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Abstract 

 

Uppsatsens syfte är att jämföra den danska och den svenska migrationspolitiken 

och undersöka varför det existerar skillnader mellan dessa till synes väldigt lika 

länder. Detta genom att framförallt granska de historiska och politiska aspekterna 

i respektive land.  Frågeställningen grundar sig i varför det existerar stora 

skillnader i den aktuella migrationspolitiken. Vi utgår ifrån en mest-lika design 

som metod under uppstatsens gång. Den teoretiska referensramen belyser den 

historiska aspekten och de politiska mönstern. Utifrån dessa teorier skapas tre 

hypoteser som ligger till grund för det empiriska materialet i studien. Slutligen 

kommer endast två av dessa teorier att stärkas. De slutsatser som dras är att 

skillnaderna mellan migrationspolitiken beror på två faktorer, dels historiska 

erfarenheter och berikning av migration men även hur det den nationella politiken 

har formats genom åren.  

 

 

Nyckelord: migrationspolitik, Sverige, Danmark, flyktingar, 

arbetskraftsinvandring,  

Antal ord: 9 070 
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1.Inledning 

__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras en bakgrund av Sverige och Danmark vad gäller invandring, valet 

vi har gjort av länderna, begrepp som är centrala för studien och avslutningsvis redovisas 

syftet och problemformuleringen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Globala kriser, konflikter och ekonomiska faktorer har lett till ökade flyktingströmmar 

världen över.
1
 De stora flyktingströmmarna har kommit till Europa i högre grad än andra 

kontinenter.
2
 Detta har lett till att invandringsfrågan under de senaste åren fått mycket 

utrymme i Skandinavien. Med denna utveckling är en frammarsch av högerpopulistiska 

partier i parlamenten ett faktum.
3
 

Sverige har utmärkt sig i Europa under decennier för att ha en öppen flyktingpolitik, 

dock är det nya politiska klimatet inte förenlig med vad det brukade vara.
4
 

I Danmark är motståndet mot invandring av samma karaktär som 

Sverigedemokraternas politik sedan 1990-talet vilket har bidragit till att danskarna har en 

mycket striktare flyktingpolitik. Danmarks migrationspolitik har blivit så pass strikt att den 

har kritiserats av UNHCR som är FN:s flyktingkommissariat.
5
 

Frågan som vi undrar över är hur två till synes lika länder som Danmark och Sverige 

har haft helt olik utveckling vad gäller migrationspolitik. Varför är Danmarks 

migrationspolitik betydligt mer restriktiv än den svenska? Varför finns det skillnader mellan 

dem?  

                                                           
1
Svenska Dagbladet. Ökade flyktingströmmar till Sverige. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okade-flyktingstrommar-till-

sverige_7382920.svd  2012-11-30 
2
UNHCR 2011 refugee statistics: full data. The Guardian. http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jun/20/refugee-

statistics-unhcr-data#data 2013-01-05 
3
Fores. Extremhögern i Europa. Kapitel 4 Rasistiska partier i maktposition s. 12-13. Lisa Bjurwald. 

http://fores.se/assets/201/fores_pp_extremh%C3%B6gern_i_europa.pdf  2012-12-30 
4
Svenska Dagbladet. Vi behöver se över regler för invandring. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-se-over-

regler-for-invandring_7709304.svd 2013-01-05 
5
Dagens Nyheter. ”Dansk asylpolitik förebild för EU” http://www.dn.se/nyheter/varlden/dansk-asylpolitik-forebild-for-eu 

2012-11-30 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okade-flyktingstrommar-till-sverige_7382920.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/okade-flyktingstrommar-till-sverige_7382920.svd
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jun/20/refugee-statistics-unhcr-data#data
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jun/20/refugee-statistics-unhcr-data#data
http://fores.se/assets/201/fores_pp_extremh%C3%B6gern_i_europa.pdf
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-se-over-regler-for-invandring_7709304.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-se-over-regler-for-invandring_7709304.svd
http://www.dn.se/nyheter/varlden/dansk-asylpolitik-forebild-for-eu
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1.2 Bakgrund 

Sverige och Danmark är två grannländer i Skandinavien som är lika varandra i många centrala 

avseenden. Båda länderna har i sin moderna historia utvecklat ett omfattande och väl 

utvecklat välfärdssystem och är föredömen internationellt.
6
 De har även historiska, kulturella 

och socioekonomiska likheter.
7
 Trots likartade system och gemensam kulturell bakgrund 

existerar en skillnad i tillämpningen av migrationspolitiken. 

Migrant Integration Policy Index (MIPEX) mäter integrationspolitiken i alla 

EU:s medlems stater samt Norge, Schweiz, Kanada och USA.
8
  Statistik från år 2009 visar att 

andelen av befolkningen med utländsk bakgrund i Danmark ligger på 5,8 procent,
9
 55 procent 

av dessa kom ursprungligen från ett europeiskt land.
10

 Samma statistik visar att Sverige har 

13,8 procent
11

 varav 54 procent av dessa hade ett europeiskt påbrå.
12

 

Mätningar från Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and 

Migration Policies (IGC) visar att Sverige jämfört med Danmark har haft ett mycket högre 

tryck av asylsökanden under de senaste decennierna. Enligt deras statistik tog år 2011 Sverige 

emot 29 648 asylsökanden samtidigt som siffran i Danmark låg på 3 811 asylsökanden. Detta 

innebär att Sverige ligger topp tre i Europa med antalet asylsökanden, endast Tyskland och 

Frankrike tar in fler. Av de som sökte i Sverige fick 12 726 personer asyl (43 procent)
13

 

medan siffran i Danmark låg på 1258(33 procent).
14

 Räknat på de här siffrorna beviljar 

Sverige tio gånger fler asylsökanden än Danmark. I arbetskraftsinvandringen finns också 

skiljaktigheter. Antal personer som år 2009 beviljades arbetstillstånd i Sverige var 18 978 

samtidigt som det i Danmark låg på 7 420 personer.
15

 

Sedan år 2001 som Dansk Folkeparti, som präglas av högerpopulism, varit vid 

regeringsmakten har Danmark skaffat sig några av de mest restriktiva invandringslagarna i 

                                                           
6
Brochmann, Grete & Hagelund Anniken m.fl. Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010.New York: 

Palgrave Macmillan, 2012. E-bok s.1 
7
Green-Pedersen, Christoffer & Odmalm, Pontus. Going different ways? Right-wing parties and the immigrant issue in 

Denmark and Sweden, Journal of European Public Policy, Vol. 15, No. 3, (2008) s.367 
8
Migrant Integration Policy Index; MIPEX 2012.http://www.mipex.eu/ 2012-12-30 

9
Migrant Integration Policy Index; Danmark. http://www.mipex.eu/denmark 2012-11-26 

10
Nationalencyklopedin; Danmark Befolkning. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/danmark/befolkning2012-11-26 

11
Migrant Integration Policy Index; Sweden. http://www.mipex.eu/sweden 2012-11-26 

12
Statistiska Centralbyrån; Finland vanligaste ursprungslandet för utrikes födda. 

http://www.scb.se/Pages/Article____333049.aspx2012-12-30   
13

Migrationsverket; Asylsökanden 2011.http://www.migrationsverket.se/info/6061.html 2012-11-25 
14

Udlændingestyrelsen; Asyl. http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/2012-11-26 
15

Migrant Integration Policy Index; Sweden & Danmark. http://www.mipex.eu/sweden&http://www.mipex.eu/denmark 
2012-11-26 

http://www.mipex.eu/
http://www.mipex.eu/denmark
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/danmark/befolkning
http://www.mipex.eu/sweden
http://www.scb.se/Pages/Article____333049.aspx
http://www.migrationsverket.se/info/6061.html
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/
http://www.mipex.eu/sweden
http://www.mipex.eu/denmark
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hela EU. Således, betydande skärpningar i migrationspolitiken har genomsyrat dansk politik 

det senaste decenniet.
16

 

Åtskillnader mellan länderna återfinnes även i tillämpningen av 

integrationspolitiken. Trots ländernas likheter har Danmark valt som många andra europeiska 

länder att applicera en restriktiv integrationspolitik medan Sverige har valt en att föra en mer 

liberal och mild politik.  MIPEX som tidigare nämnts undersöker även vilka länder inom 

Europa applicerar en nationell politik som främjar integration. De analyserar sju faktorer som 

påverkar invandrares integration som till exempel flexibiliteten på arbetsmarknaden, 

antidiskriminering, utbildning etc.
17

 I deras mätningar hamnade Sverige högst upp, följt av 

Portugal och Kanada, medan Danmark ligger på 15:e plats följt av Frankrike och Grekland. 

Det innebär att Danmark praktiserar ett mindre gynnsamt system för invandrare och deras 

integration.
18

 Nedan finns ett diagram med mätningar från 2007 och 2010 som visar 

skillnaderna i de olika faktorerna i respektive land.
19

 

 

                                                           
16

Ohlsson, Erik. Skuggor över Danmarks flyktingpolitik. Dagens Nyheter. 2006-02-03http://www.dn.se/2012-11-26 
17

Migrant Integration Policy Index;About 2012.http://www.mipex.eu/about 2012-11-26 
18

Migrant Integration Policy Index; Countries.http://www.mipex.eu/countries 2012-11-26 
19

Migrant Integration Policy Index. 
http://www.mipex.eu/play/radar.php?chart_type=radar&countries=15,37&objects=1,2,3,24,70,106,147,180,220&periods=
2007&group_by=country 2012-11-26 

http://www.dn.se/
http://www.mipex.eu/about
http://www.mipex.eu/countries
http://www.mipex.eu/play/radar.php?chart_type=radar&countries=15,37&objects=1,2,3,24,70,106,147,180,220&periods=2007&group_by=country
http://www.mipex.eu/play/radar.php?chart_type=radar&countries=15,37&objects=1,2,3,24,70,106,147,180,220&periods=2007&group_by=country
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Kommentar: Detta är ett polärdiagram där värden ritas för varje kategori längs en separat axel som börjar i mitten av 

diagrammet och slutar i den yttre ringen. Enligt MIPEX innebär den yttersta ringen 100 poäng och pricken i mitten innebär 0. 

Till exempel innehar Sverige 100 poäng i sin arbetsmarknadspolitik för invandrare medan Danmark har 60 poäng, det 

innebär att Sverige genomför den bästa arbetsmarknadsmodell för grupper av nyanlända.
20 

 

 

1.3 Val av Urval  

Vi valde i denna studie att titta på Sverige och Danmark eftersom det är två grannländer i 

Skandinavien som liknar varandra på många sätt; historiskt, kulturellt, traditionellt, ha starka 

egalitära värderingar, politiskt(dominerats av socialdemokratiska regeringar) samt 

välutvecklad välfärdsmodell.
21

 Länderna samarbetar även inom olika politiska områden som i 

Nordiska rådet 
22

 och är medlemmar i Europeiska Unionen(EU).
23

 Trots väldigt lika har båda 

länderna valt olika riktningar i deras migrationspolitik.
24

  Vi anser att Sverige och Danmark är 

mycket lika eftersom länderna delar många grundläggande karaktärsdrag, därför är det 

intressant att undersöka varför det existerar skillnader i just migrationspolitiken. Således, 

uppsatsen är en komparativ studie av Danmark och Sverige.
25

 Dessa länder har även valts på 

grund av personliga intressen och ländernas aktualitet i den politiska debatten för 

immigration. Att någon av de andra skandinaviska länderna inte valdes istället motiveras med 

att Danmark har kritiserats hårt av FN för sin restriktiva flyktingpolitik och beviljar väldigt få 

personer asyl jämfört med de andra skandinaviska länderna. Norge skulle kunnat vara 

tänkbart alternativ. Dock menar vi att Norge, till skillnad från Danmark, dels inte är medlem i 

Europeiska unionen men framför allt för att Norge inte har utmärkt sig för att ha en lång 

erfarenhet av högerpopulistiska partier som Danmark.  

 

                                                           
20

Migrant Integration Policy Index; Sweden.http://www.mipex.eu/sweden, 2012-12-30   
21

Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010 s.2, 11-12 
22

Nordiska rådet. Länder och områden http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/laender-och-omraaden 2013-01-06 
23

Nordiska rådet. Om nordisk försvarsamarbete. http://www.norden.org/sv/om-
samarbetet/samarbetsomraaden/foersvar/om-nordiskt-foersvarssamarbete 2013-01-06 
24

Brochmann,Grete m.fl s. 2, 11-12 
25

Esaiasson, Peter mfl. Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: Nordstedts 
Juridik AB, 2012 s. 108-109 

http://www.mipex.eu/sweden
http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/laender-och-omraaden
http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/samarbetsomraaden/foersvar/om-nordiskt-foersvarssamarbete
http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/samarbetsomraaden/foersvar/om-nordiskt-foersvarssamarbete
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1.4 Begreppsanvändning  

För att närmare kunna ge en förklaring på vad uppsatsen handlar om och att förstå det 

övergripande syftet behövs några viktiga begrepp redas ut för att kunna tolka vad vi menar. 

En bättre förklaring av våra viktigaste begrepp kommer att bidra till en tydlighet när vi skriver 

om olika begrepp. I denna studie kommer vi principiellt använda oss av begreppet 

migrationspolitik som vi tänker beskriva som den politik länderna bedriver när det gäller 

invandring- och flyktingpolitik.
26

 Invandrings- och flyktingpolitik är två begrepp som behöver 

förklaras innan vi går vidare. Invandringspolitik är enligt Nationalencyklopedins definition: 

”[…]principerna för utländska medborgares rätt att bosätta sig i Sverige”.
27

 Vidare beskriver 

nationalencyklopedin flyktingpolitik som regleringar, det vill säga integration och mottagning 

som gäller flyktingar och dess anhöriga samt asylsökanden. I begreppet flyktingpolitik 

rymmer också det internationella biståndet men det kommer inte att beröras i detta arbete.
28

 

Begreppet som används för att beskriva samspelet och underlättningen av integrationen 

mellan samhället och invandrarna men också flyktingar kallas för invandrarpolitik.
29

 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ge en bättre förståelse för vilka faktorer som ligger bakom 

skillnaderna i Danmarks och Sveriges migrationspolitik.  Studien ska även ge en bild av hur 

den nuvarande synen på invandring har växt fram i respektive land. Det mångkulturella 

samhället och integration kommer inte att behandlas så omfattande. 

 

Vår frågeställning är:  

Varför existerar skillnader mellan Sveriges och Danmarks migrationspolitik? 

 

Det som är det intressanta är varför det existerar skillnader i migrationspolitiken i två 

karaktäristiskt lika länder. Vi är medvetna om att det inte finns en orsak utan flera. Att försöka 

                                                           
26

Regeringskansliet. Migrations- och asylpolitik. http://www.regeringen.se/sb/d/9685; 2012-12-21 
27

Nationalencyklopedin.Invandringspolitik.www.ne.se, 2012-12-21 
28

Nationalencyklopedin.Invandringspolitik.www.ne.se,  2012-12-21 
29

Nationalencyklopedin.Invandringspolitik.www.ne.se 2012-12-21 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/9685
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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svara på frågan utifrån en teori eller att ge ett svar är givetvis svårt och det är heller inte vår 

ambition att göra. Det vi har försökt göra istället är att genom flera olika teorier binda 

samman dessa för att få ett svar på en mer övergripande fråga.  

Vi hade tänkt att uppsatsen skulle svara på hur det är, därmed kommer vi att göra en 

empirisk studie. Vi kommer dock att gå djupare och förklara varför det existerar skillnader i 

respektive länders migrationspolitik.
30

 Vi försöker skönja skillnader mellan ländernas 

migrationspolitik och svara på varför det finns skillnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Esaiasson m.fl. Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad. s. 26-27 
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2.Metod och Material 

__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras val av metod och material, även en diskussion bedrivs kring för -

och nackdelar med vår metodval. 

__________________________________________________________________________________ 

2.1 Metod  
Vi har valt att genomföra en kvalitativ analysmetod som innebär att det krävs en noggrann 

förståelse av detaljer. Enligt boken Metodpraktikan av Peter Esaiasson m.fl. innebär 

kvalitativstudie ”[…]ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens 

delar, helhet och den kontext vari den ingår[…]”Med hjälp av en kvalitativ analys ska texter 

angående dansk och svensk migrationspolitisk undersökas och förklaras. Ett annat 

tillvägagångssätt skulle kunna ha varit en kvantitativ metod. En kvalitativ undersökning är 

mindre abstrakt och sifferbaserade än en kvantitativ studie
 
 och vi anser att en kvalitativ studie 

passar bäst för vår undersökning eftersom vi eftersträvar en bättre förståelse varför det 

existerar skillnader i dansk och svensk migrationspolitik.
31   

Den metod som används för att undersöka skillnaderna i uppsatsen är en 

teoriprövande studie då vi använder två relevanta teorier om varför det finns skillnader i 

ländernas migrationspolitik.
32

 Sedermera utvecklar vi tre empiriskt prövbara hypoteser. 

Hypotes är ett antagande som är begränsad i tid eller rum medan teori är ett antagande som är 

mer generellt.
33

  Slutsaten blir att vi försvagar eller förstärker en teori med hjälp av 

hypoteserna. 

Det finns olika metoder som kan beskrivas som teoriprövande; till exempel 

experimentell design, statistisk design, fallstudiedesign och jämförande design. Denna 

undersökning är av karaktären jämförande design, detta betyder att vi kommer att ta en mest 

lika-design som innebär att det som skiljs åt och det som ska undersökas är den oberoende 

variabeln; migrationspolitik. För att få svar på vår frågeställning tar vi två länder som är lika 

varandra, Sverige och Danmark. Dessa två är lika varandra i grundläggande avseenden men 

har olika utfall i sin migrationspolitik. Därmed är en mest-lika design ett bra 

                                                           
31

Esaiasson. Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad s. 11, 197-198, 210 
32

Esaiasson. Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad s. 40 
33

Esaiasson. Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad s.38-39 
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tillvägagångsätt.
34

 Slutligen sammanfattar vi vårt resultat och kopplar tillbaka till vår 

ursprungliga frågeställning. Nedan följer en tabeller för att visa hur tänker. 

  

 Sverige Danmark 

Starka egalitära värderingar  X(Lika) X(Lika) 

Politisk X(Lika) X(Lika) 

Välutvecklad välfärdsmodell X(Lika) X(Lika) 

Migrationspolitik Y(Olika) Y(Olika) 

 

Som tidigare nämnt är oberoende variabel migrationspolitiken och de beroenden variablerna 

kommer att bestå av våra hypoteser som vi senare presenterar i studien. 

 

2.2 Material 

Eftersom uppsatsen är av karaktären jämförande studie mellan två länder, där vi försöker se 

en eller flera skillnader, så hittade vi material där vi kunde peka på skillnader mellan länderna. 

Dessa källor ligger till grund för de olika hypoteserna vi har ställt upp. För att testa hypotesen 

använder vi oss av material från propositioner som är vårt primärmaterial. Följaktligen bygger 

vårt sekundärmaterial på böcker, artiklar, statistik, rapporter och Internetkällor.
35

 Det vi 

gjorde med materialet var att endast ta med det viktigaste och väsentligaste för vår uppsats, 

resten sållades därför bort för att inte gå in på olika aspekter som visserligen kan ha med 

migrationspolitik att göra men som inte kommer att ge oss mycket av värde. Problem som vi 

har stött på vid sökandet har varit tillgången till det danska materialet.  Det har inte varit lika 

lätt att hitta relevanta rapporter och språket har varit ett hinder ibland. 

Undersökningen kommer att avgränsa sig till Sverige och Danmark geografiskt 

och tidsmässigt från 1930-talet fram till idag. Denna studie ger även en historisk aspekt till 

dessa länders olika vägar mot sin nuvarande migrationspolitik. Angående den historiska och 

politiska aspekten har en selektion gjorts eftersom omfattningen av uppsatsen är begränsad 

och därmed inkluderas inte alla relevanta perspektiv från perioden. 

                                                           
34

Esaiasson. Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad s.101-103 
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2.3 För- och nackdelar av vår metodval 

Fördelen med att använda teoriprövande metod är att det inte blir en ”dataanpassad” teori, 

alltså vi anpassar inte vår teori till det empiriska materialet
36

 som är lättare att göra vid en 

teoriutvecklande undersökning. Nackdelen med vår metodval, mest lika designen, är att man 

aldrig kan vara säker på att analysenheterna är relativt homogena. Även så lika stater som 

Sverige och Danmark skiljer sig åt i andra aspekter än bara migrationspolitiken.
37

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

Esaiasson. Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad s.113 
37

Esaiasson. Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad s.103 



Lunds universitet  STVA21 
Statsvetenskapliga Institutionen                   HT12 
  Handledare: Maria Strömvik 
 
   

14 
 

3.Teori  

___________________________________________________________________________ _______ 

Här presenteras teorier om historiska erfarenheter och förändrade mönster i politiken som 

grundorsaker till förekomsten av skillnader i länders migrationspolitik. Teorin leder sedan 

fram till tre hypoteser.  

__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel lägger vi fram teorier som skulle kunna förklara varför det existerar skillnader. 

För att kunna påbörja vår studie krävs att vi har en eller flera teorier som belyser varför det 

existerar skillnader i olika länders migrationspolitik. Utgångspunkten har varit att hitta 

relevanta förklaringsmodeller för att sedan bygga hypoteserna med rötter i teorierna. Detta 

eftersom vi ansåg dem vara mest trovärdiga förklaringarna till länders olika migrationspolitik. 

Eftersom det saknas relevanta övergripande teorier sedan tidigare om varför olika länders 

migrationspolitik skiljer sig åt hämtas därför teorier från olika författare. Bland det bästa vi 

kunde hitta inom området var en studie av Lukas Slothuus som heter; Immigration Policy and 

Controversy in Sweden and Denmark.
38

 Från Lukas Slothuus studie har vi fått ut en teori som 

används i vår undersökning. Vi kommer nedan att presentera teorin. Den andra teorin hämtar 

vi från Christoffer Green-Pedersen och Pontus Odmalm studie; Going different ways? Right-

wing parties and the immigrant issue in Denmark and Sweden.
39

 Denna teori uppfattades mest 

relevant för att kunna förstå dem politiska mekanismerna som är en grund i hur 

migrationspolitiken utvecklas i olika länder. Med hjälp av två författare har vi kommit fram 

till två teorier som vi tror är relevanta för att gå vidare, delvis för att vi inte förmådde att hitta 

mer lämpade teorier som åtminstone skulle kunna ge upphov till förklaringar men också för 

att teorierna i sig skulle kunna fungera som enskilda förklaringar. Ur dessa två teorier har vi 

tagit fram tre hypoteser som vi anser är viktiga faktorer för tillämpa en generös eller restriktiv 

migrationspolitik. En kritisk diskussion som vi har haft om teoriernas brister är bland annat att 

ingen av teorierna förklarar de ekonomiska faktorerna och arbetslöshet i ett land som en av 

orsakerna. Dock måste vi reservera oss för att det i så fall bara skulle förklara varför 

människor röstar på ett högerpopulistiskt parti snarare än varför ett land utövar en restriktiv 

migrationspolitik. 

                                                           
38

Slothuus, Lukas. Immigration Policy and Controversy in Sweden and Denmark. Student Pulse, Vol,3, No, 3, (2011) 
39

Green-Pedersen, Christoffer & Odmalm, Pontus. s. 367–368 
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3.1 Teorin om historiska erfarenheter 
Enligt Lukas Slothuus finns det flera faktorer som bidrar till att vissa länder utövar en mer 

restriktiv migrationspolitik än andra. Han menar att den största faktorn ligger i en nations 

historiska erfarenheter som han delar in i ytterligare två spår. För den första; länder som har 

en relativt heterogen befolkning tenderar att inta en mer positiv inställning till immigration 

eftersom de har tidigare erfarenheter av att hantera och förvalta sina minoriteters önskemål 

gentemot majoriteten.  Därmed intar de en mer öppen attityd för invandrare. För det andra; ett 

lands tidigare erfarenheter av flyktingströmmar och immigration påverkar nationens 

förhållningsätt och attityd mot invandrare och immigration.
40

 En kritik av teorin är att 

Slothuus inte utvecklar vad han anser med minoriter. Minoriter kan även innebära en 

ursprungsbefolkning och han ger heller ingen hänvisning vilka band minoriten ska ha till 

nationen. 

 

 

3.2 Teorin om förändrade mönster i politiken 
En annan teori till att migrationspolitiken skiljer sig åt i olika länder är hur den nationella 

politiken har utvecklats.
41

Studien är skriven av Christoffer Green-Pedersen och Pontus 

Odmalm. De går in på huruvida det kan vara så att de högerpopulistiska partierna och deras 

inträde i respektive nationella parlament kan sätta agendan för migrationspolitiken. Den 

politiska konsensusen som finns mellan höger- och vänsterblocken rubbas när ett nytt parti 

profilerar sig med ett dittills outnyttjat och icke omdiskuterat område. Green-Pedersen och 

Odmalm anser även när högerpartier tar efter högerpopulistiska åsikter är en avgörande faktor 

till varför länders migrationspolitik blir olika. Dessa två, att stabiliteten mellan bryts och 

högerpartiernas position, menar författarna gör ett stort avtryck på ett land och förändrar hela 

den politiska kartan i grunden. I vissa länder får högerpopulistiska partier plats i parlamenten 

som gör dessa partier unika för väljare därmed sitter de kvar. När etablerade partier blir 

beroende av dessa så stärks deras roll i den nationella politiken. De menar utifrån dessa 

faktorer kan det hjälpa till att få ett helhetsperspektiv på varför det finns skillnader. 

Författarna lyckas inte helt beskriva på vilket sätt ländernas högerpartier skiljer sig åt. 

                                                           
40

Slothuus, Lukas. Immigration Policy and Controversy in Sweden and Denmark. Student Pulse, Vol,3, No, 3, (2011) 
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Dessutom menar de att högerpartierna i Sverige och Danmark har gått åt samma håll och att 

Sverige inte är mycket bättre i sin migrationspolitik. Visst kan man skönja skillnader, men 

författarna närmar sig en slutsats att Sverige och Danmark liknar varandra mer och mer. 

 

3.3 Hypoteser 

Utifrån dessa teorier så har vi utformat tre stycken hypoteser som ska testas för att se om det 

finns stöd för dem. En hypotes är ett antagande som är välgrundat och har till syfte att 

beprövas.
42

 Hypoteserna ligger till grund för den empiriska delen som sedan leder till ett 

resultat, där vi bekräftar eller förkastar hypoteserna.  

3.3.1 Hypotes 1 

Ett lands erfarenheter av att tillgodose deras minoriteters behov bidrar till en mildare 

migrationspolitik. 

3.3.2 Operationalisering efter hypotes 1 

Med minoritet menar vi en grupp av människor som inte utgör en dominerande ställning i 

samhället i förhållande till resten av befolkningen. Gruppen åberopar en samhörighet i språk, 

religion eller kultur. I denna undersökning utgår vi ifrån den svenska regeringens 

minoritetsspråksproposition, SFS 1998/99:43, som definierar nationell minoritet som en 

grupp som har mer än hundra år av historiska band till landet.
43

 Därför kommer inte alla 

existerande grupper av minoriter i Danmark och Sverige att redovisas eller vara aktuell för 

denna studie. Vi testar denna hypotes genom att börja med att undersöka vilka minoriteter 

som officiellt är erkända i Danmark och Sverige samt vilka år minoriteterna blev erkända. Till 

sist undersöker vi kort minoritetspolitiken i respektive land. Denna undersökning har 

betydelse för studien eftersom vi vill jämföra ländernas politiska och sociala erfarenheter av 

minoriteter samt hur länderna har tagit hänsyn till minoriteterna och deras situation. 

3.3.3 Hypotes 2  

Länders tidigare erfarenheter och berikning av invandring påverkar inställningen till 

immigration. 

                                                           
42

Esaiasson. Metodpraktikan konsten att studera samhälle individ och marknad s.38-39 
43
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3.3.4 Operationalisering efter hypotes 2  

Enligt Slothuus teori ingår både Sverige och Danmark i ”Äldre Europa” som utgörs av länder 

som fick stora strömmar av invandring efter andra världskriget. Följaktligen, båda länderna 

har haft relativt lika erfarenheter av invandring.
44

 Men för att kunna besvara vår hypotes 

undersöker vi närmare på inflödet av immigrationen i respektive land. I denna studie 

undersöker vi den svenska och danska erfarenheten och inflödet av invandare genom att titta 

närmare på arbetskraftinvandring och flyktinginvandring. Denna del av uppsatsen fokuserar 

på tiden från 1930 till slutet av 1980-talet eftersom vi behöver avgränsa oss men även för att 

denna period präglades markant av invandring. Denna tid är också relevant för att förstå 

skillnaderna i dagens inställning till immigration i respektive land.  

Enligt Nationalencyklopedin innebär arbetskraftsinvandring en invandring av 

permanent eller tillfällig arbetskraft till ett land.
45

 Flyktinginvandring är motsatsen till 

arbetskraftsinvandring eftersom det är politiska förhållanden i hemlandet som har orsakat 

utvandringen.
46

 Vi redovisar ingående flyktingströmmarna på 1900-talets senare hälft i 

respektive land. Denna undersökning gör vi för att se om det finns skillnader i 

invandringsmönstret och de politika återgärderna som togs då. 

Vår definition av ordet flykting baseras på FN:s flyktingkonvention som räknar 

en flykting som ”en eller flera person/er som inte kan bo kvar i sitt hemland av olika 

anledningar och som riskerar förföljelse på grund av ras, religion eller politiska åsikter. Detta 

inkluderar även individer som har varit tvungna att lämna sitt land på grund av krig eller att 

individers ursprungliga land är nära ett krig”.
47 

3.3.5 Hypotes 3 

Vi anser att en av de bidragande orsakerna till att ländernas migrationspolitik skiljer sig åt kan 

vara det som vi menar är det politiska mönstret som förändras i ett land. Vi anser att det finns 

en skillnad i hur migrationspolitiken ser ut i Danmark respektive Sverige.  

 

                                                           
44

Slothuus, Lukas. Immigration Policy and Controversy in Sweden and Denmark. 
45

National encyklopedin; Arbetskraftinvandring. www.ne.se 2012-12-27 
46

National encyklopedin; Flyktinginvandring. www.ne.se 2012-12-27 
47

Ruthström, Cecilia m.fl. Vem är flykting? Om flyktingpolitik, begrepp och tolkningar: Rapport 13. Stockholm: 

Regeringskansliets Offsetcentral. 1991 s.27 
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3.3.6 Operationalisering efter hypotes 3 

Med förändrade politiska mönster menar vi de förändringar i politiken som länderna 

genomgått i tidsperioder och hur förändringarna har påverkat den nationella 

migrationspolitiken. Vi tror att en av orsakerna till varför Danmark är restriktiv i sin 

migrationspolitik har att göra med hur politiken har utvecklats sedan 1990-talet i Danmark.  

Detta kan i sin tur vara förklaringen till den restriktiva migrationspolitiken. Vi undersöker om 

påverkan av tidiga högerpopulistiska influenser i parlamentet bidrar till att landets 

migrationspolitik blir restriktiv. Vi testar detta genom att se om regeringar har påverkats av 

eller behövt samarbeta med högerpopulistiska partier sedan de kom in i parlamenten.  
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4.Empiri 

__________________________________________________________________________________ 

Här presenteras det empiriska material som har utvecklats genom undersökningen.  

__________________________________________________________________________________ 

4.1 Minoriteter och minoritetspolitik 

 

4.1.1 Sveriges erkända minoriteter och minoritetspolitik 

År 1995 beslöt den svenska regeringen att tillsätta en utredning för att kunna ansluta sig till 

den europeiska stadgan om nationella minoriteters rättigheter.
48

 Den svenska 

minoritetsspråkskommittén överlämnade tre år senare ett betänkande vid namnet, Steg mot en 

minoritetspolitik. De innehöll återgärder för att Sverige skulle kunna följa bestämmelserna i 

konventionen.   

Februari år 1999 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter.
49

 Det innebar att fem minoriteter blev nationellt erkända; judar (25 

000), romer(35 000–40 000), samer (15 000-20 000) som även är ett urfolk, sverigefinnar(450 

000) och tornedalingar.
50

 Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige 

under lång tid, har långa historiska band och åberopar en samhörighet. Samma år fick 

dessutom samerna en särskild ställning som urfolk och en särskild samepolitik inrättades. 

Således, minoritetspolitiken infördes som politikområde år 2000 i anslutning till att Sverige 

ratificerade konventionen.
51

 Men enligt konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens 

beslut från 1999 existerar fortfarande brister för att förverkliga och nå målen inom 

minoritetspolitiken.
52

 

Den tidigare minoritetspolitik som den svenska staten bedrev för samerna 

präglades under 1800-1950-talet av fördomar och rasism.
53

 Även romer blev utsatta för 
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Konstitutionsutskottets Uppföljning. 2004/05:RFR3  Nationella minoriteter och minoritetsspråk – konstitutionsutskottets 
uppföljning av 1999 års riksdagsbeslut  Bakgrund, innehåll och resultat. Stockholm,Konstitutionsutskottet s.10 
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Minority Rights Group International; Swedish overview. http://www.minorityrights.org/1501/sweden/sweden-
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52

Konstitutionsutskottets Uppföljning. 2004/05:RFR3 s.13-15 
53

 Nationalencyklopedin; Samepolitik.http://www.ne.se/rep/samepolitik-rasism-och-diskriminering 2012-12-31 

http://www.minorityrights.org/1501/sweden/sweden-overview.html
http://www.minorityrights.org/1501/sweden/sweden-overview.html
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/rep/samepolitik-rasism-och-diskriminering


Lunds universitet  STVA21 
Statsvetenskapliga Institutionen                   HT12 
  Handledare: Maria Strömvik 
 
   

20 
 

övergrepp, kränkningar och särbehandling under hela 1900-talet. Följaktligen, den svenska 

staten bedrev under lång tid en assimileringspolitik där man trängde undan och 

marginaliserade minoriteter. 
54

 

 

 

4.1.2 Danmarks erkända minoriteter och minoritetspolitik 

Danmark kom att ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

redan år 1997. Den danska regeringen valde att endast förklara den tyska minoriteten(15 

000−20 000) i södra Jylland som en nationell minoritet. Danmark har kritiserats från den 

rådgivande kommittén för ramkonventionen för att inte officiellt förklarat grönländare och 

färöingar som minoriteter.
55

 Den danska regeringen har svarat med att beskriva Grönland och 

Färöarna som självstyrande delar av det danska riket och har hänvisat till självstyrelselagen 

från 1948 respektive 1978, som de menar innehåller en hög grad av skydd för minoriteter.
56

 I och med tvister och förändringar mellan den tyska och danska gränsen i 

århundranden har den tyska minoriteten nära den dansk-tyska gränsenen långa historiska band 

till Danmark. En minoritetspolitik infördes som politikområde redan år 1955 i Danmark. Då 

undertecknades Köpenhamns- och Bonndeklarationerna mellan Västtyskland och Danmark. 

Deklarationen innehåller skrivelser som manar de danska myndigheterna att tillgodose 

minoritetens intressen. Deklarationerna skyddar på motsvarande sätt den dansktalande 

minoriteten i Tyskland. Vidare grundades år 1983 Det tyske mindretals sekretariat. Det 

särskilda sekretariatet innehar uppgifter som att upprätthålla kontakter med Folketinget, 

regeringen samt företräda minoritetens intressen. Därtill, sekretariatets chef som är utvald av 

minoriteten deltar som dansk representant vid internationella möten om minoritetsfrågor.
57

 I 

Sverige inrättades något motsvarande, sametinget för samerna så sent som år 1993. 

Sametinget anses som en statlig myndighet som har till uppgift att bland annat besluta om 

fördelningen av statens bidrag till samisk kultur och samisk organisationer.
58
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4.2 Historiska erfarenheter av immigration 

4.2.1 Sveriges arbetskraftinvandring  

Perioden av arbetskraftsinvandring åsyftar två decennier i svensk historia, 1950-talet och 

1960-talet. Vid efterkrigstiden upplever Sverige en industriell expansion, till skillnad från 

andra länder i Europa som hade drabbats av andra världskriget förödelser. Situationen i 

Sverige bidrog till en enorm brist på arbetskraft. Följaktligen, både 1950- och 1960- talet 

präglades av arbetskraftsinvandring
59

 och en gemensam nordisk arbetsmarknad upprättades år 

1954 där krav på pass, visum, uppehåll- och arbetstillstånd mellan de nordiska länderna 

avskaffades för att främja bristen på arbetskraft.
60

 

Under denna period kom arbetskraften till Sverige främst från Norden.
61

 

Statistik visar att år 1955 var cirka 116 000 invandrare som arbetade i Sverige, vilket 

motsvarade 3,7 procent av den arbetsföra befolkningen. 60 procent var från de nordiska 

länderna, finländare bestod av den största gruppen.
62

 Under senare delen av1950-talet riktades 

rekryteringen mot f.d. Västtyskland, Nederländerna, Österrike, Belgien och Grekland. Under 

1960-talet dominerades arbetskraftinvandringen istället av personer från f.d. Jugoslavien.
63

 

Efter 1970 började invandringen ändra karaktär. Arbetskraftsinvandringen minskade i 

samband med en lågkonjunktur samtidigt som flyktinginvandringen ökade till Sverige. 

Perioden 1970-1985 ses som en övergångsfas från arbetskraftsinvandring till 

flyktinginvandring.
64

 

 

4.2.2 Sveriges flyktinginvandring 

Från slutet av 1930-talet hade invandringen till Sverige överstigit utvandringen. Under andra 

världskriget ökade flyktinginvandring kraftigt till följd av att de nordiska grannländerna drogs 

in i kriget.
65

 Det var flyktingar främst från de nordiska grannländerna, 110 000 finländare, 43 

000 norrmän, 18 000 danskar och 30 000 balter som fann en fristad i Sverige. Således, detta 

kom att förändra Sverige till ett invandrarland.
66
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Under efterkrigstiden 1945-1960, bestod flyktingar från länder i kris. De flesta 

flydde undan kommunismen i Baltikum och Östeuropa. Nästa stora flyktingström till Sverige 

var på 1970-talet från Latinamerika efter militärkuppen i Chile och det genomsnittliga antalet 

flyktingar var vid denna period drygt 1000 per år. Antalet mottagna flyktingar kom att ändras 

till över 10 000 flyktingar på 1980-talet när kriget mellan Iran och Irak bröt ut och 

oroligheterna i Syrien, Libanon och Eritrea. 
67

 

Enligt Christer Lunds bok om svensk invandring har Sverige efter 1970-talet 

haft en generös flyktingpolitik i internationell jämförelse.
68

 

 

4.3 Danmarks migrationshistoria  
 

4.3.1 Dansk Arbetskraftsinvandring  

Det existerade en arbetskraftsinvandring på 1960-talet och 1970-talet i Danmark men den var 

inte omfattande eftersom en ekonomisk tillväxt nådde Danmark mycket senare.  På 1960-talet 

hade invandrare inte rätt att stanna i Danmark och få anställning utan särskilt tillstånd. 

Tillståndet var dessutom specifik, alltså det fanns inte en allmän inträdesbiljett till den danska 

arbetsmarknaden. Om en invandrare ville byta jobb var den tvungen att göra en ny ansökan. 

Den danska perioden av arbetskraftinvandring var relativ restriktiv och återhållsam. En 

officiell rapport från 1971 uttrycker det så här: 

 

“It can be stated that there is no tradition in Denmark for foreign labour from countries that differ considerably 

from Denmark with regard to culture, language and customs. On the one hand, this can give rise to tensions in 

the population, and on the other hand it can provide the population with new impulse” 

 

När väl en ekonomisk expansion nådde Danmark på 1970-talet och arbetskraft behövdes 

debatterades det mycket om ifall invandringen skulle slå ut den inhemska arbetskraften. 

Sverige var ett exempel som Danmark fruktade eftersom växande antalet invandrare hade 
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ökat arbetslöshet. Således, arbetsministeriet i Danmark införde ett förbud mot nya utländska 

arbetare senare under 1970-talet.
69

 

 

4.3.2 Dansk flyktinginvandring 

Danmark hade redan i början under 1930-talet stora flyktingströmmar från Tyskland. Ungefär 

250 000 tyskar befann sig i Danmark under kriget. Detta skedde under en tid som Danmark 

brottades med att hålla uppe sin ekonomi, därmed kom flyktingarna att bli en belastning. För 

att råda bot på problemet valde Danmark att bilda särskilda läger för de tyska flyktingarna tills 

de gradvis skulle lämna landet.  

Nästa flyktingström till Danmark var vid efterkrigstiden då människor flydde 

kommunismen i Tjeckien och Polen. Fortfarande var det kontroversiellt med flyktingar, det 

fördes diskussioner om invandrare och flyktingar öppet. Till skillnad från Sverige infördes ett 

system vid efterkrigstiden där flyktingar beviljades asyl efter nationalitet och inte efter 

individuell prövning, detta system kom att begränsa mottagandet av flyktingar.
70

 

Från 1970-talet började allt fler utomeuropeiska flyktingar tas emot land annat 

från Chile, Vietnam, och Uganda men det var fortfarande begränsat i antal.
71

 På 1980-talet 

ökade flyktingmottagandet i Danmark från några hundra per år tilldrygt 8000 per år. Denna 

plötsliga ökning berodde bland annat på kriget mellan Iran och Irak och oroligheter i Libanon. 

Men diskussioner fördes politiskt om hur många flyktingar som skulle tas emot och hur stor 

ekonomisk börda Danmark kunde axla.
72

 Antalet flyktingar i Danmark har alltid varit relativt 

begränsad i förhållande till Sverige.
73

 

4.4 Förändring i den nationella politiken 
Som tidigare nämnt liknar Danmark och Sverige varandra bland annat kulturellt och 

socioekonomiskt men det finns en avgörande skillnad i ländernas migrationspolitik.
74

 Då 

länderna fram till slutet av 1980-talet förde en liknande migrationspolitik som efter 1990-talet 

har tagit olika riktningar.
75
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När det gäller hanteringen av invandrare beskriver David Goodhart citerad av Thomas 

Hylland Eriksen ”Danmark och Sverige som ytterligheter i västeuropeiskt sammanhang: 

Sverige hade omfamnat multikulturalismen, medan Danmark hade stramat åt både 

invandrings- och integrationspolitiken”.
76

  

Bakgrunden till Sveriges multikulturalism hittas i propositionen från den svenska 

regeringen år 1997 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till 

integrationspolitik. Där beskrivs att Sverige övergår från invandringspolitik till en 

integrationspolitik.77 De mål som fastställdes för integrationspolitiken var: 

 

”(…)alla som bor i Sverige, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, skall ha lika 

rättigheter och möjligheter, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som 

grund och en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans 

och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för. Det 

integrationspolitiska arbetet skall inriktas på att ge stöd till individers försörjning och 

delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden och verka för 

kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka 

diskriminering, främlingsfientlighet och rasism”
78

 

 

Följaktligen, till skillnad från Danmark tillämpar Sverige en integrationspolitik 

baserad på principerna om mångfald och mångkulturalism.
79

 I Danmark har man antagit en 

mer assimileringspolitik där invandrare enbart ska anpassa sig, och den danska 

migrationspolitiken är fokuserad på danskhet och den nationella identiteten.
80

 

 

” (…) The Danish integration policy has as its starting point that every newcomer has a 

responsibility for his or her own integration. The Danish integration policy has several 

objectives. One objective is to safeguard the newcomers’ possibilities for participation 
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in society on equal terms with other citizens. Another goal is that newcomers as fast as 

possibly get self-supporting through a job. It is also an objective that every newcomer 

gets an understanding of the Danish’s society’s fundamental democratic values. 

Another important aspect is the endeavour to have the whole society and its institutions 

take part in the integration of newcomers.”
81

 

 

4.4.1 Politiken i Danmark 

Den danska politiken har präglats av högerblocket som har varit starkare än vänsterblocket, 

trots det har socialdemokraterna haft makten, då som i minoritetsregering,
82

 vilket har gjort att 

högerblocket många gånger har haft majoritet.
83

  Skillnaden mellan Sverige och Danmark i 

det här avseendet har varit att den svenska socialdemokratin har haft starka regeringar under 

lång tid.
84

  

Fram till början av 1980-talet utmärkte sig den danska migrationspolitiken av att det 

rådde en partikonsensus i migrationsfrågan. Danmark hade då fått erfarenhet av både 

arbetskraftsinvandring men också flyktinginvandring under den här tiden.
85

 Dock hade ett 

högerpopulistiskt parti, Fremskridtspartiet, redan 1973 kommit in i folketinget och satt kvar 

fram till 1999.
86

  

Under 1983 röstades lagar igenom som gav Danmark en mildare migrationspolitik 

som bland annat, svårare att bli utvisad ur landet. När denna lag gick igenom kom en våg av 

flyktingar från Iran-Irakkriget.  Som ett resultat av detta började politiker från Konservative 

Folkeparti och Venstre bli allt mer öppet kritiska till invandring och ville att partiet skulle 

förändra sig i frågan om immigration.
87

 

Trots att Danmark inte öppet visade sig vara för en restriktiv migrationspolitik, 

började frågan ändå att komma upp till ytan som det också gjorde under 1990-talet.  
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Under 1990-talet skulle migrationspolitiken bli ett alltmer debatterat område i Danmark, det 

var även en tid då Fremskridtspartiet var med och samarbetade med regeringen för att 

regeringen skulle få majoritet efter valet 1993.
88

  

En politisk förändring började i och med stora flyktingströmmar från krigshärjade 

Bosnien år 1993. Partierna som tidigare hade haft en gemensam positiv syn till immigration, 

Konservative Folkeparti och Venstre, förändrade sin dåvarande inställning till invandring.
89

 

Högerpartierna kom att profilera sig alltmer åt höger efter 1994.
90

 En utbrytning från 

Fremskridtspartiet 1995 bildade Dansk Folkeparti som jobbade för en seriösare politik och 

bland annat tvätta bort stämpeln som ett främlingsfientligt.
91

  

 Dock utmärker de sig än idag som ett främlingsfientligt parti. I deras egna 

partiprogram beskrivs det att Danmark inte är eller har varit något invandrarland.
92

 

 

”-Danmark er ikke et indvandrerlandog har aldrig været det. Vi vil derforikkeacceptere en multi-etnisk 

forvandlingaf landet 

-Danmark er danskernes land, ogborgerne skal havemulighed for at leve i et trygtretssamfund, 

derudvikler sig i overensstemmelse med dansk kultur.  

-Udlændinge skal kunneoptages i det danske samfund, men kun under forudsætningaf, at 

detteikkesættertryghedogfolkestyre på spil.  

-Udenlandskestatsborgere skal i begrænsetomfang, efter særlige regler og i overensstemmelse med 

Grundlovens bestemmelser, kunneopnå dansk indfødsret.”
93

 

 

I Dansk Folkepartis första val 1998 kom de in i Folketinget. I valet 2001 gick det bättre för 

Dansk Folkeparti och gjorde paritet till det tredje största i Danmark.
94

 Det året blev Anders 

Fogh Rasmussen (Venstre) som med stöd av Dansk Folkeparti kunde bilda regering. Detta 

skulle leda till en kompromiss att ge Dansk Folkeparti utrymme för deras frågor.
95
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Det som har blivit resultatet av detta är att en partikonsensus i migrationsfrågor 

flyttades höger ut där alla partier i folketinget är mer eller mindre för en restriktiv politik än 

vad som var fallet under 1980-talet.
96

 

4.4.2 Politiken i Sverige 

Det politiska mönstret i Sverige har till skillnad från grannlandet dominerats av ett starkt 

Socialdemokratisk styre. Precis som i Danmark rådde det länge en partikonsensus i 

migrationsfrågor, inget parti ville utnyttja denna del av politiken.
97

  

Det politiska landskapet kom att förändras ytterst lite när Ny demokrati blev invalt år 

1991. Partiet lade fram en proposition 1992 om att invandrare skulle kunna svenska för att få 

stanna i Sverige. Partikonsensusen i migrationsfrågor som fanns vid den här tiden gjorde att 

Ny demokrati varken fick stöd från höger eller vänster.
98

 Således, under Ny demokratis 

närvaro i riksdagen fanns det ett gemensamt motstånd från de etablerade partierna att föra en 

restriktivare migrationspolitik.
99

  

Dock bidrog Ny demokratis till att de etablerade partierna på högersidan senare skulle 

föreslå en förändrad politisk attityd till invandring i Sverige.
100

 Ett exempel som Green-

Pedersen och Odmalm går in på är kan se detta i ”Moderaternas manifest från 1997 som heter 

Land för hoppfulla
101

 där den tar upp problem med den svenska immigrationen”.
102

  Ett annat 

exempel var när Folkpartiet fick stort genomslag för sina idéer om språktest för invandrare i 

valet 2002.
103

  

Det var först 2010 när Sverigedemokraterna blev invalda i riksdagen som det fanns ett parti 

som tog upp migrationspolitik på en liknande nivå som i Danmark.
104

  

Än så länge har inget parti velat eller tvingats samarbeta med Sverigedemokraterna. 

Det visar att de etablerade partierna i Sveriges riksdag inte ser någon möjlighet till samarbete 

med Sverigedemokraterna.
105
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Här finns en skillnad jämfört med Danmark där Sverigedemokraternas propositioner 

kan stoppas av både höger och vänster. 

Högerpartiernas position har inte förändrats så mycket så att det har lett till samarbete 

mellan högerblocket och Sverigedemokraterna. Dels för att Alliansen inte har behövt 

samarbeta för att få igenom sina förslag men också för att det finns en uttalad attityd mot 

Sverigedemokraternas politik från högerblocket.
106

 Sverigedemokraterna är inte så stora i 

Sverige att de kan få andra partier till samarbete, dock verkar utvecklingen gå som i 

Danmark.
107

 Moderaterna har till skillnad från sin danska motsvarighet inte ändrat sig i 

migrationsfrågan och ser istället invandring som en tillgång.
108
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5.Analys 

 __________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras och ifrågasätts teorierna.  Hypoteserna testas med utgångspunkt från 

det empiriska materialet. 

__________________________________________________________________________________ 

5.1 Analys av teorinhistoriska erfarenheter av minoriteter 

Enligt Slothuus har Sverige till skillnad från Danmark en större erfarenhet av att hantera 

minoriteter, då den utgörs av ett mer heterogent samhälle. Därför har ett annorlunda politisk 

klimat formats för att tillgodose minoriteters önskemål och behov. Danmark anses bland de 

mest homogena länder i Europa och har därför inte varit i kontakt med minoriter på ett 

politiskt sätt. Detta menar Slothuus är relevant för att förstå Sveriges milda migrationspolitik 

och positiva attityd till invandring och integration.
109

 

Utifrån vårt empiriska material drar vi slutsaten att denna teori inte är en 

spännande förklaring till varför det existerar skillnader i svensk och dansk migrationspolitik, 

därmed förkastas vår hypotes om att ett lands erfarenheter av att tillgodose minoritets behov 

bidrar till en mildare migrationspolitik. 

Danmark som idag för en restriktiv migrationspolitik kom mycket tidigare i 

kontakt med sin minoritet i form av en inrättning av sekretariatet för den tyska minoriteten 

men även självstyrelselagar för de färöiska och grönländska delarna år 1948 och 1978.  För 

Sveriges del har Europarådet varit pådrivande i utvecklingen av minoritetspolitiken eftersom 

den tidigare politiken kännetecknades av kränkningar och särbehandling av samer och romer. 

Vi ifrågasätter teorin då minoritetspolitiken i Sverige än idag har stora brister och inte blev 

aktuell förrän arbetet med Europarådets konventioner kom igång. 

 

5.2 Analys av teorin historiska erfarenheter av invandring 

Historiskt har Sverige ett lång förflutet av immigranter från Finland och de Baltiska länderna 

samt tillströmningar av flyktingar från Danmark och Norge under andra världskriget. Detta 

menar Slothuus har gett ”sociopsykologiska effekter” till Sveriges moderna migrationspolitik. 

Således, landets tidigare erfarenheter har bidragit till en mildare invandringspolitik. Vidare 
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menar Slothuus att det i Danmark existerar en skepsis till invandring eftersom den danska 

gränsen har varit hårt stängd och restriktiv för flyktingar och för arbetskraftsinvandring.
110

 

Enligt Ulf Hedetoft från Aalborg Universitet and the Academy for Migration Studies har 

Danmark traditionellt inte betraktat sig som ett invandringsland. De flesta invandrare i 

Danmark kom från andra nordiska eller västerländska länder och landet har upplevt mer 

utvandring än invandring.
111

  

Utifrån vårt empiriska material kan vi se att mönstret av invandring efter andra 

världskriget har varit relativt lika i både Danmark och Sverige, dock existerar det vissa 

skillnader. För det första, enligt vår empiriska undersökning har invandringen till Sverige 

varit mycket större än i Danmark. Sverige fick en stor invandring precis efter andra 

världskriget, till skillnad från Danmark som inte fick stora erfarenheter av invandrare förrän i 

slutet av 1960-talet. För det andra, i och med att Sverige inte deltog i kriget fick landet ett mer 

gynnsamt läge att expandera sin industri vid efterkrigstiden. Brist på arbetskraft blev stort, 

därav har arbetskraftsinvandringen varit mycket mer omfattande i Sverige jämfört med 

Danmark. Historiskt kännetecknas Sverige även av att vara en stark industrination medan 

Danmark har präglats av en mer småskalig industri och varit mer förankrat inom jordbruket. 

Detta har bidragit till att länderna har haft olika ekonomiska förutsättningar i olika perioder.
112

 

Således, att det idag finns skillnader i ländernas migrationspolitik går att finna i Slothuus teori 

om tidigare historiska erfarenheter av immigration. Utifrån vårt empiriska material har 

Danmark aldrig haft samma erfarenhet av arbetskraftinvandring som Sverige, istället har 

Danmarks syn på flyktingar präglats som en nationell belastning. Redan under andra 

världskriget var det tyska flyktingarna oönskade och genom åren har den danska regeringen 

vidtagit olika nationella strategier för att begränsa immigrationen.
113

 Istället har immigration i 

Sverige ansetts som något positivt och en stor resurs för industrin genom åren. Precis som 

Slothuus beskriver, så har dessa tidigare erfarenheter har givit Sverige ”sociopsykologiska 

effekter” och därmed en generösare migrationspolitik i modern tid. Utifrån vårt empiriska 

material och vår analys bekräftas hypotesen att länders tidigare erfarenheter och berikning av 

invandring påverkar inställningen till immigration. 
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5.3 Analys av teorin förändring i den nationella politiken 

Green-Pedersen och Odmalm menar att förklaringen till skillnaden mellan Danmark och 

Sverige är två. Precis som de försöker förklara så är teorin att ”(...)för det första, huruvida det 

finns någon stabilitet mellan dem politiska blocken. För det andra, vilken grad de 

högerpartierna har använt sig av invandrings- och migrationsfrågor som ett politiskt verktyg 

för att vinna väljare”.
114

  

Vidare menar de att när det kommer till stabilitet mellan blocken råder 

partikonsensus i migrationsfrågor där det finns tydliga skillnader mellan Danmark och 

Sverige. Eftersom Sverige har präglats av att ha starka Socialdemokratiska regeringar som har 

varit för en generös migrationspolitik. De tider som högerblocket har varit i regeringsmakten 

har blocket inte samarbetat med högerpopulistiska partier dem år som det har funnits sådana 

partier i Sverige.  

Sverige har till skillnad från Danmark inte många års erfarenheter av 

högerpopulistiska partier. Danmark har däremot haft högerpopulistiska partier sedan 1973 och 

efter 1993 har detta parti, Fremskrittspartiet, även samarbetat med den styrande regeringen. 

Det har bidragit till att Fremskrittspartiet har påverkat partier mer åt höger även om Green-

Pedersen och Odmalm menar att det bara är en del av förklaringen.
115

 

Green-Pedersen och Odmalm anser också att högerpartiernas position har varit 

avgörande för hur restriktiv migrationspolitiken är i de olika länderna. När högerpartierna 

förändrar och profilerar sig för en restriktiv migrationspolitik som fallet i Danmark, så formas 

politiken sedermera av detta.  Även att partikonsensusen har förflyttats högerut har lett till att 

de flesta partierna i folketinget är för en restriktiv politik.  

I Sverige råder fortfarande en partikonsensus i migrationsfrågor, trots att 

Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen är det inget parti som samarbetar med dem. 

Alliansen har tagit avstånd från Sverigedemokraternas politik vilket visar på två saker. Dels 

att alliansen kan regera i minoritetsregering utan att söka stöd från Sverigedemokraterna, så 

att Sverigedemokraterna får mer utrymme i migrationsfrågor. Men också att Alliansen inte 

påverkas av att försöka få Sverigedemokraternas röster och därför inte ändrar sin ställning i 

migrationsfrågor. 

                                                           
114
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Slutsatsen blir att de partier som har haft regeringsmakten i Danmark sedan 1993, har 

diskuterat immigration som ett problem jämfört med vad som var under 1980-talet. Sverige 

har visserligen ändrats i migrationspolitiken jämfört med hur den var på 1980-talet, men 

skillnaderna är färre i Sverige under denna tidsperiod jämfört med Danmark.
116

 Skillnader 

mellan Danmark och Sverige finns som nämnts ovan av att de ledande partierna varken har 

ändrat sin ställning i migrationsfrågor eller att något av blocken i Sverige har försökt få stöd 

från exempelvis Sverigedemokraterna. 
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6.Resultat 

__________________________________________________________________________________  

Här presenteras de resultat som genererats genom studien. Förslag till vidare forskning läggs 

även fram.  

__________________________________________________________________________________ 

6.1 Test av hypoteser 

Vår primära hypotes ett lands erfarenheter av att tillgodose minoritets behov bidrar till en 

mildare migrationspolitik anser vi inte kan förklara varför Sverige har en mer liberal 

migrationspolitik än Danmark. Detta för att vårt empiriska material har visat att Danmark 

precis som Sverige har varierat med minoriteter. Men framförallt förkastas hypotesen av att 

Danmark 45 år tidigare än Sverige upprättade en minoritetspolitik. Trots detta resultat 

tillämpar Danmark idag en mer restriktiv migrationspolitik än Sverige och detta kan inte 

förklara vår frågeställning om varför det finns skillnader.  

Dock anser vi att vår andra hypotes länders tidigare erfarenheter och berikning av 

invandring påverkar inställningen till invandring åtminstone kan det vara en del av 

förklaringen till varför det finns skillnader mellan länderna. I vårt material bekräftas det att 

Sverige historiskt har berikats mycket mer av invandring än Danmark och dessutom har haft 

mer positiva erfarenheter, eftersom invandrare har varit ett stort behov för att få Sveriges 

industri att utvecklas. Sverige undkom andra världskriget, vilket ledde till att Sverige 

utvecklades till ett starkt industriland och har i större omfattning varit i behov av 

arbetskraftvandring. Det som materialet inte lyckades visa var varför det finns skillnader idag 

mellan länderna på ett nöjaktigt sätt. 

Vår tredje hypotes förändring i den nationella politiken stärker jämfört med de andra 

två hypoteserna om en förklaring. Detta utifrån vårt empiriska material som på ett annat sätt 

än tidigare hypoteser visar att det har skett förändringar från en tid till en annan, och som 

förklaringsfaktor är delvis högerpartiernas positions förändring men också inflytande av 

högerpopulistiska partier. Denna hypotes ger den tydligaste bild av varför det skiljer sig. Den 

får med ett perspektiv som går djupare in på vad som kan vara anledningarna till olika 

migrationspolitik. Intressant kan en studie göras om Sverigedemokraterna är i riksdagen men 

vår jämförelse skulle hitta den speciella mekanismen i ett land. Dock ska vi reservera oss från 

att säga att denna teori är den slutgiltiga och den som förklarar allt. Det författarna har rätt i är 
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att den nationella politiken kan förändras när det kommer in högerpopulistiska partier i 

parlamenten, som Danmark är ett exempel på. Men hela förklaringen kan inte ges endast 

utifrån ett sådant perspektiv.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

När det gäller förslag till vidare forskning anser vi, precis som vi går in i teorin, att det bör 

finnas en forskning som tar upp omfattande aspekter till varför migrationspolitik kan skilja sig 

åt mellan länder. Detta skulle vara intressant då en jämförelse lättare och på ett 

intresseväckande sätt skulle locka fler att intressera sig för skillnader mellan till exempel ett 

typiskt invandrarland som USA och Sverige. 
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