpolitik i punkt 22 invandrare och flyktingar under rubriken 

”Socialdemokratins Sverige – politiskt program” (2001, s. 80).  Under denna punkt står det inte explicit 

om nyckelbegreppen demokrati, solidaritet, frihet och jämlikhet. Det vill säga det finns inga tydliga 

rubriker. Här gör jag istället tolkningar av det underförstådda i partiprogrammet om invandrare och 

flyktingar. Dessa textstycken som jag har valt att citera under punkt 22 innehåller inte nyckelbegreppen 

som en läsbar ideograf. Termerna fungerar istället som allmänna topos som genererar beskrivningar och 

argument. Därmed är det rimligt att betrakta dessa topos som motsvarigheter till ideografer, eftersom de 

så tydligt kopplar partiprogramtexterna till ideologi.  Ideograferna är så att säga underförstådda. Detta 

gäller endast för punkt 22 invandrare och flyktingar. Vidare i partiprogrammet finns det tydliga rubriker 

för nyckelbegreppen.   

 

Ideograf: Demokrati 

Ord som klustrar med demokrati: förskola, grundskola, modersmål, invandrarelever, svenska avgiftsfri 

svenskundervisning, vuxna, invandrare, samhällsinformation, ekonomi, kulturverksamhet och 

invandrarkultur. 

       Klusterord som ”svenskundervisning”  invandrarelever”  ”modersmål” var mö lig att identifiera 

med invandrare och dess koppling till ideografen demokrati. I 1990 års partiprogram är det tydligt riktad 

mot skoltemat. Ett mål för partiet är att invandrare och flyktingar enkelt och snabbt skall få hjälp att 

komma in i det svenska skolsamhället.  Med bakgrund av detta nämner partiet vikten av det skall finnas 

olika språk för ”samhällsinformation”. Andra klusterord som ”kulturverksamhet” och ”invandrarkultur” 

nämns också i ideografen demokrati. Invandrarkulturen är en del av det demokratiska 

samhället.  Socialdemokraterna vill att samhället bidrar med ekonomiska resurser till invandrarnas egen 
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kulturverksamhet. Dessa verksamheter är av stor vikt för samhället och bör där av bevaras.  I detta 

sammanhang kopplas klusterordet ”ekonomi” in i begreppen ”kulturverksamhet” och ”invandrarkultur”. 

Det vill säga att ekonomiskt stödja dessa kulturer. Det rimligt att tolka att Socialdemokraterna önskan är 

att det skall råda en ekonomiskbalans i samhället baserat på demokratiska villkor/grunder. 

En önskan efter resurser är det gemensamma temat för dessa klusterord. Det vill säga att det skall finnas 

ekonomiska resurser för verksamheterna. Resurser i form av modersmållärare, lärare för 

svenskundervisning för de behövande invandrarna.         

    ” örskola och grundskola ska ge undervisning i och på det egna modersmålet till invandrarelever, 

samtidigt som de ska förmedla goda kunskaper i svenska”        s. 8  .  etta t der på att partiet är 

måna om att hjälpa och underlätta processen för invandrareleven att lära sig det svenska språket och 

därmed vara en del av det svenska samhället. Partiet vill att invandrare tilldelas en demokratisk rätt att få 

hjälp att anpassa sig till det svenska språket. Med det sagt är partiet samtidigt mån om invandrarelevens 

modersmål. Jag anser att stycket ovan går att koppla till Larsson dimensioner grundvärde och 

människosyn. I mitt antagande anser jag att Socialdemokraterna i och med stycket sätter värde på 

individens demokratiska rättighet att få undervisning på sitt modersmål. Det en demokratisk skyldighet 

individen har i Sverige. Demokrati är ett av partiets grundvärden. 

    Här har partiet valt att precisera invandrarelever i förskola och grundskola. Partiet talar inte till 

invandrargruppen generellt, utan till invandraren med barn på förskola samt grundskola. Det är rimligt 

att anta att buskapet i detta stycke är riktat till invandrarföräldrar med barn i skola. Dem är den primära 

målgruppen. Det är invandrarföräldern med barn partiet försöker nå och övertyga i mitt tycke. En annan 

möjlig tolkning är att stycket är riktat till alla lärare som lär ut svenska till elever på för- grundskol 

nivå.  Dessa lärare har ett ansvar att hjälpa elever med invandrarbakgrund med det svenska språket både 

i tal- och skrift. Övriga medborgare i samhället är partiets sekundära målgrupp. 

    ”Socialdemokraterna vill ha rätt till en grundläggande  avgiftsfri svenskundervisning för de som 

invandrat i vuxen ålder. Samhällsinformation bör finnas och lämnas på olika språk”        s. 8  .  en 

primära målgruppen för just detta stycke är invandrare som har kommit till Sverige i vuxen ålder. 

Återigen har man gjort ett val när det kommer till gruppen invandrare. I detta stycke går det att tillämpa 

Larsson människosyn. Demokrati är en del av Socialdemokraterna ideologi. Här vill partiet visa att man 

vill agera som en hjälpande hand för invandrare som inte riktigt behärskar det svenska språket.  

   Dessa två stycken ovan går att koppla till Socialdemokraternas flyktingpolitik. Partiet är öppna för ta 

in flyktingar i landet, det är en del av deras ideologiska värden. I den retoriska situationen kunde vi se 

att flertalet länder hade drabbats av krig under perioden 90-94. Där bland har barn liksom vuxna tvingats 

att vända sig till Sverige. Stycket blir relevant när man kopplar det till den retoriska situationen. 
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     Partiet vill även att ”samhället stöder ekonomiskt invandrarnas egen kulturverksamhet. Samhälleliga 

kulturinstitutioner ska uppmärksamma också invandrarkulturen”        s. 8  .  etta kan tolkas som att 

partiet anser att det mångfaldiga kulturarv som invandrarna kommit med till Sverige är av stor vikt. 

Genom att bidra ekonomiskt blir diverse kultur bevarat. Detta stycke går att koppla till ideologi och 

Larssons grundvärden. I det här fallet önskar partiet en ekonomisk utjämning i kulturlivet i samhället. 

Det är rimligt att anta att Socialdemokraterna valt att upplysa denna fråga för att Ny demokrati hade ett 

stort inflytande på en mängd människor under denna period. Detta kan tolkas som att styckets primära 

publik är beslutsfattare. De har möjlighet att ekonomiskt stödja diverse kulturverksamheter i samhället. 

Dessa beslutsfattare har makt att förvekliga och fatta liknande beslut. Stycket är sekundärt riktat till 

övriga medborgare i landet. 

    Socialdemokraterna visar i samtliga utvalda stycken som berör demokrati att dem delar en 

människosyn grundat på alla människor lika värde.  Socialdemokraternas grundläggande idé är att alla 

människor har lika värde, oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Den människosynen är en 

del av partiets ideologi. De demokratiska värdena är grundläggande för en socialdemokrat. Grupper av 

människor skall inte undervärderas i samhället, utan skall bli bemött med respekt. Individer i samhället 

skall få den hjälp dem är i behov av. Gemensamt bör vi människor ställa upp för varandra och agera som 

en hjälpande hand. Ideografen demokrati är en viktig del av partiets ideologi. 

 

Ideograf: Solidaritet 

Ord som klustrar med Solidaritet: migrations- och flyktingpolitik, invandrare, rasism, 

främlingsfientlighet. 

       Klusterorden ”migrations- och fl ktingpolitik” koppling till ideografen solidaritet går att identifiera 

på följande vis.  I partiprogrammet framgår det en önskan från partiets sida att medborgare och 

beslutsfattare gemensamt i solidarisk anda, skall ta ansvar och bidra med hjälp till flyktingar. Främst ser 

vi det i föl ande st cke. ” l ktingarnas behov av bostäder ska beaktas i kommunernas 

bostadsb ggnadsplaner”        s. 8  .  et vill säga att kommunerna i landet bör ta sitt ansvar och 

förberedda bostäder för kommande flyktingar. Det bör gälla alla kommuner i landet och inte endast 

enstaka kommuner. Partiet hade ett liknade förslag angående flyktingskvoten (se 5.4).   

    ”Rasism och främlingsfientlighet” är andra klusterord som förekommer i      års partiprogram. 

Klusterordens koppling till solidaritet är baserat på att kollektiv motarbeta rasismen. 

Socialdemokraterna vill visa att man tar starkt avstånd från en ideologi och politik som är grundat på 

främlingsfientlighet.   
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    Dessa klusterord för solidaritet konnoterar till ett kollektivtänk. Det vill säga i fallen med rasism och 

främlingsfientlighet och även migrations- och flyktingspolitik önskar partiet att medborgarna i Sverige 

tillsammans tar ett ansvar för att motarbeta problemen. 

     Ett tecken på partiets inflytande på flyktingfrågan och betydelse av invandrare i det svenska 

samhället. ”Sverige medverkar i det internationella samarbetet på migrations- och flyktingpolitikens 

område”.        s. 8  .  Detta kan tolkas som att partiet primärt riktar stycket till alla medborgare i 

samhället. Detta tyder på att partiet vill att Sverige som nation skall vara enat i frågor som berör dessa 

frågor. Exempelvis genom att medverka internationellt i frågor som berör migrations- och 

flyktingpolitik. Socialdemokraterna vill att medborgarna skall ha ett öppet sinne för att välkomna in nya 

flyktingar i det svenska samhället. 

    ”Invandrarna berikar det svenska samhället. Rasism och främlingsfientlighet motarbetas”        s. 

80) 

Partiet vill förmedla budskapet att medborgarna har ett gemensamt ansvar att bekämpa alla slags tecken 

på rasism och främlingsfientlighet. All tecken på främlingsfientlighet skall bekämpas, och där har alla 

medborgare ett ansvar gentemot sin medmänniska. Ideografen solidaritet är en viktig del av partiets 

ideologi. Ideografen går att koppla till Larssons grundvärden 

 

Ideograf: Jämlikhet 

Ord som klustrar med jämlikhet: invandrare, arbete, bostäder, social trygghet och kommunal rösträtt, 

allas lika värde, påverka, samhället, livet, självbestämmande, ekonomi, utbildning, kultur. 

       Av klusterorden ”invandrare”  ”arbete”  ”bostäder” och ”social tr gghet” framgår det att 

Socialdemokraternas ideograf jämlikhet i 1990 års partiprogram är tydligt riktat mot sådana värden som 

ofta också förknippas med frihet och demokrati. På det viset visar analysen att ideograferna frihet och 

demokrati är nära relaterade till jämlikhet i detta partiprogram. 

    Andra klusterord som ”utbildning” och ”kultur” kopplas till  ämlikhet i s fte att tala om för alla 

medborgare att de skall ha rätten att påverka sin egen tillvaro, utan någon som helst diskriminering. Min 

analys av dessa klusterord för jämlikhet konstaterade att de flesta av klusterorden konnoterat till 

ideograferna demokrati och frihet.  

I partiprogrammet fanns det flera tecken på att partiet delar uppfattningen att alla har rätt till samma 

demokratiska villkor att verka och påverka i det svenska samhällslivet. Socialdemokraterna anser att 

”invandrare har samma rätt som svenska medborgare till arbete  bostäder och social trygghet. Invandrare 

har kommunal rösträtt och är valbar till kommunala förtroendeposter”        s. 8  . St cket här som 

presenterats i partiprogrammet visar att partiet tillämpar ideografen jämlikhet. 
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    Stycket är hämtat från punkt 22 “Invandrare och flykting”. Med det sagt innebär det dock inte att 

detta endast är riktat till läsaren med invandrarbakgrund. Detta kan tolkas som att partiet riktar 

budskapet till den allmänna publiken (alla medborgare i Sverige). Detta bör gälla både den 

inföddsvenska personen som möjligtvis är chef och anställer, likväl den med invandrarbakgrund som är 

chef och skall anställa. 

    Dock finns det en annan möjlig tolkning. Det vill säga att personer som inte har en invandrarbakgrund 

kan läsa detta partiprogram och få för sig att detta inte gäller hen utan att stycket endast är riktat till en 

läsare med invandrarbakgrund.   

     ”Socialdemokratin vill förverkliga  ämlikheten som ett uttr ck för allas lika värde. Socialdemokratin 

strävar efter jämlikhet i fördelningen av de resurser som har betydelse för människors möjlighet att på- 

verka samhället och sina egna liv. Till dessa resurser hör självbestämmande, ekonomisk styrka, 

utbildning och kultur”        s. 55 .  I detta textstycke är ideografen jämlikhet tillämpat, de nämner det 

två gånger. Dessutom finns ideografen jämlikhet som en egen rubrik under kategorin ”allmänna 

grundsatser”. 

     Ingen grupp eller individ skall känna sig nedvärderad och därmed få vara med och påverka i 

samhället och sitt liv. Detta går att relatera till invandrarna både som grupp men även som individer. 

Exempelvis mer jämlikt för gruppen invandrare när det kommer till bidrag till olika kultursammanhang. 

Eller mer jämlikt för individens rätt till utbildning. 

    Socialdemokraterna visar i samtliga utvalda stycken som berör jämlikhet att de delar en människosyn 

grundat på alla människor lika värde. Grupper av människor skall inte undervärderas i samhället utan 

skall bli bemöt med respekt. Individer i samhället skall få den hjälp dem är i behov av. Gemensamt bör 

vi ställa upp för varandra och agera som en hjälpande hand. Ideografen jämlikhet är en viktig del av 

partiets ideologi. Jämlikhet går att koppla till Larssons grundvärden 

 

Ideograf: Frihet 

Ord som klustrar med frihet: generös flyktingpolitik, humanitet, snabb handläggning, våld, förtryck, 

medborgliga fri- rättigheter, tanke- trosfrihet, yttrandefrihet, organisationsfrihet, allmän och lika 

rösträtt.    Av klusterorden ”humanitet”  ”medborgerliga fri- och rättigheter” och ”tanke- och trosfrihet” 

framgår att Socialdemokraternas ideograf frihet i 1990 års partiprogram är tydligt riktad mot sådana 

värden som ofta också förknippas med demokrati. På det viset visar analysen att ideograferna frihet och 

demokrati är nära relaterade i detta partiprogram. Andra klusterord  som exempelvis ”våld” och 

”förtr ck” utgör istället något slags antiteser till ideografen frihet.  anligen förknippas inte frihet med 

dessa begrepp. I partiprogrammet framgår dock att Socialdemokraterna här lägger en innebörd i 

ideografen som handlar om frihet från något – i det här fallet våld och förtryck. Denna kontrast mellan 
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frihet till demokratiska rättigheter och frihet från våld och förtryck gör att läsaren får en ganska konkret 

uppfattning om Socialdemokraternas inställning till frihet som ideograf för sin invandringspolitik. 

    Nu har jag valt att exemplifiera en ideograf och några sporadiskt valda klusterord i ett program. När 

jag tittar på klusterorden för just frihet i 1990-programmet så står det ganska klart att merparten av 

klusterorden har konnotationer till demokrati och mänskliga rättigheter, vilket är värt att kommentera på 

det vis jag visar ovan. Men det är också värt att kommentera de avvikande klusterorden och den 

retoriska effekt som kontrasten kan skapa för läsaren.   

    I kapitel Invandrare och flykting” beskriver partiet hur mottagandet av flyktingar skall gå till. 

”Sverige ska föra en generös fl ktingpolitik på humanitetens grund med särskilda insatser för människor 

i flyktingläger eller som tillhör utsatta befolkningsgrupper”        s. 8  .  etta kan tolkas som att 

uttalandet inte är endast riktat till gruppen invandrare och flyktingar. Uttalandet är riktat till hela den 

svenska befolkningen. Partiet vill tala om för alla medborgare om partiets syn på flyktingfrågor. Alla 

bör få kännedom kring partiets syn på denna fråga. Med tanke på att den retoriska situationen beskriver 

främlingsfientliga partiet Ny demokrati inflytande på resterande samhälle blir detta uttalande relevant 

från Socialdemokraternas sida. Detta uttalande visar att Socialdemokraterna har en annan syn på 

invandring och flyktingpolitik än exempelvis Ny Demokrati. Socialdemokraterna satt vid makten under 

denna tidsperiod, det tyder på att uttalandet är ett handlingsförslag från partiets sida. 

    Vidare går det att läsa att partiet är villiga att göra en insats för att underlätta processen för invandrare 

och fl ktingar att komma in i det svenska samhället. ”Inom Sverige ska fl ktingar ha rätt till ett gott 

mottagande, snabb handläggning av sina ärenden och hjälp till att nå delaktighet i det svenska samhället 

genom insatser från så väl samhällsorgan som frivilligorganisationer”        s. 8  .  et är rimligt att 

anta att uttalandet är menat att nå alla medborgare i samhället. Partiet önskan är att alla skall få 

kännedom om partiets syn på flyktingfrågan, inte minst med tanke på att det är nyval kommande år.  En 

annan möjlig tolkning för den tänkbara målgruppen är dem personer som bemöter dessa flyktingar, som 

handlägger dem. Flyktingorganisationer som exempelvis UNCHR.  Partiet har valt att nämna flyktingar 

som en generell grupp, man har inte exempelvis valt att prata om barn, män, kvinnor som 

flyktingoffer.      ” e medborgerliga fri- och rättigheterna – allmän och lika rösträtt, tanke- och 

trosfrihet   ttrandefrihet och organisationsfrihet är grundläggande för socialdemokratin”        s. 55 . I 

detta textstycke är ideografen frihet tillämpat, de nämner det tre gånger. Dessutom finns ideografen 

frihet som en egen rubrik under kategorin ”allmänna grundsatser”.  Detta stycke stärker påståendet att 

man är mån om invandrarna i samhället. Med detta uttalande visar partiet att frihet är en viktigt för alla 

individer. Partiets önskan är att individer skall få känna sig fria i Sverige. Med detta sagt anser jag att 

detta stycke är riktat till alla individer i samhället. Det vill säga invandrarna och flyktingar borde vara 

inkluderade i stycket.  I Sverige har vi en mångfald när det kommer till religion. I landet finns det 
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judendom, kristendom och islam. Dessa religioner utövas av individer av olika ursprung i samhället. 

Socialdemokraterna vill att individer skall få utöva sin egen religion utan att det råder någon slags 

diskriminering ”All religionsutövning ska ske på frivillighetens grund.”        s.  4 . 

    Jag anser också att partiet talar generellt när det inkluderar gruppen invandrare. Partiet vill inte att 

någon grupp i samhället skall diskrimineras i samhället, därför riktar Socialdemokraterna detta till alla 

medborgare i landet. Det här är grundläggande som partiet själv beskriver det.  Med tanke på att de sitter 

vid makten under denna period anser jag att detta är ett sätt för partiet att visa att de fortfarande står fast 

vid sina principer och att dessa punkter fortfarande är partiets grundläggande åsikter. Det kan tolkas som 

att Socialdemokraterna med detta budskap vill betona att man är motståndare till främlingsfientliga 

partier som Ny Demokrati. 

 

5.4 Motioner och propositioner i riksdagen 1990 

Jag har gjort en sammanfattande analys av Socialdemokraternas motioner samt propositioner som 

presenterats i 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.  Under denna rubrik har 

Socialdemokratin valt att presentera sju ändringsförlag till regeringen. Ämnen som presenterats är 13:e 

december-beslutet, gradvis ökning av flyktingkvoten, skyndsam utredning om arbetstillstånd för 

asylsökande, program för frivillig återvändning samt riktlinjer för arbetskraftsinvandring. Inom dessa 

ämnen identifierades följande ideografer: 13:e december-beslutet, flyktingkvot, asylsökande, FN-

systemets flyktinginsatser, frivillig återvändning, arbetskraftinvandring, främlings-och 

flyktingfientlighet. I de valda motionerna och propositionerna har jag analyserat fram både partiets 

handlingsförslag och vision. Härnäst kommer jag presentera dessa visioner och kopplar dem till 

tänkbara ideografer. 

    I 13:e december-beslutet föreslår Socialdemokraterna följande handlingsförslag och vision. Den 13 

december 1989 beslutades det att efter detta datum inte skall vara möjligt att få asyl som krigsvägrare 

eller s.k. defacto-fl ktning om inte ”särskilt starka sk ddsbehov föreligger”. Partiet har sedan tidigare 

ingripit och också gjort invändningar mot denna punkt i bland annat en riksdagsmotion 1990. Partiet vill 

förslagsvis att man bör återgå till den tidigare gällande lagstiftningen Med anledning av dessa 

synpunkter vill Socialdemokraterna att 13:e december-beslutet ska upphävas utan vidare dröjsmål. I 

13:e december-beslut handlar om att partiet vill underlätta för grupper att få asyl i landet. En del är 

också i behov av skydd. Genom att upphäva detta beslut blir det en enklare process för krigsvägrare att 

ansöka om asyl. I motionstexten identifierades ideograferna jämlikhet, medborgarrätt, rättvisa, frihet och 

demokrati. 

    I en gradvis ökning av flyktingkvoten föreslår Socialdemokraterna följande handlingsförslag och 

vision - att man ska öka flyktingkvoten om det internationella läget så kräver och mottagningsresurserna 
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medger det. Visionen är att beredskap och planering skall vara en viktig del i en aktiv och generös 

flyktingpolitik. Detta handlar om att det internationella läget kraftigt förvärrats bland annat på grund av 

konflikterna i mellanöstern. Av den anledningen vill partiet öka flyktingkvoten. Ideograferna Solidaritet, 

rättvisa, frihet och demokrati gick att identifiera här. Sverige som land bör visa med gott exempel och 

vara solidariska gentemot andra länder och vara till hjälp vid behov.  

    I skyndsam utredning om arbetstillstånd för asylsökande föreslår partiet att något måste göras åt den 

väntetiden för asylsökande. Den bör bli kortare än vad den är vid denna tidpunkt. Socialdemokraterna 

menar att utan förstärkt resurstilldelning, förbättrad rekrytering till de beslutande organen och 

gynnsammare villkor och status för handläggare på olika nivåer, liksom mer kvalificerad utbildning för 

dem, kommer problemen att kvarstå. Med anledning av detta bör man införa regler om muntlig 

handläggning i händelse av att föreskriva tidsramar överskrids. Detta är partiets handlingsförslag i denna 

fråga. 

    Visionen, är att väntetiden på besked ifråga om uppehållstillstånd görs uthärdligt och meningsfullt. 

Socialdemokraterna önskar därför att man i propositionen tillmötesgått de upprepande krav som 

förekommit i riksdagen om att skapa förutsättningar för sysselsättning för asylsökande och att det skall 

övervägas att undanta vissa asylsökande från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Vidare menar partiet att 

en tillfredsställande lösning på problemet är inte bara av stor betydelse för de asylsökande och samhället 

utan är även en mycket viktig åtgärd för att kunna bekämpa främlings-och flyktingfientlighet. 

Ideografer som rättvisa och frihet gick att identifiera här.  Detta handlar om att behandla människor på 

ett humant sätt.  

    I program för frivillig återvändning föreslår partiet följande handlingsförslag och vision: 

Socialdemokraterna känner en önskan och ett behov av en förbättrad samordning av FN-systemets 

flyktinginsatser, nödvändigheten av starkt stöd till FNs flyktingkommissarie och lämpligheten av 

internationellt koordinerade insatser för frivillig återvandring. Partiet har framförts krav på ett 

återvändarprogram för de flyktingar som frivilligt vill återvända till sina hemländer.  Detta berör 

ideograferna frihet, rättvisa och demokrati. 

    I riktlinjer för arbetskraftinvandring föreslår partiet följande. Socialdemokraternas proposition berör 

inte en direkt förändring av riktlinjer för invandring av arbetskraft, utan partiet önskar att den tillämpas 

på ett mer flexibelt och konjunkturanpassad sätt än hitintills. Partiet föreslår också att nya 

immigrationspolitiska instrument bör utvecklas för att öka möjligheten att under begränsad tid komma 

till Sverige för praktik och arbete. Partiet lyfter också fram en annan viktig punkt, vissa justeringar i 

arbetskraftsinvandringen får inte ställas i motsättning till eller ske på bekostnad av flyktinginvandring, 

familjeanknuten invandring och en annan invandring som sker på humanitära grunder. Ideograferna 
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rättvisa, jämlikhet och demokrati. Här önskar partiet att invandrarna i samhället skall bli mer 

inkluderade i arbetslivet. De vill underlätta processen till ett arbete i samhället. 

 

5.5 Den retoriska situationen i Sverige 2010-14 

Den retoriska publiken för socialdemokraternas program, motioner och propositioner är alla svenska 

medborgare som fyllt 18 år. Alla medborgare i landet har rätt att läsa dem.  Denna publik vill kunna läsa 

partiets partiprogram och undersöka ifall de står bakom den ideologi som de praktiserar i det verkliga 

livet. Men det kan också handla om dem som är intresserade men ännu inte valt att stå bakom ett parti 

eller en ideologi, utan vill informera sig om var partiet står i vissa sakfrågor, exempelvis 

invandringspolitik. De retoriska villkoren för denna situation är att Socialdemokraterna inte är de mest 

ledande partiet. De har inte makten utan sitter i opposition. Moderaterna är det parti som har makten i 

riksdagen och över Sverige. 

     Det som kan ses som ett påträngande problem för denna situation är att man har med ett 

främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna i riksdagen. I en rapport från 2010 av 

Socialdemokraternas kriskommunikationsavdelning ger partiet sin analys av Sverigedemokraternas 

deltagande i riksdagen. (Valanalys 2010- rapport från den socialdemokratiska kriskommissionen, 2010, 

s. 43-44). 

    Partiet har två reflektioner. För det första så måste Sverigedemokraternas framgång ses mot bakgrund 

av att Sverige nu har en historia av 20 år av arbetslöshet. När de sociala problemen tilltar, så är det lätt 

för främlingsfientliga krafter att ställa grupp mot grupp och odla ett syndabockstänkande. Enligt 

Socialdemokraterna har Sverigedemokraterna utnyttjat den osäkerhet som globaliseringen innebär för 

vissa grupper som är mer utsatta för dess nackdelar. Samtidigt ska man komma ihåg att 

främlingsfientligheten generellt sett inte ökat i Sverige, tvärtom. Sedan 1990-talet har den minskat 

(Valanalys 2010- rapport från den socialdemokratiska kriskommissionen, 2010, s. 43). 

    För det andra har Sverigedemokraterna kunnat rida på sitt martyrskap. Enligt Socialdemokraterna har 

Sverigedemokraterna utmålat sig som särbehandlade sanningssägare, som mobbas av företrädare för den 

politiska eliten. I det sammanhanget vill socialdemokraterna peka på sättet att ta upp 

Sverigedemokraterna i valrörelsen kan varit kontraproduktivt. Då sa partiet att de aldrig skulle 

samarbeta med dem, och utmanade de borgerliga att ge samma löfte. Det är rätt linje, men enligt 

Socialdemokraterna gjorde det utspelet att Sverigedemokraterna ytterligare kunde spela på sitt föregivna 

martyrskap, och det förde dessutom över diskussionen från sakpolitik till det politiska spelet, det vill 

säga till ett vem-tar-vem-spelet efter valet. Enligt partiet hade det varit klokare att, om man nu över 

huvud taget skulle ta upp Sverigedemokraterna i valrörelsen, i så fall inrikta sig på att kritisera dem 

sakpolitiskt (Valanalys 2010- rapport från den socialdemokratiska kriskommissionen, 2010, s. 44). 
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    I Stieg Larsson och Mikael Ekmans bok ”Sverigedemokraterna - den nationella rörelsen” kan vi läsa 

föl ande citat som är uttalat av  ust Sverigedemokraterna. ” e senaste årtiondenas massinvandring har 

på ett allvarligt sätt kommit att hota den nationella identiteten, genom att det bildas stora områden med 

befolkas av människor som aldrig kommer att uppleva sig själva som delaktiga i vår kultur och vår 

historia”        s.  5  .  etta citat visar t dligt att Sverigedemokraterna har en främlingsfientlig s n på 

gruppen invandrare.  

     I riksdagsvalet 2010 fick Socialdemokraterna 1 827 4 97 röster, vilket motsvarade en väljarandel på 

30,66 procent. Det var 115 128 färre än i valet 2006. Sverigedemokraterna ökade kraftigt och fick 5,7 

procent i riksdagsvalet. I de tre senaste valen har Sverigedemokraterna i stort sett fördubblat sitt stöd 

varje val och var 2010 ett parti som var större än både Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. (Valanalys 

2010- rapport från den socialdemokratiska kriskommissionen, 2010, s. 4-6). 

 

5.6 Socialdemokraternas partiprogram 2013 

Läser vi Socialdemokraternas partiprogram från 2013 finner vi att de står bakom idén om ett 

mångfaldigt Sverige. Ett mer jämlikt, fritt, demokratiskt Sverige. Invandringen är en del av kulturen och 

är ett välkommet inslag i dagens samhälle. Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på 

demokratiska ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Partiet vill avlägsna de ekonomiska, 

sociala och kulturella hindren för människors frigörelse. Partiet vill också bekämpa all rasism mot 

individer och klassgrupper (Ett program för förändring – Socialdemokraterna framtidspartiet, 2013, s. 3-

4). I partiprogrammet från 2013 har det ingen specifik rubrik som representerar deras invandringspolitik. 

Utan man har valt att ”baka” in det lite överallt. 

    I partiprogrammet har partiet inga egna kategorier för olika sakfrågor, strukturen ser ut på följande 

sätt. Programmet inleder med en rubrik med namnet ett program för förändring. I ”Ett program för 

förändring” talar partiet ett flertal gånger om framtid och förändring. Det gör partiet i samband med 

politiska värden som demokrati  solidaritet  frihet   ämlikhet. Ett exempel på det. ”Genom demokratin 

kan vi tillsammans förändra och förbättra samhället”        s.   .  idare i programmet har partiet en 

rubrik ” en demokratiska socialismen”.  är talar partiet bland annat om samhället och demokratisk 

ideal. Vidare tar partiet upp vikten av jämlikhet och frihet i ett demokratiskt samhälle. Under rubriken 

tar partiet upp vikten av solidaritet i samhället. Socialdemokraternas värderingar kretsar kring 

demokrati, frihet, jämlikhet, solidaritet och arbetets värde.  

 

5.7 Ideografer i Socialdemokraterna partiprogram 2013 

I partiprogrammet har jag undersökt efter värdeord som går att förknippa med Socialdemokraternas 

politik och ideologi. Vid en analys av Socialdemokraternas partiprogram 2013 fann jag följande 
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nyckelord; demokrati, frihet, jämlikhet, framtid, förändring, utveckling, rättvisa solidaritet, kultur, 

ekonomi, maktstruktur, rättigheter och skyldigheter och arbetsliv. Demokrati förekom inte mindre än 

115 gånger i Socialdemokratins partiprogram. Frihet förekommer 56 gånger. Jämlikhet förekommer 21 

gånger. Solidaritet förekommer 13 gånger. Dessa ideografer var mest frekventa eller på annat sätt mest 

framträdande och har därför valts ut för en mer ingående klusteranalys.   

Min anal s av partiprogrammet      avslö ade ideograferna under kapitel ” åra värderingar”        s. 

6-8).  Under denna punkt fanns det mindre rubriker med nyckelbegreppen demokrati, solidaritet, frihet, 

jämlikhet. 

    Bortsett från kapitlet ”våra värderingar” b gger uppsatsen på tolkningar av det som står skrivet i 

partiprogrammet om invandrare och flyktingar.  En del citat är hämtat från kapitel ” en demokratiska 

socialismen”        s. 4   ” år samhällss n”        s.  -    och ” år politik”      s.   -38). 

    I dessa kapitel finns det inga egna rubriker med mina valda nyckelbegrepp. Utan jag har valt ut 

citatblock som jag anser implicit går att anspela på invandrare eller flyktingar. Dessa begrepp fungerar 

som allmänna topos som genererar beskrivningar och argument.   

 

Ideograf: Demokrati 

Ord som klustrar med demokrati: alla, lika rätt, demokratisk frihet, grupper, samhället, utveckling, 

påverka, tilltro, samhällsutveckling, framtid, politik, skola, kulturliv, samhälle, kulturinstitutionerna, 

mångfald, språk, kultur, religion, interkulturalitet, alla människors lika värde.       

       Min undersökning visade att de flesta klusterorden under demokrati kunde lika väl konnoterat till 

frihet och jämlikhet. Dessa klusterord är exempel på detta. ”lika rätt”  ”demokratisk frihet”  

”samhällsutveckling”  ”kulturliv”  ”religion” och ”alla människors lika värde”.  etta visar att 

ideograferna är nära relaterade med varandra i 2013 års partiprogram. Ett uttalande från partiets sida var 

att den demokratiska friheten bör gälla alla medborgare. När det kommer till tal om 

”samhällsutveckling” s ftar man bland annat på att gett människor ett större ansvar att skapa sig en egen 

framtid. Via dessa uttaladen kan läsaren konkret läsa Socialdemokraternas inställning till demokrati som 

ideograf för sin invandringspolitik. Andra klusterord som ”mångfald”  ”språk”  ”kulturliv” förekommer 

också under ideografen demokrati.  Partiet önskar att kulturlivet speglar den kulturella mångfalden i 

samhället. språk och kultur kopplas i detta sammanhang ihop med påståendet om dagens mångfald i 

Sverige.  Ett gemensamt drag för ideograf demokrati är att partitet är mån om medborgarnas rättigheter 

och att ingen grupp skall diskrimineras i samhället. 

    ” essa demokratiska friheter får inte förbehållas vissa grupper. Alla har lika rätt att påverka 

samhällets utveckling”        s. 6 . I detta textst cke är ideografen demokrati tillämpat  ordet 

demokratiska finns i stycket. Dessutom finns ideografen demokrati som en egen rubrik under kategorin 
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” åra värderingar”.  et är mö ligt att tolka det som att alla medborgare är  ämbördiga och har rätt att 

påverka och vara en del av ett utvecklat samhälle. Sverigedemokraterna sitter med i riksdagen och har 

en del inflytande på en del medborgare. Det är rimligt att anta att Socialdemokraterna tar avstånd från 

SD i och med uttalandet ovan. 

    ”I principen om väldigt företräde ligger övert gelsen om att samhällsutveckling kan påverkas och 

styras. Att skapa denna tilltro, och se till att människor själva kan forma sin framtid, tillhör 

Socialdemokraterna viktigaste uppgifter”        s. 6 .  etta uttalande ant der att partiet har tillit till 

människor och deras möjligheter att fritt bestämma över sin framtid. Detta kan tolkas som att partiet 

menar att tillit till egen frihet är lönsamt för den svenska samhällsutvecklingen. Det är rimligt att anta att 

gruppen invandrare är inkluderade i uttalandet ovan. Jag baserar antagandet på partiets demokratiska 

ideologi och värderingar. Det vill säga Socialdemokraterna är ett parti som står för demokrati, jämlikhet 

och solidaritet. Återigen kan detta tolkas som att partiet talar rent generellt om gruppen invandrare. Man 

har inte valt att dela upp gruppen i kategorier, exempelvis endast tala till akademiska invandrare. 

    Vidare under rubriken ”Kunskap och kultur” kapitel ”vår politik” talar partiet om att skapa ett 

kunskapssamhälle, byggt på både bildning och utbildning, öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga 

villkor. Socialdemokraterna menar att det krävs en politik som binder samman kravet på en god skola 

för alla och ett livslångt lärande med strävan att göra alla delaktiga i kulturlivet. (2013, s. 32). I detta 

textstycke anser jag att partiet talar om demokrati även om det är underförstått.  Detta kan tolkas som att 

partiet känner att det av stor vikt att alla medborgare, därmed invandrarna får rätt till en så bra 

utbildning som möjligt i Sverige. En god skola för alla, tolkar jag som att det gäller alla svenska 

medborgare. Dessutom önskar partiet att alla skall vara inkluderade i det svenska kulturlivet. Jag anser 

att stycket är primärt riktat till beslutsfattare som har politisk makt att påverka både i skol- och kulturliv. 

Dessa människor har förmågan att tillgodose dessa behov. Den sekundära publiken är allmänheten.  

    ”Kulturinstitutionerna och kulturlivet måste spegla den kulturella mångfalden i dagens Sverige. I 

detta ska också ingå att hävda och stödja nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla det 

egna språket och kulturen”        s.  4 .  etta är ett starkt argument på att man inte diskriminerar 

invandrargruppers kultur och deras egna språk. 

    Att partiet vill stödja den kulturella mångfalden kan tolkas som ett svar på Sverigedemokraternas 

negativa inställning till andra kultur. Detta uttalande visar också att partiet är mån om mängden olika 

kulturer gruppen invandrare har med sig. Dessa skall bevaras och behandlas med respekt. En tänkbar 

målgrupp skulle kunna vara beslutförfattare som har makt att påverka och stödja minoriteters kulturarv. 

Sekundärt är stycket riktat till övriga medborgare i samhället. En annan tänkbar målgrupp är att detta är 

riktad till invandrarna i samhället som vill bevara sina egen kultur.         
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    ” i Socialdemokrater vill verka för interkulturalitet  som är ett utb te mellan människor med olika 

utgångspunkter och referensramar. Detta utbyte utgår från alla människors lika värde och rättigheter 

oavsett social  etnisk eller religiös bakgrund”        s.    . 

 etta citat är från kapitel ” år samhällss n” rubrik maktstrukturer. Återigen anser  ag att paritet talar 

om demokrati som ett underliggande topos.  

    Socialdemokraterna visar tydligt sin människosyn i och med uttalandet. Partiet är emot rasism och all 

slags diskriminering som skadar individer i samhället. När partiet talar om jämlikhet mellan människor, 

syftar man på alla individer i samhället. De mänskliga rättigheterna bör gälla alla medborgare. Ingen 

individ eller grupp bör nedvärderas på grund av etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. Detta stycke är 

enligt min uppfattning tänkt att vara riktad till alla möjliga väljare i Sverige. Återigen med tanke på 

Sverigedemokraternas inflytande i samhället är detta uttalande relevant. Socialdemokraterna tar en 

tydlig ställning i frågor som berör invandringspolitik i och med dessa uttalanden. 

    I sina uttalanden från partiprogrammet har Socialdemokraterna valt att tala och inkludera gruppen 

invandrare som en generell grupp. Det är ett tecken på att partiet under 2013 års partiprogram bytt till ett 

annorlunda retoriskt talesätt. Med detta syftar jag på att man inte exempelvis talar endast om invandrare 

i skolan (exempelvis som i 1990 partiprogram ideograf demokrati).   

 

Ideograf: Solidaritet 

Ord som klustrar med Solidaritet: över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism, homo- 

och transfobi, utan fördomar och diskriminering, hänsyn, respekt, ansvar, skyldighet, kraft, bidra efter 

förmåga, generös och reglerad invandring, kommuner, flyktingar,      

       Av klusterorden ”över- och underordning”  ”utan klasskillnader” framgår att ideograf solidaritet i 

2013 års partiprogram är riktad mot sådana värden som också kan identifieras till demokrati. Dessa 

ideografer är på så viss nära relaterade till varandra. Klusterorden ”rasism”  ”fördomar” och 

”diskriminering” nämns också under ideograf solidaritet. Partiet menar implicit att varje medborgare 

soldariskt skall gå ihop, vara enade och bekämpa kampen mot rasism, fördomar samt diskriminering. Ett 

gemensamt inslag för ideografen solidaritet är att partiet önskar att medborgarna tar ett kollektivt ansvar 

för att förbättra samhället.  Ett ansvar som inkluderar rätt - och sk ldigheter. Klusterord som ”kraft”  

”respekt”  ”sk ldigheter”  ”häns n” går att utläsa i dem valda citaten. 

    ” et goda samhället b ggs i samverkan  med ömsesidig häns n och respekt. Alla ska ha samma rätt 

och mö lighet att påverka  alla ska samma sk ldighet att ta ansvar”        s. 4 .  ag anser att 

Socialdemokraterna syftar på att vi alla är beroende av varandra. Partiet är mån om en god 

samhällsuppbyggnad, där alla människor i samhället accepterar och respekterar varandra och där man är 
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medveten om sina rättigheter och skyldigheter. Jag anser att detta uttalande är tänkt att nå alla 

medborgare i samhället, alla möjliga läsare oavsett kön, ras, ålder, osv. 

    ”Solidariteten är en kraft för att öka friheten i samhället, eftersom igen är fri förrän alla är fria. 

Rättvisan kan uppnås först då även de som inte berörts upprörs av orättvisan”        s. 8 .  Partiet vill 

att människor i samhället ska respekteras och känna en likbördig frihet. Det vill säga även invandrarna 

är inkluderad i det st cket. I formuleringen  ”eftersom ingen är fri förrän alla är fria” kan tolkas som ett 

argument för detta antagande, även om invandrarna inte omnämns explicit här. 

    Med bakgrund av den retoriska situationen blir det viktigt att uttala sig om allas rätt att få en ärlig 

chans att bidra till samhället. Partiet vill till skillnad från SD ge invandrarna en chans att vara med och 

förändra det svenska samhället. Socialdemokraterna lyfter upp vikten av solidaritet och ansvar för att få 

ett fungerande demokratiskt samhälle. Alla medborgare bör vara delaktiga i samhället och vi skall ställa 

upp för varandra.  

    Socialdemokraterna argumenterar för att alla kommuner bör ta emot nyanlända flyktingar och därmed 

ta sitt ansvar. Detta med att kommuner bör vara mer öppna för flyktingar har partiet föreslagit i en 

motion  se nedan 5.8 . Såhär står det i partiprogrammet. ”Sverige ska erb uda en tr gg fristad åt 

människor som tvingas fly från förföljelse och våld. Vi vill ha en generös och reglerad invandring. Alla 

kommuner har ett ansvar att ta emot flyktingar och alla insatser ska syfta till att möjliggöra arbete och 

egen försör ning  rätt till utbildning och en egen bostad”        s.  4 .  etta citat är hämtat från kapitel 

” år politik”  underrubrik ”Alla människors frihet  hela världens frihet”  etta citat är ett argument som 

visar att partiet vill underlätta processen för gruppen flyktingar. Det är många som har invandrat till 

Sverige på grund av yttre faktorer som exempelvis krig, och det är landets skyldighet att hjälpa dessa 

drabbade människor. Jag anser att den primära målgruppen är de beslutförfattare inom Sveriges 

kommuner som har makt att hjälpa flyktingar i nöd. De skall ta till sig av uttalandet i syfte att hjälpa 

flyktingar till en enklare vardag. Det kan beröra allt som arbete, utbildning och bostad. Det är en 

tolkning. 

    En annan tolkning är att stycket är tänkt att vara till alla medborgare i landet. Detta i syfte att sprida 

sin vision kring flyktingpolitik. Partiet vill visa alla medborgare att deras önskan är att allt fler 

kommuner skall ta mer ansvar för att hjälpa flyktingar. Med tanke på Sverigedemokraterna inflytande är 

detta ett uttalande som är relevant. Med detta uttalande visar partiet att man tar tydligt avstånd från 

främlingsfientlig ideologi och politik. 
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Ideograf: Jämlikhet 

Ord som klustrar med jämlikhet: människor, fria, klass, kön, etnicitet, individen, maktstruktur, val, 

utvecklas, underordning, grupp, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, rasism, full sysselsättning, 

välfärdpolitiken, fördomar, hudfärg, religion.      

    Av klusterorden ”fria”  ”klass”  ”kön” och ”sexuell läggning” framgår att Socialdemokraternas 

ideograf jämlikhet i 2013 års partiprogram är tydligt riktad mot sådana värden som ofta också 

förknippas med frihet. På det viset visar analysen att ideograferna jämlikhet och frihet är nära relaterade 

i detta partiprogram. Andra klusterord  som ”människor”  ”rasism”  ”fördomar” passar även in på 

ideografen solidaritet.  är man talar om ”rasism” gör man det i s fte att motarbeta rasismen. Klusterord 

som ”full s sselsättning” och ”välfärdpolitiken” nämns i samband med tal om rasism och  ämlikhet. 

Klusterordet ”fördomar” förekommer i partiets talan om en kamp mot rasism.  När partiet talar om för 

läsaren att dem är ett antirasistiskt parti träder klusterorden ”hudfärg” och ”religion”. Läsaren får en god 

uppfattning om Socialdemokraternas inställning till jämlikhet som ideograf för invandringspolitik. 

    ”Målet för socialdemokratin är att människor ska vara så fria att  ttre faktorer som klass  kön och 

etnicitet inte påverkar deras möjligheter till ett gott liv”        s.   . I detta textst cke är ideografen 

jämlikhet tillämpat. Ideografen jämlikhet finns som en del av en rubrik under kategorin ” åra 

värderingar”. 

    Partiet väljer att påpeka att diskriminering inte är acceptabelt när det kommer till rätten till ett gott liv. 

Alla medborgare ska vara jämbördiga, och som de står skrivet i programmet skall inga yttre faktorer 

vara ett hinder mot ett gott liv. Jag anser att detta budskap är tänkt att nå samtliga människor i landet. 

Partiet vill dela med sig av sin vision till hela Sverige. Med tanke på att dem nämner människor i stycket 

är det rimligt att anta att partiet menar alla människor, därmed också invandrarna. Partiet önskan är att 

det skall råda ett jämlikt rättvisa till ett gott liv. En reflektion skulle kunna vara att en person som 

sympatiserar med Sverigedemokraterna tolkar det som att invandrarna inte är inkluderade i det 

Socialdemokraterna vill stå för.   

    Med tanke på SD diskriminering av bland annat invandrarna är detta uttalande från 

Socialdemokraterna av yttersta vikt. Socialdemokraterna vill med detta budskap visa att man är 

motståndare till främlingsfientliga partier likt SD. Socialdemokraterna accepterar inte att någon 

diskrimineras på grund av kön, klass, etnicitet. Detta kan tolka som att partiet valt att talar om 

invandrarna som en generell grupp och inte som individer. Det vill säga partiet syftar på gruppen 

invandrare som en helhet och inte bara exempelvis akademiska, eller unga invandrare. Detta är ett mål 

som partiet satt och med tanke på det var val följande år, antar jag att partiet önskan var att rikta stycket 

till både befintliga och nya väljare. 
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    Socialdemokraterna menar att tillhöra en viss grupp medför systematiska skillnader i människors 

livsvillkor och möjligheter till ett gott liv  visar detta på förekomster av en maktstruktur. ” en enskilda 

individen blir inte sedd och bemött som person och får inte utvecklas i enlighet med egna förutsättningar 

och val. Valen underordnas istället individens tillhörighet till en viss grupp, bestämd av klass, kön eller 

etnicitet, av funktions förmåga eller ålder, av sexuell läggning, könsidentitet eller köns uttryck. Många 

människor möter en dubbel eller flerdubbel underordning  där olika maktstrukturer förstärker varandra” 

(2013, s.    .  etta citat är från kapitel ” år samhällss n” rubrik maktstrukturer.  ag anser att paritet 

talar om jämlikhet även om detta inte är en explicit ideograf här. 

    Med detta stycke vill partiet visa att de har lagt märkte till att vissa individer blir diskriminerade och 

sätts i ett fack, där dem särbehandlas gentemot andra individer. Invandrarna är en utsatt grupp som 

tenderar att ha det svårt som individ att bli sedd i samhället, på grund av att de hör till en viss grupp, 

klass, kön, och etnicitet. Med tanke på att det är val året efter är det rimligt att anse att detta uttalande är 

ett sätt att visa att man är missnöjd med hur nuvarande regering behandlat individens frihet att utvecklas. 

    En annan möjlig tolkning kan vara dem individer som känner sig nedvärderad på grund av kön, 

etnicitet, ras. Målgruppen är dem som känner av ett hinder från att ta egna val och sätt i olika grupper på 

grund av att maktstrukturer satt dem i underordning. 

    ” et bästa sättet att motarbeta rasism är att stärka  ämlikheten genom att skapa full sysselsättning och 

utveckla den generella välfärdspolitiken. Kampen mot rasism handlar också om att bekämpa fördomar. 

Socialdemokratin är ett antirasistiskt parti, som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnisk och 

kulturellt tillhörighet eller religion”        s.    .  etta citat är från kapitel ” år samhällss n” rubrik 

maktstrukturer. 

    Med dessa uttalanden visar Socialdemokraterna att dem återigen är ett parti som är beredda att ta 

kampen mot rasism. Dessutom visar det tydligt att de inte tolererar någon som helst tecken på 

diskriminering av individer samt grupper. Stycket visar också att de strävar efter jämlikhet för alla 

medborgare i landet. I och med de är ett antirasistiskt parti, innebär det att man tar ett avstånd från 

partier med en ideologi som har rasistiska värderingar, exempelvis Sverigedemokraterna. Detta är 

relevant med tanke på Sverigedemokraternas inflytande på samhället vid tidpunkten för 

partiprogrammet. 

    Jag anser att detta uttalande är tänkt att nå alla väljare i samhället. I syfte att alla medborgare skall få 

kännedom och kunskap om partiets vision kring rasism. Detta är enligt min mening tänkt att riktas till 

nya och befintliga väljare, med tanke på att det är val kommande år. Som vi såg innan är invandrarna en 

grupp som diskrimineras och blir rasistisk kränkta.  Jag finner dimensionen utopi i det stycket. Med 

tanke på att man valt att beskriva det som ett samhällsmål. Det vill säga något som partiet idag strävar 

efter. 
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Ideograf: Frihet 

Ord som klustrar med frihet: utjämna maktskillnader, samhället, låg inkomst, lägre utbildningsnivå, 

jobb, sjuka, sämre anställningsvillkor, hälsa, arbetslöshet, vård, över och underordning, alla människors 

lika värde, rasistiska strukturer.  

    Av klusterorden ”ut ämna maktskillnader”  ”låg inkomst” och ”sämre anställningsvillkor” framgår att 

Socialdemokraternas ideograf frihet i 2013 års partiprogram är tydligt riktad mot sådana värden som 

ofta också förknippas med jämlikhet. På det viset visar analysen att ideograferna frihet och jämlikhet är 

nära relaterade i detta partiprogram. Exempel på andra klusterord i ideograf frihet är ”hälsa”  och 

”arbetslöshet”. Socialdemokraterna menar att människor med låga inkomster  lägre utbildningsnivå 

lever kortare, är ofta sjuka.  Det är i detta sammanhang dessa klusterord synliggörs i ideograf frihet.      

    ”Målet för socialdemokratin är att ut ämna dessa maktskillnader  för att på så sätt öka friheten i 

samhället”        s.   . I detta textstycke är ideografen frihet tillämpat. Dessutom finns ideografen frihet 

som en del av en rubrik under kategorin ” åra värderingar”. 

    Detta kan tolkas som att invandrarna i samhället är en del av dessa maktskillnader. Maktskillnader har 

en verkan till att man väljer att lägga grupper i samhället i olika ”fack”.  är klass  kön  etnicitet m.m. är 

faktorer som avgör människans frihet, oberoende av vilka de är som individer. Detta samhällsmål är 

menat att riktas till alla svenska medborgare. Det är tänkt att det skall upplysa alla om partiets önskan att 

utjämna maktskillnaderna. Partiet tar upp ett par exempel som är resultatet av att människan inte fått rätt 

till sin fria vil a. ”Människor med låga inkomster eller lägre utbildningsnivå lever kortare  är oftast 

sjuka, saknar ofta jobb, har sämre anställningsvillkor och får sämre vård än andra. Deras barn löper 

större risk att s älva drabbas av arbetslöshet och sämre hälsa”        s.   . 

     Dessa exempel är enligt min uppfattning inte menat att syfta på endast invandrarna, utan dessa 

punkter kan mycket väl passa in på vilken individ som helst i samhället. Men med det sagt kan många 

invandrare i samhället relatera till dessa problem. Allt från låg inkomst till att drabbas av arbetslöshet. 

Det kan leda till att individen hamnar i en sådan situation om den inte har rätt till sin fria vilja. Partiet 

satt inte vid makten, vilket talar för att uttalande är ett handlingsförslag till kommande val. 2014 är det 

val och en tänkbar målgrupp är både befintliga och nya väljare.     

    Socialdemokraterna tar även upp rasismen som råder i landet. ”I vårt samhälle finns också rasistiska 

strukturer  som begränsar vissa människors liv samtidigt som de ger andra privilegier”        s.    . 

Återigen är citat från kapitel ” år samhällss n” rubrik maktstrukturer.  ag anser att partiet underförstått 

talar om frihet här. Detta stycke är ett tydligt yttrande från partiets sida att de är mån om att rasismen i 

samhället är ett problem som hindrar en del människors frihet till ett bättre liv. Detta kan tolkas som att 

man talar främst om invandrarna i samhället när de hänvisar till att det begränsar vissa människor. Av 
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den anledningen att invandrarna är en grupp som ständigt fått utstå för rasism från annat håll. 

Kalonaityte, Kawesa & Tedros, (2008). 

    Med tanke på Sverigedemokraterna inflytande på samhället är det viktigt för Socialdemokraterna att 

visa att rasism är något man vill bekämpa för att stärka sin position som antirasistiskt parti. Med detta 

budskap är invandrarna inkluderade. Partiet vill bekämpa rasism för att det är ett stort hinder som 

begränsar en stor mängd människors liv. Med detta sagt är det troligt att den primära publiken är 

personer i samhället som utstått för rasistiska kränkningar, på arbetsplatser, skola, social sammanhang 

osv. Jag anser att dem invandrarna som känt sig rasistiskt kränkta är en del av den primära målgruppen. 

Partiet riktar sitt budskap till denna målgrupp för att visa att man sett problematiken med rasismen och 

vill göra något åt detta problem. Jag anser att den sekundära målgruppen är tänkt att vara till resterande 

väljare i landet, inklusive övriga invandrarna. Partiet vill att alla svenska medborgare skall få kännedom 

om partiet ställning till rasism. 

      öl ande problemformulering från partiet stärker  tterligare denna tolkning. ” i ser idag att 

sysselsättningsnivå, lön och möjligheter på arbetsmarknaden varierar stort beroende på hudfärg, 

etnicitet  religion och kulturell tillhörighet”        s.    .          

 

5.8 Motioner och propositioner i riksdagen 2012/13 

En sammanfattande analys av Socialdemokraterna presenterats i Arbetsmarknadsutskottets betänkande 

2012/13: AU7 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m.  Dessa har berört invandring på 

följande sätt. Ämnen som presenterats är samhällsorientering, kommunbosättningar m.m., 

arbetsmarknadsetablering, invandrande akademiker, handlingsplaner, föräldrastödsamtal som en metod 

för integration. Min undersökning ledde till att jag fann tecken på politiska värden som arbete, 

jämställdhet, solidaritet, flyktinginvandring, utbildning, integration. 

    I dessa valda motioner och propositioner som framställts har jag analyserat fram både partiets 

handlingsförslag och vision. Härnäst kommer jag presentera dessa visioner och kopplar dem till 

tänkbara ideografer. 

    I utvidgad målgrupp för samhällsorientering m.m. föreslår Socialdemokraterna följande. 

”Socialdemokraterna anser i kommittémotion 2012/13: A16 av Ylva Johansson m.fl. att målgruppen för 

samhällsorientering behöver utvidgas och ställer sig positiva till de föreslagna ändringarna”. Partiet har 

en önskan att vidga målgruppen ytterligare och av den anledningen föreslår de att alla nyanlända som 

antingen är folkbokförda i Sverige eller har uppehållstillstånd under minst ett år ska erbjudas 

samhällsorientering. Socialdemokraterna sätter stor vikt på en likabehandlings-princip när det kommer 

till informationen som ingår i samhällsorienteringen. De undantag vad gäller ålder och nationalitet som 

föreslås i propositionen bör därför tas bort. 
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    Vidare behandlar denna proposition ett förslag till ändring i lagen (2010:538) om prestationsbaserad 

stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare(SFI bonus). Förslaget innebär att 

beteckningen på betygskraven för att få SFI bonus anpassas så att den överensstämmer med det nya 

sättet att ange betygsbeteckningar i skollagen (2010:800). Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 

2013. 

    ”Socialdemokraterna anser också att samhällsorientering inte enbart handlar om etablering i 

arbetslivet. Generellt bidrar samhällsorienteringen till att ge fler personer bättre förutsättningar att få 

grundläggande förståelse för det svenska samhället”.  etta går att identifiera med ideograferna 

jämlikhet, medborgarrätt, rättvisa och utbildning. 

    Partiet ställer sig positiv till att vidga målgruppen för samhällsorientering. Partiet visar att man vill 

underlätta för invandrarna att komma in och bli en del av samhället. De vill också skapa ett mer rättvist 

bedömningskriterium för invandrarna med SFI bonus.            

    I kommunbosättningar m.m. föreslår Socialdemokraterna följande handlingsförslag och vision. 

” ikten av ett solidariskt fl ktingmottagande i alla kommuner.  l ktingmottagandet är en nationell 

angelägenhet och därför måste också staten ta ansvar så att inte endast ett litet antal kommuner och 

stadsdelar får ta emot huvudparten av fl ktingströmmarna”. Socialdemokraterna vill att alla kommuner 

ska ta emot flyktingar. Partiet vill att större antal kommuner skall ta sitt ansvar och ser den möjlighet 

som flyktingmottagande innebär är viktigt både för individen och för samhället. Kommunen måste 

också ges ekonomiska förutsättningar för en långsiktig stabilitet i dessa frågor. 

    Vidare vill partiet att en utredning tillsätts för att undersöka boendemöjligheterna för nyanlända i 

syfte att uppnå ett värdigt mottagande. Partiet vill att man utreder möjligheterna till förlängt 

etableringsstöd samt de ekonomiska konsekvenserna vad avser tiden efter etableringsstödet för 

kommuner som tar emot nyanlända. Det är inte rimligt att ett fåtal av Sveriges kommuner står för stora 

delar av landets hela flyktingmottagning utan avtal och ersättning från staten. 

    Kommunbosättningar m.m. handlar om bostad för nyanlända och flyktingar. Detta går att identifiera 

med ideograferna solidaritet, jämlikhet, frihet, rättvisa. Partiet vill se en solidariskt flyktingmottagande i 

alla kommuner. Kommunerna måste erbjuda ekonomiskt stöd för en långvarig stabilitet. Partiet vill att 

fler kommuner tar sitt ansvar och mer öppna för att ta emot flyktingar, detta berör främst kommuner 

som inte tar in så många flyktingar som de kan göra. 

    I arbetsmarknadsetablering föreslår partiet följande. Reformen för nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden bör omarbetas. Socialdemokraterna anser att Arbetsförmedlingens arbete med 

etableringslotsar för nyanlända har stora brister. I kommuner där det tidigare fanns kompetens och 

upparbetade nätverk för att hjälpa nyanlända till arbete har verksamheten nedmonterats i samband med 
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att ansvaret har flyttats över till Arbetsförmedlingen. Även kommuner bör kunna komma ifråga för att 

bedriva lotsverksamhet genom avtal med Arbetsförmedlingen.   

    Det behövs en politik som stärker den sociala sammanhållningen i Stockholmsregionen. Utrikes 

födda i Stockholms län är högre utbildade än genomsnittet bland utrikes födda i landet, men på samma 

gång tar det alldeles för lång tid för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla i regionen måste få 

möjlighet att försörja sig själva. En framgångsrik utbildnings- och jobbpolitik är grundläggande för att 

bryta segregationen. 

    Arbetsmarknadsetablering handlar om reformen för nyanländas etablering på arbetsmarknaden bör 

omarbetas. Dessutom anser partiet att det råder ett behov av en politik som stärker den sociala 

sammanhållningen i Stockholmsregionen. Detta berör utbildning och arbete. Detta går att identifiera 

med ideograferna demokrati, jämlikhet, utbildning, rättvisa och arbete. 

    I invandrade akademiker föreslår partiet följande. Socialdemokraterna anser att insatserna för att 

hjälpa invandrade akademiker till ett arbete som motsvarar deras kompetens måste förbättras. Att 

personer med akademisk utbildning inte ens på lång sikt får arbeten i nivå med sin utbildning är inte 

bara ett individuellt problem utan i allra högsta grad ett samhällsproblem. Varje år investeras resurser 

för att utbilda akademiker samtidigt som det finns färdigutbildade invandrade akademiker vars 

kunskaper inte kommer till användning. Detta går att identifiera med ideograferna demokrati, jämlikhet, 

rättvisa. 

    I handlingsplaner föreslår partiet följande. Alla politikområden i Sverige ska genomsyras av ett 

integrationsperspektiv. På samma sätt som handlingsplaner för jämställdhet inom regionalpolitiken har 

upprättats bör handlingsplaner för integration inom regionalpolitiken upprättas. Ideografen integration 

passar in här. 

    I föräldrastödsamtal föreslår partiet följande. Föräldrastödsamtal som en metod för integration. En 

grupp med deltagare från olika delar av världen, t.ex. inom sfi-verksamheten, kan känna samhörighet i 

samtal om barn och föräldraskap. Det är viktigt att information om lyckade projekt som har fått stöd av 

olika samhällsaktörer sprids. Ideografen integration passar in här. 

 

6. Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka Socialdemokraternas centrala värden i 

invandringspolitik ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Jag har analyserat Socialdemokraternas 

partiprogram och motioner/propositioner. Uppsatsens problemformulering fråga är hur 

Socialdemokraterna valt att bemöta främlingsfientliga partiet under perioder där främlingsfientlighet 

varit en del av samhället. 
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  För att kunna besvara frågan har jag analysera fram ideografer i partiprogrammen och motionerna med 

hjälp av McGees ideografmetod och Kenneth Burkes klusteranalys. Reidar Larsson analysmetod 

användes i syfte att klargöra ideologiers olika perspektiv på verkligheten. 

    Larssons grundvärden, människosyn och utopi var dem dimensioner som synliggjordes i 

partiprogrammen och motioner/propositioner.  

    Bitzers teori om den retoriska situationen har tillämpats i uppsats skrivandet. Den retoriska 

situationen funktion var att tydliggöra Socialdemokraternas retoriska syn på invandringspolitik från två 

olika perioder i samhället med stor främlingsfientlighet. Den retoriska situationen avslöjade 

Socialdemokraternas ställningstagande mot dem partier som står för främlingsfientlighet. eller homo- 

och transfobi  ett samhälle utan fördomar och diskriminering”        s. 4 . 

    Den direkta publiken är medborgare som ser sig själva som anhängare till partiet och som 

sympatiserar med partiets värden och ideologi. Den specifika publikgruppen vill kunna läsa partiets 

partiprogram och undersöka ifall de står bakom den ideologi som de praktiserar i det verkliga livet. Det 

kan också handla om de som är intresserade men ännu inte valt att stå bakom ett parti eller en ideologi, 

utan endast vill undersöka var partiet står i vissa sakfrågor. Med hjälp av Bitzers teori kunde jag 

analysera fram den retoriska situationen vid de två tillfällena 

    Med hjälp av den retoriska situationen var det möjligt att identifiera liknelser och skillnader mellan de 

olika tidsperioderna. Det som kännetecknade den rådande situationen för partiet under 1990-1994 och 

2010-2013 var att dessa tidsperioder hade med främlingsfientliga partier med i riksdagen. Ny demokrati 

och Sverigedemokraterna. Ny demokrati hade under en period inflytande på samhället. Med sina 

angrepp på de traditionella partierna, bidragssystem och kanske framför allt invandringspolitiken fick 

partiet stort genomslag i medierna inför 1991 års val. 1991 blev de som bekanta invalda in i riksdagen 

(Nilsson, 2009, s. 134). Sverigedemokraterna har sedan 2010 politiskt mandat i Sveriges riksdag och har 

också de fått medial uppmärksamhet. 

    Socialdemokraterna satt i maktposition år 1990. Året efter var det dags för riksdagsval, vilket ledde 

till att Moderaterna vann det valet och blev det parti som bildade regering tillsammans med de tre andra 

borgliga partierna: Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. En skillnad för den retoriska 

situationen 2010-2013 var att Socialdemokraterna inte satt i maktposition, utan det gjorde Moderaterna. 

I partiprogrammen fanns ett liknade mönster. Programmen bestod av tre delar, allmänna grundsatser, 

politiskt program och vår politik. 

     I denna uppsats valde jag att undersöka invandrarfrågan med metoderna ideografianalys, retorisk 

situation och klusteranalys. Detta i syfte att undersöka värdeord som berör invandringspolitik under 

perioder med stark främlingsfientlighet. 
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    För att sammanfatta min uppsats. Min undersökning av partiprogrammen klargjorde vid flera punkter 

att Socialdemokraterna inte blundat för det påträngande problemet under dessa perioder. Partiet har med 

sina uttalanden tydligt positionerats sig och tagit kampen mot främlingsfientliga partier. 

    Socialdemokraterna har under dessa olika perioder stått bakom sin ideologi och värderingar när det 

kommer till synen på invandrar-flyktingpolitik. Det har varit en lärdom under uppsatsskrivandet. Min 

analys av partiprogrammen samt motioner/propositioner avslöjade värden som demokrati, jämlikhet, 

solidaritet, frihet och arbete. Dessa värden gick att tillämpa på invandrare både som grupp och individ. 

    I 2013 års partiprogram har Socialdemokraterna valt bort att kategorisera invandrare och flyktingar 

under en egen rubrik. Retoriskt kan det tolkas som ett sätt att visa att partiet står bakom ett mer 

solidariskt, jämlikhet människosyn i samhället. Grupper som invandrare och flyktingar skall inte sticka 

ut som en egen samhällsgrupp, utan gruppen skall inkluderas i det kollektiva Sverige. 

 

6.1 Resultat  

Frågeställning; 1. Vilka invandringspolitiska idéer uttrycker Socialdemokraterna i sina partiprogram 

respektive riksdagsmotioner under perioden 1990 och 2013?  

     

Min analys av Socialdemokraternas partiprogram avslöjade följande ideografer: Demokrati, solidaritet, 

jämlikhet och frihet relaterade till invandring och flyktingpolitik. 

    Ideografanalysen avslöjade att demokrati, jämlikhet, solidaritet och frihet hade liknade innebörd 

under dessa två olika perioder, men när man tittade närmare på klusterorden kan man se att ideograferna 

konnoterade till andra värden. Exempelvis avslöjade analysen av ideografen demokrati under 1990 att 

ett klustrande tema var önskan efter ekonomiska resurser för verksamheterna. När det gäller skolan 

avslöjade analysen en önskan efter resurser i form av modersmållärare, lärare för svenskundervisning 

för de behövande invandrarna. klusterorden var; förskola, grundskola, modersmål, invandrarelever, 

svenska avgiftsfri svenskundervisning, vuxna, invandrare, samhällsinformation, ekonomi, 

kulturverksamhet och invandrarkultur. I 1990 partiprogram Solidaritet talade partitet om kampen mot 

rasism och främlingsfientlighet och att man vill medverka internationellt i migrations- flyktingpolitik.  

Under ideograf Jämlikhet i 1990 års partiprogram önskar partiet att invandrare skall få ha samma 

rättighet som svenska medborgare till arbete, bostad och social trygghet. Man vill också förverkliga 

jämlikheten som ett uttryck för allas lika värde. Partiet strävar efter jämlikhet i fördelningen av resurser 

som har betydelse för människors möjligheter att påverka samhället och sina egna liv. Under ideograf 

Frihet i 1990 års partiprogram talar partiet om en önskan att Sverige ska föra en generös flyktingpolitik 

på humanitetens grund. Flyktingar ska ha rätt ett gott mottagande, snabb handläggning av sina ärenden.   
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      Min analys av ideografen demokrati i 2013 partiprogram avslöjade att Socialdemokraterna var måna 

om medborgarnas rättigheter och att ingen grupp skulle diskrimineras i samhället. Under solidaritet i 

2013 partiprogram talar partitet om att det goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn 

och respekt. Att alla ska ha samma rätt och möjligheter att påverka och alla ska samma skyldighet att ta 

ansvar. Vidare talar partiet om att Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingats fly från 

förföljelse och våld. Att alla kommuner har ett ansvar att ta emot flyktingar och bidra med insatser i 

syfte att möjliggöra arbete, bostad, utbildning. I 2013 partiprogram jämlikhet kunde vi läsa att ett mål 

för partiet var att människor ska vara så fria att yttre faktorer som klass, kön och etnicitet inte påverkar 

deras möjligheter till ett gott liv. Under ideograf frihet kunde vi se att målet för socialdemokratin är att 

utjämna dessa maktskillnader, för att på så sätt öka friheten i samhället. Partiet menar att 

sysselsättningsnivå, lön och möjligheter på arbetsmarknaden varierar stort beroende på hudfärg, 

etnicitet, religion och kulturell tillhörighet.    

       I motioner/propositioner från 1990/91:195 Aktiv flyktning- och immigrationspolitik m.m. hade 

Socialdemokraterna valt att presentera sju ändringsförlag till regeringen. Ämnen som presenterats är 13 

december-beslutet, gradvis ökning av flyktingkvoten, skyndsam utredning om arbetstillstånd för 

asylsökande, program för frivillig återvändning samt Riktlinjer för arbetskraftsinvandring. I dessa 

ämnen beskrivs partiets vision och handlingsförslag (se 5.4). 

    I motioner/propositioner från Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13: AU7 Utvidgad 

målgrupp för samhällsorientering, m.m. hade Socialdemokraterna valt att presentera  

ämnen som samhällsorientering, kommunbosättningar m.m., arbetsmarknadsetablering, invandrande 

akademiker, handlingsplaner, föräldrastödsamtal som en metod för integration. I dessa ämnen beskrivs 

partiets vision och handlingsförslag (se 5.8). 

     Min undersökning av motioner/propositioner avslöjade att Socialdemokraterna uttrycker följande 

invandrarpolitiska idéer, demokrati, rättvisa, frihet, medborgarrätt, jämlikhet, integration, utbildning och 

arbete när de talade om invandring och flyktingar. 

    Ett exempel ur motioner/propositioner i riksdagen 12/13; I kommunbosättningar m.m. föreslår 

Socialdemokraterna föl ande handlingsförslag och vision. ” ikten av ett solidariskt fl ktingmottagande 

i alla kommuner. Flyktingmottagandet är en nationell angelägenhet och därför måste också staten ta 

ansvar så att inte endast ett litet antal kommuner och stadsdelar får ta emot huvudparten av 

fl ktingströmmarna”. Socialdemokraterna vill att alla kommuner ska ta emot fl ktingar. Partiet vill att 

större antal kommuner skall ta sitt ansvar och ser den möjlighet som flyktingmottagande innebär är 

viktigt både för individen och för samhället. Kommunen måste också ges ekonomiska förutsättningar för 

en långsiktig stabilitet i dessa frågor. 
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      Socialdemokraterna rekommendationer i partiprogrammen fanns som konkreta förslag i motioner 

och propositioner. Detta visar att partiets motioner/propositioner går att koppla till partiprogram och vise 

versa. Ett exempel ur      års partiprogram  ”Sverige ska erb uda en tr gg fristad åt människor som 

tvingas fly från förföljelse och våld. Vi vill ha en generös och reglerad invandring. Alla kommuner har 

ett ansvar att ta emot flyktingar och alla insatser ska syfta till att möjliggöra arbete och egen försörjning, 

rätt till utbildning och en egen bostad”        s.  4 .  

 

2.  Hur tar sig inkluderingen av invandrare och flyktingar retorisk uttryck i dessa texter? Och hur 

relateras detta till Socialdemokraternas ideologi?  

 

I takt med samhällsförändring har Socialdemokraterna använda sig mer frekvent av vissa nyckelord än 

andra inom sakfrågan invandrarpolitik. Min analys avslöjade att rasism, maktskillnader, etnicitet, 

arbetslöshet, grupper, mångfald, framtid, religion, samhällsutveckling, interkulturalitet invandarkultur, 

förekommer allt mer i 2013 års partiprogram än 1990 års partiprogram. Självfallet finns dessa med i 

1990 partiprogram, men dem förekommer inte lika frekvent som sagt. En förklaring är att man i 2013 

partiprogram hade med ett främlingsfientligt parti i riksdagen (Sverigedemokraterna). Ny demokrati 

hade stort inflytande på medborgare 1990, men dem var inte med i riksdagen. Partiet valdes in 1991.   

    Socialdemokraterna ger stöd till både minoriteter respektive majoriteten på samma villkor och menar 

att alla har samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Min analys av partiprogrammen avslöjade att 

partiet hade en kulturell, inkluderande och generell politisk syn. Socialdemokraterna står för en 

mångkulturell invandrarpolitik. Invandringen är en del av kulturen som är ett välkommande inslag i 

dagens samhälle. Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla 

människors lika värde och lika rätt. Partiet vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren 

för människors frigörelse. Partiet vill också bekämpa all slags drag av rasism mot individer och 

klassgrupper. (Ett program för förändring – Socialdemokraterna framtidspartiet, 2013, s. 3-4). 

     I motioner och propositioner som presenteras i riksdagen mellan 2012 och 2013 tar man bland annat 

upp vikten att få ut färdigutbildade invandrare på arbetsmarknaden. ”Socialdemokraterna anser att 

insatserna för att hjälpa invandrade akademiker till ett arbete som motsvarar deras kompetens måste 

förbättras. Att personer med akademisk utbildning inte ens på lång sikt får arbeten i nivå med sin 

utbildning är inte bara ett individuellt problem utan i allra högsta grad ett samhällsproblem. Varje år 

investeras resurser för att utbilda akademiker samtidigt som det finns färdigutbildade invandrade 

akademiker vars kunskaper inte kommer till användning”.  

     Min analys av ideografen demokrati under olika perioder visade en skillnad på hur man talar till och 

om invandrare. I sina uttalanden från partiprogrammet har Socialdemokraterna valt att tala och inkludera 
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gruppen invandrare som en generell grupp. Det är ett tecken på att partiet under 2013 års partiprogram 

bytt till ett annorlunda retoriskt talesätt. Med detta syftar jag på att man inte exempelvis talar endast om 

invandrare i skolan (exempelvis som i 1990 partiprogram ideograf demokrati).   

      Min ideologikritiska analys av närläsning av själva texten av partiprogrammen och samt de totala 13 

motioner och propositioner avslöjade att Socialdemokraterna stod bakom värden som demokrati, 

jämlikhet, solidaritet och frihet. Dessa värden var alltså möjliga att identifiera med invandrings- 

flyktingpolitik. Partiprogrammen beskrev verkligen som den ser ut i praktiken. Det vill säga i 

programmen tas b detta med att det råder en stor främlingsfientliget i landet. Med hjälp av retorisk 

situation kunde vi konstatera orsaker bakom detta.   Partiprogrammen och motioner/propositioner 

relateras till samhälleliga grupperingar och institutioner 

 

3. Vilka likheter och skillnader finns hos Socialdemokraternas invandringspolitik under perioden 1990 

och 2013? 

 

Min analys av ideograf demokrati i1990 års partiprogram och 2013 partiprogam avslöjade likheter och 

skillnader.  I demokrati under 1990 visade att partiet främst valt att rikta sig till invandrare inom 

skolsektorn. Partiet har inget om invandring och kopplingen till bostad, flyktingkvot, arbetstillstånd, 

asyl, frivillig återvändning och arbetskraftinvandring. En anledning till att de var så beror på den 

dåvarande retoriska situationen. Många flydde till Sverige under 90-94 på grund av krig i sina 

hemländer. Vilket gjorde att allt fler flyktingar därmed barn och vuxna människor sökte sig till 

Sverige. Ett gemensamt drag för ideograf demokrati under 2013 var att partitet är mån om medborgarnas 

rättigheter och att ingen grupp skall diskrimineras i samhället. En likhet mellan de två olika 

programmens koppling till demokrati var att Socialdemokraterna ville att samhället skulle bidra med 

ekonomiska resurser till invandrarnas egen kulturverksamhet. Det nämner dem i både partiprogrammen, 

med andra ord.  

Min analys av ideograf soldaritet i 1990 års partiprogram och 2013 partiprogam avslöjade likheter och 

skillnader. Klusterord som fanns både i 1990 och 2013 partiprogram under soldaritet var rasism, 

bostäder, flyktingar. Ett gemensamt inslag för ideografen solidaritet är att partiet önskar att medborgarna 

tar ett kollektivt ansvar för att förbättra samhället.  Det som kännertecknade dessa program åt är att 

Socialdemokraterna uttalar sig om att individer tillsammans bör vara enade, och bekämpa kampen mot 

rasism, fördomar samt diskriminering.  En skillnad mellan programmen var att i 1990 talade man mer 

om migrations- flyktingpolitik än i 2013. I 2013 program talade man även underordning och klass, 

vilket det inte riktigt nämnde i 1990 under solidaritet.   
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Min analys av ideograf jämlikhet i 1990 års partiprogram och 2013 års partiprogram avslöjade likheter 

och skillnader. En likhet mellan partiprogrammen var att partiet önskar att det ska vara mer jämlikt i 

fördelade resurser i syfte att underlätts människors möjligheter att påverka i samhället och i sina egna 

liv. I både programmen nämner man vikten av ett mer jämlikt människosyn grundat på alla människors 

lika värde. En skillnad var att man i 2013 talade om rasism, kön, etnicitet, kultur och religion när man 

talade om jämlikhet. Det gjorde man inte i första hand i 1990 program.  Den retoriska situationen är en 

förklaring till att man tagit upp just dessa klusterord i 2013 partiprogram. Min analys av ideograf 

jämlikhet i 1990 års partiprogram och 2013 års partiprogram avslöjade flest skillnader än likheter. Frihet 

under 1990 tar man bland annat upp klusterord som generös flyktingpolitik, våld, förtryck, 

yttrandefrihet, organisationsfrihet. I 2013 under frihet är klusterorden utjämna maktskillnader, låg 

inkomst, lägre utbildningsnivå, hälsa och arbetslöshet.   

      En förändring som skett i partiprogrammet 2013 jämfört med 1990 års partiprogram är att man inte 

har valt att kategorisera gruppen invandrare och flyktingar. I 1990 program har partiet valt att placera 

invandrare och flyktingar med egen rubrik.  
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