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INLEDNING 
Det mångkulturella samhället är ett aktuellt ämne som ofta förekommer och diskuteras flitigt i 

samhällsdebatten. Idéerna och förhållningssättet till detta område varierar, men oavsett de 

åsikter samhället och dess invånare har är Sverige officiellt sett en mångkulturell nation. 

Sverige har genom invandring blivit ett land präglat av kulturell och etnisk mångfald, något 

som måste tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande 

på alla samhälleliga områden och nivåer. Målen med integrationspolitiken ska vara lika 

rättigheter och möjligheter för alla oavsett etniskt och kulturell bakgrund. 

Samhällsgemenskapen ska vara byggd på mångfald och en samhällsutveckling som 

kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett bakgrund ska vara 

delaktiga i och ansvariga för. Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt verka för att 

kvinnor och män ska erhålla lika rättigheter och möjligheter (Prop. 1997/98:16).   

 

I den mediala och politiska debatten återkommer ofta idéer kring det mångkulturella 

samhället och det går att påstå att de är viktiga och måste tillåtas ta stor plats, då Sverige från 

ett politiskt håll är en uttalad och officiell mångkulturell nation. I en annan officiell 

publikation som nyligen utkommit framkommer det att invandrare ofta från politiskt håll i 

valrörelser förknippas med otrevligheter. De blir som grupp ansvariga för negativa 

samhällsfenomen så som socialhjälpstagande, kvinnoförtyck och kriminalitet. Detta gällde 

särskilt i valrörelsen 2002 då Moderata samlingspartiet och Folkpartiet var de partier som 

främst stod för detta. I ett samhälle som är mångkulturellt är detta viktigt att uppmärksamma 

då det påverkar människors attityder och åsikter om invandrare (SOU 2006:52).  

 

Ett mångkulturellt samhälle kan beskrivas på olika sätt och även innebära olika saker. I 

samhällen där folk från olika kulturer möts finns det olika vägar att gå för att skapa ett 

funktionellt och fungerande samhälle. Samhället kan integrera och ta emot ”nya” invånare på 

skilda sätt. Ett sätt kan vara att låta de ”nya” invånarna leva i grupper som är jämlika 

majoritetssamhället men som inte förväntas anpassa sig till det. Ytterligare ett sätt kan vara att 

samhället arbetar för att både de ”gamla” och de ”nya” invånarna förändrar sig och anpassar 

sig till varandra. Slutligen går det att tänka sig att de ”nya” invånarna anpassar sig till det 

befintliga samhället. Intresset för oss har därför väckts att undersöka om och hur Sveriges 

politiska partier förhåller sig till det mångkulturella samhället i sina partiprogram. Vi menar 

att just partiprogrammen är viktiga att undersöka för att de ligger till grund för partiernas 
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politik och har som syfte att förmedla politiska budskap till ett stort antal människor, det vill 

säga allmänheten. Förväntan är att det mångkulturella samhället i alla fall i någon mån tas upp 

i samtliga partiprogram och att vi med den här uppsatsen kan belysa hur partierna i sina 

partiprogram diskuterar kring det mångkulturella samhället. Vi vill lyfta fram om, och i så fall 

vad, de ser som problematiskt i det mångkulturella samhället samt vilka idéer de har för att 

åtgärda detta. Vi är även intresserade av att undersöka hur partierna ställer sig till individ- och 

grupprättigheter och hur de tänker runt de olika vägar att integrera ”nya” invånare på. En 

annan anledning till uppsatsämnet är vårt intresse för det politiska området. Den politiska 

debatten är inte alltid närvarande i människors liv men är svår att undvika eftersom tv, 

tidningar och radios rapportering ofta handlar om politik. I år är det val i Sverige och därför 

känns det extra aktuellt att undersöka hur de olika partierna förhåller sig till det 

mångkulturella samhället, partidebatten kom också igång ovanligt tidigt i år (Dagens Nyheter, 

06-02-16). I och med att det är valår kan det förekomma en förändring vad gäller vilka partier 

som sitter i riksdagen och hur väljarstödet fördelar sig men hur valet kommer att utfalla är 

inget vi kan veta idag. Fokus i den här studien kommer således att ligga på hur de utvalda 

partierna förhåller sig till det mångkulturella samhället och mångkulturalismen i sina 

partiprogram.  

 

Det kan finnas en inneliggande problematik kring det mångkulturella samhället och det är 

spänningen mellan individ- och grupprättigheter. I ett mångkulturellt samhälle är frågan kring 

detta ständigt aktuell då olika etniska/religiösa minoritetsgrupper efterfrågar rättigheter som 

just ska gälla deras grupp. 

   

Problemet med de rättigheter som ibland efterfrågas är att de kan uppfattas som goda för 

gruppen som helhet men samtidigt innebära något negativt för vissa individer inom gruppen. 

Vad som är värt att uppmärksamma i samband med diskussionen kring grupprättigheter är att 

det inom gruppen kan finnas oenigheter. I en grupp finns olikheter såsom könsskillnader, 

åldersskillnader, klasskillnader och liknande som bland annat resulterar i skilda 

maktförhållanden. Dessa olikheter kan leda till att man inom gruppen har olika strävanden 

som krockar med varandra. Förespråkar eller lagstiftar man om grupprättigheter kan det 

innebära att exempelvis kvinnor och barn som kanske har en svag maktställning inom 

gruppen förbises. Ytterligare ett problematiskt område i och med detta är frågan om vem som 

ska tillhöra gruppen och vem eller vilka som definierar gruppen.  
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Ett exempel på att det idag finns etniska/religiösa minoritetsgrupper som efterfrågar 

grupprättigheter är Mahmoud Aldebes (Ordförande i Sveriges muslimska förbund) 

uppmärksammade brev i vilket han framlägger en önskan om särlagstiftning för muslimer i 

Sverige. I brevet hävdas det att det idag i Sverige inte finns någon verklig religionsfrihet, då 

vissa islamska yttringar kommer utanför det som omfattas av religionsfriheten. Förbundet 

menar att det behövs en särlagstiftning för att anpassa familjerätten till islam exempelvis vill 

man att skilsmässor ska godkännas av en imam. I brevet önskar de också att muslimska barn 

ska få undervisning i religion och hemspråk i homogena grupper inom den kommunala 

skolan. De vill även att flickor och pojkar från muslimska länder ska få simundervisning i 

separata grupper (Dagens Nyheter, 06-04-28). Dessa önskemål är kontroversiella inte bara för 

icke-muslimer utan även bland muslimer som inte vill att religiösa ledare ska styra över deras 

privata angelägenheter och ger en bild av problematiken runt individ- och grupprättigheter 

som vi avser att behandla i uppsatsen. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra om och hur vissa utvalda politiska 

partier i Sverige förhåller sig till det mångkulturella samhället och mångkulturalismen i sina 

aktuella partiprogram och se hur de olika partierna vill arbeta med de frågor som berör dessa 

områden. Vidare är syftet att se hur de enskilda partiprogrammen förhåller sig till individuella 

respektive grupprättigheter. 

 

De frågor vi ska undersöka är: 

Vilka är skillnaderna mellan partiprogrammen gällande inställningen till huruvida mångkultur 

är berikande eller inte? 

 

Talar något parti om eventuella problem med att skilda etniska grupper lever i samma 

samhälle och i sådana fall på vilket sätt? 

 

Vad har partierna för förslag på åtgärder till förändringar som de vill se i vårt samhälle 

rörande etniska grupper? 

 

Finns det otydligheter i de enskilda partiprogrammen i fråga om hur de förhåller sig till  

individuella kontra grupprättigheter? 
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Går det att urskilja i partiernas partiprogram om de förespråkar mångkultur eller 

mångkulturalism? 

 

Det sociala arbetet 

Det valda uppsatsämnet ligger nära det statsvetenskapliga området men har en stark koppling 

till socialt arbete då socionomen befinner sig i ett mellanläge påverkad av flera olika faktorer. 

Dessa faktorer kan vara strukturella, organisatoriska, juridiska och politiska. Därför är just 

politik viktigt för det sociala arbetet, politiska beslut, åtgärder och förhållningssätt påverkar 

socionomen och därigenom det sociala arbetet De politiska besluten påverkar direkt och 

indirekt det sociala arbetet, exempelvis genom lagar, fördelningspolitik och genom de 

attityder och värderingar som förmedlas till folket (Johansson, 1997, s. 37, 41-54). Det 

mångkulturella samhället och mångkulturbegreppen är något som många socionomer kommer 

i kontakt med i sitt arbete och därför är det viktigt att känna till begreppen och des innebörder. 

Vidare är det som socionom viktigt att vara medveten om för- och nackdelar med individuella 

och grupprättigheter. Det vi anser vara absolut viktigast är att man som yrkesverksam 

socionom i kontakt med människor förstår innebörden av och skillnaden mellan mångkultur 

respektive mångkulturalism. Det är lika viktigt att vara på det klara med vad man själv står för 

och hur den inställningen påverkar det sociala arbete man utför och vad som egentligen är 

viktigast. Vad vi menar är att man kanske måste ställa sig frågan om det viktigaste är att 

diskutera huvuddukens varande/icke-varande eller om det viktigaste är att integrera 

invandrade kvinnor på arbetsmarknaden.   

 

Förförståelse 

I studiens inledningsfas diskuterades kring förförståelsen i uppsatsämnet. Även om ingen av 

oss är politiskt aktiva eller medlemmar i något politiskt parti är vi politiskt intresserade. 

Självklart har vi även politiska åsikter och deltar i de val och folkomröstningar som 

genomförs och det kommer att beaktas i hela undersökningen och framförallt i analysen och 

diskussionen. Gällande begreppen mångkultur och mångkulturalism har vi en viss uppfattning 

då utbildningen med den mångkulturella inriktningen syftar till att ge en fördjupad kunskap 

kring dessa begrepp vad gäller dess innebörd och betydelse. Denna kunskap kan naturligtvis 
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ses som en förförståelse och i detta sammanhang som en stor fördel då vårt 

kunskapsinhämtande borde bli lättare. 

 

Det är oundvikligt vid allt skrivande och undersökande att inte påverkas eller färgas av sin 

förförståelse. Vi är medvetna om att våra uppfattningar om de olika partierna och begreppen 

kan påverka undersökningen men vi ska göra allt för att undvika detta genom att uppsatsen 

igenom diskutera för att på så sätt synliggöra våra förutfattade meningar. Detta ökar 

sannolikheten att upptäcka eventuella feltolkningar eller för hastigt dragna slutsatser. 

Samtidigt måste förförståelsen få ses som en tillgång då den hjälper oss att tolka och förstå 

texterna. Utan förförståelse skulle det vara nästintill omöjligt att tolka och analysera vår 

omvärld. Slutligen kan det även vara så att andra faktorer som är för oss okända kan påverka 

oss i vår studie (Gilje & Grimen, 1992, s.183-188).  

 

Begreppsdefinitioner 

Assimilation - införlivande av nytt material som omvandlas till en större likhet för att 

slutligen bli en del av omgivningen eller systemet. Ofta förstås assimilation i termer av 

smältdegel. Immigranter och kulturer från hela värden smälter in i värdsamhället som i sig 

inte behöver förändras (Westin, 1999, s. 48). 

 

Enklaver - ett mindre område inom en stat som skiljer sig från staten ifråga om religion, 

kultur, språk och/eller etniska förhållanden (NE, 1991, s. 525). 

 

Etnicitet - är en beteckning för att ange olikheter mellan sociala grupper på basis av kulturella 

kriterier exempelvis föreställningar om ett gemensamt ursprung. Begreppet syftar på den 

speciella kvalitet som utmärker ett folks kollektiva uppfattning om sig självt som folk. Vidare 

avser begreppet identiteter, kategorier, grupper, kollektiv och relationer människor emellan. 

Oftast är det enbart minoriteter i samhället som beskrivs som etniska grupper medan 

majoritetsbefolkningen brukar identifieras med nationen (Westin, 1999, s. 31 och Brante, 

Andersen & Korsnes, 1997, s. 74).  

 

Integration - kan sägas vara när delarna står i samklang med helheten, vidare betyder 

integration delaktighet och deltagande i samhällsgemenskapen för kulturella och etniska 
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minoriteter. Integration kan även betecknas som den process genom vilken etniska och 

kulturella minoriteter upptas i samhällsgemenskapen (Westin, 1999, s. 53-58). 

 

Mångkultur/mångkulturell - används deskriptivt för att beskriva samhällets etniska och 

kulturella mångfald. Det vill säga, ett samhälle, en skola eller någon annan institution är 

mångkulturell om det finns människor tillhörande olika kulturer där. Mångkultur för inte med 

sig ett politiskt krav på representation och lika värde. Mångkultur är ingen ideologi (Carlbom, 

2003, s. 41-48, Watson, 2000, s. 19-35, Okin, 2002, s. 13-31). 

 

Mångkulturalism - består av två olika delar, dels en deskriptiv del vilket innebär en 

beskrivning av samhällets etniska och kulturella mångfald och dels en normativ del som 

innebär ett politiskt eller filosofiskt samhällsideal (Westin, 1999, s. 24). Mångkulturalism 

innebär att alla grupper i ett samhälle ska vara jämlika och ha rätten att bevara sina normer, 

sin kultur och sin religion, något som kan möjliggöras med grupprättigheter. De olika 

grupperna i samhället ska inte blandas med varandra eller tvingas in i majoritetssamhället 

(Carlbom, 2003, s. 41-48). 

 

BAKGRUND 

Tidigare forskning och teoribildning på området 

Hyléns (1991, s. 1-19) forskning som bland annat baseras på textanalyser av partiprogram 

undersöker högerns idéutveckling mellan konservatism och liberalism. En stor del av arbetet 

har tagit fram partiets latenta ideologi, med detta menas den ideologi som kommer till uttryck 

i partiets öppna publicerade källor exempelvis partiprogram. En av Hyléns utgångspunkter 

gällande ideologi handlar om hur värdefördelningen i ett samhälle kan och bör ordnas. En 

ideologi kan därför vara, verklighetsföreställningar, värderingar och idéer om hur 

verkligheten och värderingarna ska sammanfalla, med andra ord en verklighetsorienterad bild 

av verkligheten.  

 

Boréus (1994, s. 298-299) avhandling är omfattande och en del av undersökningen baserar sig 

på granskning av partiprogram. Forskningen har som avsikt att undersöka hur högerns interna 

ideologiskifte från konservatism till nyliberalism utvecklades och studerar huruvida 

nyliberalismen blivit en hegemoni. Boréus kommer fram till att politiska termer används på 
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olika sätt inom olika ideologier. Företrädare för de olika partierna använder därmed termer 

och begrepp på ett sådant sätt att det ska stämma överens med de åsikter partierna vill 

framhäva. Vad gäller termutnyttjande går det skiljelinjer mellan olika tidsperioder och olika 

ideologiska krafter snarare än mellan olika arenor. De arenor som åsyftas är den politiska, 

mediala och privata. Viktigt i undersökningen är språkets betydelse, Boréus menar att språket 

ibland manipulerar oss. Begrepp kan användas på så sätt att de passar överens med den egna 

ideologin och samtidigt kan man undvika de begrepp som inte passar lika bra in. 

 

Lundbergs (1998, s. 5-6 och 13-15) forskning går ut på att granska valbroschyrer, vilket kan 

anses ligga nära granskningen av partiprogram. Lundberg gör en kritisk textanalys av två 

partiers valbroschyrer inför valen vid tre tidpunkter, 1928, 1958 och 1988. Studien utgår från 

en konstruktivistisk språksyn där relationen mellan språklig och social struktur ses som 

ömsesidigt beroende. Resultatet är att valbroschyrer utformas textmässigt för att passa till 

riksdagsvalen och retoriken och löftena är inför ett val överdådiga. Valbroschyrernas 

huvudsakliga funktion är att föra ut partiets budskap och de riktar sig till en bred läskrets, 

allmänheten.  

 

I en internationell studie (Laver & Garry 1999, s. 53-57) baseras delar av undersökningen på 

en innehållsanalys av partiprogram. Den har för avsikt att avgöra europeiska partiers 

åsiktspositioner. Denna studie är strikt kvantitativ, baserad på att räkna ord som förs in i ett 

speciellt kodschema. Metoden har gjort det möjligt att bearbeta en stor textmassa och genom 

den har man lyckats med att undersöka hur olika partier förhåller sig till en viss sakfråga. 

Resultatet visar att olika partier använder samma begrepp olika mycket beroende på partiets 

ideologiska hemmahörande. 

 

Med den tidigare forskningen vi har tagit upp vill vi ge en bild av rådande textanlytisk 

forskning på politiska texter. Den forskning vi fokuserat oss på är omfångsrikare än vår, på så 

sätt att textmaterialet som undersöks är större, omfattar flera typer av politiska textmaterial 

och stäcker sig över längre tidsperioder. Vidare har den forskning vi studerat försökt redogöra 

för förändringar över tid medan vi snarare gör en slags ögonblicksskildring. Detta 

sammantaget leder till att applicerbarheten mellan denna forskning och vår forskning 

försämras något. Då utbudet av tidigare forskning av den sort vi utför inte finns i någon större 

utsträckning har vi bedömt den upptagna forskningen som relevant. Dessutom finns det 
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likheter mellan vår uppsats och dessa studier då de undersöker och analyserar politiska texter 

och i vissa fall partiprogram.  

 

Mångkulturalism och det mångkulturella samhället 

Mångkulturalism är en ideologi som har fått en politiskt ledande ställning i Sverige. 

Utvecklingen har blivit sådan att mångkulturalismen kommit att stå för det ”goda” och att 

ideologin styr över vad som är okej att säga offentligt i fråga om invandrare och invandring. 

Det har uppstått en situation som gör att det är svårt att kritisera det mångkulturella samhället 

eftersom mångkulturalismen är uppbyggd på ett dikotomiskt sätt där konsekvensen blir att om 

man inte förespråkar mångkulturalism så räknas man istället in i de nationalistiska leden 

(Carlbom, 2003, s. 13 och 44). 

 

Just nu finns det en tro i Sverige på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle uppbyggt enligt 

mångkulturalismen, vilket vi inte gör då Sverige är alltför kulturellt homogent för detta. 

Majoritetskulturen i Sverige har en alltför dominerande ställning och för mycket makt för att 

Sverige ska kunna sägas vara ett samhälle format utifrån ideologin mångkulturalism. 

Problemet med mångkulturalismen är att den hindrar oss från att se vad som egentligen 

händer i det svenska samhället och vilken slags politik som lämpar sig för integrationsfrågor 

(Carlbom, 2003, s. 41-42). 

 

Mångkulturalism leder till att alla etniska grupper i ett samhälle lever sida vid sida utan att 

interagera med varandra. Den innebär även att alla grupper oavsett storlek är lika mycket 

värda. De olika etniska grupperna har i och med mångkulturalismen rätten att praktisera sitt 

”annorlundaskap”, vilket i praktiken innebär rätten att bevara sina normer, sin kultur och sin 

religion. Samhället ska underlätta för minoritetsgruppernas sammanhållning och bevarandet 

av dess identitet. Det ska finnas tolerans, respekt och öppenhet gentemot de olika grupperna i 

samhället. Grupper ska leva sida vid sida i samhället i samförstånd och ska inte blandas med 

eller assimileras in i majoritetssamhället. Ett problem som tas upp i och med detta är hur 

samhället ska ställa sig till vilka kulturella uttryck som är acceptabla och ger exempel på 

problematiska områden så som kvinnlig omskärelse. Ett samhälle som byggde på 

mångkulturalism skulle inte kunna lagstifta emot exempelvis kvinnlig omskärelse, 

tvångsäktenskap eller religiösa friskolor då ett förbud mot detta skulle betyda att 

minoritetsgrupperna inte fick praktisera sitt ”annorlundaskap” till fullo. Vilket i förlängningen 
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betyder att ett samhälle som bygger på mångkulturalism får sociala och politiska 

konsekvenser (Carlbom, 2003, s. 41-48). 

 

En skillnad mellan mångkultur och mångkulturalism är mångkulturalismens politiska krav på 

bland annat representation och lika värde. Liksom Carlbom anser Watson (2000, s. 19-35) att 

ett samhälle med mångkulturalismen som ideologi medför sociala och politiska konsekvenser. 

Han menar att mångkulturalism är när människor lever sida vid sida utan att mötas och som 

exempel ger han turkiska enklaver i Tyskland.  

 

Mångkulturalismen och det mångkulturella samhället ställs även inför frågan gällande 

individuella och kollektiva rättigheter då en viktig fråga inom mångkulturalismen gäller 

kulturella rättigheter. Det gäller huruvida kulturella rättigheter ska ges till individen eller till 

gruppen. Frågan man måste ställa sig är vem som är bärare av en kultur och vem som tillhör 

gruppen (Carlbom, 2003, s. 74 och 75). När kultur eller kulturuttryck ses som grupputtryck 

hindrar det oss från att se den splittring och de olika strävanden som finns inom gruppen 

(Fraser, 2000, ref. i Carlbom, 2003, s.76). 

 

Något som Watson (2000, s. 2-8) poängterar i sin text är att kultur inte är något statiskt och 

inte heller något som alla i ett visst land delar. Begreppet mångkulturell fokuserar på den 

ytliga nivån, exempel kan här vara den mat vi äter, musik vi lyssnar på eller kläder vi bär, så 

kallade ytfenomen. Att just ordet mångkulturell, trots att det funnits andra termer för att 

beskriva samma sak, blivit så populärt menar Watson har att göra med att kultur är ett ord 

som ger oss positiva associationer och som får oss att tänka på identitet och hemmahörande. 

Han definierar ordet mångkulturell som något, exempelvis ett samhälle eller en skola, som 

består av människor tillhörande olika kulturer. 

 

Defensiv och offensiv mångkulturalism 

Heller (1996, s. 37-39) beskriver två typer av mångkulturalism i sin teori, defensiv och 

offensiv. Defensiv mångkulturalism beskrivs på så sätt att den skyddar kulturer gentemot 

assimilation in i majoritetskulturen. I en defensiv mångkulturalism kan man själv välja om 

man ska identifiera sig med en kultur eller en annan. Det blir så att säga fritt att röra sig över 

”gränserna”, och att identifiera sig med flera grupper. Defensiv mångkulturalism gör ett land 

mer färgstarkt och intressant, en spännande plats att leva på. 
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Den offensiva mångkulturalismen skildras av Heller så som att den skapar instängda 

kulturgrupper. En offensiv mångkulturalism skapar ett samhälle där det är svårt att föra en 

dialog grupperna emellan eller kritisera varandra. Detta leder till ett samhälle där kritiker blir 

sedda som en slags representanter för en förtryckande majoritetskultur. Det går att 

sammanfatta de två typerna av mångkulturalism och dess möjligheter ungefär så här: med en 

defensiv mångkulturalism kan man hitta vägar som fungerar på så sätt att man tar in 

influenser av varandra om man så vill och genom detta får både enskilda individer och 

samhället en chans att utvecklas. Med offensiv mångkulturalism bevaras däremot både 

ställningarna inom gruppen och mellan grupperna i samhället. Grupperna varken möts eller 

influeras av varandra istället sker kulturförändringarna inom gruppen utan medveten yttre 

påverkan. I en defensiv mångkulturalism finns alltså en öppenhet och en frihet som inte finns 

i en offensiv mångkulturalism (Heller,1996, s. 37-39).  

 

Individuella rättigheter och grupprättigheter 

Mångkulturalismen med sina inneliggande krav på grupprättigheter kan innebära en 

begränsning av de individuella rättigheterna. Det som poängteras är att ett samhälle byggt på 

ideologin mångkulturalism kommer leda till att kvinnors valmöjligheter och rättigheter 

begränsas eller kränks då minoritetskulturer i hög utsträckning är mer patriarkalt 

genuspräglade än majoritetssamhället. Ett exempel på detta skulle kunna vara en lag som 

tillåter en viss grupp att praktisera en kulturyttring som i sin tur leder till att en enskild individ 

kränks. Det vill säga, gruppens rättigheter tillåts gå före de individuella rättigheterna för att 

värna om minoritetsgruppens bevarande. Essensen av argumentationen är att grupprättigheter 

och det feministiska, eller individuella synsättet, är svåra att förena (Okin, 2002, s. 13-31). 

 

METOD 
Valet av metod inför vår uppsats har fallit på kvalitativ textanalys av typen innehållslig 

idéanalys (Bergström & Boréus, 2005, s. 155). Den kvalitativa metodens utgångspunkt är att 

textens helhet är något mer än summan av dess delar. Innehållslig idéanalys lämpar sig för att 

kritiskt och noggrant granska innehållet i texter för att finna exempelvis dolda budskap eller 

urskilja idéer inom en viss debatt, ett politikområde eller inom ett parti. En ideologi kommer 

ofta till uttryck på ett för alla synbart sätt i exempelvis partiprogram men under denna synliga 
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yta finns ofta ett djupare plan som inte är lika tydligt. Metodens styrka är att lyfta fram kärnan 

i debatten och visa på motsättningar rörande idéer och begrepp. Den valda metoden ger inga 

klara och tydliga riktlinjer istället betonas bredden av metodens användningsområde. Precis 

som med annan forskning börjar textanalyser med en övergripande problemställning som 

utvecklas till ett antal forskningsfrågor som man ställer till textmaterialet (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 155-159: Esaiasson m.fl., 2003, s. 233-238). Det är alltid viktigt att vara 

medveten om att texter speglar både medvetna och omedvetna föreställningar som de 

människor som har skapat texterna har. Texter speglar, reproducerar och ifrågasätter 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 15). 

 

Vår studie bygger på en innehållslig idéanalys av ett antal utvalda partiprogram vars partier 

kandiderar till Sveriges riksdag. Vi har systematiskt läst partiprogrammen och analyserat och 

jämfört hur partierna i sina partiprogram förhåller sig till det mångkulturella samhället och 

mångkulturalism. 

 

Under genomläsningen av partiprogrammen har även de teorier vi tagit upp i uppsatsen 

fungerat som ett redskap för att ta ut väsentliga delar ur texterna som rör området.  

Partiprogrammen är utformade och tematiserade på olika sätt gällande det undersökta 

området. I vissa av de genomlästa partiprogrammen finns särskilda rubriker där exempelvis 

det mångkulturella samhället tas upp medan det i andra partiprogram faller in under andra 

rubriker såsom integration, främlingsfientlighet, rasism, diskriminering, rättigheter samt vård, 

skola och omsorg. För att inte förvirra någon görs nu ytterligare ett förtydligande. 

Tyngdpunkten ligger således inte bara på det mångkulturella samhället utan i lika hög grad på 

de idéer som omger detta område. Efter genomgången av partiprogrammen enligt 

ovanstående har vi analyserat vårt resultat gentemot teorierna och den tidigare forskningen vi 

tagit upp i uppsatsen. För att kunna genomföra detta tematiseras först resultaten utifrån valda 

kategorier. 

 

Litteratursökning 

Grundlitteraturen för uppsatsen är ett urval av den kurslitteratur vi kommit i kontakt med 

under utbildningens gång och som vi upplever bäst problematiserande och förklarande ifråga 

om begreppen mångkultur och mångkulturalism samt det mångkulturella samhället. I studiens 

inledningsfas genomförde vi dessutom en sökning om ovanstående begrepp för att finna 
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annan tidigare forskning på området. Sökningen på begreppen resulterade till största del i en 

stor mängd för oss irrelevanta träffar då dessa allmänt behandlade begreppen inom vitt skilda 

sammanhang. 

 

Därefter inledde vi en mer strukturerad sökning i olika databaser. De databaser som vi 

framförallt använde var Libris, Artikelsök, CSA, IBSS och CIAO.  De sökord vi använde oss 

av var mångkulturellt samhälle, mångkultur, mångfald, mångkulturalism, textanalys, 

diskursanalys, partiprogram, valbroschyrer, politik, politiskt språk, rasism, integration, 

segregation, culture, cultural pluralism, discourse analysis, election pamphlets, political texts 

och political parties. Dessa sökord kombinerade vi på en mängd olika sätt. Med denna 

sökning fann vi delar av den tidigare forskningen som presenteras och används i uppsatsen.  

 

Det som var svårt att finna oavsett hur vi kombinerade sökorden var internationell forskning 

på partiprogram. De sökord som slutligen visade sig fungera var textanalys kombinerat med 

valbroschyrer eller politiskt språk. Dessa träffar studerades för att göra en första bedömning 

av relevans. Därefter eftersökte vi den relevanta litteraturen. Utifrån den litteratur vi hittade 

sökte vi oss bakåt i böckernas källhänvisningar för att på så sätt hitta ytterligare intressant 

forskning och litteratur. Boréus visade sig vara en forskare som återkom ett flertal gånger, 

något som vi såg som ett positivt tecken på att vi hittat rätt inom området.  

 

Urval och avgränsningar 

I ett första skede inför uppsatsen försökte vi ringa in våra intresseområden. Något vi önskade 

var att skriva om just det mångkulturella samhället och politik. Efter en viss tids funderande 

kom vi fram till att partiprogram kunde vara ett tacksamt undersökningsmaterial. Mycket av 

den tidigare forskningen vi studerat använder sig av ett bredare underlag än bara partiprogram 

så som valbroschyrer, tal och debatter samt artiklar.  

 

Studien har begränsats till att undersöka partiprogrammen till ett antal partier som kandiderar 

till Svenska riksdagen i år 2006. Dessa partier är: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet de gröna, Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Valet av just 

partiprogram och inte andra politiska texter grundar sig på det faktum att partiprogram är 

lättillgängliga och för att de utgör en viktig grund för hur partierna uppfattas och kanske hur 
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befolkningen röstar. I partiprogrammen ger partierna uttryck för sina åsikter och ståndpunkter, 

de anger även i partiprogrammen hur deras visioner och idéer ska omsättas i praktiken. Varför 

just partiprogram analyseras i uppsatsen beror även på att de presenterar hela partiets 

genomtänkta och antagna idéer. Detta i motsats till exempelvis tal eller debatter där enskilda 

politiker uttalar sig vilket kan leda till att politikern ger en alltför subjektiv bild av partiets 

åsikter. För att fånga partiernas officiellt uttalade åsikter faller valet på att analysera 

partiprogrammen och inte enskilda politikers uttalanden. Valet att inte bara analysera de 

nuvarande riksdagspartiernas partiprogram har gjorts för att finna ett bredare och därmed 

mångfacetterat resultat. Tanken bakom detta är att vissa partier förmodligen kan tänkas närma 

sig området på ett mer radikalt sätt än andra och önskemålet med denna något bredare 

utgångspunkt att fånga upp detta. Det kan även vara så att den bredare utgångspunkten ger oss 

ett mer varierande resultat i fråga om olika förslag på tillvägagångssätt och reformer.  

 

Att uppsatsen syftar till att analysera de nuvarande riksdagspartiernas partiprogram grundar 

sig på det faktum att de idag är Sveriges största partier och sitter i riksdagen, vilket betyder att 

de har ett brett folkligt stöd. Därför blir dessa partiers partiprogram viktiga att undersöka då 

man kan göra antagandet att partiprogrammen representerar många människors åsikter. 

Därigenom är dessa partiers partiprogram obligatoriska och naturliga att ta med. För att öka 

bredden och representativiteten tas även Feministiskt initiativ och Sverigedemokraternas 

partiprogram med i studien. Specifika skäl finns för att ta med just dessa två partier som inte 

är med i riksdagen. Feministiskt initiativ är ett nytt parti som fått stor medial uppmärksamhet. 

Dessutom är partiet intressant utifrån den synvinkeln att de har en huvudsaklig feministisk 

inriktning, något övriga partier saknar. Sverigedemokraterna är ett förhållandevis stort parti 

utanför riksdagen. Även de syns i media och har en som många uppfattar radikal inriktning. 

Många av de partier som kandiderar till riksdagen ingår inte i urvalet vilket förklaras med att 

de inte är tillräckligt stora, inte får lika mycket av allmänhetens eller medias intresse, eller inte 

tillför något i fråga om området som avses studeras.  

 

Presentation av partiprogrammen 

De olika partiernas partiprogram ser olika ut i fråga om omfattning och benämning. Vissa 

kallas för partiprogram andra för idéprogram eller principprogram. Feministiskt initiativ har 

vid uppsatsens författande ett valmanifest istället för ett partiprogram vilket enligt dem själva 

fungerar som deras partiprogram. Uppsatsen igenom har vi valt att benämna dem alla som 
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partiprogram då detta är den vanligaste tituleringen. I och med partiernas olika inriktning 

lägger partierna olika tyngd på de politiska områdena. Vissa partier tar därför upp det 

mångkulturella samhället i högre grad än andra, vilket har resulterat i viss dominans av vissa 

partiers partiprogram i resultat och analysdelen samt den sammanfattande diskussionen.  

 

Socialdemokraternas (S) partiprogram (38 sidor) antogs vid partikongressen i november år 

2001. 

Vänsterpartiets (V) partiprogram (31 sidor) antogs i februari år 2004. 

Miljöpartiet de grönas (Mp) partiprogram (52 sidor) antogs i maj 2005. 

Moderata samlingspartiets (M) idéprogram (16 sidor) antogs 2005. 

Folkpartiet liberalernas (Fp) partiprogram (30 sidor) antogs 1997 men har reviderats 1999, 

2001 och 2003. 

Centerpartiets (C) idéprogram (46 sidor) antogs i juni 2001. 

Kristdemokraternas (Kd) principprogram (150 sidor) antogs under juni och juli 2001. 

Feministisktinitiativs (Fi) valmanifest (1 sida) antogs våren 2006. 

Sverigedemokraternas (Sd) principprogram (15 sidor) antaget av riksårsmötet i maj 2003. 

 

Tillvägagångssätt 

Arbetet med uppsatsen inledde vi genom ett insamlingsarbete av partiernas partiprogram för 

att se om studien skulle gå att genomföra, det vill säga om det skulle vara möjligt att analysera 

partiprogrammen utifrån idéerna kring det mångkulturella samhället. Vi bedömde att idén var 

genomförbar samt fruktbar då många av partierna genomgående tog upp tankar kring detta. 

Alla berörda partier kontaktades via e-post eller telefon och beställning av partiprogrammen 

gjordes. För att möjliggöra läsning på två håll och underlätta för en objektiv läsning beställde 

vi två exemplar av varje partiprogram. Partiprogrammen läste vi sedan igenom enskilt, 

understrykningar gjordes både där begreppen förekom samt där idéer kring detta område 

hittades. När detta genomförts på samtliga partiprogram gjorde vi en jämförelse för att 

kontrollera att vi inte missat något och för att validera vår läsning. Sedan gick vi återigen 

igenom partiprogrammen för att identifiera temaområden, vilka skulle vara möjliga att basera 

en resultat och analysdel på. Syftet med att tematisera utifrån empirin var att få en överblick 

över materialet samt för att lägga grunden för en intressant och givande läsning. Genom detta 

tillvägagångssätt hittade vi områden som många av partierna berörde. Vad som också 

framkom var inom vilka områden åsikterna sammanföll och inom vilka de skilde sig åt.  
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De teman som valdes ut är: Mångkultur – berikande eller inte, Problem och åtgärder i det 

mångkulturella samhället, Individuella och grupprättigheter, Mångkulturellt samhälle och 

mångkulturalism. Dessa teman upplevdes väl valda för att besvara frågeställningar och uppnå 

syftet. Under de valda rubrikerna infogades underrubriker för att ge ytterligare struktur och 

överskikt. All empiri valdes ut i samförstånd för att ge god reliabilitet. Inför och under 

skrivandet av varje temadel gick vi åter igenom samtliga partiprogram, detta var nödvändigt 

för att hålla isär och få med de väsentliga resultaten. I resultat och analysdelen kommer både 

citat och referat från partiprogrammen att återges för att ge läsaren en bild av hur materialet, 

som resultatet och analysen är baserad på, ser ut. Därefter följer diskussionen som är 

uppsatsens avslutande och sammanfattande del. Inledningsvis diskuteras resultatet följt av 

metoddiskussion och diskussion om framtiden och avslutningsvis framtida forskningsfrågor. 

 

Validitet och reliabilitet 

Genom valet av innehållslig idéanalys förväntade vi oss att undersöka partiprogrammen med 

en sådan metod som ger oss svar på våra frågeställningar. Vi anser att det är möjligt att ta reda 

på hur partierna förhåller sig till det mångkulturella samhället och mångkulturalismen genom 

att gå igenom partiprogrammen med den metod som vi valt. Partiprogrammen som vi valt att 

bygga vår undersökning på anser vi vara relevant material för denna typ av forskning. Frågan 

gällande validitet handlar om i vilken utsträckning observationerna som görs speglar de 

fenomen eller de variabler som vi avser att undersökas. I genomförandet av idéanalysen har vi 

noga genomsökt textmaterialet på två sätt. Dels genom att markera alla textstycken där det 

mångkulturella samhället eller mångkulturalismen benämns explicit och dels genom att 

markera de textstycken som innehåller idéer som går att knyta till det mångkulturella 

samhället eller samhället präglat av ideologin mångkulturalism. För att validiteten ska vara 

hög har vi uteslutande följt detta mönster (Bergström & Boréus, 2005, s. 33-35).  

 

Vi är medvetna om att forskarens moraliska integritet spelar en viktig roll för bedömningen av 

forskningens kvalitet. Därför har vi försökt att hålla oss kritiska till den egna analysen samt 

eftersträva att ge en tydlig bild av hur partierna i sina partiprogram förhåller sig till det 

mångkulturella samhället och ett samhälle präglat av mångkulturalismen. Detta genom att 

återge talande citat och referat ifrån partiprogrammen. Vidare har vi under studiens gång 
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diskuterat och ifrågasatt varje steg i uppsatsarbetet för att på så sätt hålla fokus på studiens 

syfte (Kvale, 1997, s. 214-217).  

 

Tolkningsaspekten är en reliabilitetsfråga vid textanalys. Oavsett tolkningsstrategi måste 

textläsningen vara tillräcklig noggrann för det syftet man har. För att uppnå god reliabilitet har 

vi läst alla partiprogrammen på varsitt håll och då gjort markeringar i texten där uppsatsens 

område berörts. Därefter har vi gemensamt gått igenom och läst textmaterialet för att jämföra 

och sedan sammanställa resultatdelen. För god reliabilitet vid textanalys finns vissa krav på 

källhantering med källa menas en text som åberopas för en viss uppgift. I vårt fall är källan till 

resultatdelen de partiprogram vi granskat vilka kan anses vara adekvata. Vad vi ändå måste ta 

hänsyn till uppsatsen igenom är att textens avsändare kan ha intresse av att skönmåla, tona ner 

eller överdriva sitt budskap (Bergström & Boréus, 2005, s. 35-37). 

 

RESULTAT OCH ANALYS 

Mångkultur – berikande eller inte 

Genomläsningen av partiprogrammen visar att det finns en spridning i åsikterna och idéerna 

kring huruvida mångkultur är berikande eller inte. Moderata samlingspartiet talar inte om 

mångkultur utan istället om hur invandringen påverkar landet, detta ger dock ändå en bild av 

hur de ser på mångkultur, därför tas detta med. Vissa partier tar tydligt ställning för att 

mångkultur är berikande, medan andra har ett mer kritiskt och reflekterande förhållningssätt 

och kopplar explicit samman vissa specifika problem med det mångkulturella samhället. Hela 

denna temadel är strukturerad enligt partiernas olika åsikter som vi delat in i tre olika 

kategorier. Det innebär att resultat och analys varvas. Feministiskt initiativ talar inte om det 

mångkulturella samhället i sitt valmanifest därför analyseras detta parti inte i denna del.  

 

Mångkultur berikande 
Vänsterpartiet ser på mångkultur som en tillgång. De menar att den gemensamma styrkan 

växer när man samarbetar och har respekt för olikheter (Partiprogram hädanefter pp s. 26). 

”Medvetande och politiska linjer utvecklas i praktiskt arbete tillsammans med andra. […] 

Genom öppen debatt och demokratiska beslutsformer kan en mångfald av erfarenheter och 

perspektiv sammanfogas […].” (pp, s. 26 och 27) Nationalismen har ingen plats alls i en 

demokratisk vänsterpolitik. Nationalismens funktion är att dölja klass- och könsmotsättningar 
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och ersätta dem med myter om kulturell och etnisk gemenskap. Vänsterpartiet vill med sin 

politik vara internationalistisk och utgå från det arbetande folkets behov och intressen, oavsett 

nationalgränser eller kulturella skillnader (pp, s. 11). 

 

Liksom Vänsterpartiet tror Miljöpartiet på ett mångkulturellt samhälle där människor och 

kulturer möts. De menar att dessa kulturmöten är bra för att förhindra främlingsfientlighet. 

Därför ska kulturell mångfald och olika livsval uppmuntras. Mänsklighetens mångfald är en 

del av samhällets drivkraft menar Miljöpartiet. Därför måste människor vara fria att 

utvecklas utan att bli förtryckta och diskriminerade (Pp, s. 1, 3 och 26).  

 
”Om människor aldrig möts över de etniska gränserna är det lätt att odla fördomar mot 

dem som uppfattas som annorlunda. Vi tror därför på ett mångkulturellt samhälle, där 

människor och kulturer möts. […] Vi tror på integration där såväl infödda som 

nyinflyttade svenskas olikheter bejakas och respekteras.” (pp, s. 26) 

 

 

Moderata samlingspartiet menar att invandring är en tillgång för samhället. Det är till nytta för 

alla om fler personer kunde invandra till Sverige för att arbeta (pp, s. 8). 
 

”På samma sätt som det är bra att människor i Sverige flyttar från orter där det råder 

arbetslöshet till orter där det råder brist på arbetskraft, är det naturligt att människor 

flyttar från länder där de tvingas leva i fattigdom till länder där de kan få det bättre. 

Att flytta till ett land där ens personliga förutsättningar kan komma till användning är 

konstruktivt.” (pp, s.  8). 

 

 

Även Centerpartiet är för ett bejakande av mångfalden och ser olikheter mellan människor 

som en tillgång och rikedom. Centerpartiet poängterar att samhället måste ge utrymme för 

skilda uppfattningar. I en demokratisk stat måste det ske ett fritt och öppet meningsutbyte. 

Mångfald skapar kreativa och företagsamma miljöer. Därför bör människors olikheter så som 

kulturell bakgrund ses som en tillgång (Pp, s. 13, 26 och 28).  

 
”Mångfald är viktigt för att skapa kreativa och företagsamma miljöer. Det betyder att 

människors olikheter bör ses som en tillgång. Både kvinnor och män och människor 

med olika kulturell bakgrund ska ges möjlighet att skapa och bidra utifrån sina 

erfarenheter och kunskaper.” (pp, s. 28). 
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Ovanstående partier är odelat positiva i sin inställning till ett mångkulturellt samhälle i sina 

partiprogram. De tar inte upp någon kritik eller några nackdelar med ett mångkulturellt 

samhälle. Detta synsätt och förhållningsätt stämmer väl överens med den analys Carlbom 

(2003, s. 41-48) gör av det svenska samhället i fråga om vi vågar kritisera det mångkulturella 

samhället eller inte. Teorin beskriver mångkulturalism som en ideologi vilken fått en politiskt 

ledande ställning i det svenska samhället och som blivit en bärare av det goda och det enda 

möjliga politiskt korrekta ställningstagandet. Förespråkar man idag inte mångkulturalism så är 

det lätt att man istället sorteras in i de nationalistiska leden. Kritiker av det mångkulturella 

samhället uppfattas lätt som representanter för en förtryckande majoritetskultur. En offensiv 

mångkulturalism skapar ett samhälle där olika etniska grupper får svårt att tala med varandra 

och att kritisera varandras sätt att vara (Heller, 1996, s. 37-39). Värt att notera är att Moderata 

samlingspartiet verkar anse att en förutsättning för att mångkultur är berikande ligger i att de 

som invandrar arbetar eller kommer för att arbeta.  

 

Mångkultur berikande men problematiskt     
Kristdemokraterna menar att mångkultur är berikande men framhåller att ”Ett mångkulturellt 

samhälle fungerar inte utan en gemensam etisk grund som respekteras av både 

majoritetsbefolkning och minoritetsgrupper.” (pp, s. 101-102). Det är viktigt att staten stödjer 

minoriteter så att de kan vidareutveckla de kulturella drag som de själva anser viktiga, både 

enskilda och gemenskaper måste få friheten att utveckla och behålla sina kulturella drag (pp, 

s. 71). ”Andliga och kulturella värden utgör ett rikt arv, som behövs för att bevara och 

vidareutveckla en civiliserad identitet och samhörighet.” (pp, s. 9) ”Vårt arv och vår 

samtidskultur berikas ständigt av människor med annan kulturell bakgrund än den svenska.” 

(pp, s. 71) 

 

Socialdemokraterna förespråkar en politik byggd på öppenhet för mångfaldens möjligheter 

och på ömsesidig respekt mellan invandrare och infödda. Socialdemokraterna menar att 

immigrationen i många avseenden berikat de mottagande länderna men samtidigt har länder, 

däribland Sverige, uppvisat en oförmåga att hantera den kulturella mångfalden vilket har 

skapat segregation och marginalisering. (pp, s. 2 och 22).  
 

”Diskriminering och fördomar grundade på etniskt ursprung leder också till att 

människors livsval snävas in och begränsas. Invandrare och ofta nog också 
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invandrares barn löper i dagens verklighet större risk för arbetslöshet, har oftare 

arbeten under sin utbildningsnivå och är underrepresenterade i politiska 

församlingar. Boendesegregationen slår allra tydligast mot invånare med utländsk 

bakgrund.” (pp, s. 14). 

 

Folkpartiet ser liksom Socialdemokraterna och Kristdemokraterna både fördelar och 

nackdelar med mångkultur. Samtidigt som mångfalden uppfattas som en tillgång är den 

problematisk på så sätt att den ibland leder till spänningar och konflikter. Sverige har 

omvandlats från en etniskt nästan enhetlig nation till att bli ett mångetniskt samhälle.  I 

samhället finns det människor som lever i ökad fattigdom och utanförskap vilket har skapat 

klyftor och konflikter. För att komma till rätta med detta behövs sociala strukturer som ger 

människor förankring i det nya samhället (pp, s. 6 och 12). 

 

Då man framför kritik och öppnar upp för en dialog blir det möjligt att se och förstå vad som 

händer i samhället och därmed föra en politik som möjliggör ett välfungerande mångkulturellt 

samhälle (Carlbom, 2003, s. 41-48). Ett samhälle där man både kan bevara skillnader och fritt 

rör sig över olika etniska ”gränser” kallas av Heller (1996, s. 37-39) för defensiv 

mångkulturalism. I ett sådant samhälle finns det utrymme för en öppenhet och frihet samtidigt 

som minoritetsgrupperna inte hotas av att inlemmas i majoritetssamhället. Motsatsen till detta 

kallas för offensiv mångkulturalism.  I ett samhälle präglat av offensiv mångkulturalism finns 

inte denna öppenhet. Där lever grupperna sida vid sida utan att mötas.  

 

Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet är positiva till ett mångkulturellt 

samhälle men ser samtidigt att det kan finnas problem med detta. Kristdemokraterna menar att 

det kan bli problematiskt i ett samhälle där den etiska värdegrunden skiljer sig för mycket åt. 

Ett annat problem som Socialdemokraterna och Folkpartiet tar upp med det mångkulturella 

samhället är att det är svårt för samhället att hantera nya etniska grupper, vilket kan resultera i 

konflikter, orättvisor och segregation. Det faktum att Kristdemokraterna, Socialdemokraterna 

och Folkpartiet både säger att det mångkulturella samhället berikar och för med sig problem 

innebär att de talar om både positiva och negativa sidor av det mångkulturella samhället. I och 

med denna kommunikation är det inte omöjligt att åsikter och meningsskiljaktigheter som kan 

finnas mellan olika grupper i samhället kommer fram och därmed diskuteras. Vilket i sin tur 

kan innebära att grupperna får ett meningsfyllt utbyte där ingen har svårt att föra fram sina 

idéer. På en politisk nivå kan detta få en stor betydelse då det möjliggör åtgärder och 
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förändringar som baserats på hur samhället verkligen ser ut och inte på den utopiska idén om 

det konfliktfria och välfungerande mångkulturella samhället (Carlbom, 2003, s. 13-48).  

 

Mångkultur enbart problematiskt 
Sverigedemokraterna är det parti som tydligast tar avstånd från det mångkulturella samhället 

och mångkulturalismen. De ser en fara med att förena olika kulturer med varandra i en och 

samma stat, konflikter uppstår när olika värdesystem krockar. Skapandet av ett pluralistiskt 

samhälle har enligt Sverigedemokraterna skapat ett hot mot den svenska nationen som de 

menar har en homogen sammansättning. Detta får inte missförstås på så sätt att de inte värnar 

om kulturella särarter utan istället ska det ses som så att Sverigedemokraterna värnar om ett 

bevarande av kulturella särarter genom att de olika kulturerna inte blandas. 

Sverigedemokraterna vill föra en politik som begränsar invandringen så att den inte medför 

förändringar i befolkningssammansättningen och etniska enklaver uppstår (pp, s. 4-8).   

 
”Det kan vara mer eller mindre komplicerat att förena olika kulturer med varandra. 

Ibland blir detta särskilt svårt, eftersom de olika kulturernas grundläggande 

värdesystem krockar. Som ett led i strävan att unvika koflikter bör den här typen av 

kulturkrockar förhindras.” (pp, s. 4)   

 

Sverigedemokraterna är av den åsikten att olika kulturer inte berikar varandra samtidigt som 

de inte är negativt inställda till andra kulturer under förutsättningen att de olika kulturerna inte 

behöver mötas och påverkas av varandra. De tar ett starkt avståndstagande från det 

mångkulturella samhället då de framställer mångkultur som ett hot mot Sverige. 

Sverigedemokraterna tar i sitt partiprogram öppet avstånd från ett mångkulturellt samhälle.  

Mångkulturalismen är idag politiskt ledande i Sverige. Förespråkar man inte mångkulturalism 

räknas man in i de nationalistiska leden (Carlbom, 2003, s. 13 och 44).    

 

En fri tolkning av Hellers teori (1996, s. 37-39) skulle kunna vara att Sverigedemokraterna ur 

ett globalt perspektiv står för en slags offensiv mångkulturalism då de är för ett bevarande av 

olika kulturella särarter världen över. Grupperna ska dock leva i sina ursprungliga nationer. 

 

Analys – att fastställa politiska positioner 
I den här delen placerar vi in partiernas åsiktspositioner i fråga om huruvida de uppfattar 

mångkultur som berikande eller inte. I analysen av partiprogrammen i fråga blir vårt resultat 
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att de partier som undersöks kan delas in i tre kategorier: de som ser ett mångkulturellt 

samhälle som berikade, de som håller med om detta men även problematiserar runt det 

mångkulturella samhället och de som inte ser mångkultur som berikande alls utan snarare som 

ett hot. Resultatet visar att partierna har olika inställning i frågan men detta går inte att enbart 

förklara utifrån ideologisk ståndpunkt. Kategorierna stämmer inte överens med den klassiska 

blockindelningen. Med blockindelning menar vi här att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet står till vänster om Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna. Vårt resultat visar istället att exempelvis Socialdemokraterna, Folkpartiet 

och Kristdemokraterna har en gemensam inställning till frågan om mångkultur är berikande 

eller inte. I fråga om koppling till ideologi får vi inte på samma sätt som Laver och Garry 

(1999) ett resultat som skulle kunna förklaras och förstås utifrån ideologisk ståndpunkt.  

 

Problem och åtgärder i det mångkulturella samhället 

De partier som såg problem med det mångkulturella samhället, vilka var Socialdemokraterna, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, har förslag på olika åtgärder för att 

komma till rätta med problemen som presenteras nedan.  

 

Huvudproblemen enligt Socialdemokraterna är att många personer med annan etnisk 

bakgrund än svensk lever i ett utanförskap och med begränsade livschanser, något som 

Socialdemokraterna anser vara helt oförenligt med socialdemokratins frihets- och 

jämlikhetsideal. Utanförskapet yttrar sig på flera sätt exempelvis genom boendesegregation 

och arbetslöshet (pp, s. 14 –15). Socialdemokraterna sammanfattar det hela med ”När 

klasskillnader sammanfaller med de skillnader som skapas av framförallt kön och etnicitet, 

blir ojämlikheten som hårdast.” (pp, s. 14-15) Socialdemokraternas åtgärder för problemen i 

det mångkulturella samhället går ut på att göra alla medborgare delaktiga genom arbete och 

möjlighet att påverka sitt eget liv. De vill förändra strukturer som förtrycker olika etniska 

grupper. Här menar de strukturer som finns såväl inom utbildningsväsendet, på 

arbetsmarknaden och hos människor i största allmänhet (pp, s. 9, 21-22 och 26).  

 

Folkpartiet som också ser utanförskap som ett problem med det mångkulturella samhället har 

åtgärder som skiljer sig från Socialdemokraterna. De ger konkreta förslag på möjliga åtgärder 

så som bättre språkundervisning och kontaktpunkter för möten mellan svenskar och 

invandrare. Främst ligger dock tyngdpunkten på individens frihet. De vill att de etniska 
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grupper som önskar ska ges möjlighet att bygga upp egna strukturer och institutioner 

exempelvis skolor, sjukhem och banker (pp, s. 6 och 12).  

 

Kristdemokraterna menar att ett problem som kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle är att 

de olika värdegrunderna skiljer sig åt. De menar att, för att ett mångkulturellt samhälle ska 

fungera, så är det nödvändigt med en gemensam etisk grund som alla accepterar (pp, s. 102-

102). Kristdemokraternas åtgärder för att komma tillrätta med problemen är att offentligheten 

ska stödja minoriteternas egna insatser för att behålla och vidareutveckla de kulturella drag 

som de själva anser viktiga. Målet måste vara att verka för ett samhälle där enskilda och 

gemenskaper ges frihet att få utlopp för just sin kreativitet. Denna öppenhet för pluralism är 

den enda vägen mot verklig integration. Kristdemokraterna säger att olika etniska grupper 

måste få möjlighet att bedriva verksamheter som är centrala för dem (pp, s. 29 och 71). Vad 

de menar är att det måste vara möjligt att bilda egna sammanslutningar och starta skolor och 

förskolor på etniskt grund (pp, s. 102). 

 

Sverigedemokraterna har en negativ inställning till det mångkulturella samhället. De ser en 

fara med ett samhälle som innefattar etniska enklaver, då de menar att detta leder till 

instabilitet och konflikter. Sverigedemokraternas formulerar detta på följande sätt ”Låt alla 

folk vara herrar i eget hus.” (pp, s. 5) Sammanfattningsvis säger Sverigedemokraterna att de 

allvarligaste hoten mot den nationalistiska principen är invandring, överstatlighet och 

imperialism. Deras förslag på åtgärder är att först och främst begränsa invandringen. Men då 

detta enligt Sverigedemokraterna är för sent har de tagit fram två andra lösningar. En av dem 

är återvandring och den andra är assimilering. Med assimilering menar de att alla som 

invandrat ska ta till sig den svenska kulturen och på sikt uppgå i nationen. Hur återvandringen 

ska gå till beskrivs inte närmare (pp, s. 7-8).    

 

Analys – att komma till rätta med problemen i det mångkulturella samhället 
Både Socialdemokraterna och Folkpartiet ser utanförskap som ett problem med det 

mångkulturella samhället. De båda partierna föreslår dock skilda åtgärder för att komma till 

rätta med problemen. Socialdemokraterna vill få invandrare delaktiga i samhället genom att 

förändra samhällsstrukturen som de menar är förtryckande i vissa fall. Medan Folkpartiet 

betonar att tyngdpunkten måste ligga på individens frihet och därför vill ge enskilda etniska 

minoritetsgrupper möjlighet att skapa exempelvis egna skolor för att på sådant vis bättre 
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komma in i samhället. Sammanfattningsvis fokuserar Socialdemokraterna på delaktighet och 

strukturella hinder och Folkpartiet fokuserar på individuell frihet. Dessa skilda fokus och 

därigenom åtgärder för samma mål (att bryta utanförskapet) visar att partierna använder 

termer och begrepp på ett sådant sätt att de stämmer överens med de ideologiska åsikter 

partiet har och vill framföra (Boréus, 1994, s. 298-299). 

 

Socialdemokraternas åtgärdspolitik kan ses som defensiv mångkultur. Det defensiva 

mångkulturella samhället präglas av öppenhet (Heller,1996, s. 37-39). Socialdemokraterna 

menar att majoritetssamhället måste välkomna invandrarna och öppna upp för dem och skapa 

strukturer i samhället som inte diskriminerar människor med invandrarbakgrund. Här finns en 

stark vilja att skapa delaktighet mellan majoritetssamhället och de mindre etniska grupperna. 

Vad man kan reflektera runt i denna fråga är huruvida och i hur hög grad vissa mindre etniska 

grupperna vill ingå i majoritetssamhället.  

 

Folkpartiet rör sig någonstans mellan Hellers defensiva och offensiva mångkultur. De talar 

dels om ett samhälle som tar emot invandrare på ett bättre sätt men som samtidigt ger frihet 

till att skapa ett helt eget samhälle i majoritetssamhället. Folkpartiet betonar att 

majoritetskulturen inte får förtrycka eller dominera enskilda eller mindre gruppers val. 

Folkpartiets sätt att ta itu med det mångkulturella samhället liknar till stora delar Carlboms 

(2003, s. 41-48) teori om hur ett samhälle präglat av mångkulturalism ser ut. Eftersom 

Folkparitet vill ge enskilda grupper rätt att skapa egna institutioner och på så sätt bevara sin 

kulturella särart. Folkpartiet vill integrera och göra invandrare delaktiga i majoritetssamhället 

samtidigt som de vill ge möjlighet till etniska minoritetsgrupper att bilda egna gemenskaper 

och institutioner såsom skolor. Ett samhälle som byggde på mångkulturalism skulle inte 

kunna lagstifta emot exempelvis religiösa friskolor då ett förbud mot detta skulle betyda att 

minoritetsgrupperna inte fick praktisera sitt ”annorlundaskap” till fullo. Vilket betyder att ett 

samhälle som bygger på mångkulturalism får sociala och politiska konsekvenser. 

 

Kristdemokraterna ser den skilda värdegrunden som ett problem i det mångkulturella 

samhället. Liksom Folkpartiet vill Kristdemokraterna komma till rätta med detta genom att 

stödja minoriteternas kulturella drag och intressen. De vill att etniska grupper ska få bilda 

egna verksamheter som är viktiga för dem exempelvis skolor och förskolor. Mångkulturalism 

leder till att olika etiska grupper i ett samhälle lever sida vid sida utan att integrera med 

varandra. De olika etniska grupperna har i och med mångkulturalismen rätt att bevara sina 
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normer sin kultur och sin religion. Samhället ska underlätta för minoritetsgruppernas 

sammanhållning och bevarandet av dess identitet (Carlbom, 2003, s. 41-48). Detta kan visa på 

att Kristdemokraterna liksom Folkpartiet vill lösa problemen i det mångkulturella samhället 

genom att ge etniska grupper mer frihet att integrera i samhället på sina villkor och önskemål.  

 

Sverigedemokraterna menar att det mångkulturella samhället i sig är problematiskt och inte 

eftersträvansvärt då kulturer mår bäst av att bevaras i sin ursprungliga form. Det låter som om 

denna inställning till kultur menar att kulturer inte förändras nämnvärt eftersom de ska 

bevaras i sin ursprungliga form. Detta går tvärsemot uppfattningen om att kulturer aldrig är 

statiska, det vill säga de förändras över tid. Samtidigt går det emot idén om att inte alla inom 

ett land delar en och samma kultur (Watson, 2000, s. 2-8).    

 

Individuella och grupprättigheter 

Flera av de politiska partierna tar i sina partiprogram upp frågan om individuella och 

grupprättigheter. Det här är en fråga som alltid är av intresse men som blir extra aktuell och 

betydelsefull i ett mångkulturellt samhälle där olika grupper värderar individualismen på olika 

sätt. I ett mångkulturellt samhälle är frågan om grupprättigheter ständigt aktuell. Alla partier i 

undersökningen betonar i demokratisk anda individens rättigheter. Men hur dessa frågor tas 

upp skiljer sig åt. Partiernas ståndpunkt i dessa frågor redovisas först parti för parti för att 

sedan analyseras utifrån teorierna. Vänsterpartiet tar inte upp tillräckligt mycket i denna fråga 

för att kunna analyseras och har därför uteslutits.  

 

Socialdemokraterna vill föra en politik som innebär att den individuella friheten inte 

begränsas av strukturella hinder. Socialdemokraterna vill att alla individer ska ges möjlighet 

att utvecklas och delta i samhället på lika villkor. Människor ska fritt kunna välja och utveckla 

sin egen identitet detta utan att begränsas av föreställningar om hur man bör vara (pp, s. 8-9). 

”Kulturell och religiös mångfald ska bejakas i all den utsträckning den inte innebär 

begränsningar i andra människors rätt och möjlighet att göra egna livsval.”(pp, s. 22)  

 

Miljöparitet vill bedriva en frihetspolitik som går ut på att människor måste vara fria i fråga 

om hur de vill vara och hur de ska leva. ”Människans frihet att bestämma över sig själv ska 

bara begränsas av hänsyn till andra människors frihet och säkerhet […]”(pp, s. 1) 
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Miljöpartiet värnar om rätten att vara olik. Barn och ungdomar måste få möjlighet att utveckla 

ett kritiskt tänkande och en allmän nyfikenhet för att utvecklas och växa som individer (pp, 

s.3 och 13).  

 

Folkpartiet anser att den enskildes rätt alltid är viktigare än gruppintressen. Den enskildes 

integritet får inte kränkas (pp, s. 6). De säger även att de minoritetsgrupper som vill ska ges 

möjlighet att bygga upp egna strukturer och institutioner i samhället (pp, s. 12).  

 

Moderaterna ger i sitt partiprogram starkt uttryck för ett individualistiskt synsätt. ”[…] varje 

människas rätt att utveckla sina personliga egenskaper. Kampen för dessa värden, för de 

värdiga och personligt formade livet, måste vara kompromisslös.” (pp, s. 15) Vidare ska det 

dock alltid finnas ett hänsynstagande gentemot andra individer, men samtidigt ska kollektivets 

intressen inte sättas framför individens rätt (pp, s. 15).  

 

Centerpartiet betonar att varje människa har rätt till skydd för sin egen person och rätt till en 

privat sfär samt att välja hur öppen denna sfär ska vara för andra. Individens rätt att själv välja 

ska vara en förutsättning så länge den inte inkräktar på andras möjligheter. Det måste finnas 

en öppenhet och tolerans mot olika människors uppfattningar om livsval (pp, s. 15 och 26).  

 

Kristdemokraterna skriver: 

”Kulturen hjälper oss att bli hela som människor, och som en del i det har den ett unikt 

egenvärde och får inte begränsas till en avgränsad sfär utan måste få genomsyra samhällets 

alla delar.” (pp, s. 70). Den tilltagande pluralismen i det svenska samhället bör innebära att 

olika grupper ges möjlighet till autonomi, genom självförvaltning av viktiga verksamheter för 

dem såsom skolor och förskolor (pp, s. 29 och 102). Religionsfriheten är en självklar 

mänsklig rättighet vilket innebär att alla människor skall ges rätten att bekänna och utöva sin 

religion. Kristdemokraterna vill att religiös pluralism ska respekteras. Kristdemokraterna 

betonar särskilt att respekten för andra folkgruppers värde och särdrag är viktig. Men friheten 

att utöva särdrag får inte medföra att andra människor kränks (pp, s. 74 och 102).  

 

Sverigedemokraterna talar inte om individers rätt på samma sätt som övriga partier istället 

betonar de gruppgemenskaper grundade på likhet utifrån familj och nation (pp, s. 3). 
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”Om varje människa är unik är också varje […] gemenskap unik – i synnerhet 

nationen, definierad i termer av en gemensam kultur.” (pp, s. 3) ”Den 

viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den 

gemensamma identiteten.” (pp, s. 5) 

 

Feministiskt initiativ talar inte explicit om individ- och grupprättigheter men hela deras 

partiprogram går ut på att kvinnor både som individer och grupp ska få makt och lika 

möjligheter som män vad gäller livsmöjligheter. ”Feministiskt initiativs politik bygger på 

insikten om att trots att kvinnor är olika […] så har alla kvinnor det gemensamt att vi möter 

strukturer som ger oss sämre villkor och möjligheter för att vi är kvinnor.” (pp, s. 1).  

 

 

Analys – hur partierna tar upp och förhåller sig till individ- och 

grupprättigheter 
Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och 

Kristdemokraterna tar alla upp att individens rätt har en gräns och att den gränsen går när 

individen kränker en annan individ. Detta tas dock upp på olika sätt och kopplas inte alltid till 

gruppintressen och kulturell mångfald. Socialdemokraterna är det parti som tydligast kopplar 

samman kulturell och religiös mångfald med individuella rättigheter. De säger att kulturell 

och religiös mångfald ska bejakas men stå tillbaka för enskilda individers livsval.  

Det är först när man talar om individuella och grupprättigheter i kombination med 

mångkulturalism som resultatet i denna del egentligen blir intressant. Att betona individens 

rättigheter kan förefalla självklart, vad vi bland annat vill peka på i denna del av 

underökningen är hur partiers inställning till individuella rättigheter inte riktigt stämmer 

överens med deras tidigare redovisade positiva inställning till ett mångkulturellt samhälle. 

Vad vi menar med att inte riktigt stämma överens är väl snarare att det finns otydliga delar 

inom partiprogrammen. De otydligheter vi syftar till finns mellan det positiva som skrivs om 

att mångkultur är berikande och att etniska minoriteter ska få behålla sina kulturyttringar och 

skapa egna institutioner och mellan kraven på individuella rättigheter.  

 

Dessa två sidor är problematiska att förena då individens önskningar om hur livet ska levas 

kan gå tvärtemot minoritetsgruppens uppfattningar. Att tala om en respekt och tolerans 

gentemot kulturella särdrag innebär att man måste ha en medvetenhet om vilka slags 

kulturella uttryck som man faktiskt vill ha i ett samhälle. Ett samhälle enligt 
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mångkulturalismen får sociala och politiska konsekvenser (Carlbom, 2003, s. 41-48 och 

Watson, 2000, s. 2-8). Mångkulturalismen med sina inneliggande krav på grupprättigheter kan 

innebära en begränsning av de individuella rättigheterna. Ett samhälle med mångkulturalism 

som ideologi kommer att leda till att kvinnors valmöjligheter och rättigheter begränsas eller 

kränks då minoritetskulturer i hög utsträckning är mer patriarkalt genuspräglade än 

majoritetssamhället (Okin, 2002, s. 13-31). Vad vi inte vet är om de partier som inte i sitt 

partiprogram problematiserar runt det mångkulturella samhället är medvetna om spänningen 

mellan individ- och grupprättigheter i ett mångkulturellt samhälle. De partier vi här särskilt 

syftar till är Centerpartiet och Miljöpartiet som gav en odelat positiv bild av det 

mångkulturella samhället i sina partiprogram samt Folkpartiet och Kristdemokraterna som 

betonar att individens rättigheter är viktigast men samtidigt vill att etniska minoritetsgrupper 

ska ges större möjligheter att bilda egna sammanslutningar och gemenskaper.    

 

Alla undersökta partiers partiprogram utom Sverigedemokraterna betonar vikten av 

individuella rättigheter och menar att individen alltid måste gå före gruppen. 

Sverigedemokraterna ser i sitt partiprogram snarare till gruppen än till individen. De 

definierar gruppen som familjen eller de inom en nation. Den fråga man måste ställa sig 

angående grupper och kulturer är frågan om vem som är bärare av en kultur och vem som 

tillhör en grupp. Sverigedemokraterna besvarar denna fråga med att gruppen är en slags 

homogen nationsgrupp. Frågan är om de uppfattar att alla inom denna grupp har liknande 

åsikter och viljor (Fraser, 2000, ref. i Carlbom, 2003, s. 76). Vad som även bör belysas här är 

att kultur är inte något som alla i ett visst land delar det vill säga inte avhängigt nationsgränser  

(Watson, 2000, s. 2-8).  

  

Analysen av detta är att Sverigedemokraterna visar att de inte alltid tar hänsyn till de 

individuella skillnader som kan finnas inom grupper och länder, vilket i praktiken skulle 

kunna innebära att enskilda individers viljor får ge vika för gruppens önskemål.  

 

Feministiskt initiativs fokus på kvinnan visar att de har en medvetenhet för de orättvisor som 

drabbar kvinnor både i majoritetskulturen och i minoritetsgrupper. Partiet visar att de tycker 

att kvinnors rättigheter och livsmöjligheter är viktiga, på så sätt att de vill arbeta för ett 

jämställt samhälle och på sikt bryta könsmaktsordningen. I och med partiets hela inriktning på 

att förbättra för kvinnor och ta bort de strukturella hinder som finns för kvinnor visar de att de 

arbetar för kvinnor som individer och att de vill nå detta genom att arbeta för kvinnor som 
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grupp. Genom att partiet har detta fokus går det att tolka Feministiskt initiativ som ett parti 

som värdesätter individuella rättigheter. Detta eftersom kvinnor som grupp skulle kunna få det 

bättre i samhället om de själva, det vill säga individuellt, fick möjlighet att styra över sina liv 

utan att begränsas av strukturella hinder eller andras intressen.      

 

Mångkulturellt samhälle och mångkulturalism 

Den här delen av uppsatsen vill lyfta fram den skillnad som finns mellan det mångkulturella 

samhället och ett samhälle uppbyggt runt ideologin mångkulturalism. Alla partiers 

partiprogram redogör inte för det mångkulturella samhället tillräckligt ingående för att en 

analys av dessa partiprogram ska vara möjlig. De uteslutna partierna i denna del är: 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ, Moderaterna och Centerpartiet. Här 

kommer vi först att redovisa alla partier som i sina partiprogram uttalar sig om frågan för att 

sedan analysera dessa utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Avslutningsvis görs en 

sammanfattande analys av partiernas positionering i frågan. 

  

Socialdemokraterna beskriver Sverige som ett mångkulturellt samhälle.  

 
”Sverige är idag ett multietniskt samhälle, men med tydliga ojämlikheter som hör 

samman med människors etniska bakgrund. I många invandrartäta förorter växer 

utanförskapet bland de vuxna som inte släpps in på arbetsmarknaden, och bland 

barnen som inte känner sig ha någon framtid i det omgivande svenska samhället.” 

(pp, s. 15).   

 

Socialdemokraterna vill för att komma till rätta med dessa problem föra en politik som går ut 

på att skapa strukturer i samhället som gör det möjligt för alla i samhället att leva fria, jämlika 

och solidariska. De strukturer de vill förändra rör arbetsmarknad och boende, där 

Socialdemokraterna menar att invandrare diskrimineras och inte får samma möjligheter som 

andra. Socialdemokraterna vill att det ska finnas gemensamma åtaganden för att det 

mångkulturella samhället ska vara möjligt, det vill säga, olika grupper och individer måste 

anpassa sig till varandra (pp, s. 9). 

 

Kristdemokraterna skriver att vi har en tilltagande pluralism i det svenska samhället, det vill 

säga vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle. De uppger i sitt partiprogram att detta är 

något som bör välkomnas (pp,s. 29). 
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  ”Subsidiaritetsprincipen innebär att det som en liten gemenskap själv klarar av att 

hantera ska den också själv ansvara för och besluta om. De större gemenskaperna 

ska stödja de små gemenskaperna att bevara denna kompetens.” (pp, s. 26) 

 
”Den tilltagande pluralismen i det svenska samhället bör medföra att stat och 

kommun ger olika grupper möjlighet till autonomi, genom självförvaltning, av 

verksamheter som är centrala för dem. Det offentliga måste bejaka den pluralism 

av fria och från staten oberoende medborgar sammanslutningar som finns i 

samhället.” (pp, s. 29) 

 

Kristdemokraterna vill att integrationspolitiken ska präglas av ett medborgarperspektiv som 

innebär att medborgarna ska ha frihet och möjlighet att organisera sig efter egna önskemål, 

exempelvis kunna blida egna sammanslutningar som förskolor och skolor på etnisk grund. 

Kristdemokraterna menar att detta stärker identiteten och gynnar integrationsprocessen (pp, 

s.102). 

 

Folkpartiet skriver att vi i Sverige idag lever i ett mångetniskt samhälle vilket de menar har 

lett till spänningar och konflikter och många invandrare upplever diskriminering (pp, s. 6 och 

11-12).  
 

”Sverige har byggts upp efter förutsättningarna i ett etniskt enhetligt land. Vi måste nu 

se möjligheterna i en ökad mångfald i hela samhället – i arbetsliv, offentlig service, 

kultur och politik. Minoritetsgrupper som så önskar skall ha möjlighet att bygga upp 

egna strukturer och institutioner. Det kan vara företag, skolor och sjukhem som 

grundar sig på etnisk tillhörighet.” (pp, s. 12) 

 

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram att ett mångkulturellt samhälle, som de menar 

att vi har i Sverige idag, utgör ”[…] en elakartad kränkning av den nationalistiska principen.” 

(pp, s. 8) Sverigedemokraterna säger att invandringen måste hållas på en sådan nivå att 

etniska enklaver inte får möjlighet att uppstå. Partiet förespråkar en invandringspolitik som 

går ut på återvandring och assimilation, det vill säga att de för en politik som inte är positiv 

till ett mångkulturellt samhälle och som absolut ställer sig emot ideologin mångkulturalism 

(pp, s. 5-9). ”Påtvingade kulturmöten och – influenser är […] att betrakta som 

kulturimperialism och därmed som en kränkning av den nationalistiska principen.”( pp, s. 9) 
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Analys – att förespråka mångkulturellt samhälle eller mångkulturalism 
Socialdemokraternas politik verkar bygga mer på mångkultur än mångkulturalism. Detta då 

Socialdemokraterna vill integrera invandrare på så sätt att de vill skapa plats för invandrare i 

de redan befintliga strukturerna mer än att de vill att invandrarna själva ske ges möjlighet att 

bygga upp egna institutioner och strukturer för att få plats i samhället. Socialdemokraterna 

nämner inte någonstans i partiprogrammet att de stödjer det sistnämnda sättet att integrera. 

Mångkulturalism innebär att etniska grupper lever sida vid sida utan att integrera med 

varandra och att de olika grupperna är lika mycket värda. I ett samhälle präglat av denna 

ideologi ges de olika etniska grupperna frihet att praktisera sitt ”annorlundaskap”, vilket i 

praktiken innebär rätten att bevara sina normer, sin kultur och sin religion (Carlbom, 2003, s. 

41-48). Vidare kan Socialdemokraternas politik ses som att den är öppen för det 

mångkulturella samhället som beskrivs som ett samhälle bestående av människor tillhörande 

olika kulturer representerade i de olika samhälleliga strukturerna. I ett mångkulturellt 

samhälle finns en öppenhet för kulturfenomen, exempelvis mat, språk och kläder (Watson, 

2000, s. 2-8). Men Socialdemokraternas politik verkar vara stängd för ett samhälle uppbyggt 

på små etniska sammanslutningar, det vill säga stängd för ett samhälle uppbyggt på ideologin 

mångkulturalism. 

 

Folkpartiet och Kristdemokraterna visar att de ställer sig bakom delar av ideologin 

mångkulturalism. Både Folkpartiet och Kristdemokraterna vill driva en politik som möjliggör 

för etniska minoritetsgrupper att organisera sig och bilda egna sammanslutningar såsom 

förskolor och skolor på etniskt grund (Carlbom, 2003, s. 41-48) 

 

Mångkulturalism leder till och betyder att alla etiska grupper i ett samhälle lever sida vid sida 

utan att interagera med varandra. Den innebär även att alla grupper oavsett storlek är lika 

mycket värda. De olika etniska grupperna har i och med mångkulturalismen rätten att 

praktisera sitt ”annorlundaskap”, vilket i praktiken innebär rätten att bevara sina normer, sin 

kultur och sin religion. Samhället ska underlätta för minoritetsgruppernas sammanhållning 

och bevarandet av dess identitet (Carlbom, 2003, s. 41-48). Mångkulturalism är när 

människor lever sida vid sida utan att mötas som exempel de turkiska enklaver i Tyskland 

som har egna institutioner såsom skolor och banker (Watson, 2000, s. 19-35).  
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Uppsatsen visar att Folkpartiet och Kristdemokraterna genom sin politik via åtgärder och 

förslag vill införa förändringar som går att härleda till ideologin mångkulturalism. Båda 

partierna vill öppna upp för en möjlighet för etniska minoritetsgrupper att skapa egna 

sammanslutningar och institutioner vilket är något de som förespråkar ideologin 

mångkulturalism ser som mycket viktigt och en förutsättning för ett samhälle präglat av 

ideologin mångkulturalism (Hylén, 1991, s. 1-19).   

 

Sverigedemokraterna uttrycker sig negativt om bildandet av enklaver. Vidare ställer de sig 

frågande till invandring överhuvudtaget då de vill att återvandring eller assimilering ska ske. 

De tycker att påtvingandet av kulturinfluenser är att betrakta som kulturimperialism. De är 

emot ett samhälle byggt på ideologin mångkulturalism och ett mångkulturellt samhälle. Detta 

eftersom mångkulturalism innebär en positiv inställning till att etniska minoritetsgrupper ska 

få bilda egna institutioner och ett mångkulturellt samhälle innebär att det överallt i samhället 

finns människor från skilda kulturer representerade (Carlbom, 2003, s. 41-48 och Watson, 

2000, s. 19-35). 

 

Sammanfattande analys- mångkulturellt samhälle eller mångkulturalism 
Enligt vår analys av partiprogrammen förespråkar Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna till skillnad från Folkpartiet och Kristdemokraterna ett samhälle som 

inte är präglat av ideologin mångkulturalism. Det som skiljer dessa partier år är att 

Socialdemokreterna ställer sig positiva till ett mångkulturellt samhälle medan 

Sverigedemokraterna värnar om en homogen kultur i Sverige och vill föra en 

assimilationspolitik. Vilket betyder att Sverigedemokraterna är emot både ett mångkulturellt 

samhälle och ett samhälle byggt på ideologin mångkulturalism. Utifrån ovanstående analys 

kommer Sverigedemokraterna och Folkpartiet/Kristdemokraterna åsiktsmässigt längst ifrån 

varandra. Dessa två grupperingar hamnar i varsin ände av skalan gällande positiv eller negativ 

inställning till ett samhälle under ideologin mångkulturalism. Detta går bland annat att utläsa 

utifrån partiernas inställning till och åsikterna om huruvida etniska minoritetsgrupper ska få 

bygga upp egna institutioner. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Diskussion av resultat   

Studiens syfte har varit att undersöka och jämföra om och hur vissa utvalda partier i Sverige 

förhåller sig till det mångkulturella samhället och mångkulturalismen i sina aktuella 

partiprogram och se hur de olika partierna vill arbeta med de frågor som berör dessa områden. 

Vi ville även se hur de enskilda partiprogrammen förhåller sig till individ och 

grupprättigheter.  

 

Partiernas inställning till mångkultur 
I den inledande delen Mångkultur-berikande gick vi igenom partiernas inställning till 

mångkultur och lyfte fram skillnaderna som fanns mellan partierna. Resultatet visade att det 

gick att dela in partierna i tre kategorier. En kategori såg mångkultur som enbart berikande, en 

annan såg mångkultur som berikande men samtidigt problematiskt och den tredje kategorin 

såg mångkultur som enbart problematiskt.  

 

De partier som i sin inställning är odelat positiva till mångkultur, och ser det som enbart 

berikande, kan tänkas förhålla sig till det mångkulturella samhället på detta sätt för att det 

idag kan vara svårt att tala om och föra fram åsikter i detta ämne eftersom man kan 

missuppfattas och utpekas som främlingsfientlig och fördomsfull. På så sätt anser vi att 

Carlboms teori (2003, s. 13 och 44) om mångkulturalismen som en hegemoni stämmer bra 

överens med hur dessa partier förhåller sig till mångkultur. Partierna som tillhör denna 

kategori i undersökningen är Vänsterpartiet, Miljöparitet, Moderata samlingspartiet och 

Centerpartiet. Intressant att lägga märke till här är att dessa partier enligt den klassiska 

blockindelningen inte brukar sympatisera med varandra. Varför det ser ut så här i frågan om 

mångkultur tror vi kan bero på att området är komplext på så många olika sätt. Att ta ställning 

till en sådan allomfattande fråga är svårt eftersom området är aktuellt, stort och väcker mycket 

känslor hos många människor. Det kan handla om att både acceptera olikheter och hitta 

gränser för dessa olikheter, vilket samtidigt i praktiken kan innebära att man måste ifrågasätta 

och förändra sig själv. Det kan finnas många förklaringar till varför dessa partier i sina 

partiprogram har denna enbart positiva inställning till mångkultur. Det vi har sett i vår 

undersökning är att Carlboms teori delvis kan fungera som en förklaring. Andra möjliga 
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förklaringar är att partierna ändå inte uppfattar och upplever problem direkt relaterade till 

mångkultur eller att de gör det men vill framföra en positiv inställning. 

 

De partier som är positiva till det mångkulturella samhället men ser problem med det är 

Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Genom partiernas inställning kan det 

vara så att det blir möjligt för olika grupper i samhället med olika åsikter att kommunicera och 

på sikt, genom att ta hänsyn till och komplettera varandra, komma fram till konstruktiva 

lösningar som alla anser riktiga. Detta eftersom partierna indirekt kan fungera som 

inspiratörer och förebilder. De visar genom att tala om de problem de upplever, i och med det 

mångkulturella samhället, att det är legitimt att diskutera frågorna. En risk partierna tar i och 

med inställningen är att det kan finnas grupper som anser att de har fel. Dessutom kan det 

finnas de som tycker att de istället för att göra gott späder på de fördomar som redan finns. 

Det kan även vara så att dessa partier riskerar att blir sedda som något främlingsfientliga. 

 

En tredje kategori består av Sverigedemokraterna. De är inte alls positiva i sin inställning till 

mångkultur utan ser det istället som ett hot mot den svenska kulturens varande. Vi anser att 

detta tyder på en mycket stark övertygelse mot mångkulturalism då den allmänna 

inställningen i Sverige idag är att vi lever i ett mångkulturellt samhälle och att detta är 

berikande eller möjligtvis både berikande och problematiskt. Sverigedemokraternas vill inte 

alls leva i ett mångkulturellt samhälle. De vill istället att etniska grupper ska assimileras in i 

majoritetskulturen eller återvända hem. Dessa åtgärder är enligt oss rent främlingsfientliga 

och omöjliga att genomföra i praktiken. Den politik Sverigedemokraterna vill föra skiljer sig 

från övriga partier i alla avseenden gällande mångkultur och därför var partiets åsikter viktiga 

att ta med. 

 

Sammanfattningsvis visar uppsatsen att det finns skilda inställningar till huruvida mångkultur 

är berikande eller inte. I Carlboms (2003) undersökning om mångkultur och mångkulturalism 

lägger han fram att mångkulturalismen blivit en hegemonisk ideologi som genomsyrar hela 

det svenska samhället i fråga om offentliga uttalanden gällande mångkultur. Hade vi 

undersökt partiernas partiprogram för ett antal år sedan är det möjligt att resultatet blivit ett 

annat. Utifrån den mellersta gruppens, det vill säga Socialdemokraterna, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna, inställningar är det möjligt att tro att den hegemoni som Carlbom 

beskriver är på väg att i någon mån lösas upp. 
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Vidare visar uppsatsen att Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, som även 

ser problem med det mångkulturella samhället, har olika åtgärder för att komma tillrätta med 

problemen. Både Socialdemokraterna och Folkpartiet ser utanförskap som det största 

problemet med det mångkulturella samhället. De har dock helt skilda förslag på hur man ska 

komma tillrätta med detta. Socialdemokraterna vill förändra de befintliga strukturerna så att 

invandrare kan ingå i de institutioner som redan finns i samhället på samma villkor som 

”svenskar”. Folkpartiet vill istället att etniska minoritetsgrupper ska ges möjlighet att skapa 

egna institutioner för att på så sätt integreras i samhället. Kristdemokraterna tar inte upp 

problemet som utanförskap utan talar istället om att det är de olika värdegrunderna grupper 

emellan som skapar problem. Liksom Folkpartiet vill Kristdemokraterna att olika etniska 

grupper ska få möjlighet att skapa egna institutioner så som förskolor och skolor.  

 

Vi tycker att dessa resultat är viktiga att lyfta fram eftersom de i praktiken kan leda till två vitt 

skilda samhällen. Ett samhälle i enlighet med socialdemokratiskmodell kan innebära att olika 

etniska grupper i det svenska samhället möts och på så sätt kan influeras och påverkas av 

varandra och därmed hitta sätt att leva i gemenskap trots olikheter. Detta framstår för oss som 

en bra väg att gå men samtidigt finns det svårigheter med detta tillvägagångssätt. Till att börja 

med verkar en förutsättning för denna typ av integration vara att alla grupper i samhället vill 

arbeta för en strukturförändring av detta slag. Kanske är det så att det inte är realistiskt och 

möjligt då människor kan ha svårt att förändra sig. Integration enligt Folkpartiet och 

Kristdemokraterna kan leda till ett samhälle där olika etniska grupper lever åtskilda men ändå 

har samma möjligheter och rättigheter. Genom att människor kan leva på det sätt de önskar i 

en gemenskap med likasinnade ska dessa människor ges förutsättningar att verka i samhället 

på lika villkor som andra. Även detta anser vi vara viktigt att uppmärksamma då det finns 

positiva delar av denna typ av integration. Det kan vara bra att människor får möjlighet att 

känna sig hemma i en främmande kultur ett exempel på en enligt oss positiv verksamhet som 

bygger på dessa idéer skulle kunna vara ett ålderdomshem för en särskild etnisk grupp. Ur en 

annan synvinkel kan denna typ av integration innebära att grupper blir isolerade och att 

personer som vill söka sig till andra gemenskaper eller majoritetssamhället både kan hindras 

av den egna gruppen/majoritetssamhället samt av avsaknaden av förutsättningar till att klara 

sig i majoritetssamhället. Vidare kan denna politik ses som en ”låt gå politik” då den lägger 

över mycket av ansvaret på de grupper som faktiskt idag är missgynnade i Sverige. Det går 

kanske till och med att säga att det är en enkel utväg som kan tolkas som något uppgiven. 
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Detta eftersom de svåra diskussionerna om levnadssätt och anpassning grupperna emellan inte 

behöver äga rum.  

 

Dessa olika typer av lösningar till hur ett mångkulturellt samhälle kan ta itu med problem som 

uppstår leder oss in på frågan om partierna verkar vara influerade av ideologin 

mångkulturalism. Vi menar att resultatet visar att Socialdemokraterna vill ha ett 

mångkulturellt samhälle och inte ett samhälle byggt på mångkulturalism då de inte för en 

politik som ger etniska grupper möjlighet att skapa egna institutioner. Skapandet av 

institutioner är en förutsättning för ett samhälle byggt på ideologin mångkulturalism. Vidare 

visar resultatet att Folkpartiet och Kristdemokraterna, genom att de ställer sig positiva till 

skapandet av etniska institutioner, åtminstone delvis förespråkar ett samhälle präglat av 

ideologin mångkulturalism.  

 

Individ- och grupprättigheter 
I ett mångkulturellt samhälle eller ett samhälle präglat av mångkulturalism uppstår det en 

fråga runt hur tungt individuella respektive grupprättigheter ska väga. Kärnan av 

undersökningens resultat visar att det finns otydlighet i partiprogrammen gällande 

individuella och grupprättigheter. De otydligheter vi vill lyfta fram finns mellan det som 

skrivs om att mångkultur är berikande och att etniska minoriteter ska få behålla sina 

kulturyttringar och skapa egna institutioner och mellan kraven på individuella rättigheter. Här 

ställs individuella rättigheter och grupprättigheter emot varandra eftersom dessa två sidor är 

svåra att förena då individens önskningar om hur livet ska levas kan gå tvärt emot gruppens 

uppfattningar. Vad vi speciellt vill lyfta fram med uppsatsen är att ett samhälle präglat av 

mångkulturalism kan leda till att kvinnors valmöjligheter och rättigheter begränsas då 

minoritetsgrupper i högre utsträckning än majoritetssamhället är patriarkala (Okin, 2002, s. 

13-31). 

 

Ett exempel på att detta som är viktigt att uppmärksamma är den artikel (Dagens Nyheter, 06-

06-04) vi talar om i inledningen, där det framkommer att det finns grupper i samhället som 

vill särbehandlas bland annat via lagstiftning. Den politik Folkpartiet och Kristdemokraterna 

ger uttryck för skulle kunna möjliggöra viss särbehandling. Folkpartiet avvisar dock förslagen 

om en särlagstiftning gällande skilsmässa för muslimer. De uttalar sig inte om övriga 

önskemål som framkommer i artikeln exempelvis att kommunala skolor ska undervisa 
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muslimska barn i hemspråk och religion i separata grupper och att flickor och pojkar ska 

separeras i simundervisningen. Därför är det inte omöjligt att Folkpartiet skulle kunna ställa 

sig bakom dessa önskemål. Att de däremot inte ställer sig bakom önskemålen om 

särlagstiftning vid skilsmässa visar att man är medveten om att detta skulle påverka kvinnorna 

i gruppen. Vad Folkparitet kanske inte ser är att även särskilda friskolor för etniska grupper 

(som de är positiva till) i förlängningen skulle kunna innebära att kvinnor förtrycks. 

 

Ytterligare en aspekt på grupprättigheter är att det är svårt att definiera gruppen och avgöra 

vem som tillhör den. Problematiken runt detta måste bli aktuell varje gång någon typ av 

grupprättighet eller särlagstiftning införs. Det här är något vi menar att man måste vara 

vaksam på inför framtiden då det finns intressen i samhället som efterfrågar grupprättigheter 

och särbehandling. Majoritetssamhället får inte glömma att, när en grupp via en talesman 

efterfrågar särbehandling, är aldrig hela gruppen med på detta. Därför kan krav upplevas som 

ett hot av dem i gruppen som inte ställer sig bakom kraven. Detta får inte majoritetssamhället 

glömma bort eller nonchalera bara för att det inte direkt berör dem. 

 

Slutligen vill vi poängtera att vi inte ställer oss helt negativa till ett samhälle präglat av 

pluralism eller mångkulturalism. Men vad vi helt tar avstånd ifrån är att människor hindras i 

sina livsval i mångkulturens namn. Det vi velat säga med uppsatsen och uppmärksamma är att 

mångkulturalismen kan få samhället att acceptera företeelser för vissa människor som vi inte 

skulle göra för andra. Här syftar vi på företeelser som i kulturens namn genomförs och som 

den enskilda individen enligt honom eller henne själv inte vill ställa upp på eller genomföra.  

 

Metoddiskussion 

En innehållslig idéanalys bedömdes vara lämplig för att besvara studiens frågeställningar som 

bland annat handlat om inställningar och förhållningssätt till det mångkulturella samhället. Vi 

tycker att den valda metoden bidrog till ett rikt resultat då partiprogrammens innehåll i dessa 

frågor tydligt framkom. Men då vi inte är vana vid att genomföra textanalyser finns en risk att 

vi kan ha gjort misstag som påverkat resultatet. Om vi lyckats genomläsa och förstå 

partiprogrammen på rätt sätt är svårt för oss själva att bedöma. Önskvärt hade varit att ta med 

ett större antal partier, exempelvis alla de partier som kandiderar till Sveriges Riksdag. Trots 

det urval vi gjort upplever vi att vi fått ett tillfredställande och intressant resultat. Den valda 

teorin hade möjligtvis behövt kompletteras för att bättre kunna analysera 
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Sverigedemokraterna som skilde sig så markant åt från de övriga partierna. Här kunde det ha 

varit bra med en teori som tog upp exempelvis assimilation, främlingsfientlighet eller rasism.   

 

En fråga man bör ställa vid all forskning är för vem man bedriver sin forskning. Vi anser att 

socialsekreterare kan ha nytta av att läsa denna studie då den berör frågor som man som 

socialsekretare kan komma i kontakt med. En övergripande förståelse med problemen kring 

det mångkulturella samhället ger en kunskapsgrund som kan vara till nytta i det sociala 

arbetet.    

 

Diskussion om framtiden 

Undersökningen har visat att partierna i varierande grad tar upp det mångkulturella samhället. 

Det är underligt att inte alla de undersökta partierna i högre grad tar upp detta då vårt samhälle 

idag är mångkulturellt (prop. 1997/98:16). Det finns flera skäl till varför det är viktigt att 

fokusera på denna fråga. Det faktum att Sverige är mångkulturellt kanske väger tyngst men 

lika viktigt är att det i det mångkulturella samhället och i ett samhälle präglat av 

mångkulturalism finns en inneliggande problematik gällande individ- och grupprättigheter. 

Vad vi inför framtiden efterfrågar är att en ökad medvetenhet och kompetens i dessa frågor 

framkommer i partiprogrammen.  

 

Lundberg (1998, s. 5-6 och 13-15) kommer i sin forskning fram till att valbroschyrer utformas 

för att passa till riksdagsvalen. På samma sätt som valbroschyrer är partiprogram tänkta att nå 

en bred läskrets samt att föra ut partiets budskap. Detta kan fungera som en förklaring till 

varför det mångkulturella samhället inte tas upp i avsevärd grad i alla partiprogram. Vissa 

partier väljer ett annat fokus eller ser det kanske som svårt att diskutera kring det 

mångkulturella samhället. Vi tror ändå att frågor kring detta är alltför viktiga för att 

åsidosättas. Vi tror även att det finns ett allmänt intresse för frågor kring det mångkulturella 

samhället och att partierna skulle vinna på att ta upp dem i sina partiprogram. 

 

En annan viktig fråga för framtiden är hur utvecklingen av det mångkulturella Sverige 

kommer att se ut. Kommer utvecklingen gå mot ett samhälle präglat av ideologin 

mångkulturalism såsom i exempelvis Tyskland där etniska minoritetsgrupper lever relativt 

åtskilda från majoritetskulturen, i så kallade enklaver (Watson, 2000, s. 19-35). En liknande 

utveckling sker även i USA där en mångkulturalism, av en offensiv sort, har öppnat en väg för 
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segregation. En utveckling som pågått länge och som även där resulterat i enklaver (Heller, 

1996, s. 34 och 37-41). Frågan är om utvecklingen i Sverige kommer att se annorlunda ut. 

Kommer Sverige bli ett samhälle utan enklaver och egna institutioner men öppet för vissa 

kulturella särdrag. Dessa två exempel på hur utvecklingen kan komma att se ut är inte de enda 

två alternativen då det finns olika typer och grader av mångkultur och mångkulturalism. I 

uppsatsen har vi försökt att beskriva kärnan av dessa två ”typsamhällen” och därför har det 

kanske ibland verkat något svart-vitt. Självklart finns en glidning mellan dessa två exempel på 

samhällen.  

 

Den rapport som vi refererar till i inledningen har studerat makt, integration och strukturell 

diskriminering i de svenska valrörelserna mellan 1988 och 2002 och tar upp en, för vår 

undersökning, närliggande viktigt fråga nämligen den om att politikernas språk blir alltmer 

diskriminerande. Rapporten visar att invandrare ofta ses som en problemgrupp genom att 

politikerna i olika sammanhang sammankopplar invandrare med samhällsproblem såsom 

socialhjälpstagande, kvinnoförtryck och kriminalitet (SOU 2006:52). Det här är något som vi 

sett tendenser till i vissa av de partiprogram vi läst, trots att det inte har varit vårt fokus eller 

syfte, och fastän vi tror att partiprogrammen är mer genomtänkta än de valdebatter och 

valmanifest som SOU- rapporten granskat. Ett exempel på denna typ av sammankopplande av 

invandrare och samhällsproblem som vi särskilt uppmärksammat är att Moderata 

samlingspartiet tar upp punkten ”Trygghet från brott” under rubriken integration i sitt 

partiprogram. Trygghet från brott handlar om att närpolisverksamheten ska byggas ut i 

storstädernas förorter (Moderata samlingspartiets pp, s. 7-8). Eftersom vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle och därmed även förväntas göra det i framtiden är det viktigt att 

undvika att sammankopplingar som dessa då de sänder ut felaktiga signaler som kan påverkar 

samhället negativt. När hela grupper utpekas som exempelvis kriminella, vilket vi upplever 

sker i detta fall, skapas klyftor, utanförskap och segregation vilket i framtiden kan leda till 

större problem i det mångkulturella samhället än vad vi har idag. 

 

Framtida forskningsfrågor 

Det finns mycket forskning på området att göra då inte så mycket är gjort. Vad som skulle 

vara intressant är att över en längre tidsperiod undersöka om det förekommit en våg av 

mångkulturalism som präglat partiprogram på så sätt som Boréus (1994) beskriver vågen av 

nyliberalism inom högern. Detta kanske inte är genomförbart just nu då samhället befinner sig 
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mitt uppe i denna utveckling utan kanske kräver lite perspektiv. Vad som också skulle vara 

intressant och kanske ge ett annat resultat än det vi kommit fram till skulle kunna vara att 

utöka forskningsmaterialet och då även titta på exempelvis valbroschyrer, partidebatter, 

propositioner och motioner.  
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