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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Hösten 2015 befann sig stora grupper av människor på flykt genom Europa. Antalet flyktingar 

som under året kom till Sverige var det största sedan andra världskriget.
1
 Efter mycket 

politisk debatt och uppgifter från kommunerna att de inte längre kunde upprätthålla ett bra 

flyktingmottagande fattade regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, 

den 24 november 2015 beslut om åtgärder för att få färre människor att söka sig till Sverige 

och minska antalet beviljade uppehållstillstånd. Vissa begränsningar, som tillfälliga 

uppehållstillstånd istället för permanenta, hade införts redan månaden innan i och med den 

flyktingpolitiska överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna.
2
 Med beslutet 

den 24 november anpassades svensk flyktingpolitik till EU:s miniminivå. Det innebar bland 

annat att kriterierna för att få asyl skärptes och att medicinsk ålderbedömning infördes för att 

kunna fastställa asylsökandes ålder. ID-kontroller sattes in på kollektivtrafiken vid Sveriges 

gränser.
3
 Beslutet om restriktionerna uppfattades av många som drastiskt och Pontus Mattsons 

SVT-dokumentär om förändringen av flyktingpolitiken har fått den talande titeln 

Tvärvändningen.
4
 Att det var ett känslomässigt laddat beslut illustrerades inte minst av att Åsa 

Romson, Miljöpartiets dåvarande språkrör och vice statsminister, grät under press-

konferensen.
5
  

Det har tidigare bland många politiker funnits en vilja att framhålla Sverige som ett ge-

neröst, öppet och humanitärt land. I debatten efter hösten 2015 har den ambitionen ofta fått 

symboliseras av Fredrik Reinfeldts uppmaning till svenskarna i valrörelsen 2014 om att 

”öppna sina hjärtan” för människor från andra länder och Stefan Löfvens tal där han, bara två 

månader innan politiken skärptes, slog fast att ”mitt Europa bygger inga murar”.
6
 

                                                           
1
 Mikael Byström & Pär Frohnert, Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige, 

(Kunskapsöversikt, 2017:5), Stockholm: Delegationen för migrationsstudier (Delmi) 2017, s. 6, 

http://www.delmi.se/publikationer-seminarier/invandringens-historia-fran-folkhemmet-till-dagens-sverige-

kunskapsoversikt-20175 (2018-01-30). 
2
 Byström & Frohnert 2017, s. 97. 

3
 Regeringskansliet, ”Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande”, 2015-

11-24, http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-

flyktingmottagande (2018-01-31). 
4
 Tvärvändningen – om svängningen i flyktingpolitiken, Sveriges television, 2017-10-29, SVT Play, 

https://www.svtplay.se/video/15722192/tvarvandningen-om-svangningen-i-flyktingpolitiken/tvarvandningen-

om-svangningen-i-flyktingpolitiken-avsnitt-1?info=visa (2018-01-31), tillgänglig t.o.m. 2018-11-02. 
5
 Se t.ex. Per T Ohlsson, Svensk politik, uppdaterad utg., Lund: Historiska media 2016, s. 569, och Margit 

Silberstein, ”2015 – året då flyktingkrisen stod i centrum”, SVT nyheter 2015-12-28, 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/2015-aret-da-flyktingkrisen-stod-i-centrum (2018-01-31). 
6
 Se t.ex. Ohlsson 2016, s. 558–559, 567, och Silberstein 2015. 

http://www.delmi.se/publikationer-seminarier/invandringens-historia-fran-folkhemmet-till-dagens-sverige-kunskapsoversikt-20175
http://www.delmi.se/publikationer-seminarier/invandringens-historia-fran-folkhemmet-till-dagens-sverige-kunskapsoversikt-20175
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande
https://www.svtplay.se/video/15722192/tvarvandningen-om-svangningen-i-flyktingpolitiken/tvarvandningen-om-svangningen-i-flyktingpolitiken-avsnitt-1?info=visa
https://www.svtplay.se/video/15722192/tvarvandningen-om-svangningen-i-flyktingpolitiken/tvarvandningen-om-svangningen-i-flyktingpolitiken-avsnitt-1?info=visa
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/2015-aret-da-flyktingkrisen-stod-i-centrum
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Svängningen i flyktingpolitiken kan tolkas som en reträtt från dessa värden och har så gjorts. 

Till exempel skriver Margit Silberstein i en artikel om det politiskt turbulenta året 2015 att 

Stefan Löfven länge försökte upprätthålla självbilden av Sverige som ett generöst land, men 

sedan ”sten för sten, började bygga murar”.
7
 Diskussionen om Sverigebilden blir kanske extra 

intressant i förhållande till Socialdemokraterna, ett parti som haft regeringsmakten under stora 

delar av 1900-talet och starkt bidragit till utformandet av det moderna Sverige.  

Ett politiskt parti får sin legitimitet av de medborgare det är satt att representera. Det 

finns därmed behov för partier att kunna rättfärdiga sina beslut och ståndpunkter utåt. Om 

åtstramningen av flyktingpolitiken inneburit en så tvär omkastning av tidigare värderingar blir 

frågan hur ett sådant skifte motiveras inför väljarna i allmänhet, men också inför tidigare 

sympatisörer och partimedlemmar. Hur kan ett och samma parti argumentera för två politiska 

hållningar som vid en första anblick verkar stå i motsats till varandra? Vad gör det med parti-

identiteten? Kan samma åhörare som adresserades i ett tal om att inte bygga murar övertygas 

om det riktiga i en politik vars syfte är att färre människor ska komma in i landet, eller riktar 

sig ett sådant budskap till en annan publik?  

Forskning om flyktingpolitik och politiska vändningar kommer ofta från stats-

vetenskapligt håll. Den här uppsatsen vill försöka belysa politiken och dess villkor ur ett annat 

perspektiv, det retoriska. Politiken är, som Daniel Heradstveit och Tore Bjørgo, skriver en 

språklig verksamhet. Politisk påverkan går i hög grad ut på att konstruera förståelseramar som 

ett förslag eller ett problem kan sättas in i och presenteras med hjälp av.
8
 Det är således med 

hjälp av språket, det talade det skrivna och det visuella, politiska företrädare skapar legitimitet 

för sina förslag och därigenom gör anspråk på väljarnas förtroende, det vill säga politik som 

en kommunikationsprocess. Utmärkande för retorikvetenskapen är att den tillhandahåller 

verktyg för att analysera kommunikation och språkligt meningsskapande, vilket i förlängning-

en innebär att retoriken är en vetenskaplig disciplin som ägnar sig åt att försöka förstå hur vi 

människor använder språket för att förhålla oss till världen och varandra. Att anlägga ett 

retoriskt perspektiv på den så omdiskuterade flyktingpolitiska svängningen är just ett sådant 

försök till djupare förståelse. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Socialdemokraterna argumenterar kring migrations-

politiken före och efter beslutet i november 2015 att anpassa svensk lagstiftning till EU:s 

                                                           
7
 Silberstein 2015. 

8
 Daniel Heradstveit, & Tore Bjørgo, Politisk kommunikasjon. Introduksjon til semiotikk og retorikk, Oslo: 

TANO 1987, s. 98–99. 
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miniminivå. Särskilt central är frågan om hur åtstramningen motiveras, dels utåt mot allmän-

heten och dels i förhållande till den egna partiidentiteten. Alla partier är färgade av sitt 

förflutna, men med sina djupa rötter i 1800-talets tidiga arbetarrörelser och den särställning de 

kommit att inta i svensk politik är Socialdemokraterna särskilt historietyngt. Att tala som 

socialdemokrat är att bygga vidare på socialdemokratins långa historia. En angelägen fråga 

blir i det sammanhanget hur den flyktingpolitiska retoriken kan kopplas till Social-

demokraternas agerande historiskt och till den spänning mellan olika värden som ända från 

början varit en del av socialdemokratin. Mer specifikt är uppsatsen tänkt att utgå från följande 

frågeställningar: 

 Hur förhåller sig den politiska retoriken före omläggningen av flyktingpolitiken till 

den efter och skiljer sig argumentationerna åt när det gäller vilka värden, mål-

sättningar och perspektiv som framställs som centrala? Hur rättfärdigas den nya 

striktare flyktingpolitiken?  

 Vilken roll spelar känslor för argumentationen?  

 Vilken bild av Socialdemokraterna som parti kommer till uttryck i diskussionen kring 

flyktingmottagande och flyktingpolitik? Hur återspeglas Socialdemokraternas historia 

och tradition i konstituerandet av en socialdemokratisk partiidentitet?  

1.3. Material 

I uppsatsen kommer Socialdemokraternas retorik analyseras utifrån tal och uttalanden av 

partiledaren Stefan Löfven. Som partiledare och sedan 2014 även statsminister är Löfven 

Socialdemokraternas främsta företrädare. För att sammanställa lämpligt analysmaterial har jag 

gått igenom de officiella tal Löfven hållit från 2014 till 2017 som finns tillgängliga via 

regeringens och Socialdemokraternas webbsidor, samt inlägg ur riksdagens partiledardebatt 

under samma period. Den valda tidsperioden är tänkt att täcka in den närmaste tiden före och 

efter omläggningen av flyktingpolitiken november 2015. Urvalet har baserats på de tal där 

migrationspolitik och flyktingmottagande diskuteras i tillräcklig utsträckning för att det ska ha 

relevans som analysunderlag. Då flyktingfrågan inte diskuteras särskilt utförligt i Löfvens tal 

under 2014 är bara ett fåtal av exemplen i analysmaterialet hämtade från det året. Övriga 

exempel från perioden före omläggningen av flyktingpolitiken är från 2015. Som komplement 

till Löfvens tal och uttalanden kommer även ett antal inlägg i interpellationsdebatter om 

flyktingmottagande och migrationspolitisk analyseras. Där företräds Socialdemokraterna av 
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dåvarande justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
9
 Löfven och Johansson har 

olika roller i regeringen och naturligtvis finns det retoriska skillnader dem emellan, men 

eftersom uppsatsens fokus ligger på Socialdemokraterna som parti snarare än på enskilda 

företrädares retorik borde det inte utgöra något större problem.  

Beslutet 2015 fattades av en samarbetsregering bestående av både Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet, men de två partierna har ändå sin egen urskiljbara röst, sin partihistoria och 

sina särskilda väljargrupper. Det finns därför skäl att studera dem var för sig. För att vara en 

regering som tillsammans ska styra landet är skillnaden mellan partierna dessutom ovanligt 

synlig. En regering brukar trots allt anstränga sig för att tala med en enhetlig röst, men i 

turerna kring migrationspolitiken har sprickan mellan de två partierna blivit allt tydligare.
10

 

För Miljöpartiet har regeringspositionen fört med sig svåra ideologiska dilemman och kritiken 

från gräsrötterna har bitvis varit hård.
11

 Hur miljöpartisterna i regeringen hanterat den svek-

debatten retoriskt vore därför väl värt att forska i. Den här uppsatsen kommer dock att 

koncentrera sig på den socialdemokratiska retoriken. Delvis är det ett sätt att avgränsa upp-

satsen, men med tanke på partiets långa historia som maktfaktor i svensk politik kan det också 

finnas särskild anledning att studera just Socialdemokraterna.  

1.4. Teori och metod 

1.4.1. Kenneth Burke: motivkonstruktioner, reningsprocesser och identifikation  

I analysen av Socialdemokraternas argumentation före och efter omläggningen av flykting-

politiken kommer jag ta hjälp av Kenneth Burkes pentadmodell för att analysera motiv-

konstruktioner i texter. Pentaden ingår som en del i Burkes dramatism, hans idé om det 

mänskliga samspelet som ett drama, skapat och uttolkat via språket. Enligt Burke är männi-

skan ett ”symbolskapande djur” som förhåller sig till andra människor och till sin omvärld 

genom språk och andra symboler.
12

 Burke talar om språkanvändande i termer av handling, 

”language as symbolic action”.
13

 Allt mänskligt handlande eller tänkande har språket som 

                                                           
9
 Sedan juli 2017 är Morgan Johansson justitie- och inrikesminister. Posten som migrationsminister övertogs av 

Heléne Fritzon, även hon socialdemokrat.  
10

 Se t.ex. Margit Silberstein, ”Utspelet visar regeringens oenighet”, Dagens Nyheter 2018-01-02 och Sveriges 

radio, ”Oenighet i regeringen om ensamkommande barn”, 2017-09-13, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6776936 (2018-03-13). 
11

Ang. de dilemman den flyktingpolitiska omsvängningen inneburit för Miljöpartiet se t.ex. Ohlsson 2016, s. 

569–570. 
12

 Kenneth Burke, Language as Symbolic Action. Essays on life, literature and method, Berkeley, California: 

University of California Press 1966, s. 3–9. 
13

 Burke 1966, s. 15. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6776936
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grund och det är via språket människan tolkar tillvaron.
14 

För Burke är dramat själva urtypen 

för detta mänskliga samspel som äger rum i och med hjälp av språket. Skeenden får mening 

genom den dramatiska form de kläs i. De berättelser som möter oss i film, litteratur, nyhets-

inslag, politiska debatter och samtal bildar därmed en sorts erfarenheter som hjälper oss att 

tolka vår omgivning.
15

  

Burkes dramatiska analys är inriktad på hur människor, genom språkliga utsagor, motiv-

erar sina handlingar: ”What is involved, when we say what people are doing and why they are 

doing it?”
16

 Ett centralt begrepp i Burkes dramatism är därför motiv. Med motiv menas här 

framförallt hur en handling framställs och motiveras i efterhand, hur ett visst agerande för-

klaras genom att sättas in i en historisk, samhällelig eller ideologisk kontext. Det är alltså 

fråga om motiv som retorisk och social konstruktion snarare än den rent faktiska eller psyko-

logiska förklaringen till att någon väljer att handla på ett visst sätt.
17

 De termer som används 

för att beskriva en händelse är alltid, medvetet eller omedvetet, resultatet av ett urval. En viss 

motivkonstruktion är bara en av många möjliga och en politiker kan därför välja att sätta 

samman motivet på det sätt som är mest fördelaktigt för politikern själv, eller till störst nack-

del för motståndarna.
18

  

Med den så kallade pentaden, som presenteras i A Grammar of Motives, har Burke 

skapat en modell för att analysera motivkonstruktioner i texter eller andra symboliska 

yttranden. Pentaden består av fem delar motsvarande fem grundläggande frågor alla be-

rättelser eller skildringar av motiv har att besvara. Burke skriver: ”any complete statement 

about motives will offer some kind of answers to these five questions: what was done (act), 

when or where was it done (scene), who did it (agent), how he did it (agency), and why 

(purpose).
19

 I svensk översättning är pentadens delar: handling, scen, aktör, medel och syfte.
20

 

Mest givande blir pentaden som analysredskap om delarna sätts i relation till varandra. Enligt 

Burkes framställning i A Grammar of Motives går det att sätta samman tio sådana 

                                                           
14

 William H. Rueckert, Kenneth Burke and the Drama of Human Relations, Berkeley, California: University of 

California Press 1982, s. 130. 
15

 Se Jon Viklund, ”Kenneth Burke och dramatismen”, Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, Jon 

Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 180–181. 
16

 Kenneth Burke, A Grammar of Motives, [New ed.], Berkeley, California: University of California Press 1969a 

[1945], s. xv. 
17

 Viklund 2014, s. 182–183. 
18

 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, [New ed.], Berkeley, California: University of California Press 1969b 

[1950], s. 99. 
19

 Burke 1969a, s. xv. Kursivering i original. 
20

 Viklund 2014, s. 186. 
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parkombinationer (ratio).
21

 En handling kommer exempelvis te sig annorlunda om den 

förklaras mot bakgrund av scenen (’omständigheterna krävde det’), jämfört med om samma 

handling får sin förklaring utifrån aktören (’det var jag som valde att göra det’).
22

 Pentadens 

fem termer kopplas hos Burke till varsin filosofisk grunduppfattning.
23

 En orsaksförklaring 

där tyngdpunkten ligger på scenen eller omgivningen kan ses som ett utslag av materialism 

eller determinism, uppfattningen att människan är en produkt av sin omgivning och i sitt 

handlande styrs av omständigheter utanför den egna kontrollen, ödet. Att framhäva aktören, 

den som utför en handling, är istället förknippat med idealism: föreställningen att individens 

agerande har betydelse, att den enskilda människan har potential att ”förändra världen”.
24

  

Pentadens begrepp är flertydiga och överlappar varandra, något Burke var väl medveten 

om.
25

 Komplexiteten är, som David S. Birdsell framhåller, samtidigt en del av poängen. 

Snarare än att vara ett färdigt schema att placera in texter i, uppmanar Burkes pentad till om-

tolkning och kritisk granskning av invanda mönster. Genom att vända och vrida på pentadens 

begrepp och deras relation till varandra kan kritikern förhoppningsvis komma fram till nya, 

intressanta slutsatser.
26

 Burke skriver: ”Accordingly, what we want is not terms that avoid 

ambiguity, but terms that clearly reveal the strategic spots at which ambiguities necessarily 

arise.”
27

 

Människa är utifrån Burke inte bara ett djur utan ett symbolskapande djur. Det som ut-

märker människan är förmågan till symboliskt, språkligt, handlande. Via språket har männi-

skan alienerat sig från sin omgivning. Naturen är i grunden positiv och amoralisk, men i och 

med de möjligheter som är inneboende i språkets själva logik har människan åt sig skapat en 

värld byggd kring negationer och hierarkiska ordningar. Moral är enligt Burke en språklig 

produkt som får sitt kanske tydligaste uttryck i formuleringar som budordens ”du ska 

                                                           
21

 Burke 1969a, s. 15. Dessa tio ratio är: scene-act, scene-agent, scene-agency, scene-purpose, act-purpose, act-

agent, act-agency, agent-purpose, agent-agency, agency-purpose. Burke har i senare verk diskuterat möjligheten 

att lägga till ett sjätte begrepp till pentaden, nämligen attityd. Pentaden blir i så fall en hexad, Burke 1969a, s. 

443. Se även Clarke Rountree, ”Coming to Terms with Kenneth Burke´s pentad”, American Communication 

Journal vol.1, 1998:3, http://ac-journal.org/journal/vol1/iss3/burke/rountree.html (2018-03-05).  För en 

diskussion av attitydbegreppet och exempel på hur det kan tillämpas se Brigitte Mral, ”Attityder som retoriska 

medel. Exemplet kärnavfallsfrågan”, Krisretorik. Retoriska aspekter på kriskommunikation, Brigitte Mral & 

Olga Vigsø (red.), Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Retorikförlaget 

2013, s. 105–123. 
22

 Jfr med exemplen i, Andrew King, ”Pentadic Criticism: The Wheels of Creation”, Rhetorical Criticism. 

Perspectives in action, Jim A. Kuypers (red.), Lanham, MD: Lexington Books 2009, s. 171–173. 
23

 Se t.ex. Rueckert 1982, s. 154, och King 2009, s. 169–171. 
24

 King 2009, s. 169–170. 
25

 Burke 1969a, s. xviii–xxii. 
26

 David S. Birdsell, ”Ronald Reagan on Lebanon and Granada. Flexibility and interpretation in the application 

of Kenneth Burke’s Pentad”, The Quarterly Journal of Speech vol. 73, 1987:3, s. 274–275, 277–278, se även 

Viklund 2014, s. 193–194. 
27

 Burke 1969a, s. xviii. Kursivering i original. 

http://ac-journal.org/journal/vol1/iss3/burke/rountree.html
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icke…”.
28

 Hela det mänskliga samhället genomsyras av sociala ordningar, normer, 

värderingar och hierarkiska strukturer som är införlivade i språket och därmed en del av hur vi 

kommunicerar med varandra. Dessa ordningar förekommer på många olika nivåer och kan 

vara såväl religiösa och politiska som sociala eller moraliska.
29

 Brott mot en rådande ordning 

leder enligt Burke till skuld. Med skulden uppstår ett behov av rening. Precis som skulden har 

sitt ursprung i människans symbolsskapande, är det med ordet och språkets hjälp en människa 

kan avsäga sig sin skuld och bli renad. Som William Rueckert skriver utifrån Burke: 

”Language produces hierarchies, hierarchies produce categorical guilt as well as provide man 

with a means of purging and redeeming himself through the dialectic of transcendence made 

possible by symbolic action and the verbal hierarchy.”
30

 Denna reningsprocess kan ta sig två 

uttryck. Antingen läggs skulden över på en syndabock utanför den egna gruppen, det Burke 

kallar victimage, eller så är det någon som offrar sig för gruppen genom att själv ta på sig 

kollektivets skuld, mortification.
31

  

Just flyktingpolitik är ett konfliktfyllt område där olika ordningar och värdeskalor ställs 

mot varandra. Geneve-konventionen står exempelvis för en internationellt överenskommen 

ordning, medan rådande praxis i Sverige har varit en annan bredare tillämpning av asylrätten. 

Den svenska tillämpningen har i sin tur periodvis ändrats av olika partier eller mött kritik från 

en opinion som velat se andra prioriteringar. Flyktingpolitiken är som politikområde dessutom 

ofta moraliskt laddat, genomsyrat av hierarkiska värdeskalor med rätt och fel och nära knuten 

till frågor om skam och skuld. Burkes teorier om rening borde därför kunna ge relevanta 

infallsvinklar till analysens andra del om känslornas roll i Socialdemokraternas flykting-

politiska retorik.  

För Burke är det termen identifikation (identification), snarare än det klassiskt 

aristoteliska övertalning (persuasion), som bäst ringar in den moderna retorikens funktion. 

För att skapa övertygelse krävs enligt Burke att åhörarna identifierar sig med talarens 

ståndpunkt, att det på något sätt uppstår en känsla av att ha gemensamma intressen eller ”dela 

substans” (consubstantiality).
32

 Som Burke skriver: ”Only those voices from without are 

effective which can speak in the language of a voice within.”
33

 Samtidigt menar Burke att 

åtskillnad människor emellan är en förutsättning för identifikationsskapande retorik. Om det 

                                                           
28

 Rueckert 1982, s. 130–131 
29

 Rueckert 1982, s. 131–134. 
30

 Rueckert 1982, s. 145. 
31

 Viklund 2014, s. 184–185, se även Robert Ivie, ”Kenneth Burke’s Attitude Toward Rhetoric”, Rhetorica 

Scandinavica 2016:74, s. 19–23. 
32

 Burke 1969b, s. 20–21.  
33

 Burke 1969b, s. 39. 
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inte fanns oenighet eller skillnader skulle det inte heller finnas något behov för en talare att 

med språkets hjälp söka samhörighet med publiken.
34

 Tillhörighet är enligt Burke något 

retoriskt.
35

 Burke talar också om retoriken som adresserad. Språkliga utsagor riktar sig alltid 

mot någon som ska ta in ens ord och uppfatta dem som meningsfulla, men det kan också 

handla om att övertyga sig själv om det riktiga i en viss handling. Retorik är på så sätt både en 

socialiserande och moraliserande process.
36

 Synen på retorik som nära knuten till frågor om 

identitet gör Burke till en lämplig referenspunkt även i analysens tredje del som ska behandla 

konstruktioner av socialdemokratisk partiidentitet.  

1.4.2. Jens Ljunggrens känslopolitiska analysperspektiv 

 Utöver Burkes teorier om rening kommer analysens andra del dessutom ta stöd av historikern 

Jens Ljunggrens forskning om socialdemokratisk känslopolitik. I inledningen till sin bok Den 

uppskjutna vreden skriver Ljunggren att känslor och politik länge betraktades som skilda 

områden. I efterkrigstidens Europa blev förnuft och rationalitet den moderna liberala 

demokratins politiska ideal och att blanda in känslor i politiken ansågs vara förbehållet 

extremister på ytterkanterna. Senare tids forskning har börjat omvärdera det förhållandet. 

Känslor har, menar en rad forskare däribland Ljunggren själv, stor betydelse även inom det 

gängse politiska systemet.
37

 Ljunggren har utgått från och vidareutvecklat historikern William 

Reddys teori om emotiver, talakter för att hantera känslor. Ett centralt begrepp för Ljunggrens 

analys är emotionell navigering som han hämtat från just Reddy men utvecklat för att göra 

mer applicerbart.
38

 Begreppet emotionell navigering syftar på hur känslor formas genom att 

kläs i ord, en känsla kan aldrig exakt översättas till ord och att tala om känslor blir därför 

samtidigt att påverka och styra dem.
39

 En förälder som tröstar sitt gråtande barn bekräftar 

barnet i sin upplevelse samtidigt som föräldern visar hur sorg ska hanteras.
 
 Denna process 

som både sätter ramarna för vad som är en passande känsla och bekräftar individer i deras 

känsloupplevelser, kallar Ljunggren för emotionell erkännandepraktik.
40

 

Emotionell navigering förekommer inte bara på individnivå utan är enligt Ljunggren 

något även stater och politiska partier ägnar sig åt.
 41

 Ljunggren menar att det inte är förut-

bestämt vad människor ska känna i en viss situation utan att det går att påverka genom 

                                                           
34

 Burke 1969b, s. 22. 
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 Burke 1969b, s. 28. 
36

 Burke 1969b, s. 37–39. 
37

Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet, Lund: 

Nordic Academic Press 2015, s. 7–9. 
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 Ljunggren 2015, s. 21–23. 
39

 Ljunggren 2015, s. 18. 
40

 Ljunggren 2015, s. 21. 
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 Ljunggren 2015, s. 22. 
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emotionell navigering. Därför kämpar olika politiska aktörer om att få vara den som definierar 

människors känslor.
42

 Den politiska retoriken både ”tillgängliggör” känslor, det vill säga på-

verkar hur människor ska känna, och appellerar till redan befintliga känslor hos publiken för 

att vinna stöd åt en viss politisk hållning. Känslopolitiken är således en viktig faktor i sam-

spelet mellan politiker och medborgare.
 43

 Även om politiker genom tal och texter inte kan 

tvinga människor att känna på ett visst sätt kan de genom att bedriva emotionell navigering 

normera känslor och påverka människors upplevelse av verkligheten. Samtidigt förändras 

känsloklimatet i ett samhälle över tid och mellan olika generationer vilket påverkar de 

politiska aktörernas förutsättningar.
44

 

Eftersom det är i stort sett omöjligt att komma åt vad människor verkligen känt, riktar 

Ljunggren i sin analys in sig på hur känslor kommuniceras, det vill säga hur de kommer till 

uttryck i tal och texter.
45

 Inriktningen på det språkliga och det faktum att den emotionella 

navigeringen är en form av övertygelseprocess placerar den känslopolitiska analysen nära 

retorikvetenskapen. Inom retorikvetenskapen finns därtill en lång tradition av att se känslor 

som en viktig faktor när det gäller påverkan och budskapsförmedling. Redan i Aristoteles 

Retoriken ges den känslomässiga aspekten, pathos, stort utrymme. Tillsammans med ethos, 

talarens karaktär, och logos, de sakliga argumenten, har pathos kommit att betraktas som 

grundpelarna i Aristoteles lära om konsten att övertyga med hjälp av språkliga medel och 

därmed som en stomme inom den klassiska retoriken.
46

 Ljunggren går snäppet längre i att 

tillmäta känslor retorisk betydelse. Istället för att utgå från en retorisk artefakt och betrakta 

känsloaspekten som ett av fler retoriska medel talaren använder, tar Ljunggrens analys 

utgångspunkt i specifika känslor och hur en talare genom att bekräfta och benämna dessa kan 

påverka människor känslomässiga upplevelser och reaktioner i bredare bemärkelse. Politiska 

talare övertygar alltså inte bara med hjälp av känslor utan påverkar även känslorna i sig.  

För en retorisk analys som ska behandla ett så känslomässigt laddat område som 

flyktingpolitiken borde Ljunggrens känslopolitiska perspektiv ha mycket att tillföra. Att 

Ljunggrens forskning dessutom utgår från hur Socialdemokraterna genom historien bedrivit 

känslopolitik gör att den får ett särskilt värde för den här uppsatsen. 

                                                           
42

 Ljunggren 2015, s. 273. 
43

 Ljunggren 2015, s. 20–23. 
44

 Ljunggren 2015, s. 273. 
45

 Ljunggren 2015, s. 24. 
46

 Se t.ex. Janne Lindqvists introduktion i Aristoteles Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: 

Retorikförlaget 2012, s. 50–52. 
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1.5. Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning som ur olika perspektiv studerar svensk flyktingpolitik och 

synen på flyktingar. Ett exempel på statsvetenskaplig forskning i ämnet är Marie Demker och 

Cecilia Malmströms Ingenmansland? Svensk immigrationspolitik i utrikespolitisk belysning 

där författarna undersöker förhållandet mellan svensk flyktingpolitik och utrikespolitik under 

1960- till och med 90-talet.
47

 Ett annat exempel är historikern Mikael Byström som i sin 

forskning om tiden kring andra världskriget riktat in sig på själva flyktingmottagandet, hur de 

flyktingar som då kom till Sverige blev bemötta.
48

 Byström har även tillsammans med Pär 

Frohnert skrivit en översikt över invandringen till Sverige från 1930-talet fram till 2017 på 

uppdrag av Delegationen för Migrationsstudier.
49

 De båda har också varit redaktörer för den 

omfattande forskningsantologin Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants and the 

Swedish Welfare State, 1930–2000.
50

 

Frågan om hur politiker uttryckt sig kring flyktingpolitik och invandring behandlas i 

Kristina Boréus analys av valrörelserna 1988–2002 som är en del av en statligt tillsatt ut-

redning.
51

 Boréus genomför en diskursanalys med syfte att undersöka i vilken mån det före-

kommer diskriminerande inslag när invandring diskuteras av partierna, men det som framför-

allt är intressant för den här uppsatsen är de fyra olika perspektiv på flyktingpolitik som lyfts 

fram. Argumentationen kring varför ett land som Sverige ska ta emot flyktingar kan, skriver 

Boréus, utgå från ett generositetsperspektiv, ett rättighetsperspektiv, ett nyttoperspektiv eller 

ett hotperspektiv och beroende på vilket av dessa som anammas påverkas bilden av de 

involverade parterna i olika riktningar. Med utgångspunkt ur ett generositetsperspektiv blir 

exempelvis mottagarlandet det goda givarna vars hjälp är en gåva flyktingarna får och kanske 

till och med bör vara tacksamma för. Utifrån rättighetsperspektivet däremot är flyktingarna 

själva mer av aktörer som både i juridisk och moralisk mening har rätt till skydd undan hot 

och förföljelse.
52

  

                                                           
47

 Marie Demker & Cecilia Malmström, Ingenmansland? Svensk immigrationspolitik i utrikespolitisk belysning, 
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Omläggningen av den svenska flyktingpolitiken hösten 2015 har fått mycket utrymme i 

media. Den har diskuterats på dagstidningarnas ledarsidor, i reportage och nyhetsinslag och 

även behandlats i en egen dokumentär på SVT.
53

 Än så länge har det av förklarliga skäl inte 

publiceras så mycket forskning där den svenska politiska hanteringen av flyktingsituationen 

studerats mer ingående. Det har dock hunnit skrivas ett par uppsatser i ämnet, men dessa 

skiljer sig från den här uppsatsen genom att anta ett annat perspektiv, främst stats-

vetenskapligt.
54

 När det gäller den mediala aspekten har Institutet för mediestudier gett ut 

antologin Migrationen i medierna, där mediernas hantering av flyktingfrågan diskuteras av 

både journalister och medieforskare.
55

 Vid universitetet i Bergen bedrivs också forsknings-

projektet ”SCANPUB. The immigration issue in Scandinavian public spheres 1970–2015”. 

Projektet ska undersöka hur immigrationsfrågor behandlats i media och den offentliga sfären i 

Norge, Danmark och Sverige och göra jämförande studier länderna emellan.
56

 Av de två 

forskningsbidrag som hittills publicerats inom ramen för projektet kan särskilt nämnas Marit 

Kristine Bjøntegårds masteruppsats ”Innvandringsdebattens retorikk. En analyse av 

identitetskonstruksjoner og argumentasjon i norsk fjernsynsvalgkamp (1987-2015)”.
57

 

Bjøntegård undersöker delvis liknande frågeställningar som den här uppsatsen, exempelvis 

konstruktioner av identitet och nationell självbild kopplade till flyktingpolitiken, men utgår 

från en norsk kontext under en längre tidsperiod.  

Om Socialdemokraterna och arbetarrörelsen har det bedrivits åtskillig forskning, inte 

minst ur ett historiskt perspektiv. I sammanhanget kan det vara värt att nämna det retoriskt 

inriktade forskningsarbete som utförts inom ramen för projektet ”Arbetarrörelsen och 

språket”. Forskningsprojektet resulterade i tre slutrapportsböcker: Arbetarrörelsen tar ordet. 
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Språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse,
58

 Makten, medierna och myterna. 

Socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson,
59

 och Agitatorerna.
60

 Ytterligare ett 

verk av relevans för uppsatsen är Åsa Linderborgs Socialdemokraterna skriver historia. 

Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892–2000. Linderborgs perspektiv är inte 

retoriskt utan historiskt, men hennes syn på historien som verktyg för identitetsskapande och 

byggande av ”kollektiva föreställningsvärldar” är aktuell även för den här uppsatsen.
61

 

2. Socialdemokratins värdekonflikter  

Genom den svenska socialdemokratins hela historia löper minst två stora konfliktlinjer, den 

ena går mellan visionär idealism och pragmatisk dagspolitik, den andra mellan inter-

nationalism och nationalism. Dessa två konfliktlinjer hakar i sin tur i andra motsättningar som 

funnits inom socialdemokratin under årens lopp, mellan revolution och reformism, mellan 

klasskamp och nationell folkgemenskap, mellan globalisering och folkhem.  

2.1. Idealism och pragmatism 

Radikaler kontra reformister 

Yvonne Hirdman skriver i Vi bygger landet. Den svenska arbetarrörelsens historia från Per 

Götrek till Olof Palme att det redan ganska snart efter att Sveriges socialdemokratiska 

arbetareparti, SAP, bildats 1889 uppstod en konflikt mellan dagspolitik och utopiska visioner. 

Hur skulle de socialistiska principerna tillämpas i praktiken? Skulle den gamla samhälls-

ordningen helt upphävas eller kunde ett socialistiskt samhälle bygga på det borgerliga 

samhällets ekonomiska grund? Samma dilemma kom till uttryck i frågan om hur 

Socialdemokraterna skulle bedriva sin kamp. Här stod revolutionärerna, som krävde hårda 

tag, mot reformisterna, för vilka vägen till det jämlika samhället gick genom rösträttsreformer 

och parlamentariskt inflytande.
62

 Inom den tidiga arbetarrörelsen fanns en stark anti-

militaristisk hållning som hade sitt ursprung i ett missnöje med de dåliga villkoren för 

inkallade värnpliktiga under 1800-talet, men också i ett motstånd mot krig i sig som en del av 
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ett kapitalistiskt system. I detta spelade också den andra motsättningen mellan det inter-

nationella och det nationella in. En del i den antimilitaristiska falangen hävdade nämligen att 

arbetarna saknade fosterland och därmed inte hade något att försvara. Det fanns dessutom en 

liten revolutionär grupp som menade att vapen kunde vara rätt medel att ta till, som ett led i 

en klasskamp inom den egna nationen.
63

  

I samband med första världskriget blev skiljelinjen mellan olika grupperingar påtaglig. 

Särskilt stark var spänningen mellan den socialdemokratiska partiledningen företrädd av 

Branting och de mer radikala i ungdomsförbundet med Zeth Höglund som främsta 

representant.
64

 Branting, en av dem i partiet som tydligast förespråkade den reformistiska 

linjen, var beredd att kompromissa i försvarsfrågan med övriga partier. Han pekade på vikten 

av ett nationellt försvar för att upprätthålla stabilitet. Zeth Höglund och andra mer radikala 

såg i denna hållning ytterligare ett svek mot de ideologiska principerna.
65

 Splittringen ledde så 

småningom fram till partiets delning. 1917 bildade medlemmar ur den radikalare vänster-

falangen ett nytt parti, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, senare Sveriges 

kommunistiska parti, medan det ursprungliga partiet SAP fortsatt kom att stå för en mer 

pragmatisk politik.
66

 

Samma motsättning mellan nationellt försvar och klasslojalitet syntes även i den inter-

nationella arbetarrörelsen. Redan 1868 hade frågan om hur arbetarklassen skulle förhålla sig 

till ett krig diskuterats av Första internationalen. Ett krig mellan två nationer var, resonerades 

det, att betrakta som ett inbördeskrig. Alla ”klassbröder” tillhörde ju en och samma 

gemenskap.
67

 I och med första världskriget kom de idealistiska visionerna att prövas mot 

realiteten. När många arbetarrörelser övergick till att först och främst vara lojala med den 

egna nationen fick idén om den gränslösa gemenskapen sig en ordentlig törn.
68

 

Andra världskrigets dilemman 

Under andra världskriget kom slitningarna mellan ideologiska principer och pragmatisk 

kompromisspolitik att ställas på sin spets. Från 1939 leddes Sverige av en bred samlings-

regering med Socialdemokraterna, Högern, Bondeförbundet och Folkpartiet. Per Albin 
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Hansson var statsminister och flera andra socialdemokrater hade tunga ministerposter.
69

 

Tilltron till internationellt samarbete arbetare emellan var vid det här laget skadat. Det 

Nationernas Förbund som bland andra Hjalmar Branting satt stort hopp till och sett som en ny 

international hade visat sig oförmöget att förhindra ett nytt krigsutbrott.
70

 Hos den svenska 

arbetarrörelsen fanns ett djupt ideologiskt rotat avståndstagande mot nazism och fascism och 

en strävan att aktivt motarbeta totalitära strömningar.
 71

 Den socialdemokratiske statsministern 

Hansson satte dock neutraliteten främst. Under hela kriget höll han fast vid sin linje att till 

varje pris hålla Sverige utanför kriget, även då en sådan hållning stred mot andra moraliska 

principer. Detta skapade debatt inom det socialdemokratiska partiet. Särskilt laddat blev det 

då Tyskland begärde att få transportera trupper genom Sverige. 159 av 161 ledamöter i den 

socialdemokratiska partigruppen röstade emot, men statsminister Hansson lyckades övertyga 

sina partivänner om att enigheten inom samlingsregeringen skulle sättas främst. Under krigs-

tiden blev också antinazistiska tidskrifter, böcker och filmer, varav en del var sprungna ur 

arbetarrörelsen, utsatta för censur i neutraliteten och enighetens namn. Den social-

demokratiska partistyrelsen anklagades av medlemmar för undfallenhet och det restes krav på 

att Socialdemokraterna skulle lämna regeringen för att gå i opposition. Hansson och övriga i 

ledningen stod emellertid fast vid sin pragmatiska linje.
72

  

2.2. Internationalism och nationalism 

Moral möter nationalpolitik i frågan om andra världskrigets flyktingmottagande 

Enligt historikern Mikael Byström etablerades efter andra världskriget en bild av Sverige som 

humant flyktingland. Kritiska röster som Socialdemokraterna E. G. C. Brandt, Georg Branting 

och Fredrik Ström menade dock å sin sida att Sverige visserligen gett skydd åt danska judar, 

men ifrågasatte varför inget i ett tidigare skede gjorts för att hjälpa exempelvis de polska 

judarna.
73

 Som Byström påpekar kan det vara svårt att dra en gräns mellan humanistiska och 

realpolitiska motiv när det gäller flyktingmottagande. Många av de som förespråkade ett 

generöst mottagande av flyktingar gjorde det sannolikt av humanitära skäl, men det fanns 

också enligt Byström en politisk ambition att bättra på Sveriges rykte. Efter kriget hade den 

svenska neutralitetsprincipen kommit att ifrågasättas av länder som lidit långt större förluster 

och att ta emot flyktingar blev ett sätt att höja Sveriges anseende som försvarare av 
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demokratiska värden.
74

 Moraliska principer sammanföll på så sätt med nationella intressen. 

Dessutom rådde det stark konsensus om att det i första hand var nordiska medborgare som 

skulle ges skydd.
75

  

Folkhemmet och den socialdemokratiska fosterlandskärleken 

Den socialdemokratiske agitatorn August Palm hade under sitt första föredrag i Sverige, 

proklamerat att ”vi sätter Kärleken till hela världen över Kärleken till Fäderneslandet […]”.
76

 

Under 1800-talet hade nationalistiska tankegångar fått allt starkare genomslag. Palms social-

istiskt influerade idéer uppfattades därför som befängda. I början av 1900-talet drev de 

borgerliga partierna en svartmålningskampanj mot SAP där Socialdemokraterna anklagades 

för att vara fosterlandsfientliga och sätta klasskampen före nationen. Arbetarrörelsen utgjorde, 

menade man, en fara för nationen och dess medborgare. Per Albin Hanssons folkhemsretorik 

på 1930-talet kan enligt Mikael Hallberg och Thomas Jonsson ses som en strategi för att be-

möta de anklagelserna och samtidigt bredda SAP:s väljarbas.
77

 Med folkhemsbegreppet rörde 

sig Socialdemokraterna bort från epitetet arbetarparti för att i stället bli ett parti för hela det 

svenska folket. Ekonomhistorikern Jenny Andersson skriver att det därmed grundlades ett 

solidaritetsbegrepp med direkt koppling till folket och till folkets likhet. ”Det goda hemmet 

bestod inte av främlingar, utan av medlemmar i ett folk som känner och litar på varandra.”
78

  

Folkhemmet stod hos Socialdemokraterna för en med dåtida mått radikal jämlikhets-

tanke. Samtidigt bar begreppet med sig konservativa föreställningar om folket som en 

nationell enhet.
79

 Folkhemsmetaforen hade tidigare använts i konservativa kretsar, bland 

annat av unghögerns Rudolf Kjellén som ansåg att Sverige höll på att splittras av sociala 

klyftor och att det därför behövdes nationell samling. Kjellén var egentligen inte emot 

socialismen som idé, men menade att felet var att den riktade in sig på arbetarklassens sär-

intressen, inte mot nationen och det fosterländska. Istället för klassocialism ville Kjellén se en 

nationalsocialism.
80
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I ett tal från 1921 som Hallberg och Jonsson citerar förklarar Per Albin Hansson hur 

socialdemokratisk politik tjänar fosterlandet. ”Man har ofta kallat oss socialdemokrater 

fosterlandslösa. Men jag säger: det finns intet mera fosterländskt parti än det social-

demokratiska, så sant som den största fosterländska gärningen är att så ordna att alla känna sig 

där ha sitt hem.”
81

 Detta socialdemokratiska strävande visar på ett tydligt avsteg från den 

renläriga marxismen där det i det kommunistiska manifestet heter att ”Arbetarna ha intet 

fädernesland”.
82

 Ljunggren beskriver i sin bok om socialdemokratisk känslopolitik hur Per 

Albin Hansson föreställde sig att den nationella samhörigheten skulle verka i två riktningar. 

Det var inte bara arbetarna eller folket som känslomässigt skulle erövra landet, landet skulle 

också erövra folket. Om människor kände sig omhändertagna av samhället skulle deras 

fosterlandskärlek öka och de skulle därmed känna större ansvar för det gemensamma 

samhället.
83

 

Den internationella solidariteten 

Om Per Albin Hanssons neutralitetspolitik under andra världskriget gav prov på 

Socialdemokraternas förmåga till kompromisser och vilja att samla nationen förknippas Olof 

Palmes tid som partiledare ofta med ett internationellt engagemang. I den kategorisering Erik 

Åsard gör av socialdemokratiska partiledare betecknas Hjalmar Branting som ”arbetar-

hövdingen”, Per Albin Hansson är ”den trygge Landsfadern” och Olof Palme ”den inspirerade 

internationalisten”.
84

 De svenska socialdemokraterna har en lång historia av internationellt 

solidaritetsarbete och under Brantings tid som partiledare var de svenska socialdemokraterna 

mycket engagerade i internationalens arbete mot imperialism och kolonialism.
85

 Palme 

byggde vidare på den traditionen. I en tid av starka vänstervindar blev han ett slags språkrör 

för en ny politiskt engagerad generation som blickade utåt och drömde om att förbättra 

världen.
86

 Det tydliga ställningstagandet i Vietnamfrågan och engagemanget mot apartheid-

regimen i Sydafrika gav Palme ett rykte som försvarare av mänskliga rättigheter stående på de 

svagas sida, något som också färgade av sig på Sveriges anseende generellt.
87

 Även 

militärkuppen i Chile 1973 genererade stort engagemang inom den svenska arbetarrörelsen. 

Såväl det socialdemokratiska partiet som LO, kvinno- och ungdomsförbunden och ABF 
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deltog i en insamling till stöd för den störtade demokratiska vänsterregimen och för chilenare 

på flykt. LO:s folkhögskola Runö engagerade sig genom att ta hand om chilenska flyktingar 

som kommit till Sverige.
88

 I detta engagemang låg precis som när det gällde stödet för FNL 

och Sydvietnam också en kritik mot amerikansk imperialism och kommersialism.
89

  

Även om den internationella solidariteten är djupt rotad inom socialdemokratin och 

kanske speciellt under Palmes tid blivit ett av dess signum har slitningarna mellan olika 

värden ständigt funnits där. Inte minst har en fråga varit hur långt solidariteten ska sträcka sig, 

vilka den ska omfatta. Statsvetaren Ann-Sofie Nilsson menar i sin kritiska analys av social-

demokratisk utrikespolitik att engagemanget för olika folks rättigheter varit ideologiskt drivet. 

Det har, skriver hon, rört sig om en selektiv solidaritet. Framförallt har det varit socialistiska 

rörelser och fattiga kontinenter i ekonomiskt underläge som fått de svenska social-

demokraternas stöd, medan åttiotalets borgerliga revolutioner i Öst- och Centraleuropa inte 

alls uppbådat samma engagemang.
90

 Nilsson anser vidare att Socialdemokraternas ”inter-

nationella aktivism” delvis byggt på en sorts självförhärligande nationalism. Det finns, menar 

hon, en känsla av moralisk överlägsenhet och av att de egna värderingarna utgör ett univer-

sellt ideal.
91

  

Svängningar i flyktingpolitiken 

Inkonsekvensen eller försöken till balansgång mellan olika principer har också synts i de 

senaste decenniernas socialdemokratiska flyktingpolitik. Utöver den flyktingöverföring som 

efter andra världskriget organiserades av FN och genom de så kallade Vita bussarna, bestod 

invandringen till Sverige under 50- och 60-talet främst av arbetskraftsinvandrare.
92

 1968 in-

förde den socialdemokratiska regeringen hårdare reglering av arbetskraftsinvandringen. Ett av 

huvudargumenten var att inte tillströmningen av utländsk arbetskraft skulle göra det svårare 

för svenskar att få arbete. Krav infördes på att den utomnordiska medborgare som ville arbeta 

i Sverige först skulle ha ordnat med arbets- och uppehållstillstånd. Arbetskraftsinvandringen 

minskade därefter kraftigt. 
93

 

Under slutet av 60- och början av 70-talet blev principen om internationell solidaritet en 

viktig drivkraft för svensk utrikespolitik, inte minst på grund av Palmes engagemang. Som en 
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följd av det, och av de hårdare reglerna för arbetskraftsinvandring, kom den svenska in-

vandringen från och med 70-talet att domineras av flyktingar.
94

 Det skedde också en 

svängning i den politiska debatten om hur människor från andra länder skulle inordnas i det 

svenska samhället. Om tonvikten tidigare legat på anpassning till det svenska, började de nu 

föras diskussioner om invandrargruppers rätt att behålla sin kulturella identitet. 1975 fattade 

Sverige riksdag ett beslut om att stärka invandrares möjligheter att bevara sitt språk och sin 

kultur. Socialdemokraterna satt då i regeringsställning. Den biträdande arbetsmarknads-

ministern socialdemokraten Anna-Greta Leijon som hade ansvar för invandringsfrågor var 

med och utformande propositionen. En central del i beslutet handlade om stärkt hemspråks-

undervisning i skolorna, stöd till invandrarorganisationer och införande av kommunal rösträtt 

för personer utan svenskt medborgarskap.
95

 Detta var dock inte en specifikt socialdemokratisk 

fråga utan anslöt till en uppfattning som låg i tiden. Bland annat kom influenser från Kanada 

där en idé om det multikulturella samhället fått genomslag.
96

  

1978 antog Socialdemokraterna ett nytt invandringspolitiskt program med samma titel 

som målen i propositionen från 75: ”Jämlikhet, valfrihet, samverkan”. I programmet framhålls 

att invandringen, framförallt den utomnordiska arbetskraftsinvandringen, bör vara reglerad 

och anpassad efter situationen i Sverige, men att flyktingmottagandet ska vara generöst. 

Sverige föreslås även öka sin flyktingkvot.
97

 I Olof Palmes regeringsförklaringar från 1982 

samt 1985 och i Ingvar Carlssons från 1987 återkommer samma formulering om att ”en 

generös flyktingpolitik är ett viktigt uttryck för internationell solidaritet”.
98

 Trots dessa 

formuleringar har principen om internationell solidaritet för Socialdemokraterna aldrig varit 

detsamma som att Sveriges ska ha öppna gränser. Tvärtom har Socialdemokraterna, till-

sammans med Moderaterna tillhört de mest restriktiva partierna i fråga om migrations-

politiken. I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige ändå tagit emot en stor andel 

flyktingar.
99

 

Socialdemokraterna tog på 90-talet starkt avstånd från Ny Demokrati och deras syn på 

invandring som ett hot. Samtidigt fanns det inom LO ett tydligt motstånd mot arbetskrafts-

                                                           
94

 Demker & Malmström 1999, s. 91–93. 
95

 Besluten som formade Sverige, ”Invandringspolitiken”, Sveriges radio, 2017-01-05, 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/921578?programid=510 (2018-01-22). 
96

 Besluten som formade Sverige, 2017-01-05 . 
97

 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Jämlikhet, valfrihet, samverkan. Invandrarpolitiskt program, 

antaget av 1978 års partikongress, Stockholm: Socialdemokraterna 1978. 
98

 Demker & Malmström 1999, s. 35. 
99

 Byström & Frohnert 2017, s. 90. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/921578?programid=510


20 
 

invandring, främst grundat i en rädsla för lönedumpning.
100

 Det socialdemokratiska partiet var 

också noga med att man ville se en ”reglerad invandring”. Den 13 december 1989 hade Ingvar 

Carlssons socialdemokratiska regering fattat beslut om en striktare tillämpning av asyl-

reglerna, endast de som enligt Genève-konventionen klassades som flyktingar skulle beviljas 

asyl, vilket i praktiken innebar att majoriteten av de människor som flytt undan krig inte om-

fattades.
101

  Det så kallade Luciabeslutet 1989 fick stöd från moderaterna och ledde till att 

antalet beviljade asylansökningar kraftigt minskade. Beslutet mötte skarp kritik från 

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.
102

 

Ökade spänningar och utmaningen från Sverigedemokraterna 

På senare år har spänningen mellan det internationalistiska och det nationella fått förnyad 

aktualitet. Samtidigt som jämlikhet och frihetskamp hör till socialdemokratins kärna och 

Palme-eran för många socialdemokrater står för något positivt, har Socialdemokraternas 

väljarframgångar till stor del vilat på den mer pragmatiska vardagsnära politiken där 

traditionella välfärdsfrågor som arbete, sjukvård och socialpolitik stått i fokus.
103

 

Anammandet av moderna teorier som genusteori och postkolonialism har, menar Jenny 

Andersson, varit djupt provocerande för stora delar av den svenska arbetarrörelsen.
104

 

Andersson skriver också att det går att betrakta socialdemokratins historia som en lång kamp 

mellan å ena sidan principer om internationalism, socialism och kulturradikalism och å andra 

sidan nationalism, teknokrati och produktivism.
105

  

Under de senaste valen har Socialdemokraterna legat på siffror långt under sin storhets-

tid. Det går, framförallt bland LO-medlemmar, att se en rörelse av tidigare socialdemokratiska 

kärnväljare som gått över till Sverigedemokraterna.
106

 Det har dessutom uppstått en debatt om 

att socialdemokratin svikit dem som brukade räkna sig till dess målgrupp och misslyckats 

med att besvara de svårigheter globalisering, digitalisering och samhällsförändringar inneburit 

för många människor. I Krutdurk Europa. Arbetarrörelsen och högerpopulismen menar 

Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg att framväxten av högerpopulistiska partier i 
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Europa kan läsas som en kritik mot arbetarrörelsen. Om arbetarrörelsen inte förmår komma 

med trovärdiga svar på de problem människor möter i sin vardag ökar risken för att besvikna 

medborgare istället vänder sig mot mer extremisitiska politiska alternativ.
107

 Här i Sverige har 

Sverigedemokraterna använt sig av den konflikten. Som Lodenius och Wingborg är inne på 

har SD fått politisk framgång med en politik som delvis byggts upp kring klassiska social-

demokratiska fundament som ”folkhemmet”, välfärden och nationell samhörighet, om än på 

en värdegrund som klart skiljer sig från den svensk socialdemokrati traditionellt vilat på.
108

 

Till en början tog Socialdemokraterna starkt avstånd från Sverigedemokraterna, inte bara 

genom att avvisa allt samarbete med partiet utan också genom att till stor del undvika debatter 

med dess företrädare.
109

 Även om hållningen när det gäller samarbete står fast har det de 

senaste åren, inte minst efter omsvängningen i flyktingpolitiken hösten 2015, gått att se 

tecken på en förändrad attityd. Socialdemokraterna lyfter nu tydligt de ämnen SD sett som 

sina kärnfrågor, däribland invandring, brottslighet och diskussionen om specifikt ”svenska” 

värderingar.
110

 

Hirdman skriver att svensk arbetarrörelse är ”mycket känslig för sin historia eftersom 

den ingår som en del i den dagliga politiken. Det är ofta med historien som alibi som ett parti 

gör anspråk på trovärdighet och respekt”.
111

 Socialdemokraternas idéhistoria går i flera 

riktningar och omfattar såväl internationalistiska perspektiv som mer nationalistiska, både 

pragmatisk realpolitik och idealistiska visioner, kallsinne men också glöd. För den social-

demokratiska ledare eller talare som vill vinna trovärdighet finns det därmed olika spår att 

välja att knyta an sin politiska retorik till. Partiidentiteten kan på så vis anpassas, för att bäst 

kunna möta en viss åhörargrupp, i en viss tid.  

3. Analys del 1: Flyktingpolitiska motiv 

3.1. Argumentationen före omläggningen av flyktingpolitiken 

Utifrån pentadens termer skulle en grovt förenklad motivkonstruktion av den flyktingpolitiska 

argumentationen fram till omläggningen kunna ställas upp enligt följande: Målet (syfte) för 

Socialdemokraterna (aktör) är att kunna hjälpa (handling) människor på flykt undan krig 

                                                           
107

 Lodenius & Wingborg 2011, s. 183–188. 
108

 Lodenius & Wingborg 2011, s. 51–55. 
109

 Lodenius & Wingborg 2011, s. 89–90. 
110

 Se t.ex. Silberstein 2018 och diskussionen mellan Tomas Ramberg och Karin Eriksson i, Det politiska spelet, 

”Löfven försöker vara tuff på ett högersätt”, Sveriges radio, 2018-01-18, 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1012347?programid=4743 (2018-01-22). 
111

 Hirdman 1990, s. 9. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1012347?programid=4743


22 
 

(scen), även om det krävs mycket arbete och stora resurser (medel). Den uppställningen 

fungerar som överblick, men analysmaterialet rymmer större komplexitet än så. Som David S. 

Birdsell framhållit är en av poängerna med Burkes pentad att den tillåter kritikern att vrida 

och vända på begreppen för att få syn på olika apsekter i en talares framställning.
112

 Eftersom 

uppsatsens analysmaterial dessutom består av flera tal och debattinlägg blir möjligheten att 

hitta olika typer av motivkonstruktioner stor.  

Kriget som scen 

När flyktingpolitiken diskuteras i materialet före november 2015 görs det i stor utsträckning 

mot bakgrund av kriget i Syrien och den svåra situationen för människor på flykt. Utgående 

från begreppen i Burkes pentad motiveras Sveriges flyktingmottagande (handling) med det 

krig och lidande som människor flyr ifrån (scen). Den kopplingen (scen-handling) är tydlig 

exempelvis i Stefan Löfvens regeringsförklaring från 15 september 2015. Efter att ha be-

skrivit situationen i krigets Syrien drar Löfven slutsatsen att: ”Den som flyr från krig och 

förtryck ska kunna få skydd i Sverige.”
113

 Under riksdagens partiledardebatt den 14 oktober 

2015 är Löfven ännu utförligare i sin scenbeskrivning.  

Människor flyr för livet nu. De flyr undan död. Jag besökte ett flyktingläger i Gambela i Etiopien i 

juli. Jag pratade med en kvinna som berättade för mig att hon hade haft åtta barn. Nu har hon tre 

kvar. I Sydsudan hade hon av väpnade grupper tvingats äta människokött därför att de skulle ta 

bort människovärdet från denna kvinna. Det är det folk upplever nu.
114 

Skildringen av kvinnans fasansfulla upplevelser blir ett sätt att definiera vad diskussionen i 

grunden handlar om, ”det är det folk upplever”. Kopplingen mellan scenbild och handling är 

tydlig också i Morgan Johanssons replikskifte med SD:s Markus Wiechel från interpellations-

debatten om ensamkommande flyktingbarn den 3 september 2015. Johansson talar här 

explicit om ”bilden” när han ska motivera sin politiska hållning.  

Vi känner alla till den bilden. Vi känner till hotet från Isis, terrorsekten, och vad den håller på med 

i de här områdena. Vi känner till Bashar al-Asads bombningar av det egna folket. Han bombar 

sönder de egna städerna. De ligger i ruiner. Men det känner både Markus Wiechel och jag till. 
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Det som skiljer oss åt är att när människor kommer från dessa platser, när de flyr från dessa 

platser, då vill jag hjälpa dem. Jag vill ge dem skydd och stöd – här i Sverige.
115

  

Tyngdpunkten ligger på scenen, och det är en scen som berättar om mänskligt lidande. 

Beskrivningar av krig och utsatthet bildar den ram diskussionerna om flyktingpolitiken sätts 

in i och därmed har att förhålla sig till. Ur det följer att en stor del av den politiska 

diskussionen kommer att handla om hur drabbade människor bäst ska kunna hjälpas. 

I riksdagens aktuella debatt om den akuta flyktingkrisen 25 september 2015 berättar 

Johansson om sitt besök i flyktinglägren i Syriens grannländer Jordanien och Libanon. De 

syrier han mötte i flyktinglägren, säger Johansson, älskar verkligen sitt land och skulle aldrig 

ha lämnat det om de inte varit tvungna.
116

 Han förklarar därmed flyktingarnas agerande uti-

från förhållandet scen-handling och visar på hur de är offer för omständigheterna. Kriget blir 

därigenom både den scen flyktingarna handlar utifrån och det som motiverar Social-

demokraterna till handlingen att ta emot flyktingar. Flyktingar och svenska social-

demokratiska politiker förenas genom att bli aktörer på samma scen, drivna av samma motiv.  

Socialdemokraterna som moraliskt driven aktör 

Tyngdpunkten ligger ofta på scenen, men det är en scen som uppmanar till handling och som 

används för att peka på aktörernas moraliska skyldighet att ta emot flyktingar. Ur den 

aspekten ligger tyngden lika mycket på Socialdemokraterna och Sverige som aktör. I sitt 

sommartal från augusti 2015 talar Löfven om Sveriges ”medmänskliga ansvar”, och lyfter 

därmed fram Sverige som ansvarstagande aktör.
117

 Aktörsperspektivet är även framträdande 

på andra sätt. I sitt första majtal från Sundsvall 2015 talar Löfven om att ”ge röst åt” männi-

skor som flyr undan krig och förtryck. Att tala om mänsklighetens villkor eller ”men as men”, 

människan som människa, är att knyta an till pentadens aktör, så som begreppet definieras av 

Burke.
118

 I första majtalet är Löfven är mycket explicit i sitt tematiserande av det universellt 

mänskliga: ”En människa är en människa är en människa, oavsett var i världen hon befinner 

sig. Sviker vi dessa principer, sviker vi vad det innebär att vara människa.”
119

 Det är männi-

skan som tänkande, kännande, handlande varelse i behov av att bli sedd och hörd. 
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Idén om en mellanmänsklig gemenskap, att erfarenheten av att vara människa är något 

förenande, återfinns i flera av talen. Den fungerar som stöd för att Sverige har ett ansvar 

gentemot människor på flykt, att vi i egenskap av människor har en moralisk skyldighet att 

hjälpa andra människor som vi hade velat att de hjälpt oss.
120

 Löfvens uppmärksammade tal 

från manifestationen på Medborgarplatsen den 6 september 2015 inleds med en skildring av 

vad kriget innebär för de som drabbas, människor ”som du och jag”. ”Miljoner människor är 

på flykt undan krig och fruktansvärd terror, människor som du och jag med drömmar och för-

hoppningar, men som tvingas fly undan bomber med sina barn i famnen.”
121

 Löfven knyter 

här an till bilden av treåriga Alan Kurdi som dog på flykt över medelhavet och som hittades 

uppsköljd på en strand. Med tanke på de starka känslor bilden väckte när den publicerades i 

medier över hela världen,
 
är den en naturlig referenspunkt för Löfvens tal om att leva sig in i 

andras lidande.
122

  Löfven säger att han ”sörjer med mänskligheten” över att barn ska behöva 

dö i krig och på flykt, bilden av den döde pojken blir en scen som uppmanar till handling och 

gränslös medmänsklighet, ett Europa utan murar där ”vi hjälps åt när nöden är stor”.
123

 

Flyktingar och flyktingmottagare framställs inte som skilda aktörer drivna av olika syften. 

Istället förenas alla till en enda aktör, ”mänskligheten”. 

Utöver den moraliska skyldigheten hänvisar både Johansson och Löfven till att Sverige 

är bundna av internationella överenskommelser att ta emot flyktingar. Det anknyter till vad 

statsvetaren Kristina Boréus kallar rättighetsperspektivet. Utgångspunkten är den individuella 

rätten att söka asyl undan krig och förföljelse, alldeles oavsett vad andra länders regimer anser 

om att ta emot.
124

 Rättighetsperspektivet är tydligt formulerat i Johanssons anföranden i 

riksdagens aktuella debatt om den akuta flyktingkrisen där han konstaterar att ”Det är en 

mänsklig rättighet att söka asyl i det land man kommer till” och att Sverige om gränserna 

stängdes skulle bryta mot flyktingkonventionen.
125

 En interpellation från SD:s Richard 

Jomshof med förslag på folkomröstning om inriktningen på svensk invandringspolitik, 
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avvisas också av Johansson med hänvisning till att Sverige är bundna av FN:s flykting-

konvention, Europakonventionen och EU:s skyddsgrunds- samt asylprocedurdirektiv.
126

  

Beroende på om det är den juridiska eller moraliska skyldigheten som betonas flyttas 

tyngdpunkten mellan pentadens delar. Det juridiska argumentet utgår från de internationella 

överenskommelsernas scen. Det är då den scenen som bestämmer hur aktören Sverige ska 

handla. Den moraliska skyldigheten framställs i sin tur också som bindande, men fokus 

hamnar då på Socialdemokraterna och Sverige som aktörer. Plikten att agera kommer i det 

fallet inte utifrån utan inifrån aktörerna själva. Utgående från det moraliska motivet är syftet 

med flyktingmottagandet att ge skydd åt människor som flyr undan krigets scener. Genom att 

ta på sig den uppgiften blir Socialdemokraterna en aktör som ingriper i scenen för att försöka 

förändra den. Därigenom överordnar sig den socialdemokratiska aktören scenen. 

Empatilöshet som hot 

Vid sidan av rättighetsperspektivet är hotperspektivet, enligt vilket flyktingar och invandrare 

ses som en fara för mottagarlandet, ett av de flyktingpolitiska perspektiv Boréus tar upp. Den 

uppfattningen förekommer varken hos Johansson eller Löfven. Tvärtom tillbakavisar de att 

flyktingmottagandet skulle hota välfärden. Apropå ett anförande från SD:s Marcus Wiechel i 

interpellationsdebatten den 3 september 2015 om kostnaderna för mottagande av ensam-

kommande flyktingungdomar framhåller Johansson till exempel att: ”Vi stänger inga dagis 

eller äldreboenden för att ge plats åt detta.”
127

 Ett liknande uttalande om att flykting-

situationen inte flyttar regeringens fokus bort från jobb, skola och välfärd görs av Löfven på 

Kvalitetsmässan den 3 november 2015.
128

  

Att flyktingar skulle vara ett hot är således inget de två socialdemokratiska statsråden 

vill skriva under på. Snarare är det empatilöshet och bristande sympati som vid ett par till-

fällen tas upp som en fara. I en interpellationsdebatt 3 september 2015 där Moderaternas 

Mikael Cederbratt och Centerpartiets Staffan Danielsson är för att införa medicinska ålders-

bedömningar av ensamkommande flyktingbarn avfärdar Johansson förslaget med att de skulle 

bidra till ett felaktigt misstänkliggörande av flyktingungdomar. ”Är det inte det allra 
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viktigaste, när vi nu står i en sådan flyktingsituation som vi gör, att snarare än att misstänklig-

göra dem som kommer till Sverige i stället försöka hjälpa dem?”
129

  

I en annan interpellationsdebatt den 22 maj menar Johansson att ”en politiker som inte 

har empati riskerar att bli en väldigt farlig politiker” och att det ”blir väldigt otäcka länder om 

de leds av politiker som inte har förmåga att sätta sig in i hur andra människor har det.”
130

 

Uttalande är direkt riktat till den Sverigedemokratiska ledamot han debatterar med, Mikael 

Eskilandersson. Som Jon Viklund skriver går det att tala om att det funnits en ”godhetens 

hegemoni” inom flykting- och invandringspolitiken, där de övriga partierna varit måna om att 

markera politiskt och moraliskt avstånd till SD.
131

 Ett annat motiv för Johansson i debatten 

skulle därför kunna vara att distansera Socialdemokraterna från SD. Utifrån Burke är moral en 

språklig produkt som skapats genom att människan till den amoraliska naturen fört idén om 

det negativa. Som Rueckert skriver i sin presentation av Burke: ”it is language that ’adds the 

peculiar possibility of the Negative’ to nature, thus providing man with the ’realms of ideas’ 

beyond nature; it is only by means of language and that linguistic marvel, the negative, that 

moral action is possible.”
132

 Alla värdesystem bygger på en uppdelning mellan det negativa 

och det positiva. Att handla moraliskt gott förutsätter att det finns ett moraliskt ont.
133

 Genom 

att peka på empatilöshet och avsaknad av medmänsklighet hos Sverigedemokraterna 

profilerar Johansson sig själv och sitt parti som ”de goda”. Det är också ett sätt att framhålla 

SD som en fiende till Socialdemokraterna och vad socialdemokratin vill stå för, enligt 

principen ju bättre och godare vi framställer oss desto ondare framstår de. 

Flyktingmottagandet, en ansträngning värd mödan 

Flyktingmottagande beskrivs återkommande som en utmaning. Ordet utmaning används flitigt 

i både politiker- och företagsledarspråk och har blivit en stående, nästintill stereotypisk 

eufemism för vad som annars kunnat kallas problem. Att de socialdemokratiska företrädarna 

använder det ordet kan ses som en följd av att det i svensk offentlig debatt varit mycket laddat 

att tala om flyktingmottagande och invandring som något problematiskt.
134

 Trots det 
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slentrianmässiga i formuleringen tyder ändå ordvalet på en vilja att se bortom problem och 

hinder, vilket förstås även kan tolkas som en ovilja att se svårigheterna.  

”Utmaning” bär inte på samma associationer till akut fara och rädsla som ett ”hot”. 

Uttrycken skiljer sig också åt i hur aktören kan förväntas agera. Ett hot måste avvärjas snabbt, 

medan en utmaning istället bäst klaras av genom hårt arbete. Uppfattningen att Sverige både 

vill och ska klara av att ta emot de många flyktingar som kommit är ständigt återkommande i 

talen från den här perioden.  I 2015 års sommartal erkänner Löfven visserligen att flykting-

mottagandet är förenat med stor ansträngning, men menar att det ”är en ansträngning vi gör, 

eftersom vi vill hjälpa människor undan krig och förtryck”.
135

 Det centrala är syftet, att hjälpa 

människor som är på flykt. De svårigheter flyktingmottagandet kan innebära för Sverige ställs 

mot den moraliska skyldigheten att hjälpa utsatta medmänniskor och slutsatsen blir att det är 

värt arbetet. Som Johansson uttrycker det i riksdagens aktuella debatt om flyktingkrisen, 

september 2015: ”Vi har en svår höst framför oss. Jag hoppas att vi, när vi om några år ser 

tillbaka på den här hösten, ska kunna säga att det var en höst då vi tog vårt ansvar för ned-

kylda, hungriga och trötta människor på flykt undan krig.”
136

 Tyngdpunkten ligger på syftet, 

och på aktörens ansvar att uppnå det. 

Löfven talar i sin regeringsförklaring från 2015 om att flyktingmottagandet ”som nu är 

en utmaning” kan komma att bli en tillgång. Sverige har demografiska problem med en allt 

större andel äldre i befolkningen och flyktinginvandringen kan, menar Löfven, vara en del av 

lösningen. Resonemanget kan kopplas till vad Boréus kallar ett nyttoperspektiv.
137

 

Nyttoaspekten av flyktingmottagandet används hos både Johansson och Löfven för att peka 

på asylinvandringens positiva effekter och, som i regeringsförklaringen, för att väga upp 

dagens ”utmaningar” med potentiella framtida vinsterna.
138

 I sommartalet 2015 är Löfven 

ännu mer konkret i sina förhoppningar. Han pekar på hur apoteksutbildade personer som flytt 

till Sverige skulle kunna lösa farmaceutbristen på svenska apotek.
139

 Utifrån ett nytto-

perspektiv där Sveriges ekonomiska utveckling är syftet reduceras flyktinginvandringen till 

ett medel och som medel skulle flyktingmottagande enbart ha ett värde i den mån det bidrog 

till direkt ekonomisk tillväxt. Nyttoperspektivet, flyktingmottagandet som medel, framstår 

trots allt som ett sidoargument hos Löfven och Johansson. Det huvudsakliga skälet för att 
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Sverige ska ta emot asylsökande är av moralisk och till viss del juridisk karaktär och det 

överordnade målet är att hjälpa utsatta medmänniskor. 

3.2. Argumentationen efter omläggningen, rättfärdigande av den nya politiken 

Scenbyte, Sverige som scen 

Den 24 november 2015 meddelade regeringen sitt beslut om åtgärder för att ”skapa ett 

andrum för svenskt flyktingmottagande”.
140

 I analysmaterialet från perioden efter flykting-

politiken lagts om (december 2015 till december 2017) är en minskning av antalet asyl-

sökande också ett uttalat mål (syfte). Det är en tydlig skillnad mot tidigare.
141

 I den flykting-

politiska argumentationen efter november 2015 har dessutom scenen, bakgrunden mot vilken 

resonemanget förs, bytts ut. Om flyktingpolitiken tidigare diskuterades med krigets Syrien 

och livsfarliga båtfärder över medelhavet som fond, riktas strålkastarljuset nu oftare mot det 

svenska samhället och dess förmåga att ta emot de asylsökande. När den restriktivare 

flyktingpolitiken ska motiveras beskrivs ett svårt läge ute i kommunerna med överfulla asyl-

boenden och en socialtjänst som gått på knäna.
142

 En knapp månad efter att den striktare 

politiken införts ser Löfven i sitt jultal tillbaka på hur människor tvingades sova på kartonger. 

Skildringen får i sig utgöra ett argument för att förändring behövdes.  

Men när jag besökte Malmömässan i november och såg den svåra situation som mötte asylsökande 

där med akuta sängplatser som inte var mer än kartonger rakt på betonggolvet. Familjer med små 

barn som tvingades leva där ibland i flera dygn i väntan på boende, bara för att belastningen var så 

stor. Då fungerade inte längre vårt mottagande.
143 

Samma bild av ett Sverige där ”många samhällsviktiga verksamheter är hårt ansträngda” och 

människor tvingats sova på pappkartonger tecknas av Johansson i interpellationsdebatten den 
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11 december 2015.
144

 De här beskrivningarna av misärliknande förhållanden har vissa likheter 

med de tidigare skildringarna av flyktingläger och krigsområden och i båda fallen är det 

skildringar som riktar sig till åhörarens empati. Skillnaden är att de två scenbeskrivningarna 

innehåller olika krav på handling. Om beskrivningarna av död och skövlade samhällen 

kopplats till vikten av ett generöst flyktingmottagande, leder berättelserna om ett fullbelagt 

Sverige till slutsatsen att färre flyktingar bör tas emot.  

Att ta emot flyktingar framställs dock fortfarande som viktigt och hedervärt, ett ideal. 

Både Löfven och Johansson uttrycker stolthet över det stora flyktingmottagande Sverige haft. 

Löfven kallar det ”den största humanitära insatsen i svensk historia”,
145

 och Johansson är 

”fantastiskt stolt över att vi kunnat ta emot över 150 000 människor och ge skydd undan krig, 

förföljelse och förtryck till den som fått sin asylansökan beviljad”.
146

 I sitt tal på parti-

kongressen 2017 är Löfven dock bestämd med att den situation som rådde under hösten 2015, 

då Sverige tog emot fler asylsökande än någonsin, aldrig ska få uppstå igen. ”Sverige ska 

aldrig tillbaka till situationen vi var i under flyktingkrisen. Aldrig.”
147

  

Löfven talar även under den här tidsperioden om lidandet för de människor som är på 

flykt undan krig och terror och om situationen för de som bor i flyktingläger kring Syrien. När 

det gäller frågan om handling kopplas scenerna från kriget däremot inte i första hand till 

flyktingmottagande i Sverige. Löfven menar i sitt tal på 1 maj 2016 tvärtom att det nu ”krävs 

en flyktingpolitik som sträcker sig utanför Sveriges gränser, med en modig utrikespolitik, med 

ett progressivt utvecklingssamarbete och ett omfattande humanitärt bistånd – så att människor 

inte ska behöva fly för sina liv”.
148

 Det betonas i flera av talen att ”flyktingkrisen” är just 

global och kräver internationellt arbete. I sitt sommartal 2016 berättar Löfven, snarlikt ett av 

talen från den tidigare perioden, om ett flyktingläger han besökt. I tidigare tal användes 

flyktinglägerberättelsen som argument för att ge utsatta människor skydd i Sverige. Nu i 2016 

års sommartal är den slutsats Löfvens drar efter sitt besök i Jordanska flyktingläger att de allra 

flesta flyktingar överhuvudtaget aldrig kommer till Sverige och Europa. Sveriges uppgift som 

”en av de största givarna till FN:s flyktingkommissariat” bör istället vara att bidra till att dessa 
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människor får hjälp där de är.
149

 Vikten av handling betonas, men insatserna förläggs utanför 

Sveriges gränser. Det kan ställas mot Morgan Johanssons uttalande i riksdagens aktuella 

debatt den 25 september före det att politiken lades om. Johansson sa då att det är en ”illusion 

att tro att bistånd kan ersätta flyktingmottagande” och frågade sig hur man ska kunna hjälpa 

på plats ”när på plats är sönderslaget?”
 150

 Som konstaterats skiljer sig argumentationen före 

och efter omläggningen åt när det gäller mot vilken scenbakgrund diskussionen förs, men 

även snarlika scenarion verkar alltså leda till olika slutsatser om hur man bör handla.  

Hänvisning till situationen  

Att förklara sitt agerande utifrån scenen eller de rådande omständigheterna är att anamma en 

deterministisk syn, där handlingar styrs av skeenden bortom individens kontroll.
151

 När 

Löfven och Johansson ska motivera den restriktivare flyktingpolitiken sker det med 

hänvisning till en extrem situation. Löfven använder begrepp som ”nödvändigt beslut” och att 

regeringen gjort ”det som krävts” vilket indikerar att det inte funnits något annat val. Han och 

de andra i regeringen kan därmed inte heller skuldbeläggas för sitt handlande. När 

Centerpartiets Annie Lööf i riksdagens partiledardebatt 11 januari 2017 frågar Löfven om han 

inte skäms över att ha inskränkt rätten till familjeåterförening, svarar han följaktligen med att 

peka på situationen. De åtgärder som införts var ”helt nödvändiga i en exceptionell 

situation”.
152

 Det är alltså på grund av omständigheterna som de restriktivare åtgärderna 

införts. Om handlingar som hänvisas till scenen skriver Burke: ”one may deflect attention 

from the criticism of personal motives by deriving an act or attitude not from traits of the 

agent but from the nature of the situation.”
153

 Genom att peka på tvingande omständigheter 

kan den enskilda aktören befria sig från ansvar, och också som syns i Löfvens svar till Annie 

Lööf, värja sig från kritik om det oriktiga eller omoraliska i agerandet.   

Burke skiljer mellan action, handling, och motion, som kan översättas med rörelse. 

Medan handlingen är aktiv, medveten och knuten till en aktör syftar rörelse i Burkes 

terminologi på ett skeende som påverkar ting eller människor men där det inte ligger någon 

genomtänkt avsikt bakom, som en olycka eller ett väderfenomen.
154

 Tidigare har Social-

demokraterna och Sverige framställts som en aktör som aktivt griper in i scenen med syfte att 
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förändra den och att förbättra situationen för de människor som flyr undan våld och lidande. 

Flyktingmottagandet är alltså en medveten handling. Med den deterministiska retoriken 

underordnar sig den socialdemokratiska aktören istället scenen, de befinner sig i en rörelse 

eller ett skeende styrt av yttre omständigheter. Denna förändring återspeglas också på en 

språklig nivå. I retoriken före omläggningen används formuleringar som tydligt pekar ut aktör 

och handling som att ”vi (aktör) behöver ge röst åt (handling) de barn som just nu ligger 

inlåsta i lastrummet på en båt någonstans på Medelhavet”,
155

 eller att Sverige (aktör) ”ska 

vara ett land där vi välkomnar (handling) människor som flyr undan krig och förtryck.”
156

 När 

den nya restriktivare politiken införs förklaras den mer som ett resultat av ett slags tillstånd. 

Johansson talar i interpellationsdebatten 11 december 2015 om ”migrationsströmmarna” och 

om den pågående ”flyktingkrisen”, det vill säga något som drabbat Sverige och världen,
157

 

och Löfven hänvisar bland annat i jultalet 2015 till ”flyktingsituationen” som ett slags 

rådande omständighet.
158

 Det sker vidare en omkastning av roller. Om det förut var flykting-

arna som var offer för situationen är det i den här motivkonstruktionen regeringen och det 

svenska samhället som tvingats vika sig för övermäktiga omständigheter. När handlingen, 

beslutet om en restriktivare flyktingpolitik, relateras till det ansträngda läget i Sverige öppnar 

det också för en ny prioriteringsordning. Löfven talar i sitt jultal 2015 om att varje land utöver 

att ta ansvar för flyktingmottagandet också måste kunna leva upp till ”sitt samhällsåtagnade”, 

det vill säga att samhällsapparaten i övrigt fungerar som den ska och att alla medborgare kan 

få den service de har rätt att förvänta sig.
159

 Med den principen som rättesnöre framstår det 

som förståeligt, till och med förtjänstfullt, att regeringen ”vidtar åtgärder” när kommuner och 

myndigheter går på knäna.  

Uppdelningen som skisserats ovan är dock inte entydig. Även om Socialdemokraterna i 

de tidigare talen framställs som en aktiv aktör, hänvisar Löfven och Johansson samtidigt till 

att Sveriges är bundet att av både moralisk skyldighet och internationella överenskommelser i 

sitt agerande. Efter den politiska omläggningen rättfärdigas den åtstramade flyktingpolitiken 

med att omständigheterna i princip tvingar regeringen att agera som de gör, samtidigt som 

formuleringar om att ”vidta åtgärder” och ”ett läge där varje ansvarsfull regering måste 

agera”, visar medvetet handlande politiker, det vill säga omläggningen av flyktingpolitiken är 

ett aktivt val. 
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System som orsak och lösning 

Grundorsaken till att de omständigheter som de hänvisas till överhuvudtaget uppstått går 

förstås att finna i de krig och våldsamheter människor flyr ifrån. Löfven talar således om att 

bekämpa det våld människor flyr ifrån,
160

 och om att förstärka utrikespolitiken för att ”stoppa 

flyktingkrisens orsaker”.
161

 Att hänvisa till omständigheter är att förklara handlande utifrån 

scenen, men blir ganska abstrakt. I talen och debattinläggen framträder också en annan mer 

konkret källa till det ansträngda läget i Sverige, nämligen andra EU-länder som varit ovilliga 

till att ta emot flyktingar. Om åberopande av tvingande omständigheter generellt kopplas till 

ett deterministiskt fokus på scenen, är den delen av argumentationen där EU berörs mer 

inriktad på medel eller system. Att Sverige lagt om sin flyktingpolitik beskrivs som en 

konsekvens av att EU:s asylsystem inte fungerat: ”Och när EU:s asylsystem havererade i 

höstas, sökte människor asyl i Sverige i en takt som vårt samhälle helt enkelt inte klarade 

av.”
162

 Sverige ses som en kugge i ett större EU-maskineri, där alla länder måste göra sitt för 

att helheten ska fungera. Det är ett system med flera nivåer. När fördelningen av flyktingar 

inte fungerar på den högre nivån, i EU, blir det konsekvenser på lägre nivåer, för enskilda 

länder som Sverige. ”Lösningen finns”, säger Löfven i 2015 års jultal, ”på EU-nivå”.
163

 

Utgående från systemtanken har Sverige skött sin uppgift och ska inte beskyllas för att 

helheten inte fungerar.  

Principen om en jämlik fördelning inom EU bygger dels på en föreställning om att EU-

länderna har ett ansvar för människor på flykt och dels på att det ansvaret är något som går att 

dela efter principer om proportionalitet, med en lagom stor bit åt varje land. Kravet på en 

gemensam asylpolitik för EU framfördes upprepade gånger redan före den svenska politiken 

lades om november 2015. Skillnaden nu är att Sveriges ansvar framställs som tydligt avgräns-

bart. Att döma av hur Johansson formulerar sig i interpellationsdebatten den 11 december 

finns en bestämd gräns för hur stor del av EU:s ansvar Sverige kan ta, och den gränsen sägs 

nu vara passerad.  

Men även om Sverige kan göra mycket och har gjort mycket, mer än någon annan, är vi i ett 

sådant läge att vi inte kan göra allt. Även Sverige har en gräns. […] Vi måste försöka få ned 
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antalet som söker sig till just Sverige. Det finns fler länder i EU att söka asyl i. Därför bör andra 

EU-länder också ta ett större ansvar.
164 

Trots att gränsen sägs vara nådd är det inget regelrätt stopp för flyktinginvandring Social-

demokraterna vill förespråka. Både Johansson och Löfven poängterar att asylrätten ska 

värnas.
165

 

Att tala om en rättvis fördelning är att utgå från mottagarländernas perspektiv. Rättvisa 

innebär i det fallet att antalet asylsökande delas jämt mellan EU-länderna (och på nationell 

nivå Sveriges kommuner) det vill säga flyktingar som en börda länderna måste fördela mellan 

sig. Om utgångpunkten istället varit den enskilda individens skulle orättvisa snarare beskrivas 

i termer av ojämlika livsvillkor, att en del människor, exempelvis flyktingar, har det svårare 

än andra. Ur den synvinkeln är det människor på flykt som bär de tunga bördorna. Arbetet för 

rättvisa kunde då tänkas bestå i att ge flyktingarna skydd och möjligheter till ett lättare liv. Ett 

sådant rättviseperspektiv uttrycks också av Löfven och Johansson före november 2015, även 

om det parallellt talades om en mer jämlik fördelning av flyktingar. Detta pragmatiska fram-

hållande av systemfel som orsak och ett fungerande system som lösningen blir extra påtagligt 

eftersom det inte i lika hög grad som tidigare vägs upp med moraliska argument och 

tankegångar av typen om-det-var-jag. I materialet från tiden före november 2015 skildras 

återkommande människor på flykt som individer att identifiera sig med, men det temat före-

kommer knappt i materialet från perioden efter omläggningen.  

Större fokus på negativa konsekvenser kopplat till flyktingmottagande 

Att lyfta fram svårigheter och problem är givetvis inte detsamma som att anse att flykting-

invandring är ett hot. Trots det finns i Löfvens och Johanssons retorik efter omläggningen for-

muleringar där det är möjligt att tolka in ett närmande till hotperspektivet. Johansson var i 

interpellationsdebatten om åldersbedömningar av ensamkommande flyktingungdomar 

september 2015 noga med att han inte ville misstänkliggöra asylsökande (se ovan). I en 

interpellationsdebatt 11 december samma år är tonen en annan. Johansson menar där att de 

gränskontroller regeringen infört kommer ”ge en bättre överblick över vilka det faktiskt är 

som kommer till Sverige och vad deras avsikter är samt minska risken för att den allmänna 

ordningen och inre säkerheten påverkas till följd av de stora migrationsströmmarna”.
166

 Han 
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antyder därigenom att det kan finnas personer med tvivelaktiga avsikter bland de som 

kommer till Sverige och att migrationsströmmarna utgör en potentiell risk för ”den allmänna 

ordningen och inre säkerheten”. Om han inte såg någon sådan risk skulle gränskontrollerna, 

enligt Johanssons sätt att argumentera, inte behövas. I riksdagens partiledardebatt den 11 

oktober 2017 antyder även Löfven att flyktingmottagande kan vara förknippat med en 

säkerhetsrisk.  

Herr talman! Dådet på Drottninggatan var naturligtvis en fruktansvärd händelse. Det är ett trauma 

för ett land som råkar ut för något sådant, som dessvärre också andra länder råkar ut för.  

Det är därför vi måste se till att ha ordning också i migrationspolitiken. Det är därför vi lade om 

flyktingpolitiken eftersom det måste bli ordning på den.
167

 

Löfvens anförande följer på ett inlägg av SD:s Jimmie Åkesson där terrorattentatet i 

Stockholm den 7 april 2017 kopplas ihop med frågan om utvisningar av de som fått avslag på 

sin asylansökan. Ordet ”därför” i Löfvens replik antyder en koppling mellan terrorism och 

migration, att flyktingpolitikens utformning kan påverka risken för terrorattentat. Kopplingen 

till regeringens åtstramningar av migrationspolitiken skulle kunna ses som en efterhands-

konstruktion av Löfven för att vinna politiska poäng. För en sådan tolkning talar dels att 

omläggningen av flyktingpolitiken skedde mer än ett år innan dådet på Drottninggatan, inte 

som en följd av det, och dels att terrorismaspekten inte alls fanns med som argument då 

regeringen den 24 november 2015 presenterade den restriktivare politiken.
168

 Löfven tillägger 

sen att ”det inte går att dra ett likhetstecken mellan flyktingar och terrorism per se, som 

Sverigedemokraterna gärna vill göra”.
169

 Oavsett hur det uttalandet ska tolkas antyder 

Löfvens formulering ett visst samband mellan terrorism och migrationspolitisk, om än inte 

nödvändigtvis ett generellt sådant.  

Motivkonstruktion, en fråga om val 

Motivkonstruktionen i Löfvens och Johanssons argumentationer fram till flyktingpolitiken 

lades om kunde utifrån Burkes pentad grovt beskrivas som att: ”Målet (syfte) för Social-

demokraterna (aktör) är att kunna hjälpa (handling) människor på flykt undan krig (scen), 

även om det krävs mycket arbete, och stora resurser (medel)”. Efter omläggningen är det 

schemat inte längre lika giltigt. En lika förenklad motivkonstruktion för den senare perioden 

skulle istället kunna skisseras enligt följande: ”På grund utav en för svenska kommuner och 
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myndigheter mycket ansträngd situation (scen) har regeringen (aktör) infört (handling) en rad 

åtgärder (medel) för att minska antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd 

i Sverige (syfte). De båda motivkonstruktionerna är generaliserade. Lagda bredvid varandra 

visar det ändå att det skett en förskjutning av fokus – från människor på flykt i världen till 

förhållandena i det svenska samhället. Sin tydligaste illustration får kanske perspektiv-

förskjutningen om Löfvens uttalande i regeringsförklaringen 2014 att Sverige ska ”vara en 

fristad för dem som flyr undan krig och förtryck”,
170

 jämförs med beskedet i november 2015 

att svenskt flyktingmottagande behöver ”ett andrum”.
171

 Flyktingars rätt till en ”fristad” ställs 

mot Sveriges behov av ett ”andrum” och valet av prioritet skiljer de två perioderna åt.  

En kärna i Burkes dramatism är att den form en händelse ges, vilka termer den beskrivs 

med och ur vilken vinkel den betraktas, bestämmer hur händelsen kommer att uppfattas och 

där med vilka åtgärder som kan anses vara lämpliga som svar. Det är ingen tvekan om att 

mycket av det som skedde innan och under hösten 2015 hade sitt ursprung i faktorer bortom 

svenska politikers kontroll. Det stora antalet flyktingar var ett resultat av kriget i Syrien och 

människors fullt naturliga strävan mot en tillvaro undan våld och terror. Vilken situation den 

politiska retoriken ska svara mot är ändå ytterst en fråga om val, omedvetna eller medvetna. 

För att förklara en handling eller en ståndpunkt måste talaren, som Burke formulerar det, välja 

ut ”one motive as significant and neglecting the others”.
172

 Om det överordnade syftet är att 

hjälpa så många flyktingar som möjligt, oavsett vilka svårigheter det innebär, passar det bättre 

att tala om moraliska skyldigheter än om just svårigheterna. På samma sätt är det givetvis 

lättare att försvara en hårdare asylpolitik på grundval av de svårigheter flyktingmottagandet 

för med sig i svenska kommuner, än om det skulle göras mot en bakgrundsbild där människor 

flyr för livet från ”skövlade samhällen” där deras familjemedlemmar avrättats.
173

 

4. Analys del 2: Känslors roll i argumentationen  

4.1. Medkänsla som emotionell erkännandepraktik 

Att flyktingfrågan fram till politiken lades om så starkt kopplades ihop med empati och med-

känsla kan ses som ett utslag av det Jens Ljunggren kallar emotionell navigering. Ljunggren 

skriver: 
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När politiska och andra aktörer tolkar en händelse, en situation eller människors agerande söker de 

att förklara och begripliggöra vad som sker, men dessutom ger de omständigheterna och agerandet 

känslomässig mening. Det emotionella meningsskapandet fastställer samtidigt normer för vad som 

är legitimt att känna samt hur dessa känslor ska uttryckas.
174

  

En viss situation knyts till en viss känsla som får gälla som det naturliga, normen. Genom att 

tala om flyktingmottagande i termer av medmänskligt ansvar och framhålla vikten av empati 

visar Löfven och Johansson hur de anser att man bör förhålla sig i en situation där många 

människor i världen befinner sig på flykt. När Johansson i interpellationsdebatten om ensam-

kommande flyktingbarn 3 september 2015 tycker att SD:s Magnus Wiechel ”borde pröva 

något slags medmänsklig känsla” är det ett slags emotionell navigering, ett försök att tala om 

vilka känslor som är lämpliga i sammanhanget.
175

 För att låna Ljunggrens begrepp 

”tillgängliggör” Morgan Johansson medkänslan som legitim känsloupplevelse. I 

interpellationsdebatten om ålderbedömning av ensamkommande flyktingbarn blir upp-

delningen mellan ”rätt” och ”fel” sorters känslomässiga reaktioner ännu tydligare. Johansson 

riktar skarp kritik mot de politiker som vill misstänkliggöra ensamkommande flyktingbarn, 

det vill säga reagerar med misstänksamhet. Det rätta är att känna medkänsla, att vilja 

hjälpa.
176

 Johanssons sätt att kategorisera känslomässiga reaktioner går tillbaka på en viss 

moraluppfattning, enligt vilken flyktingmottagande är en moralisk skyldighet och empati den 

naturliga, legitima, känslan.
177

 Medkänslan fungerar därmed som en norm eller ett påbjudet 

reaktionsmönster, vad Ljunggren kallar emotionell erkännandepraktik.
178

  

Emotionell navigering handlar inte bara om vad människor känner eller ska känna utan 

också, vilket blir särskilt viktigt i ett politiskt sammanhang, vilka handlingar dessa känslor 

leder till. Känsla och handling hänger ihop. En jämförelse kan göras med Burkes attityd-

begrepp. Retorik syftar enligt Burke till att forma attityder för att därigenom kunna påverka 

människor handlande, attityder föregriper eller är incitament till handling: ”rhetorical 

language is inducement to action (or to attitude, attitude being an incipient act).”
179

 I den 

socialdemokratiska retoriken före omläggningen etableras medkänslan som grunden för 

handling, närmare bestämt för handlingen att välkomna människor på flykt som sökt sig till 

Sverige.  
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4.2. Stolthet, skuld och rening  

I sitt tal på manifestationen för flyktingar 6 september 2015 talar Löfven om medkänslan med 

utsatta människor och den ”sorg vi alla delar” över det lidande som följer i krigets och våldets 

spår. Han betonar att sorgen inte bara ska stanna vid känslan av bedrövelse utan istället bör 

omvandlas till handlingskraft. ”Den sorg vi alla delar ska vi omvandla till handlingskraft. Nu 

måste vi agera.”
180

 I det konstaterandet finns något uppfordrande. Sorgen är, för att referera 

till Burke, en attityd som borde fungera som incitament för aktivt handlande, i syfte att 

underlätta lidandet för de som flyr undan krig och våld. Påståendet att ”alla” delar känslan av 

sorg gör dessutom sorgen till en påbjuden norm, alla förutsätts eller bör dela känslan av sorg. 

Känslan knyts också till ett ”vi”, en gemenskap som den som inte delar sorgen ställs utanför. 

Den som vill kunna räkna sig till ”alla” ska inte bara känna sorg utan också omsätta sin sorg i 

praktisk handling. Vikten av handling understryks ytterligare när Löfven sen läser ur ett brev 

han fått av en flicka som heter Agnes som berättar att hon tillsammans med sin pappa ska 

hjälpa till att göra ordning cyklar åt ett asylboende. Agnes och hennes pappa får i Löfvens tal 

statuera exempel på medborgare som reagerat med medkänsla och omvandlat den känslan till 

praktisk handling. Deras agerande gör Löfven stolt.  

Agnes, du gör mig så stolt. Jag är så stolt över att vara statsminister i ett land där du bor. Ditt brev 

visar att alla kan göra något, bli kontaktperson för ensamkommande flyktingbarn, skänka pengar 

till kläder och mat. Att laga cyklar tycker jag är en utmärkt idé.
181

 

Ett liknande tema återfinns i Johanssons anförande från riksdagens aktuella debatt några 

veckor senare. Johansson säger där att han inte nog kan understryka sin och den svenska 

regeringens ”stolthet och tacksamhet över alla de svenskar som arbetar hårt för att hjälpa 

människor på flykt”.
182

 Att hjälpa nyanlända flyktingar är således något att vara stolt över. 

Som Ljunggren påpekar i sin analys har stoltheten historiskt sett haft en normerande funktion 

inom arbetarrörelsen och socialdemokratin. Stoltheten inom socialdemokratin, skriver 

Ljunggren, ”fungerade som en emotionell erkännandepraktik som genom att förmedla 

positiva och uppbyggliga jagkänslor länkade jaget till kollektivet och påbjöd vad som skulle 

kännas”.
183

 På samma sätt fungerar Löfvens och Johanssons uttryck av stolthet här som 

bekräftande av ett kollektivt ideal. Humanitet och empati tillskrivs inte heller bara 
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socialdemokratin utan görs till ett kännetecken för Sverige som nation.
184

 Medkänslan länkas 

därmed till en nationell stolthet och framhålls som ett svenskt signum internationellt. Således 

heter det i Johanssons anförande i interpellationsdebatten den 3 september att Sverige nästan 

var man än kommer är ”känt som ett land som håller på mänskliga rättigheter och som har en 

anständig politik i förhållande till våra medmänniskor. Den bilden är väldigt stark. Det ska vi 

naturligtvis vara stolta över”.
185

  

Ljunggren tar i sin känslopolitiska analys utgångspunkt i begreppet thymos som hos 

Platon är namnet på den del av själen där människans självkänsla och stolthet bor. Begreppet 

kan översättas till det vi idag skulle kalla självaktning.
186

 Så som det förstås av Ljunggren har 

thymos en nära koppling till känslor som skam och stolthet. En människa som inte lever upp 

till vad den egna självaktningen kräver känner skam, medan den som får sitt värde eller sin 

ideala självbild bild bekräftad känner stolthet. Thymos eller självaktning återfinns på olika 

nivåer i samhället. Det är i grunden en individuell, jag-centrerad känsla, men kan sträckas ut 

till att omfatta större kollektiv och högre, allmängiltiga värden.
187

 Ljunggren menar att thymos 

”får människor att höja sig över de omedelbart materiella behoven för att istället känna starkt 

för saker de tror på och värderar som sanna och viktiga”.
188

Att döma både utifrån social-

demokratins historia och av det Löfven och Johansson ger uttryck för före omläggningen är 

empatin och den höga moralen viktig för Socialdemokraternas självuppfattning och själv-

aktningen, thymos, skulle i så fall vara avhängig förmågan att leva upp till dessa höga ideal.  

Att bryta mot en etablerad moralisk ordning är, enligt Burke, förenat med skuld.
189

 När 

regeringen den 24 november går ut med att det behövs ”ett andrum” i svenskt flykting-

mottagande är det ett brott mot de tidigare högt ställda idealen om ett Sverige där ”vi 

välkomnar människor som flyr undan krig och förtryck”.
190

 Sett till både Burkes teorier och 

Ljunggrens resonemang om thymos skulle ett sådant avsteg från den tidigare linjen framkalla 

skuld. Med skuld följer ett behov av botgöring eller rening och ett sätt att frigöra sig från 

skulden blir att utse en syndabock som det skamfyllda beteendet då kan överföras till, en 

process Burke kallar victimage.
191

 I linje med det som diskuterats i tidigare avsnitt går det att 
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se hur andra mindre ansvarstagande EU-länder, efter införandet av hårdare asylregler, får fylla 

en sådan syndabocksfunktion. Burke skriver: ”For one must remember that a scapegoat 

cannot be ’curative’ except insofar as it represents the iniquities of those who would be cured 

by attacking it. In representing their iniquities, it performs the role of vicarious atonement 

[…].”
192

 Det vill säga, om det inte var förknippat med skuld att införa en restriktivare 

flyktingpolitik skulle ingen syndabock att lägga över skulden på behövas. Därigenom skulle 

det faktum att Löfven och Johansson ser ett behov av en syndabock i sig kunna läsas som ett 

tecken på skuld och som ett försök att, trots svikna ideal, upprätthålla en värdighet eller själv-

aktning. Utmålandet av andra EU-länder som icke-ansvarstagande representerar utifrån en 

sådan tolkning ett dåligt samvete över det egna flyktingmottagandets otillräcklighet. Att som 

Löfven och Johansson peka på det nödvändiga i situationen, det vill säga det egna agerandet 

som något i det närmaste ödesbestämt, är ett annat närliggande sätt att komma bort från det 

egna ansvaret. (Se analys del 1.) 

Att bära skuld kan, menar Burke, både vara något klandervärd och hedervärd, den som 

får ta på sig offret kan antingen få rollen som bespottad syndabock eller helgonförklarad 

martyr.
193

 De värdehierarkier som styr vad som är rätt och hedervärt och vad som tvärtom är 

något att skämmas för skiljer sig dessutom mellan olika sociala sammanhang och 

samhälleliga nivåer.
194

 När Löfven och Johansson före omläggningen talar om humanitet och 

medmänsklighet grundar det sig på en idé om dessa värden som upphöjda och universellt 

giltiga. Att det alls förekommer krig och våld är då ett allvarligt brott mot dessa universella 

värden – ett hot mot visionen om en ideal värld. Ur det perspektivet kan de svenska Social-

demokraternas ambitioner att ge skydd åt flyende människor tolkas som en strävan att rena 

världssamvetet, eller åtminstone det egna dåliga samvetet över att vara en del av en ond värld. 

Sveriges flyktingmottagande får därigenom ett högre syfte. Löfven och Johansson är med-

vetna om att flyktingmottagandet innebär svårigheter för det svenska samhället, men är be-

redda till självuppoffring för vara med och göra världen till en bättre plats. I och med att 

flyktingpolitiken läggs om förändras den ordning eller värdehierarki Löfven och Johansson 

grundar sina resonemang på. Perspektivet förflyttats till en nationell, mera dagspolitisk nivå, 

där målet är att kommunverksamheten och samhällsservicen ska fungera. Skulden för att det 

svenska flyktingmottagandet blivit ohållbart läggs på andra EU-länder. Både före och efter 

omläggningen finns således en skuld att rena, men dessa skuldbördor är av olika slag och blir 
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föremål för olika typer av reningsprocesser. Om det i det första fallet rör sig om vad Burke 

kallar, mortification, självuppoffring, är det senare ett exempel på, victimage, syndabocks-

skapande. Skillnaden mellan de två reningsprocesserna är i hög grad moralisk. Martyren är 

ädel, syndabocken förkastlig.
195

 Att peka på oansvarigheten hos andra EU-länder hjälper 

Socialdemokraterna att friskriva sig från skulden över en hårdare asylpolitik och att själva 

slippa framstå som syndabock. Genom att framhålla den ”orimliga” börda Sverige fått bära 

kan den tidigare martyrspositionen nästintill förstärkas.  

Hos Burke är syndabocksskapandet ett slags rit människan som symbolskapande varelse 

ägnar sig åt.
196

 Burkes teorier om skuld och reningsprocesser hör också till dramatismen, upp-

fattningen om det mänskliga, språkliga, samspelet som ett drama.
197

 I och med att det tids-

mässiga avståndet till hösten 2015 ökar talas det inte längre med samma stolthetskänsla om 

det tidigare stora flyktingmottagandet och åtstramningsåtgärderna ses i allt högre grad som 

självklara för att komma till rätta med problem i det svenska samhället. Utifrån denna nya 

problembeskrivning blir också frågan om skuld en annan. Snarare än att handla om införandet 

av den restriktivare flyktingpolitiken, kommer konflikten kretsa kring vems fel det är att 

restriktionerna inte införts tidigare. I riksdagens partiledardebatt den 11 oktober 2017 heter 

det exempelvis från Löfven att: ”Vi har lagt om den flyktingpolitik som var ohållbar och som 

grundades under den borgerliga regeringen.”
198

 Om politiken betraktas som ett spel kan varje 

uttalande eller ord, varje språkhandling, tolkas som ett drag. Ingen vill sitta med Svarte Petter 

på hand oavsett hur det kortet för närvarande råkar se ut och att skjuta över skulden på någon 

annan är att försöka förbättra sina egna odds. När den politiska diskussionen förs utifrån nya 

riktlinjer förändras behovet av syndabock. Före det att flyktingpolitiken lades om riktades 

skarp kritik mot Sverigedemokraterna för att deras hållning i flyktingpolitiken var empatilös, 

också Moderaterna fick motta kritik för att en del moderatledda kommuner inte i tillräckligt 

stor utsträckning ställde upp och tog emot asylsökande. 2017, två år senare, beskylls istället 

den borgerliga alliansen för att vara de som infört de tidigare mer genrerösa asylreglerna, en 

politik som Socialdemokraterna fram till hösten 2015 satte en ära i att försvara.
199

 Den 
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tidigare flyktingpolitiken har blivit ett Svarte Petter-kort Socialdemokraterna gärna vill bli av 

med. 

4.3. Oro, otrygghet och trygghet 

Ljunggren skriver om hur trygghet, eller bilden av det egna partiet som trygghetsskapare, 

varit viktig för den socialdemokratiska stoltheten. Trygghet är en klassisk socialdemokratisk 

paroll som används av politiker från Per Albin Hansson till Palme. Från början användes 

begreppet främst inom socialpolitiken kopplat till frågor om arbetslöshet och sjukförsäkring, 

men kom sedan att appliceras på en rad olika politikerområden om allt från god arbetsmiljö 

till skapande av världsfred.
 200

 I uppsatsens analysmaterial är trygghet kontra otrygghet och 

oro ett återkommande tema under hela den period analysen omfattar. Från och med hösten 

2015 verkar det temat emellertid bli än mer framträdande vilket tidsmässigt hänger samman 

med det stora flyktingmottagandet och senare, i november, regeringens beslut att införa 

restriktioner i migrationspolitiken.  

I Löfvens och Johanssons retorik är oron inte kopplad till flyktingfrågan specifikt, men 

flyktingsituationen utgör en av många beståndsdelar i den större och ganska diffusa orosbild 

som tecknas. Ljunggren skiljer mellan oro som tillståndsbeskrivning och oro som känslo-

beskrivning.
201

 Hos Löfven beskrivs oron för det mesta som ett tillstånd, till exempel då han 

talar han om att ”det finns en oro i Sverige”,
202

 eller en ”oro som präglat sommaren”.
203

 Oron 

förekommer också i talen som känsla, men då inte knuten till något specifikt subjekt av typen 

”x är orolig för y” utan mer abstrakt som en oro Löfven antar finns hos människor i gemen 

och som måste bemötas. Vidare är oron och otryggheten både nationell och global. Hur 

omvärldsoron gestaltas varierar lite beroende på när i tiden talen hålls, men dit knyts 

exempelvis kriget i Syrien, IS våld och terror, brexitomröstningen i Storbritannien och 

presidentvalet i USA. På nationell nivå kopplas oron och otryggheten till en mängd olika 

faktorer som ökade sociala och ekonomiska klyftor, arbetslöshet, segregation, brottslighet, 
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brister i vården och skolan, polarisering, religiös och politisk extremism, rasism och näthat. 

Till orosbilden förs också globala fenomen som Sverige både drabbas av och måste vara 

delaktigt i att råda bot på, till exempel klimatförändringar och instabilitet i den globala 

ekonomin. 

Flyktingsituationen ingår som en del i hela denna orosbeskrivning och återkommer i 

skildringar av såväl den utrikes oron som den nationella och globala. Snarare än att beskrivas 

som en enskild händelse, eller ett enskilt politikområde, sätts flyktingsituationen in en större 

kontext av globalisering och polarisering, fenomen som i sin tur placeras i berättelsen om en 

värld i förändring. I riksdagens partiledardebatt 13 januari 2016 säger Löfven exempelvis:  

Det är både oro och hopp som präglar en värld i ständig förändring. Å ena sidan blir världen bättre. 

[…] Å andra sidan, och det är en lika sann bild, växer oron med fördjupade krig och konflikter, 

sönderfallande stater och terror. Sällan har väl konsekvenserna av krigets fasor varit så tydliga som 

under förra året när ungefär 163 000 människor sökte asyl här i Sverige.
204

 

Även om det stora antalet asylsökande beskrivs som en konsekvens av en orolig omvärld, 

snarare än som problemet i sig associeras flyktingsituationen här till den mörka sidan av 

utvecklingen – till oron.  

Orosbeskrivningen är som synes komplex och rymmer en rad olika områden som hakar 

i varandra och bildar en stor väv. Trots det är det ändå möjligt att urskilja en viss förskjutning 

när det gäller hur otrygghetstemat relateras till flyktingfrågan. Före omläggningen framställs 

flyktingarna i det närmaste som offer i en otrygg värld och som sådana är det fullt förståeligt 

att de söker sig mot tryggheten. Morgan Johansson talar i ett anförande från interpellations-

debatten 3 september 2015 om Sverige som en plats dit människor söker sig för att finna 

trygghet: ”bilden av Sverige som ett land där du kan få skydd, säkerhet och trygghet 

hägrar.”
205

 Samma tanke återkommer i en annan interpellationsdebatt. ”Om man befinner sig i 

den situationen att man är som mest utsatt är det kanske detta kalla land i Norden, som man 

bara har läst eller hört talas om som hägrar framför en. Man tänker: Där kan jag vara trygg 

och säker.”
206

 Johansson förespråkar här medmänsklighet och Sveriges ansvar för att ge 

utsatta människor den trygghet de söker. Sverige ska vara ”en hjälpande hand”.
207

 Efter den 

flyktingpolitiska omläggningen fortsätter de krig och våld människor flyr ifrån att ingå i 
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beskrivningarna av en orolig omvärld. Det som skiljer sig åt mot tidigare är att Sverige i lägre 

grad beskrivs som en trygg fristad och oftare som ett samhälle vars trygghet hotas av 

polarisering, brottslighet och sociala klyftor. Flyktingarna själva, eller framförallt de 

svårigheter som uppstått med att hantera det stora antalet asylsökande, framstår nu som en 

orsak till oro. I sitt jultal 2015 en knapp månad efter regeringens beslut om hårdare asylregler 

menar Löfven att samhället riskerar att bli otryggare om flyktingmottagandet tillåts gå ut över 

Sveriges förmåga att leva upp till övriga samhällsåtaganden.  

Flyktingmottagandet måste fördelas jämt mellan länderna, så att varje land kan leva upp till sitt 

samhällsåtagande. […]Det innebär att vi som land ska leva upp till vårt åtagande, både gentemot 

de som redan bor här och de som kommer nya. Att alla vuxna som kan arbeta också arbetar, att 

alla barn får en bra skolgång, att vården, omsorgen och socialtjänsten finns för dig när du behöver 

den, om du behöver den. Annars får vi ett samhälle som slits isär. Ett samhälle som är räddare, 

otryggare, där egoismen segrar över solidariteten.
208

  

Ett stort flyktingmottagande kopplas, åtminstonen indirekt, till ökad otrygghet. I såväl 

Löfvens Almedalstal 2016 som på första maj 2017 återkommer också en formulering om att 

”segregationen måste brytas innan den bryter sönder Sverige”.
209

 Integrationen, i form av 

exempelvis nyanländas etablering på arbetsmarknaden, och segregationen med diskussioner 

om bostadsbrist och socialt utsatta områden förs in i beskrivningen av en otrygghet och ett 

Sverige som riskerar att ”slitas isär.” Bilden av ett Sverige som riskerar att gå i bitar är inte en 

neutral verklighetsbeskrivning, utan bär på en känslomässig laddning och ett hot. Det är ett 

sätt att formulera sig på som på samma gång skildrar och väcker oro. Därmed uppstår också 

behovet av att bemöta denna oro, att skapa trygghet. 

 Metaforiken med ett samhälle som är på väg att ”gå sönder” är inte heller ny. Inom 

Socialdemokraterna har den bland annat används av Håkan Juholt i hans installationstal som 

partiledare 2011. Samma uttryck användes sedan flitigt av Löfven i valrörelsen 2014.
210

 Det 

är en stark bild, som utöver att den förmedlar en nästintill apokalyptisk stämning också blir 

moraliskt uppfordrande.
211

 Om något ”håller på att gå sönder” krävs åtgärder för att förhindra 

en sådan utveckling, någon måste ”laga” sprickorna. Bilden kan också användas för att an-

klaga en politisk motståndare för att ha orsakat, eller inte tillräckligt förhindrat sönderfallet 
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och beroende på vad som anses ligga bakom samhällets rämnande kan metaforiken ges olika 

ideologiska vinklingar.  

Möjligtvis går det att se en förändring över tid när det gäller vilken typ av oro som be-

skrivs, eller vad som sägs vara orsaken till det sönderfall Sverige hotas av. När Juholt talade 

om att något höll på att gå sönder var udden riktad mot de borgerliga. Det handlade om eko-

nomiska klyftor och brister i välfärden. Det temat går igen i Löfvens tal under hela den 

analyserade tidsperioden. Således talar Löfven i till exempel partiledardebatten 8 oktober 

2014 om hur osäkerheten ökat under högerregeringens tid vid makten med stigande arbets-

löshet och urholkad välfärd,
212

 och i regeringsförklaringen 2016 om ”växande klyftor mellan 

fattig och rik”.
213

 I framförallt de senare talen kopplas otryggheten även till kriminalitet och 

frågor om brott och straff, med ökade resurser till polisen som en trygghetsåtgärd. I 2016 års 

regeringsförklaring slår Stefan Löfven till exempel fast att: ”Skjutningar, bilbränder och 

knarkhandel ska inte få förstöra människors trygghet. Krafttag tas under året för att bryta 

trenden och bekämpa den organiserade brottsligheten. Mer resurser än någonsin har satsats på 

Polisen de gångna åren.”
214

 Detta är ett relativt nytt inslag i den socialdemokratiska trygghets-

tematiken. Tidigare partiledare som Per Albin Hansson och Tage Elander har använt sig 

mycket av trygghetstemat i sin retorik, men då framförallt inom det socialpolitiska området.  

Den här vidgningen av trygghetsbegreppet till att även omfatta frågor kring kriminalitet 

och polisväsendet kan inte direkt kopplas till den åtstramade flyktingpolitiken. Däremot kan 

den sättas i samband med en allmänt hårdare ton i den politiska debatten och ett social-

demokratiskt närmande till Moderaterna och Sverigedemokraterna i frågor om lag, ordning 

och integration.
215

 Som Ljunggren påpekar har ordet trygghet en mjukare och intimare klang 

än ett närliggande ord som säkerhet. Trygghet associeras till omtanke och stod hos Per Albin 

Hansson för det tillitsfulla förhållande som skulle råda mellan stat och medborgare i hans 

vision av folkhemmet.
216

 Möjligen kan Löfvens användning av trygghet tolkas som en strategi 

för att ge traditionella högerfrågor som strängare straff och fler poliser en socialdemokratisk 

inramning och därmed göra de mer legitima för honom att prata om. 
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Ett effektivt sätt att lyfta den egna politikens förtjänster är att formulera motståndarnas 

förslag som icke-alternativ. Motsättningen kan även förstärkas med hjälp av ett känsloladdat 

språk och slagkraftiga stilfigurer. I sitt jultal 2015 tecknar Löfven en framtid där vägvalet står 

mellan ”skuggsamhällen och sammanhållning”. 

[V]ägvalet står mellan skuggsamhällen och sammanhållning. I flyktingkrisens spår höjs röster för 

att skapa skuggsamhällen, där människor lever med en sämre välfärd, en sämre arbetsrätt, utan 

rimliga löner. De säger att de är en lösning på flyktingkrisen, men egentligen är det bara samma 

recept på ojämlikhet som hörts i alla tider. […] Vi har högre ambitioner än så. Människor ska inte 

bara ha tak över huvudet, de ska ha ett hem. De ska kunna studera jobba, försörja sig själva och 

förverkliga sina drömmar […].
217

 

”Skuggsamhället” är en metafor och som sådan inte helt lätt att tyda, men det diffusa är sam-

tidigt en del av styrkan. Vagheten ger utrymme för associationer som förser metaforen med 

känslomässig laddning.
218

 Förledet ”skugg” för tankarna till något obehagligt som finns men 

inte riktigt syns, ett parallellt samhälle utanför det vanliga välkända och som inte går att 

kontrollera. Mot detta ställs sammanhållning och socialdemokratiska grundstenar som 

välfärd, arbetsrätt och rimliga löner. För att dra det ännu längre skulle ”skuggsamhället” 

kunna ses som motsatsen till det ljusa och trygga ”folkhemmet” och den samhällsgemenskap 

det blivit en symbol för.
219

 På så vis liknar ”skuggsamhället” metaforiken kring det sönder-

fallande eller kluvna samhället. Båda beskrivningarna bär på en hotbild, och båda får agera 

motpol till ett tryggt socialdemokratiskt välfärdssamhälle.  

Skuggsamhället ställs också i motsats till ansvarstagande. När Annie Lööf i riksdagens 

partiledardebatt 2017 frågar Löfven om han inte skäms över att ha infört en politik som 

inskränker rätten till familjeåterförening svarar han med att alternativet skulle leda till 

”skuggsamhällen”: ”Vi har aldrig sett ett sådant migrationsflöde som det vi såg 2015. Då kan 

man inte agera oansvarigt. Om man gör det skapar man skuggsamhällen, och det vill vi inte 

ha i Sverige. Men det är antagligen Annie Lööf beredd att se till att vi får.”
220

 Kontentan är att 

Centerns politik leder till skuggsamhällen, medan Socialdemokraternas är den förnuftiga. 
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Som Ljunggren skriver är oro och otrygghet känslor som riktar in sig på framtiden, mot 

händelser som ännu inte ägt rum.
221

 ”Skuggsamhället” representerar en otrygghet, men 

beskrivs som ett ännu inte inträffat scenario och budskapet blir därmed att en sådan 

utveckling fortfarande kan undvikas. Den utsikten ger hopp. Hoppet är dock villkorat, det 

förutsätter att man väljer rätt väg, den socialdemokratiska ansvarsfulla. Samtidigt som Löfven 

med sin metafor appellerar till oroskänslor erbjuder han alltså tron på ett tryggt framtida 

Sverige, där människor kan ”försörja sig själva och förverkliga sina drömmar”.
222

 Det bör 

påpekas att trygghetserbjudandet gäller människor bosatta i Sverige, inte de flyktingar som i 

tidigare tal skulle erbjudas en fristad, eller för den delen de familjer Annie Lööf vill lyfta fram 

som drabbas av den inskränkta rätten till familjeåterförening.
223

 Utifrån Burkes idé om männi-

skan som en symbolskapande varelse används språket inte bara för att beskriva omgivningen 

utan ger också förmågan att omförhandla och omvandla vårt sätt att se på världen.
224

 

Innebörden av att ”ta ansvar” har här genomgått en förändring. Före omläggningen talade 

Löfven om ansvar i betydelsen moralisk skyldighet att ta emot flyktingar, nu är det tvärtom 

”oansvarigt” att vilja fortsätta med det flyktingmottagandet. Att ”ta ansvar” har blivit det-

samma som att vara restriktiv. Genom att byta plats på begreppen omformas den verklighet 

som presenteras och därigenom förändras också politikens villkor.  

Det finns i talen och anförandena en dubbeltydighet rörande hur otrygghet och olika 

former av destruktivitet, som kriminalitet, rasism och extremism förhåller sig till varandra. 

Hat i alla dess former lyfts fram som ett hot mot den gemenskap det trygga samhället ska vila 

på,
225

 för att Sverige ska hålla ihop krävs enligt Löfven att vi står upp ”mot rasism, extremism 

och splittrande hat”.
226

 Extremism och hat pekas alltså ut som en orsak till otrygghet. 

Samtidigt beskriver Löfven såväl kriminalitet som främlingsfientlighet och politisk och 

religiös extremism som en följd av en otrygghet med sin grund i segregation och social 

utsatthet. I talet från kommunkonferensen i Örebro mars 2016 beskrivs hur skillnaderna ökat 

mellan ”fattiga och rika, innerstad och förorter, stad och landsbygd” och att det är ”dessa 

sociala klyftor, och denna okunskap om varandra, som extremistiska grupper – om de så är 

högerextrema eller våldsbejakande islamister – använder för att gynna sin egen agenda”.
227

 

Det går här att dra en parallell till hur Per Albin Hansson på 30-talet hänvisade till just 

                                                           
221

 Ljunggren 2015, s. 138. 
222

 Löfven, Jultal i Stockholm, 19 december 2015. 
223

 Riksdagens partiledardebatt, 11 januari 2017, anf. 103. 
224

 Burke 1969b, s. 192. 
225

 Se t.ex. Löfven, Jultal i Köping, 17 december 2017. 
226

 Regeringsförklaringen angiven av statsminister Stefan Löfven, 13 september 2016. 
227

 Löfven, ”Den svenska modellens styrka”, Tal vid kommunkonferens i Örebro, 12 mars 2016. 



47 
 

otryggheten och arbetslösheten för att förklara varför människor blev mottagliga för 

nazismen.
228

 Den typen av scen-aktör-förklaringar, där människors beteende förklaras ur 

miljön eller omständigheterna, har också varit vanlig inom vänsterrörelserna där materiella 

villkor eller människors klassbakgrund stått i centrum för politik och ideologi.
229

 

Även om den bristande tryggheten används som förklaringsmodell är Löfven i sommar-

talet 2015 noga med att arbetslöshet och social utsatthet inte ensamt är en förklaring till hat 

och framförallt inte en ursäkt. 

Det är inte arbetslöshet, som får en fullvuxen man att häva ur sig hat mot en ung kvinna på nätet. 

Som får en förälder att skriva att tiggare borde skjutas. Som får en vänsterextremist att hota någon 

för att den har högeråsikter. Det är något annat. Det är en ovilja att förstå varandra. En oförmåga 

att se de allvarliga konsekvenserna av sina egna ord. Och en avsaknad av allmän, mänsklig 

anständighet.
230

 

Det blir tydligt att det finns en gräns för vad som anses acceptabelt, oavsett vilka förklaringar 

som kan finnas i form av arbetslöshet och annan otrygghet. Löfven är också skarp i sitt 

fördömande av de attacker som skett mot asylboenden. ”Den våg av hat mot samhällets mest 

utsatta som vi sett under året, skadegörelsen, hoten, mordbränderna mot våra asylboenden, 

den är vidrig, ynklig, avskyvärd. Och det är upp till dig, och mig, oss alla att stå emot den.”
231

 

Samma tema återkommer i andra sammanhang i talen från den senare perioden där han talar 

om att ”slåss mot en växande rasism och diskriminering”,
232

 och om att vi alla har en plikt att 

försöka förstå varandra och ”ta ansvar för vår egen ton”.
233

 Därmed dras en gräns mellan å 

ena sida den ”nödvändiga” omläggningen av flyktingpolitiken som en trygghetsskapande 

åtgärd och å andra sidan främlingsfientliga och hatiska krafter som tvärtom anses stå för 

otrygghet och splittring.
234

 

För ett parti i regering är oron en mer hanterbar känsloyttring än exempelvis vreden som 

genom sin inriktning mot ansvarsutkrävande passar bättre i opposition. Arga väljare kräver en 

politisk ledare som agerar kraftfullt eller förenar sig med väljarna för att utkräva ansvar.
235

 

Om Löfven beskrivit människor som arga, hade han också varit tvungen att bemöta deras 
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ilska. Otrygghet däremot bemöts bäst genom att förmedla trygghet, hopp och lugn, en position 

som är lättare att förena med statsministerposten och som dessutom går väl ihop med Löfvens 

ofta förekommande tal om sammanhållning och samarbete över blockgränserna. En annan 

aspekt att väga in är det missnöje gentemot partiet som funnits bland tidigare social-

demokratiska sympatisörer och som bland ha lett till att Socialdemokraterna förlorat väljare 

till Sverigedemokraterna.
236

 Det är något Socialdemokraterna som parti har att ta hänsyn till 

och som sannolikt tas med i beräkningarna när strategier utformas och tal skrivs. Olle 

Wästberg och Daniel Lindvall menar i sin bok Folkstyret i rädslans tid att det är lättare att 

attrahera väljare med en politik som bygger på oro och rädsla än på hopp eftersom oron är en 

mer lättväckt känsla en hoppfullhet. Dessutom, skriver Wästberg och Lindvall, är en politik 

som byggts kring hopp bara framgångsrik så länge den lyckas leverera vad den utlovat. En 

politik som har rädslan som utgångspunkt kan däremot snarare bli stärkt om 

trygghetsskapandet misslyckas.
237

 Om Socialdemokraterna vill fånga upp väljargrupper som 

känner hopplöshet och tycker att politikerna misslyckats med att skapa ett gott samhälle 

skulle därför appellerandet till oroskänslor kunna vara en tacksam strategi. Genom att 

tillskriva väljarna oro och inte vrede hålls ändå känsloläget på en kontrollerbar nivå. En 

uppväckt vrede skulle i det här fallet dessutom riskera att slå tillbaka mot Socialdemokraterna 

själva. 

Att ta fasta på människors oro ger intryck av omtanke och lyhördhet, men skapar som 

Ljunggren påpekar en distans mellan politiker och medborgare. Politikern blir den som ska ta 

hand om de otrygga medborgarna och förse dem med trygghet.
238

 Det kan jämföras med den 

medkänsla som Löfven och Johansson tidigare förespråkade i flyktingpolitiken, där politiker 

och medborgare framställdes som stående bredvid varandra, delande samma sorg i en 

gemensam kamp för en humanare värld. Skillnaden kan även relateras till Burkes uppdelning 

mellan action och motion, handling och rörelse.
239

 Medan den medkänsla Löfven och 

Johansson tidigare appellerade till fungerade som uppmaning till handling, action, är otrygg-

heten mera kopplad till motion, ett tillstånd som sveper in människorna och som därför inte 

ställer några krav på agerande. Om Löfven och Johansson förut riktat sig till människor som 

antogs drivas av empati och en stolthet över att kunna hjälpa andra, talar de nu snarare till en 

publik som förtjänar att få sin trygghet tillgodosedd. Skillnaden kan också belysas med hjälp 
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av Burkes tanke om att känslor eller attityder är förstadiet till handling.
240

 Olika känslor 

skapar också olika förhållningssätt till den omgivande världen. Medan empati är en känsla 

som manar till storsinthet och omhändertagande och på så sätt öppnar åhörarna mot andra 

människor och mot världen, är otryggheten en känsla som skapar ett behov av skydd. Den 

otrygga sluter sig runt sig själv för att stänga farorna ute.   

5. Analys del 3: Identifikation och identitetsskapande – socialdemokratisk 

partiidentitet 

5.1. Idealism kontra pragmatism som socialdemokratisk idétradition 

Identifikation, identification, är enligt Burke retorikens kärna. Burke skriver:”You persuade a 

man only insofar you can talk his language […].”
241

 En talare som vill få åhörarna med sig 

måste lyckas skapa en känsla av ha ömsesidiga intressen, av att som Burke uttrycker det dela 

substans, consubstantiality. För ett politiskt parti blir det väsentliga vad man erbjuder väljarna 

att identifiera sig med. Vilka värderingar, prioriteringar och ståndpunkter är det de potentiella 

väljarna förväntas dela för att känna dragning till partiet? Ett parti som vill locka fler väljare 

måste samtidigt se till att inte tappa bort de som redan sympatiserar med partiet.  

Ett retoriskt konstituerande av en socialdemokratisk partiidentitet handlar, för att knyta 

an till Burkes pentad, om att skapa Socialdemokraterna som aktör. Därmed får det stor 

betydelse hur Socialdemokraterna framställer motivet för sina handlingar och hur dessa motiv 

knyter an till ett mönster som ska utgöra det ”socialdemokratiska”. En slutsats från det första 

anlysavsnittet var att aktörsperspektivet hade en framträdande roll i den flyktingpolitiska 

argumentationen innan omläggningen, dels genom betoningen på Socialdemokraterna som 

aktör med moraliskt ansvar och dels i form av appellerandet till människan som handlande 

individ, människan som människa. De fem delarna i pentaden är hos Burke förknippade med 

varsin filosofisk grunduppfattning. Aktörsperspektivet hör enligt den kategoriseringen till ett 

idealistiskt synsätt.
242

 Idealism förknippas ibland med ett slags individualism, en betoning av 

det egna jaget och den enskildes möjligheter att själv styra över sina handlingar och sitt liv.
243

 

Den socialdemokratiska idealismen har dock framförallt varit en kollektiv sådan och det är 

genom kollektivets makt individen ansetts kunna få upprättelse. Aktören utgörs i det fallet 
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inte av en enskild individ utan av klassen, rörelsen eller partiet. Det är tillsammans människor 

anses kunna få kraft att förändra samhället och världen.  

Om idealism utmärks av en tro på starka ideal och på den egna förmågan att åstad-

komma något stort kan Socialdemokraternas retorik i flyktingfrågan före omläggningen 

klassas som idealistisk. Utgående från de två föregående analysavsnitten vill Social-

demokraterna före omläggningen vara ett parti som står för medmänsklighet och universella 

mänskliga rättigheter, som inte drar sig för att hjälpa utsatta människor även om det innebär 

svårigheter och hårt arbete. Löfven och Johansson knyter därigenom an till en social-

demokratisk tradition där internationell solidaritet och universella mänskliga rättigheter varit 

kodorden. Det är en tradition med rötter långt tillbaka, bland annat till Hjalmar Brantings 

engagemang i internationalen, men som idag kanske tydligast kommit att symboliseras av 

Olof Palme.
244

 Tron på starka universella ideal är för många aktiva socialdemokrater av-

görande för det engagemang som binder dem till partiet. Bland andra Mona Sahlin har 

berättat att det var det starka rättspatos och internationella engagemang Palme utstrålade som 

fick henne att överhuvudtaget gå med i Socialdemokraterna.
245

 I sitt första majtal 2014 

ansluter sig även Löfven till den gruppen. Han förklarar att det var förespråkande av inter-

nationell solidaritet som fick honom att bli socialdemokrat.  

[D]et var den internationella solidariteten som gjorde mig till socialdemokrat. När jag var liten såg 

jag Vietnamkrigets fasor. I TV och tidningar såg jag ett dödande som inte borde ske, ett lidande 

som inte borde kunna kännas, ett hat som inte borde få finnas till. 

Men jag såg också hur Olof Palme, och inte bara han, utan så många människor i Sverige stod upp 

mot detta. Lilla Sverige fick en stor röst. För rättvisa. För Solidaritet.
246

 

Löfvens uttalande är i det här fallet inte direkt kopplat till flyktingpolitiken, men visar ändå 

vilken tradition han ser sig och sitt parti verka inom. ”Solidariteten” har också en särskild 

betydelse för den socialdemokratiska självbilden, vilket kommer diskuteras nedan.  

Socialdemokraterna har även tidigare, tillsammans med Moderaterna, stått för en 

hårdare linje i migrationspolitiken, till exempel då det så kallade Luciabeslutet fattades i 

december 1989.
247

 Att Socialdemokraterna ändå kommit att förknippas med en generös, 

välkomnande flyktingpolitik har dels att göra med den invandringsvänliga linje partiet stått 
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för under det senast decenniet, men också att det varit Socialdemokraterna som styrt Sverige 

under större delen av efterkrigstiden, en period då respekten för mänskliga rättigheter och 

internationell rätt fått stort erkännande i västvärldens politiska ideologi.
248

 Demker och 

Malmström menar att Sveriges efterkrigstida flyktingpolitik utformats just med hänvisning till 

internationell rätt och att det därför varit ”de internationella normerna om mänskliga rättig-

heter och inte de medborgerliga normerna om stat och individ som blivit vägledande för 

politiken”.
249

 Utgående från analysens material syns i den socialdemokratiska retoriken efter 

november 2015 ett brott med det mönstret. Flyktingfrågorna diskuteras nu allt mer utifrån en 

nationell ram. 

Som framkommit i analysens första avsnitt ligger tonvikten efter omläggningen på 

pentadens delar scenen, eller situationen som tvingande omständighet, och medel i form 

asylmottagandet som system. Betoning på scenen kopplas hos Burke till materialism eller 

determinism medan medel förknippas med pragmatism.
250

 Även pragmatismen har djupa 

rötter i svensk socialdemokrati. Historikern Lars Trägårdh hävdar till och med i P1-

programmet Konflikt att storheten hos den svenska socialdemokratin aldrig varit idealismen 

utan pragmatismen och realismen.
251

 I sin avhandling om partikulturer i riksdagens parti-

grupper visar statsvetaren Katarina Barrling Hermansson att politisk ansvarskänsla har en 

central betydelse för den socialdemokratiska självbilden och att Socialdemokraterna ser sig 

som statsbärare. Till statsbärarrollen hör uppfattningen om att man som parti har en plikt att 

verka för ”nationens bästa”, även om det skulle innebära att de egna politiska och ideologiska 

målen måste åsidosättas.
252

 Bland de främsta exemplen på den sortens socialdemokratiska 

pragmatism är kanske Per Albin Hanssons ambition att till varje hålla pris Sverige utanför 

andra världskriget, även då han kritiserades av de egna för undfallenhet gentemot Nazi-

tyskland och för att svika demokratiska ideal.
253

 Barrling Hermansson menar också att 

Socialdemokraterna skiljer sig från andra partier i synen på vad ansvar är. 

Enligt den syn på ansvarskänsla som framkommer i den socialdemokratiska gruppen, består sådan 

inte i att vara ideologisk konsekvent, utan att handla på ett sätt så att man kan omsätta sina idéer i 
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praktisk handling. […] För socialdemokraterna handlar konsekvens inte om att hålla fast vid sina 

idéer genom historien, utan mer om förhållandet mellan å ena sidan de politiska utfästelser ett parti 

gör och å den andra partiets faktiska ideologiska position respektive vad som är praktiskt genom-

förbart för partiet i en given situation.
254 

Tanken om att nationens bästa ska sättas före de egna idealen framträder tydligt i Löfvens tal 

redan före flyktingpolitiken läggs om. På första maj 2015 säger Löfven att Social-

demokraterna ”är redo att agera, vad som än sker i Sverige och vår omvärld”.
255

 Samma typ 

av inställning kan läsas i ett uttalande av Löfven från riksdagens partiledardebatt 14 oktober 

2015 som också kan sägas föregripa det beslut regeringen sedan fattar den 24 november. 

Löfven säger där att han är redo att lyssna på alla förslag, oavsett varifrån de kommer ifrån. 

”Nu får ingen partiprestige komma före landets bästa. Enade som land står vi inför en enormt 

svår uppgift. Då ska vi också visa styrkan i ett sammanhållet Sverige.”
256

 Detta värdesättande 

av samarbete och överenskommelser har djupa rötter inom den svenska socialdemokratin. 

Enighet har, som retorikprofessor Kurt Johannesson skriver, ända sedan Hjalmar Brantings 

dagar varit ett överordnat mål i socialdemokratisk retorik.
257

 För att åtstramningar i flykting-

politiken ska kunna ses som ett sätt att ”göra det bästa för landet”, krävs dock att ett stort 

flyktingmottagande ses som ett hinder för landets väl. Återigen blir det också en fråga om 

perspektiv. Vilka värden är det som utgör ”det bästa”? Vems bästa ska ligga till grund för de 

politiska besluten? 

Fram till november 2015 präglas den Socialdemokratiska retoriken i flyktingfrågan av 

höga ideal, som medmänsklighet, empati och solidaritet, men frågan är om det rör sig om 

idealism i egentlig mening. Både från övriga partier och i samhällsdebatten i stort rådde länge 

ett slags enighet om att tala om invandring i positiva termer och den svenska självbilden var 

den av ett öppet, humant och välkomnande land. I ett sådant klimat krävs inget särskilt mod 

för att tala om ett ”Europa utan murar”. För att citera Burke: ”If, in the opinion of a given 

audience, a certain kind of conduct is admirable, then a speaker might persuade the audience 

by using ideas and images that identify his cause with that kind of conduct.”
258

 När både 

opinionsvindarna och den politiska debatten vände under hösten 2015 blev utgångsläget ett 

annat och Socialdemokraternas omsvängning kan därför ses som en anpassning, en vilja att 

följa konsensus snarare än att hålla fast vid bestämda ideal. De höga idealen verkar därmed 
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vara relativt lätt utbytbara, åtminstone för partiledningen. Kanske skulle det i sammanhanget, 

lite tillspetsat, rentav gå att tala om en ’pragmatisk idealism’.  

5.2. Identifikation genom åtskillnad 

Burke menar att division, åtskillnad, är en förutsättning för att identifikation överhuvudtaget 

ska vara möjlig. ”Identification is affirmed with earnestness precisely because there is 

division. Identification is compensatory to division. If men were not apart from one another, 

there would be no need for the rhetorician to proclaim their unity.”
259

 Utan åtskillnad männi-

skor eller grupper emellan skulle behovet av att markera samhörighet inte finnas. Ett sätt att 

retoriskt bygga en grupp- eller partiidentitet är att markera avstånd till andra partier. Som 

Barrling Hermansson skriver i sin avhandling bygger en identitet eller självbild inte bara på 

föreställningar om den egna gruppens egenskaper ”utan också på egenskaper hos omgivande 

grupper, och därmed inte sällan föreställningar om vem man inte är.”
260

 I Löfvens och 

Johanssons tal går det att se hur de framställer sitt parti i kontrast till andra partier. Före om-

läggningen är det som tidigare diskuterats framförallt Sverigedemokraterna som ställs upp 

som en motpart till Socialdemokraterna och allt vad socialdemokratin vill stå för. Uttalandena 

handlar då explicit om SD:s politik, men fungerar samtidigt som en positionering av det egna 

partiet. Budskapet är att ’vi är inte som ni’. (Se analys del 1.) 

 Socialdemokraterna kontrasteras också mot de borgerliga partierna. I interpellations-

debatten 22 maj där fördelningen av asylsökande mellan kommunerna diskuteras menar 

Johansson att flera borgerligt ledda kommuner sviker sitt ansvar.  

Ska alla kommuner ta emot? Ja, jag tycker det. När jag hörde Fredrik Reinfeldt inför valrörelsen 

tala om att vi nu skulle öppna våra hjärtan tyckte jag att det var sympatiskt. Men min första 

reflektion var: Ja, men då kan du väl börja med att öppna Vellinge, Lidingö, Täby, Danderyd eller 

någon av de andra borgerligt styrda kommuner som under åratal har gjort vad de kunnat för att inte 

ta emot flyktingar. […] Jag tror att det är så här: Ska vi klara detta på sikt måste faktiskt alla 

kommuner vara beredda att ta ansvar. Det kan inte bara vara socialdemokratiskt styrda 

kommuner.
261

 

Johansson utmålar de borgerliga som illojala i dubbel bemärkelse. För det första sviker 

borgerligt ledda kommuner genom att inte vilja vara med och dela på det Johansson ser som 

alla kommuners gemensamma ansvar för asylmottagandet, och för det andra uppstår en 

spricka mellan ord och handling när de borgerliga kommunernas agerande ställs i relation till 
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Reinfeldts öppna-era-hjärtan-tal. Mot de opålitliga och oansvariga borgerliga ställs sedan de 

socialdemokratiskt styrda kommuner som tar sitt ansvar.  

Före omläggningen grundar sig Löfvens och Johanssons flyktingpolitiska 

argumentation till stor del på moraliska principer och universella värderingar, medan 

diskussionen efter införandet av den restriktivare politiken förs utifrån ett mer inhemskt 

perspektiv. Behovet att markera avstånd till andra partier kvarstår, men när Social-

demokraterna övergett sin tidigare flyktingpolitiska position innebär det att särskiljandet 

måste ske utifrån andra kriterier. Om det tidigare handlat om vilket parti som är mest och 

minst moraliskt gott, verkar det nu även vara viktigt vem som kan göra anspråk på ”det 

svenska”. Exempelvis tar Löfven i sitt tal från Almedalen 2016 avstånd från SD genom att 

hävda att de står för något ”osvenskt”. ”SD:s ledning sitter där och hetsar på sin öppet 

rasistiska svans, med hatretorik och konspirationsteorier – det mest osvenska som finns.”
262

 

Löfven värderar vidare företeelser genom att tala om vad ”vi”, i betydelsen vi i Sverige, gör 

och inte gör. ”I Sverige hatar vi inte på nätet. I Sverige hetsar vi inte grupp mot grupp. I 

Sverige håller vi ihop.”
263

 ”Svenskt” får i det här sammanhanget funktionen av ett värdeord, 

något positivt, medan dess motsats, det ”osvenska” är negativt laddat. Detta kan jämföras med 

hur socialdemokraten E. G. C. Brandt på 1940-talet fördömde nazismen som något 

”utländskt” och ”osvenskt”, under en tid då värnandet av nationell gemenskap också stod högt 

i kurs.
264

  

Precis som empati och medmänsklighet före den flyktingpolitiska omläggningen var 

åtråvärda egenskaper används nu definitionen av ”det svenska” för att framhäva det egna 

partiets förtjänster. Den stora skillnaden är att medan medmänsklighet är en universell 

värdering med anknytning till Socialdemokraternas internationalistiska idéarv är det 

”svenska” just svenskt. Om budskapet i det första fallet var att ”Socialdemokraterna är de 

goda” blir det i det andra snarare att ”Socialdemokraterna värnar om Sverige”. Eftersom 

retoriken, som Burke uttrycker det till sin natur är adresserad,
265

 innebär det i förlängningen 

att Socialdemokraterna går från att primärt rikta sig mot människor som kan identifiera sig 

med en internationalistisk, moralisk drivkraft till att vända sig mot väljare som kanske snarare 

identifierar sig som svenskar i behov av ett tryggt samhälle. Detta är förstås en generalisering 

och utesluter inte heller att dessa båda poler kan finnas som drivkraft inom samma grupp 

väljare eller inom en och samma person.  
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Att knyta den egna politiken till en idé om det nationella är en gammal social-

demokratisk strategi. Det nationalistiska eller välfärdsnationalistiska spåret löper parallellt 

med det internationalistiska genom Socialdemokraternas hela historia, åtminstone från 1930-

talet då, som Åsa Linderborg beskriver, alla politiska krafter var tvungna att förhålla sig till 

den nationella anda som rådde i samhället.
266

 ”Kampen om hegemonin” skriver Linderborg, 

”var kampen om ’det nationella’”.
267

 Även om dagens socialdemokratiska retorik och 

samhällsdebatt varken kan eller bör likställas med hur det såg ut på 30-talet, ansluter sig 

Löfven i citaten ovan till en kamp om att få göra anspråk på det nationella. Denna ”nationella 

hegemoni” kan också ställas mot den ”godhetens hegemoni” som tidigare utgjorde kärnan i 

den retoriska konflikten kring migrationspolitiken.
268

  

Att utmåla Sverigedemokraterna som ”osvenska” kan betraktas som en retorisk strategi 

för att upprätthålla åtskillnad. En annan sådan strategi är att peka på den ideologiska 

skillnaden. I ett anförande i riksdagens partiledardebatt 13 januari 2016, det vill säga ganska 

kort efter beslutet om att införa den restriktivare flyktingpolitiken, säger Löfven att ”vi”, 

Socialdemokraterna, ”är inte emot invandring av ideologiska skäl som Sverigedemokraterna 

är”.
269

 Formuleringen lämnar utrymme för tolkning. Löfven avvisar i strikt mening inte att 

Socialdemokraterna skulle vara emot invandring, det han säger är att de inte är emot 

invandring ”av ideologiska skäl”. Det öppnar för tolkningen att Socialdemokraterna är emot 

invandring, men av andra skäl till exempel praktiska eller taktiska. Frågan är vad en sådan 

distinktion i så fall har för betydelse. Anses ideologiskt grundade ståndpunkter vara mer djup-

gående och permanenta, ligga närmre partiets själva identitet, så det av den anledningen skulle 

vara mer fördelaktigt att bara ”tillfälligt” och av praktiska skäl vara negativ till invandring? I 

detta ligger förstås även att Socialdemokraterna före omläggningen ofta framhållit 

invandringen som en moralisk fråga, där en positiv syn på invandring stått för det rätta och 

goda medan invandringsmotstånd märkts som moraliskt förkastligt. Den socialdemokratiska 

självbilden, och till viss del även den svenska, har som den kommit till uttryck i Löfvens och 

Johanssons tidigare retorik byggts kring en värdeaxel med Socialdemokraterna som den ena 

polen, det medmänskliga goda, och Sverigedemokraterna som den andra, de onda. 

Påpekandet att Socialdemokraterna till skillnad från SD inte har invandringsmotståndet som 

ideologisk grund kan därför ses som ett sätt att försöka upprätthålla den skillnaden, och 
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därmed också bilden av det egna partiet. Ytterligare ett skäl till att det är den ideologiska 

skillnaden som särskilt lyfts fram kan vara att Socialdemokraterna, i och med införandet av de 

restriktivare asylreglerna, på det sakpolitiska planet närmat sig SD.  

Före omläggningen stod den konflikt som tecknades i talen huvudsakligen mellan att 

stänga flyktingar ute eller hjälpa dem, ont eller gott, antingen eller. De goda, moraliska var 

socialdemokrater och partier på samma sida, de omoraliska ofta sverigedemokrater.
270

 Efter 

omläggningen tecknas istället ett scenario med två extremer där kompromissen, eller den 

gyllene medelvägen framställs som det enda möjliga alternativet, ett alternativ social-

demokratin får representera. I interpellationsdebatten de 11 december 2015 säger Johansson: 

”Oppositionen delar upp sig på olika linjer. Moderaterna vill gå längre. De vill gå från öppna 

hjärtan till stängda gränser. Centern resonerar precis tvärtom. De vill snarare öppna gränserna 

men ha lägre kvalitet i mottagandet.”
271

 Om Centern står för öppna gränser och Moderaterna 

sägs vilja stänga gränserna ställs Socialdemokraterna i mitten som det ansvarstagande 

alternativet till två lika orimliga ytterligheter. Återigen framställs alltså Socialdemokraterna 

som de förnuftiga statsbärarna. Johansson använder också sin beskrivning till att peka på en 

splittring inom alliansen i fråga om flyktingpolitiken och riktad till moderaternas Johan 

Forsell undrar han hur en borgerlig flyktingpolitik egentligen ser ut nu för tiden.
272

 Det är för-

modligen en medveten strategi. Dels kan Socialdemokraterna framstå som stabila och 

ansvarstagande i kontrast till en splittrad allians, dels kan det tolkas som ett försök att flytta 

fokus från sprickan inom den egna regeringen där Miljöpartiet varit motståndare till att strama 

åt flyktingpolitiken.
273

  

5.3. Solidaritet som socialdemokratiskt nyckelord  

Språkvetaren Charlotta Brylla har forskat kring nyckelord, eller honnörsord som positiva 

signalord kan benämnas.
274

 Nyckelord är enligt hennes definition ord med stark signalkaraktär 

som har en framträdande roll i kommunikationen inom en grupp, idéströmning eller under en 

viss tidsperiod. Dessa ord är ofta emotionellt laddade och utgör ett slags komprimerade 

programförklaringar genom att exempelvis sammanfatta ett partis ideologiska ståndpunkter 
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eller förmedla ett viktigt värde. Nyckelorden har på så sätt en viktig retorisk funktion.
275

 För 

att utgå från Burkes retoriksyn är nyckelorden också retoriska i betydelsen identifikations-

skapande. Genom att använda sig av ord som för de införstådda är laddade med en särskild 

betydelse skapas samhörighet, en upplevelse av igenkänning och av att bokstavligen tala 

samma språk.  

Ett nyckelord i Löfvens och Johanssons tal är ”solidaritet”. Solidaritet, på franska 

solidarité, var från början en term inom det franska rättsväsendet.
276

 Under det tidiga 1800-

talet togs solidaritet, i betydelsen social sammanhållning, upp som begrepp inom den i 

Frankrike framväxande samhällsvetenskapen.
277

 När den Första internationalen bildades 1864 

kom ”solidaritet” att bli en viktig paroll. Det var då frågan om solidaritet i form av samman-

hållning förtryckta, eller arbetare, emellan. Begreppet solidaritet har sedan dess kommit att 

inta en central plats i arbetarrörelsens språkbruk och därmed även i de svenska social-

demokraternas retorik.
278

 Sett till en svensk kontext har begreppet solidaritet kommit att få en 

tydlig vänsterprägel. Det utesluter inte att även partier på andra sidan höger-vänsterskalan kan 

använda ordet, men det fungerar ändå som ett slags identitetsmarkör. Solidaritet är de ’röda 

partiernas’ paroll.
279

  

Enligt Nationalencyklopedins ordbok innebär solidaritet en ”känsla av samhörighet med 

och beredvillighet att stödja och hjälpa andra människor särsk. sådana som tillhör den egna 

gruppen”.
280

 Om känslan av grupptillhörighet är en förutsättning för solidaritet bygger grupp-

känslan i sin tur på möjligheten till identifikation. Vilka som ska omfattas av solidariteten 

avgörs av de kriterier som ligger till grund för urvalet av grupp. Utifrån frågan ’vem ska 

solidariteten riktas emot’ skulle det därmed gå att urskilja olika typer av solidaritet som til-

lämpats inom svensk socialdemokrati, till exempel den klassolidaritet som internationalen och 

de tidiga svenska Socialdemokraterna grundade sig på – en solidaritet arbetare emellan.   

I Löfvens och Johanssons diskussioner om migrationspolitiken tillämpas solidaritets-

begreppet på lite olika sätt. I flera av talen och anförandena före omläggningen används det i 

betydelsen solidaritet med människor på flykt. I ett interpellationssvar från 9 juni 2015 säger 
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till exempel Johansson: ”Att bereda skydd åt dem som är i behov av det är både vårt ansvar 

och en del av vår solidaritet med utsatta.”
281

 På samma sätt menar han i riksdagens aktuella 

debatt 25 september 2015 att människors vilja att hjälpa de som flyr till Sverige visar på en 

”grundläggande solidaritet i folkdjupet”.
282

 Bakåt i tiden återfinns uppfattningen om flykting-

mottagande som en solidaritetshandling bland annat i Socialdemokraternas invandrarpolitiska 

program från 1978. Där slås fast att: ”För socialdemokratin är flyktingpolitiken ett av de 

viktigaste bevisen på internationell solidaritet omsatt i praktisk handling.”
283

 Identifikations-

skapande är för att knyta an till Burke ett sätt att överbrygga skiljelinjer, att hitta en minsta 

gemensam nämnare att förenas kring.
284

 Om solidaritet bygger på känslan av samhörighet så 

är det genom identifikationsprocesser den samhörigheten skapas. Identifikation är således en 

förutsättning för solidaritet. När Löfven före den flyktingpolitiska omläggningen framhåller 

att flyktingar är ”människor som du och jag”,
285

 och att ”en människa är en människa är en 

människa, oavsett var i världen hon befinner sig”,
286

 uppmanar han därigenom till 

identifikation över de gränser som skiljer människor åt. Budskapet är att vi alla är människor 

och därmed är bundna till varandra av en gemenskap. Det är frågan om en universell mellan-

mänsklig solidaritet.  

Även efter november 2015 fortsätter Löfven och Johansson att åberopa ”internationell 

solidaritet”,
287

 men då inte i första hand som argument för att Sverige ska ta emot flyktingar. 

Internationell solidaritet behöver inte heller nödvändigtvis betyda detsamma som stort 

flyktingmottagande. Genom Socialdemokraternas historia har den internationella solidariteten 

i stor utsträckning handlat om att ge stöd åt andra länders arbetar- eller demokratirörelser. 

Trots att Sverige tog emot en stor andel flyktingar från bland annat Chile,
288

 grundade sig den 

internationella solidaritet som blev vänsterns och Socialdemokraternas signum på 60- och 70-

talets framförallt på ett stöd till självständighets- och rättighetskamper i andra länder. Den 

internationella solidariteten har också varit en viktig drivkraft för svensk, och särskilt social-

demokratisk, biståndspolitik.
289

 I sommartalet 21 augusti 2016 lyfter Löfven fram just det 
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svenska ekonomiska biståndet till FN:s flyktingkommissariat som bevis för att Sverige, trots 

åtstramningen av flyktingpolitiken, fortsätter att visa ansvar och solidaritet. ”Vi fortsätter ta 

stort ansvar i världen – därför att detta är vår värld, också vi är beroende av att världen blir en 

bättre plats. Och för att solidariteten är en värdering som inte känner av några lands-

gränser.”
290

 Denna solidaritet med länder nära konfliktområden verkar av talen att döma 

framförallt vara inriktad på ekonomiskt bistånd, inte på avlastning genom att ta emot 

flyktingar som befinner sig där.  

När det gäller den internationella solidariteten rymmer den även en hierarkisk ordning, 

en ojämlikhet att förhålla sig till. Rikare länder hjälper fattigare eller mer lyckligt lottade 

människor hjälper de som inte haft samma tur. Den typen av solidaritet bygger fortfarande på 

en likhet enligt tanken om att vi alla är människor och därför en del av samma, universella 

gemenskap, men i praktiken råder ändå en obalans som, om än inte nödvändigtvis, skapar ett 

maktförhållande. Detta skiljer den internationella solidariteten från det ursprungliga 

solidaritetsbegreppet som internationalen och den tidiga svenska arbetarrörelsen grundade sig 

på då det rörde sig om en solidaritet undertryckta emellan. 

Solidaritetsbegreppet har inte bara tillämpats om relationer människor emellan utan 

också för att tala om länders skyldigheter gentemot varandra. I det invandrarpolitiska 

programmet från 1978 framhålls att flyktingmottagande är ett uttryck för internationell 

solidaritet. Samtidigt hävdas i ett annat stycke att en hård reglering av arbetskrafts-

invandringen är att visa internationell solidaritet eftersom fattigare länder annars skulle riskera 

att tömmas på arbetskraft och därmed hindras i sin utveckling.
291

 I det första fallet gäller det 

solidaritet med individer. I det andra fallet rör det sig om solidaritet med hela länder vilket 

ibland kan gå ut över enskilda individers strävande mot ett bättre liv. Denna mellanstatliga 

form av solidaritet förekommer även i Löfvens och Johanssons tal. Löfven talar åter-

kommande under hela analysperioden om att verka för en solidarisk flyktingpolitik inom EU 

och efter omläggningen motiveras den restriktivare flyktingpolitiken med att EU brustit i 

solidaritet. ”När EU brast i solidaritet och ansvar så blev situationen i Sverige ohållbar” som 

det heter på första maj 2016.
292

 Det är i det sammanhanget inte primärt solidaritet med männi-

skor på flykt som avses. Istället är det EU-länderna som ska vara solidariska med varandra 

genom att dela på ansvaret för de människor som kommer till Europa. Ur den aspekten fram-

står Sverige som den utsatta parten i behov av andras solidaritet. Tillämpat på EU:s asyl-
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politik genomgår solidaritetsbegreppet också en betydelseförskjutning, från en frivillig hjälp 

grundat i ömsesidig gemenskap till att snarare stå för regelstyrd plikt. Samma tillämpning av 

”solidaritet” förekommer även applicerat på nationell nivå i förespråkandet av att alla svenska 

kommuner bör ”ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.”
293

  

Solidaritet kan i likhet med de processer Burke beskriver för identifikation både över-

brygga och upprätta gränser. Skiljelinjerna mellan de som omfattas av solidariteten upplöses 

medan gränsen mot ”de andra” blir skarpare. När Socialdemokraterna under Per Albin 

Hansson gick från arbetarparti till att vilja vara ett parti för hela folket var det ett sätt att 

mjuka upp de tidigare starka klasslojaliteter arbetarrörelsen och socialdemokratin byggt på. 

Solidariten skulle, som Jenny Andersson påpekar, inte längre bara gälla arbetare till arbetare 

utan mellan alla människor i folkhemmet Sverige.
294

 Istället för klassolidaritet byggde 

folkhemstanken på en nationell solidaritet. I gengäld gick den nationella solidariteten till viss 

del ut över den internationella, som under andra världskriget då Hansson i egenskap av stats-

minister satte den inhemska stabiliteten före stöd till andra länders kamp mot Nazityskland.
295

  

I Löfvens och Johanssons tal dras ingen generell skiljelinje mellan nationell och inter-

nationell solidaritet. Tvärtom betonas vid flera tillfällen att Sveriges och svenska invånares 

väl är beroende av goda internationella relationer.
296

 Däremot förekommer det efter att 

flyktingpolitikens lagts om antydningar om att ett för högt flyktingmottagande kan riskera den 

inhemska solidariteten. Det skulle utifrån detta gå att tala om en konkurrerande solidaritet. I 

sitt jultal 2015 argumenterar Löfven för att flyktingmottagandet inte får gå ut över andra 

samhällsåtaganden, för i så fall får vi ett samhälle som ”slits isär”, där ”egoismen segrar över 

solidariteten”.
297

 Här rör det sig om solidaritet som bärare av det Löfven gärna refererar till 

som den svenska modellen, ett samhälle som håller ihop, där alla gör sin plikt och därmed 

också får sina rättigheter tillgodosedda. Den svenska modellen bygger, som det heter i 

regeringsförklaringen 2016, på tillit och solidaritet. ”Det kan beskrivas som ett ömsesidigt 
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samhällskontrakt. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Med rättigheter 

följer skyldigheter och eget ansvar.”
298

  

Den socialdemokratiska retoriken har traditionellt varit uppbyggd kring både ett 

rättighets- och skyldighetstemat som i den klassiska frasen ”Gör din plikt kräv din rätt”. I talet 

på första maj 2017 betonar Löfven att denna plikt också gäller de som kommer till Sverige 

och beviljas asyl. ”Den som får stanna möter samma rättigheter och skyldigheter som alla 

andra: Lär dig svenska, gör dig anställningsbar, jobba och bidra. Vi ska inte tro att den som 

flytt över halva världen är svag och behöver tas om hand. Oftast är det precis tvärtom!”
299

 Det 

som i andra sammanhang beskrivs som en solidaritetsprincip får här snarast formen av ett 

krav. Det är skyldighetsdelen av det ömsesidiga samhällskontraktet som betonas, vilket kan 

ge intryck av att människor, i det här fallet nyanlända, skulle försöka smita ifrån sitt ansvar 

mot gemenskapen. Löfvens uttalande om att nyanlända inte behöver tas omhand kan även 

ställas mot Johanssons uttalande före omläggningen om att Sverige ska vara just ”en 

hjälpande hand” för de flyktingar som kommer.
300

 Det råder däremot inte någon nödvändig 

motsättning mellan kravet på att människor ska komma i arbete och viljan att hjälpa med-

människor. Att få ett arbete kan tvärtom ses som en hjälp till ett tryggare och friare liv och 

just ”rätten till arbete” har därför varit en gammal socialdemokratisk paroll.
301

 Även om båda 

synsätten framhåller värdet av att människor arbetar, finns en ändå viktig skillnad i perspektiv 

och människosyn. Den som talar om ”rätt” till arbete utgår från att människor i allmänhet har 

en egen vilja att arbeta och göra rätt för sig, men att det ibland kan behövas stöd från sam-

hället för att den viljan ska förverkligas. Att hjälpa den enskilde till arbete blir i det avseendet 

en solidaritetshandling. Att tala om ”skyldigheten” att arbeta indikerar däremot att människor 

inte vill eller inte anstränger sig tillräckligt mycket för få ett arbete. Ur den aspekten måste 

samhället därför ställa krav på individen. Den arbetslöse framstår då som osolidarisk, någon 

som bryter eller till och med hotar det gemensamma samhällskontraktet.
302

  

Brylla skriver om nyckelordens ”skenbara klarhet”.
303

 Ett ord som solidaritet ger intryck 

av att stå för något bestämt och vara ett starkt ställningstagande, men rymmer i själva verket 

en tvetydighet som gör det vagt. Bara sett till det invandrarpolitiska programmet från 1978 
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förekommer en rad mer eller mindre olika innebörder av ”soldaritet”. Det talas där om 

solidaritet ”mellan alla folk”, ”mellan invandrare och svenskar”, ”över alla språk och nations-

gränser”, ”mellan in- och utvandringsländer” och ”med förtryckta som flyr undan politisk 

diktatur, terror och rasförföljelse”.
304

 Vagheten gör samtidigt ”solidariteten” användbar. För 

att referera till Burke är det i det tvetydiga möjligheten till förändring eller förskjutning finns, 

”it is in the areas of ambiguity that transformations take place”.
305

 Den socialdemokratiska 

användningen av solidaritetsbegreppet kan paradoxalt nog också betraktas som både 

konsekvent och inkonsekvent. Konsekvent på det viset att ”soldaritet” fortsätter vara ett 

centralt värde i den socialdemokratiska retoriken och här förekommer i vart och vartannat av 

Löfven och Johanssons tal. Inkonsekvent därför att begreppet kan appliceras på många olika, 

ibland motsatta, politiska ståndpunkter och åtgärder. Töjbarheten gör det möjligt för Social-

demokraterna att fortsätta tala om solidaritet även sedan flyktingpolitiken lagts om. 

Att begreppet förekommer frekvent är i sig ett tecken på dess betydelse för den social-

demokratiska identiteten. Soldaritet är ett ord eller begrepp som åtminstone inom social-

demokratin och arbetarrörelsen är mycket positivt betingat och på grund av sin historiska 

laddning har stor betydelse för den egna självbilden. Därmed finns ett egenvärde i att kunna 

knyta det egna politiska agerandet till just solidaritet. Solidariteten används dessutom som ett 

slags image eller varumärke för det Sverige socialdemokratin vill visa upp internationellt. I 

sommartalet 2015 talar exempelvis Löfven om att visa för världen att ”vi är de modernaste, de 

mest utvecklade, inte trots vår vilja till jämlikhet och solidaritet, utan på grund av den. Det 

kommer vara ett Sverige att vara stolt över”.
306

 Begreppet fyller genom sin positiva laddning 

också en legitimerande funktion. Det som är solidariskt är rätt. Att solidaritet sedan i 

praktiken kan betyda allt från att välkomna människor på flykt till att värna den svenska 

välfärden verkar inte frånta begreppet dess centrala, identitetsskapande funktion.  

6. Avslutande diskussion 

Att studera motivkonstruktioner är att rekonstruera, eller konstruera, vissa motiv på bekostnad 

av andra möjliga. En analys utförd med den metoden blir med nödvändighet subjektiv och 

också selektiv, vilket inte förhindrar att den kan komma fram till intressanta och i 

sammanhanget giltiga slutsatser. Burkes tanke med pentaden som analysverktyg var heller 
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inte att den skulle fungera som en fast mall. Snarare skulle den vara en källa till inspiration.
307

 

Retoriska analyser kan utföras på många sätt. En klassisk logisk-analytisk inriktad 

argumentationsmodell som Toulminmodellen hade exempelvis gett verktyg för att mer 

strukturerat värdera relevans och hållbarheten i enskilda argument.
308

 Att utgå från Burke 

öppnar samtidigt för andra frågeställningar. Kombinerat med ett angreppsätt som Ljunggrens 

känslopolitiska ger det utrymme för att analysera hur annars svårgripbara aspekter som moral 

och känslor och spelar in i utformandet av politisk retorik. Det är aspekter som hör till den 

mänskliga naturen och därför alltid är närvarande, men som blir särskilt framträdande inom 

ett så etiskt och emotionellt laddat område som det flyktingpolitiska.  

Ämnet svensk flyktingpolitisk retorik är långt ifrån uttömt. Intressant för framtida 

studier vore att bredda perspektivet till att omfatta de övriga riksdagspartiernas flykting-

politiska retorik. Det vore också angeläget att gå djupare inom Socialdemokraterna för att 

studera de spänningar som funnits och finns mellan olika delar av partiet när det gäller i 

argumentation i flyktingfrågan.  

Enligt Burke kan det mänskliga sociala samspelet förstås som ett drama framfört och 

uttolkat med språkets hjälp. Den politiska verksamheten är i hög grad en del i det sociala spel 

våra samhällen är uppbyggda av, och också ett drama i egen rätt. Som andra former av socialt 

samspel förhåller sig politiken till det Burke kallar hierarkier eller sociala ordningar – normer 

som anger vad som är rätt och fel, viktigt och mindre viktigt, förnuftigt och oansvarigt. När 

dessa spelregler ändras anpassar spelarna sina drag. Burke skriver i A Grammar of Motive att: 

”a given political situation may be said not to change people in their essential character, but 

rather to favor, or bring to the fore (to ‘vote for’), certain kinds of agents (with their 

appropriate actions) rather than others”.
309

 En viss situation ger en viss typ av spelare eller 

politiker. Samtidigt är politikerna med och skapar både regler och spelplan genom att 

formulera de problem politiken ska syfta till att lösa. Som analysens första del visar har det 

skett en omsvängning i fallet socialdemokratisk flyktingpolitik när det gäller just etablerandet 

av spelplanen. Såväl situationen som politikens mål har omformulerats. Socialdemokraterna 

har gått från en politik baserad på universella idéer om medmänsklighet, där det är en 

moralisk plikt att hjälpa människor på flykt, till en politik grundad i nationell hänsyn med 

målet att begränsa flyktinginvandringen. 
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Politiken är ett speciellt spel på så sätt att spelarna eller politikerna, förutom att de 

själva är med och utformar spelplan och regler därtill är beroende av en annan part, nämligen 

väljarna, för att överhuvudtaget få mandat att delta i spelet. Detta skapar en svår balansakt. 

Hur mycket ska ett parti som Socialdemokraterna hålla fast vid tidigare principer och hur 

mycket ska de anpassa sig efter omständigheter och opinionsvindar? Å ena sidan ska ett parti 

kanske framförallt förstås som en åsiktsgemenskap och måste för att framstå som trovärdigt 

kunna urskiljas bland andra partier. För det krävs en igenkännbar profil som står sig över tid. 

Ett parti utan identitet har inget att ge vare sig väljare eller partimedlemmar. Å andra sidan får 

ett parti som inte tillräckligt många identifierar sig, eller delar substans med för att citera 

Burke, svårt att hävda sitt existensberättigande. Därmed inte sagt att identiteten behöver vara 

fastlåst. Den socialdemokratiska partihistorien med sina spänningar mellan reformister och 

revolutionärer mellan pragmatism och idealism, internationalism och värnande av nationell 

stabilitet visar hur identitet är något som hela tiden omformas och omförhandlas.  

I inledningen till den här uppsatsen ställdes frågan hur ett och samma parti kan 

argumentera för två politiska hållningar som vid en första anblick verkar stå i motsats till 

varandra? Svaret kan delas upp i två nivåer. Dels gäller det den argumentationstekniska 

aspekten, hur Löfven och Johansson språkligt bär sig åt för att presentera sin politik så över-

tygande som möjligt. Som analysens första del visat går det här att se hur Löfven och 

Johansson ”möblerar om” bland pentadens delar. Scenen förflyttas från lidande människor i 

krigszoner och på flykt till ett Sverige där sängplatserna åt nyanlända tagit slut och 

kommunerna är pressade. Temat ”människan som människa” ges mindre utrymme och 

flyktingmottagandet som system desto mer. Detta arrangerande av motiv kan, som Burke 

skriver, vara mer eller mindre medvetet, men säger ändå mycket om talarens bakomliggande 

syften, vad som i ett visst sammanhang prioriteras och värderas.
310

 Utöver den tekniska 

aspekten finns en annan djupare dimension. Om Burkes ”drama” inte reduceras till ett ytligt 

skådespel, utan förstås som något större, mer existentiellt betingat uppstår frågor om hur det 

på ett moraliskt plan är möjligt att byta inställning utan att förlora sin identitet.
311

 Införandet 

av hårdare asylregler är ett brott mot i talen tidigare uttryckta uppfattningar om gott och rätt. 

Utifrån Burke är sådana brott förenade med skuld.  

Den argumentationstekniska och den moraliska dimensionen kan förstås inte skiljas åt, 

utan är tätt sammanlänkade. Frågor om skuld och identitet måste hanteras med hjälp av 

retoriska strategier. Retoriskt sett förhåller sig Socialdemokraterna till skuldfrågan genom att 
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dels skjuta ansvaret ifrån sig och peka på ”det nödvändiga” i situationen, dels förflytta den 

flyktingpolitiska diskussionen till områden där andra värdeskalor gäller. Beslutet från 

november 2015 markerar en vändpunkt, men när analysmaterialets tal och anförande placeras 

i kronologisk ordning går det att utläsa en gradvis förändring. Nära inpå omläggningen finns 

fortfarande en stolthet över Sveriges insats. Den gamla värdeskalans kvardröjande märks 

också i Löfvens och Johanssons angelägenhet att förklara och försvara beslutet, det vill säga 

det var ett svårt beslut men som ett parti med ansvar för det svenska samhällets stabilitet anser 

sig Socialdemokraterna inte haft något val. Skulden läggs på de andra EU-länder som inte 

tagit sitt ansvar. Ju längre bort från november 2015 man kommer desto mer etableras den nya 

politiken som norm och i takt med det verkar behovet att försvara omläggningen minska. I de 

senare talen läggs mindre vikt vid att förklara nödvändigheten i den nya asylpolitiken än vid 

att peka på ohållbarheten i den gamla. Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte längre ser 

det som positivt att förknippas med den tidigare generösa flyktingpolitiken, något som inte 

minst blir tydligt när den börjar tillskrivas de borgerliga, då i form av en anklagelse.  

Burke menar att två centrala aspekter av retoriken är att den bygger på identifikation 

och att den till sin natur är adresserad.
312

 Före omläggningen av flyktingpolitiken är den 

Socialdemokratiska identiteten, så som den kommer till uttryck i talen och anförandena, 

grundad i ett delande av gemensamma värden som empati och medmänsklighet. ”Vi” i 

Löfvens och Johanssons tal är de empatiska, goda, som delar en sorg över att människor i 

världen lider, och är beredda att agera för att försöka göra något åt det. Detta förhållningssätt 

är också kopplat till en stolthet. Det är en kollektiv stolthet som både inbjuder till och befäster 

en föreställning om inte bara Socialdemokraterna utan även Sverige som land och svenskarna 

som folk. Således tackar Löfven på manifestationen 6 september ”alla över hela Sverige som 

sluter upp för solidariteten” genom att välkomna nyanlända,
313

 och Johansson talar stolt om 

”en grundläggande solidaritet i folkdjupet”.
314

 Flyktingmottagandet blir en del i berättelsen 

om det öppna, humana, landet Sverige och dess solidariska befolkning. Efter att flykting-

politikens lagts om förändras den identitet som skrivs fram. De människor Löfven och 

Johansson tidigare var så stolta över, som arbetade hårt för att hjälpa nyanlända flyktingar 

fortsätter sannolikt att existera utanför talen, men ges inte längre samma utrymmen i den 

socialdemokratiska retoriken. Det är inte de som utgör det ”vi” Socialdemokraterna vänder 

sig till.  

                                                           
312

 Burke 1969b, s. 45. 
313

 Löfven, Tal på manifestation för asylmottagande på Medborgarplatsen, Stockholm, 6 september 2015. 
314

 Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen, 25 september 2015, anf. 2. 



66 
 

I en signerad ledare i Dagens Nyheter om Socialdemokraternas identitet skriver Erik 

Helmersson att ”Löfven har att ta hänsyn till två mycket starka partitraditioner: en konservativ 

’välfärden och svenska jobb först’-linje respektive en radikal dröm om internationalism och 

solidaritet med världens utsatta”
 
.
315

 Om det före omläggningen är det internationalistiska och 

solidariska som förs fram, riktar sig retoriken sedan mer mot väljare som kan identifiera sig 

med den andra välfärdsvärnande traditionen. Här måste Socialdemokraternas omsvängning 

sättas i ett större sammanhang. Det rör sig kanske i själva verket inte så mycket om en social-

demokratisk omprövning av tidigare värden som om ett försök att orientera sig mot en större 

opinionsmässig förändring, där såväl andra partier som media tenderat att bli mer negativa i 

inställningen till invandring.
316

 Sverigedemokraterna, ett parti där invandringskritiken är 

kärnan, har växt kraftigt i de senaste valen och bland de Sverigedemokratiska väljarna finns 

LO-medlemmar som traditionellt sympatiserat med Socialdemokraterna.
317

 Tappet av LO-

väljare är förmodligen ett hårt slag mot den socialdemokratiska självbilden av att vara det äkta 

arbetarpartiet. När Socialdemokraterna i och med den nya flyktingpolitiken söker närma sig 

dessa väljargrupper rör det sig därför om mer än ett omskapande av partiidentiteten. Det är 

också ett försök till återskapande – en strävan att återupprätta förtroendet hos de som tycker 

att socialdemokratin svikit dem.
318

  

Hos Socialdemokraterna finns allt sedan Per Albin Hanssons dagar en ambition att vara 

ett parti för ”hela svenska folket”, för alla. Utifrån Burkes teorier om identifikation innebär 

det att den gemensamma nämnaren, den punkt där talare och åhörare kan mötas i en ömse-

sidiga strävan, måste vara så pass generell att en bred grupp människor kan omfattas av den. 

Alternativet är att hålla sig med flera parallella identiteter eller inriktningar, anpassade till 

olika väljargrupper. Ju större splittringen inom väljarkåren är desto svårare blir det också att 

nå ”alla”. Som Wästberg och Lindvall skriver har frågor om invandring och mångkultur fått 

en allt större politisk betydelse de senaste åren. Det är frågor som är nära knutna till identitet 

och moral, där väljarkåren är tydligt polariserad och som också härrör till en annan konflikt-
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linje än den traditionella höger-vänsterskalan där ekonomiska fördelningsfrågor varit 

centrala.
319

 Det är en mycket svår balansgång Socialdemokraterna har att hantera om de vill 

behålla väljare som känt sig hemma i den tidigare internationalistiskt, moraliskt grundade 

politiken och samtidigt närma sig missnöjda väljare som kanske sökt sig till 

Sverigedemokraterna. En lösning på den ekvationen, eller åtminstone ett uttryck för 

dilemmat, syns i hur känslopolitiken bedrivs. När Löfven appellerar till en oro och otrygghet 

är det ett sätt att bekräfta ett upplevt missnöje samtidigt som gränsen mot hat, våld och 

extremism fortsätter hållas tydlig. Att Sverigedemokraterna beskrivs som en del av det 

hatiska, splittrande klimatet, bidrar till att upprätthålla distansen.  

En annan strategi för att hantera den identifikatoriska balansakten är att framställa den 

nuvarande politiken som en fortsättning på en socialdemokratisk tradition. Löfven betonar till 

exempel i sina tal efter omläggningen av flyktingpolitiken att Socialdemokraterna ”alltid” 

stått för en ”reglerad invandring”.
320

 Ordet ”alltid” indikerar en kontinuitet. Detta ska nog 

ändå inte förstås så mycket som ett sätt att visa för tidigare väljare att man fortsätter vara 

samma parti som en strävan att täcka över det faktum att Socialdemokraterna tidigare stått för 

en invandringsvänligare politik. Det är riktigt att det finns en konstans så till vida att Löfven 

även före november 2015 förespråkar en reglerad invandring, liksom flera tidigare parti-

program gör. ”Reglerad invandring” är dock inget begrepp med fast innebörd. I stort sett inne-

bär det bara att invandringen på något sett är reglerad – det var den före hösten 2015 och det 

är den nu. Det är alltså en skenbar kontinuitet. Eftersom Sverige aldrig haft helt öppna 

gränser, oavsett vilka som suttit vid makten, är den ”reglerade invandringen” inte heller något 

specifikt socialdemokratiskt. Lite på samma sätt fungerar det med ett socialdemokratiskt 

nyckelord som ”solidaritet”. I det fallet rör det sig om ett ännu mer ideologiskt laddat ord som 

utgör en tydlig identitetsmarkör, men som genom sin obestämdhet eller töjbarhet också kan 

omfatta lite vad som helst. Konstansen ligger därmed på ett språkligt plan, snarare än ett sak-

politiskt.
321

  

Historiskt sett har det ”socialdemokratiska” omfattat både pragmatisk kompromiss-

politik och idealistisk glöd, både svenskt folkhem med den nationella välfärden som 

viktigaste projekt och starkt förespråkande av internationell solidaritet. För dagens social-

demokratiska politiker finns det därför olika spår att falla tillbaka på beroende på situation, 
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målgrupp och syfte. De två linjerna skiljer sig åt i prioriteringar och står ibland i konflikt med 

varandra. De tilltalar också delvis olika väljargrupper. Samtidigt har båda inriktningarna visst 

stöd i en socialdemokratisk tradition. Den stora frågan borde kanske därför inte vara vad som 

är mest socialdemokratiskt, utan vilket parti Socialdemokraterna ska bestämma sig för att 

vara. 

Retorik är handling och handlingar kan för att referera till Burke varken vara sanna eller 

falska. Med det inte sagt att det skulle sakna betydelse hur en politisk fråga eller ståndpunkt 

framställs, långt därifrån. Allt mänskligt handlande eller tänkande har språket som grund. De 

berättelser tillvaron inordnas i påverkar hur vi förhåller oss till omvärlden och till de männi-

skor vi delar världen med. Vilka utgångspunkter och perspektiv den flyktingpolitiska 

retoriken byggs upp kring har därför stor betydelse – för Socialdemokraternas identitet som 

parti och för samhällsdebatten i stort. 
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7. Sammanfattning 

Uppsatsen har analyserat hur Socialdemokraterna argumenterar kring migrationspolitiken före 

och efter beslutet i november 2015 att anpassa svensk asyllagstiftning till EU:s miniminivå. 

En central fråga har varit hur åtstramningen motiveras utåt och i förhållande till den egna 

partiidentiteten. Flyktingfrågan knyter också an till två konfliktlinjer som funnits inom 

Socialdemokraterna genom historien där den ena går mellan visionär idealism och pragmatisk 

dagspolitik, den andra mellan internationalism och värnande av nationell stabilitet och 

välfärd. Dessa spänningar återspeglas i de identitetskonflikter Socialdemokraterna har att 

hantera i samband med omläggningen av flyktingpolitiken.  

Utifrån Kenneth Burkes pentadmodell har analysen kunnat visa på en förskjutning av 

fokus i Socialdemokraternas flyktingpolitiska retorik från flyktingars lidande och universella 

idéer om medmänsklighet och moralisk plikt till ett mer nationellt perspektiv där svensk 

välfärd och samhällsservice prioriteras. Den restriktivare flyktingpolitiken rättfärdigas dels 

med hänvisning till den svåra omvärldssituationen som en tvingande omständighet och dels 

genom att de EU-länder som tagit emot ett mindre antal flyktingar görs till syndabockar som 

får skulden för att Sverige hamnat i en situation där hårdare politik anses vara enda utvägen. 

Med stöd i Jens Ljunggrens forskning om socialdemokratisk känslopolitik har uppsatsen 

också analyserat vilken roll känslor som stolthet, oro och trygghet spelar i den flykting-

politiska argumentationen. En slutsats är att medan Sverige före omläggningen beskrivs som 

en trygg fristad för människor på flykt, tenderar bilden sedan att skifta till att skildra ett 

samhälle vars trygghet hotas av polarisering, brottslighet och sociala klyftor. 

Socialdemokraterna ikläder sig då rollen som en garant för trygghet och stabilitet.  
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