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Abstract 

Högerpopulistiska partier har haft stora valframgångar i Europa och Skandinavien 

under de senaste årtiondena, där vissa partier även deltagit i koalitionsregeringar. 

Dessa partier agerar på en ny politisk dimension och politiserar frågor som 

tidigare inte ansetts särskilt viktiga, främst invandringsfrågan. En viktig uppgift 

blir därför att försöka besvara vilka faktorer som påverkar de högerpopulistiska 

partiernas elektorala utveckling. Den här uppsatsens syfte är att undersöka 

huruvida de stora mittenpartiernas strategier på invandringsområdet kan förklara 

utvecklingen för de tre skandinaviska högerpopulistiska partierna 

Sverigedemokraterna, Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti. För att undersöka 

om så är fallet har en empirisk studie, baserad på Bonnie Meguids teoretiska 

ramverk, genomförts. De stora mittenpartiernas valmanifest har analyserats för att 

komma fram till hur väl deras strategier stämmer överens med Meguids 

korrelationsschema. Resultatet blev blandat: en viss korrelation uppmättes i Norge 

och Sverige, men i Danmark var sambandet obetydligt. Ett systematiskt samband 

mellan de stora mittenpartiernas strategier och de högerpopulistiska partiernas 

valresultat förekom dock inte. 

Nyckelord: Högerpopulism, Strategier, Skandinavien, Valmanifest, Invandring 

Antal ord: 8456 
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1. Inledning 

Många partier med fokus på enskilda frågor har vuxit sig allt starkare i Europa 

under de senaste decennierna. I Skandinavien har de högerpopulistiska partierna 

nått stora framgångar men på olika sätt. Sverigedemokraterna fick i valet 2014 i 

Sverige 12,9% av rösterna (SCB 2014). Partiet har fått mer utrymme i Svensk 

politik och deras huvudfråga, invandringspolitiken, diskuteras idag i allt större 

utsträckning även av de andra partierna. Även i Sveriges grannländer har liknande 

partier sedan tidigare växt och blivit stora. Dansk Folkeparti i Danmark blev näst 

största parti efter Folketingsvalet 2015 (Electionguide 2016a), och 

Fremskrittspartiet som är tredje största parti i Norge, samt ingår i regering 

tillsammans med Höyre efter Stortingsvalet 2013 (ElectionGuide 2016b; Parlgov 

database 2016d). De tre partierna har liknande centrala frågor, såsom kritik mot 

invandring. Detta fenomen är både akademiskt och samhälleligt intressant att 

studera då dessa partiers inflytande och påverkan på det politiska styret i länderna 

har ökat markant. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för vad som har påverkar dessa 

partiers framgång och motgångar. Uppsatsens bas vilar på Meguids teori, som 

beskrivs i “Competition Between Unequals: The Role of Mainstream Party 

Strategy in Niche Party Success” (2005), om hur valresultat för partier som 

fokuserar på en enskild fråga påverkas av de stora mittenpartiers strategier inom 

den relevanta frågan. För de högerpopulistiska partierna framträder 

invandringsfrågan som den viktigaste, vilken mittenpartierna kan förhålla sig 

olika till på olika sätt och på så vis påverka det högerpopulistiska partiet. Partierna 

i de skandinaviska länderna har, trots ländernas likheter, intagit väldigt olika 

inställningar till invandringsfrågan. Syftet blir därmed att utöka förståelsen kring 
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hur de stora mittenpartiernas strategier påverkar de högerpopulistiska partiernas 

stöd i de skandinaviska länderna. Har olika strategier i länderna påverkat partierna 

olika eller har utvecklingen varit likartad i alla länderna? Det här leder till den 

frågeställning som uppsatsen ämnar försöka besvara: 

 

Kan de stora mittenpartiernas strategier inom invandringsfrågan förklara de 

skandinaviska högerpopulistiska partiernas parlamentariska stöd över tid? 

 

Frågeställningen besvaras genom att, baserad på Meguid och Bornschiers 

antaganden om strategiers påverkan på högerpopulistiska partiers valresultat, tre 

hypoteser formuleras och testas genom en empirisk studie av valmanifest i de 

skandinaviska länderna. Resultatet av studien är inte entydigt men det uppmäts 

inget systematiskt samband mellan strategier och valresultat för de 

högerpopulistiska partierna. 
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2. Forskningsöversikt 

Det finns ingen överenskommen definition av högerpopulistiska partier inom 

forskarvärlden enligt Mudde (2007: 32), och olika forskare använder begrepp som 

radikala högerpopulister, högerpopulister och radikala högerpartier när de pratar 

om ungefär samma sorters partier. Mudde menar exempelvis att det finns radikala 

högerpopulistiska och neoliberala populistiska partier vilka både ingår i den 

högerpopulistiska gruppen av partier (Mudde 2007: 47). De radikala 

högerpopulistiska partierna utmärks av nativism, auktoritärism och populism. 

Nativism beskrivs som en ideologi där förespråkarna menar att endast medlemmar 

av nationen ska bo i det egna landet. Auktoritärism innebär här inte att man 

förespråkar odemokratiska statsskick utan snarare en respekt för auktoriteter i 

samhället och ett fokus på bland annat lag och ordning. Det tredje utmärkande 

draget, populism, utmålar en motsättning mellan folket och en korrupt elit, där den 

tysta majoritetens vilja ska få genomslag (Mudde 2007: 22-23). Mudde gör även 

skillnad på högerpopulistiska partier och extremhögerpartier (som nynazistiska 

och nyfascistiska partier), vilka han beskriver som odemokratiska och elitistiska 

(Mudde 2007: 49). 

 

Meguid (2005: 347-348, 351) kategoriserar de partier som betonar invandring och 

lag och ordning som radikala högerpartier. Sådana nischpartier lyfter frågor som 

befinner sig på dimensioner som tidigare inte ansetts relevanta i partisystemet 

(exempelvis invandringsfrågan), och som inte överlappar traditionella 

konfliktlinjer.  

 

Den nya dimension som de högerpopulistiska partierna aktualiserar är den som 

berör inställningen till kulturella/värderingsmässiga frågor. Bornschier (2012) 

menar att den gamla ekonomiska höger-vänsterskalan under 1980- och 1990-talet 

kompletterades med den kulturella dimensionen där dessa nya partier kunde inta 

en motsatt position gentemot de traditionella partierna. Dimensionen utmärks av 
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värderingsmässiga ståndpunkter där traditionella och nationella värden ställs mot 

liberala och universalistiska (Bornschier 2012: 123-124). 

 

Forskare verkar alltså skriva om liknande partier, men etikettera dem på olika sätt. 

Gallagher, Laver och Mair (2011: 267-268) menar att dessa partier utmärker sig 

på två sätt: de för en restriktiv invandringspolitik och de kritiserar 

etablissemanget. Även Joost van Spanje fokuserar på invandringsfrågan i en 

artikel från 2010 där han listar de partier som enligt honom är anti-

invandringspartier. I Muddes lista över radikala högerpopulister ingår exempelvis 

inte Fremskrittspartiet, men däremot Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti 

(Mudde 2007: 306-307). Mudde anser dock att Fremskrittspartiet är ett neoliberalt 

populistiskt parti, och därmed ett högerpopulistiskt parti (Mudde 2007: 47). 

Meguid (2005: 358) listar emellertid i sitt appendix Fremskrittspartiet som ett 

radikalt högerparti, medan Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna saknas 

(antagligen på grund av att år 2000 så var SD ett litet parti och DF hade bara 

deltagit i ett val). Samtidigt innehåller van Spanjes lista över anti-

invandringspartier alla tre (van Spanje 2010: 571).  

 

Sammanfattningsvis finns det många olika benämningar och definitioner på dessa 

partier, men just motståndet mot en stor invandring verkar vara det som främst 

utmärker dem. För den här uppsatsens syften kommer Muddes definition av 

högerpopulistiska partier att användas. 

 

Med definitionerna anlagda för vad ett högerpopulistiskt parti är samt att 

invandring ofta är en central fråga för dessa partier finner blir det relevant att 

presentera några teorier kring hur och varför deras väljarstöd utvecklas. Som 

tidigare nämnt menar Mudde att nativism, populism och auktoritärism är centrala 

drag för högerpopulistiska partier (Mudde 2007: 297-298). Om det finns problem 

i samhället relaterat till dessa tre drag samt en efterfrågan efter dessa så kan det 

göda högerpopulistiska partier (Mudde 2007: 297-298), men Mudde menar även 

att två andra delar är viktiga. Detta är dels ett externt utbud som åsyftar det 

högerpopulistiska partiets möjligheter att få plats i det politiska systemet (Mudde 

2007: 301; 232-255) men även det interna utbudet som snarare syftar på partiets 

egen kraft att växa och fungera bra. Det interna utbudet betonar Mudde som 
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viktigt när de nått gynnsamma valresultat, han menar att det är detta som avgör 

om de kan behålla stöd och växa. Om däremot partiet ska fortsätta växa efter de 

initiala framgångarna blir det interna utbudet viktigare då exempelvis en bra 

ledare och en välkonstruerad partiorganisation är viktig för att partiet ska ha 

möjlighet att utvecklas. Partiet kan på så vis styra över sin framgång men även 

vara orsaken till sitt förfall (Mudde 2007: 301-302). 

 

Andra forskare pekar på omvärldsfaktorer eller kontextuella faktorer för att 

förklara dessa partiers framväxt. En sådan förklaring är att socioekonomiska 

faktorer, som arbetslöshet och fattigdom, leder till ett ökat stöd för 

högerpopulistiska partier (Rydgren & Ruth 2013). Rydgren konkluderar även att 

koncentrationen av invandrare inte verkar har någon betydande påverkan 

(Rydgren & Ruth 2013: 726). Delvis kopplat till Rydgrens socioekonomiska 

faktorer är teorin om att globaliseringen faciliterar högerpopulistiska partiers 

elektorala stöd. Swank och Betz visar i en studie från 2003 att en ökad 

globalisering korrelerar med högerpopulistiska partiers framgångar, men endast i 

de länder där man inte har ett extensivt och universellt välfärdssystem (Swank & 

Betz 2003). 

 

Uppsatsen är främst baserad på den teori som Bonnie Meguid presenterar i sin 

artikel “Competition Between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy 

in Niche Party Success” (2005). Teorin går sammanfattningsvis ut på att de stora 

mittenpartierna (ett dominant högerparti och ett dominant vänsterparti) använder 

sig av olika strategier riktade mot varandra och mot nischpartiet, vilket påverkar 

stödet för nischpartiet i fråga. Meguid menar att dessa strategier kan kategoriseras 

i tre huvudtyper. Den första är den ackommoderande strategin, vilken innebär att 

det stora mittenpartiet ackommoderar frågan, alltså närmar sig nischpartiets 

policyståndpunkt för att försöka ta över frågan och därmed locka tillbaka väljare. 

Den andra strategin är den antagonistiska, vilket innebär att mittenpartiet placerar 

sig långt ifrån nischpartiet i den specifika frågan, och är väldigt tydlig med detta. 

Ett huvudsyfte är att det andra mittenpartiet ska förlora väljare till nischpartiet. 

Den sista strategin är den avvisande, vilken innebär att det mittenpartiet ignorerar 

frågan genom att ge den väldigt lite eller inget utrymme alls (Meguid 2005: 349-

350). 
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Dessa tre strategier som de stora mittenpartierna kan utöva korrelerar enligt 

Meguid till vissa resultat för nischpartiet. Strategierna påverkar nischpartiets 

parlamentariska stöd via tre mekanismer: frågans betydelse, policyutrymmet och 

ägarskap av frågan (Meguid 2005: 350). Den ackommoderande strategin leder 

enligt Meguid till ökad betydelse för den specifika frågan, och en eller båda 

mittenpartierna samlar sig kring denna för att ta ägarskap över den, vilket leder till 

minskat stöd för nischpartiet. En antagonistisk strategi ökar, likt den 

ackommoderande, frågans betydelse men flyttar de stora mittenpartiernas position 

ifrån frågan vilket ger utrymme för nischpartiet vilket leder till att stödet ökar för 

partiet. Den sista strategin, den avvisande, har effekten att frågans betydelse 

minskar samt att partierna inte förflyttar sig mot frågan eller ifrån frågan 

överhuvudtaget, utan istället ignorerar den. Effekten blir att nischpartiet minskar 

(Meguid 2005: 350). 

 

Meguid menar på så vis till skillnad från Mudde att partierna snarare påverkas av 

hur de stora mittenpartierna hanterar nischpartiets huvudfråga istället för Muddes 

teori om att partiet driver sig självt till framgång efter en viss punkt. 

En tredje infallsvinkel som går att koppla till Meguid är den teori och hypotes som 

Borneschier (2012) presenterar, vilken gör gällande att ett högerpopulistiskt parti 

kan befästa sig i partisystemet när de kommit in i parlamentet ett par gånger. De 

befäster sig på ett sådant vis att det dominerande högerpartiet inte kan 

ackommodera bort partiet eftersom det blivit för stort, men även på grund av att 

en betydande del av väljarna anser att det högerpopulistiska partiet är mest 

förtroendeingivande i invandringsfrågan. Bornschier förespråkar strategiers 

påverkan på det högerpopulistiska partiet när det är nytt i ett partisystem, men när 

det väl befäst sig får strategier mindre eller ingen påverkan (Bornschier 2012: 

128-129). Från denna synvinkel kan Meguids teorier ses som applicerbara primärt 

i det oetablerade stadiet, medan Muddes är relevanta i alla stadier men ökar av 

vikt ju högre utsträckning partiet etablerat sig. 

 

De olika utgångspunkter som Meguid och Bornschier står för utgör två olika sätt 

att förklara högerpopulistiska partiers elektorala framgångar och motgångar. Vi 

finner det därför teoretiskt och empiriskt relevant att testa deras antaganden på ett 
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nytt material: de tre skandinaviska högerpopulistiska partierna från och med det 

sista valet i respektive länder under 1990-talet. Nedan kommer hypoteser baserade 

på antaganden grundade i Meguids och Bornschiers teorier att presenteras. 
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3. Teori 

Meguids teori och ramverk för de strategier som de stora mittenpartierna nyttjar, 

vilka tidigare presenterats i forskningsöversikten är den teori som undersökningen 

baseras på. Teorin som beskrivits har två delar: dels strategierna i sig, alltså 

ackommoderande (AC), antagonistisk (AN) och avvisande (AV), som enligt 

Meguid korrelerar via de tre mekanismerna till vissa resultat för nischpartiet, i vårt 

fall det högerpopulistiska. Det är två partier som kommer att studeras i varje land 

vilket innebär att det är två strategier från varje land, alltså ett från vartdera 

partiet. Det betyder att om båda partierna är ackommoderande så kommer det 

kodas som ACAC (ett AC per parti) Likväl om ett parti är exempelvis avvisande 

och ett är antagonistiskt så kommer det kodas som AVAN. Enligt Meguids 

teoretiska antaganden korrelerar strategierna med följande resultat för det 

högerpopulistiska partiet: 
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Tabell 3.1 Korrelationsschemat 

  

Parti 2 
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AVAV 

Minskat 
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Minskat 

väljarstöd 

AVAN 

Ökat väljarstöd 
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(A
C

) ACAV 

Minskat 

väljarstöd 

ACAC 

Minskat 

väljarstöd 

ACAN 

Om AN är 

starkare än AC 

så leder det till 

ökat väljarstöd 

och vice versa. 

A
n
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g
o
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ti

sk
 

(A
N

) 

ANAV 

Ökat väljarstöd 

ANAC 

Om AN är 

starkare än AC 

så leder det till 

ökat väljarstöd 

och vice versa. 

ANAN 

Ökat väljarstöd 

Källa: Baserat på Meguids korrelationsschema (2005: 350) 

 

I den statistiska undersökningen som Meguid presenterar i sin artikel framkommer 

det att hon får stöd för alla antaganden utifrån tabell 3.1 förutom kombinationen 

av ackommoderande och avvisande. Det samband som uppmäts är inte statistiskt 

signifikant (Meguid 2005: 354), varför de AVAC och ACAV strategier som 

uppmäts i undersökningen inte kommer att påverka huruvida hypotes 1 får stöd 

eller inte. Den första hypotesen som testas grundar sig på Meguids schema och 

lyder: 

 

Hypotes 1: De högerpopulistiska partiernas väljarstöd kommer att korrelera med 

de stora mittenpartiernas strategier enligt tabell 3.1. 

 

Alltså, om exempelvis den kombinerade strategin är AVAV så bör det 

högerpopulistiska partiets parlamentariska stöd minska i förhållande till förra 
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valet, och om strategin är AVAN så bör stödet öka. Hypotesen anses falsifierad 

om det uppstår tydliga diskrepanser mellan Meguids prognoser och det faktiska 

resultatet av undersökningen . Och omvänt anses hypotesen få stöd om inga eller 

en icke betydande andel av Meguids prognoser inte stämmer överens med de 

faktiska resultaten. De strategier som kodas AVAC och ACAV kommer inte att 

räknas när hypotes 1 testas till följd av vad som beskrivs ovan. 

 

De forskare som endast förespråkar strategiers inverkan under de första valen, 

menar att strategier som leder till minskat stöd för det högerpopulistiska partiet 

efter hand inte kommer att ha någon inverkan. Bornschier (2012) lyfter fram 

ägarskap av frågan som centralt för de högerpopulistiska partiernas framgång. 

Han argumenterar för att när ett högerpopulistiskt parti väl befäst sig i 

partisystemet, så kommer strategier som syftar till att minska partiets väljarstöd 

inte att ha någon systematisk påverkan (Bornschier 2012: 128-129). Detta 

resonemang motsäger delvis hypotes 1 som bygger på Meguids antaganden i 

tabell 3.1. Vi formulerar utifrån ovan resonemang kopplat till Meguids 

antaganden två hypoteser. 

 

Hypotes 2: De högerpopulistiska partiernas väljarstöd kommer att korrelera med 

de stora mittenpartiernas strategier enligt tabell 3.1, i valen innan partiet anses 

befäst. 

 

Hypotes 3: De stora mittenpartiernas strategier kommer inte att ha en betydande 

dämpande påverkan på det högerpopulistiska partiet efter att det befäst sig. 

 

Vi kommer att definiera ett högerpopulistiskt parti som befäst i det rådande 

partisystemet efter att partiet kommit in i det nationella parlamentet 3 val i rad, 

vilket grundar sig i att Bornschier skriver att ett parti är befäst “after the first 

rounds of party competition” (Bornschier 2012: 129). Det innebär att efter att ett 

parti befäst sig i partisystemet så förutspår vi att följande strategier: AVAV, 

ACAC, AVAC, ACAV och ACAN där AC>AN, inte kommer att på ett 

systematiskt sätt minska det högerpopulistiska partiets väljarstöd. Hypotes 2 anses 

falsifierad om ett systematiskt samband mellan de stora mittenpartiernas strategier 

och resultatet för det högerpopulistiska partierna inte uppstår. Omvänt anses 



 

 11 

hypotes 2 få stöd om ett sådant samband uppstår. Hypotes 3 falsifieras inte bara 

för att strategin korrelerar med det högerpopulistiska partiets valresultat i ett av 

valen efter att det anses ha befäst sig i partisystemet. Däremot om ovan nämnda 

strategier konsekvent sänker det högerpopulistiska partiets valresultat efter att det 

befästs anses hypotes 3 falsifierad. Hypotesen anses få stöd om de stora 

mittenpartierna använder sig av ovan nämnda strategier efter att det 

högerpopulistiska partiet anses befäst, och stödet inte konsekvent sjunker. 

 

Den empiriska undersökningen tar endast hänsyn till en förklaringsvariabel, de 

stora mittenpartiernas strategier. Vissa andra förklaringsfaktorer elimineras delvis 

i och med valet av de skandinaviska länderna för undersökningen, vilka kan anses 

relativt lika varandra när det gäller deras politiska system och inom många 

kulturella områden. Det finns många andra relevanta faktorer, såsom 

invandringens storlek, som skulle kunna tänkas påverka stödet för de 

högerpopulistiska partierna. Men fokus för undersökningen ligger på att empiriskt 

testa den monokausalitet som Meguid argumenterar för, varför vi har valt att inte 

ta hänsyn till andra faktorer i själva undersökningen. Med det sagt nyttjas inte 

exakt de variabler som Meguid använder för att tolka strategier, utan fokus ligger 

istället på invandringsområdet som vi anser är indikativt för de högerpopulistiska  
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4. Metod 

 

I det här avsnittet kommer de metodval vi gjort i studien att diskuteras, däribland 

vad detta är för typ av studie, metod för att testa hypoteserna och materialval. 

4.1 Forskningsdesign och metodologi 

 

Vi har valt att genomföra en teoriprövande studie (Esaiasson m.fl. 2012: 40-41) 

där vi testar ett antal hypoteser för att besvara vår fråga. Centralt för detta är att 

testa Meguids hypotes om hur nischpartiers valresultat korrelerar med de stora 

mittenpartiernas strategi i nischpartiets viktigaste fråga. För att få en god bild av 

detta har vi valt att inkludera ett flertal fall och både se dessa fall enskilt men även 

jämföra dem. Det komparativa elementet fås genom att strategierna gentemot det 

högerpopulistiska partiet i de olika ländernas effekt analyseras. Detta ger utrymme 

att studera varför resultaten blev lika eller olika i de olika länderna. Inom det 

komparativa området har studien utformats med utgångspunkt i en mest-lika 

design där våra fall är relativt likartade (Esaiasson m.fl. 2012: 101-104): både i de 

länder vi valt (Sverige, Norge och Danmark), exempelvis att de ligger regionalt 

nära och har liknande politiska system, men även de partier vi har valt ut. De 

dominanta vänsterpartierna som valts ut är Socialdemokraterna i Sverige, 

Socialdemokraterne i Danmark och Arbeiderpartiet i Norge och deras 

motsvarande dominanta högerpartier som är Moderaterna i Sverige, Venstre i 

Danmark och Höyre i Norge. Även motiveringen till de högerpopulistiska 

partierna är relativt likartade, även om Fremskrittspartiet skiljer sig något eftersom 

det är mer av ett neoliberalt parti enligt Muddes definition medan 

Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti snarare är högerradikala partier. Valen 

av fall och teorin vi baserar uppsatsen på kommer att behandlas mer utförligt i 4.2 

Partistrategier och val av fall. 
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Tillvägagångssättet för att analysera valmanifesten är kvalitativ textanalys, en 

metod som har både fördelar och nackdelar. Problematiken som uppstår är 

framförallt i tolkningsutförandet av valmanifesten, eftersom att risken finns för en 

viss subjektivitet av det som väljs ut som relevant att studera utifrån de 

operationaliseringar som presenteras i 4.3. En annan problematik som är viktig att 

diskutera är den som Esaiasson m.fl. skriver om, vilken berör materialmängden. 

Eftersom kvalitativ textanalys kräver mer djupgående arbete så blir även 

materialmängden mindre vilket öppnar upp risken för att något missas som är 

relevant (Esaiasson 2012 m.fl.: 220). I denna uppsats kan exempelvis lagförslag 

och en medieanalys möjligtvis ge en bättre insikt i ämnet. Brist på kapacitet för att 

även genomföra sådana undersökningar leder till att ett stort fokus på 

valmanifesten är att föredra, vilket bekräftas av Esaiasson m.fl. Som menar att ett 

snävare material kan vara att föredra (Esaiasson 2012 m.fl: 220). I denna uppsats 

har valet att genomföra en kvalitativ textanalys ansetts lämplig, med den fördelen 

att det tillåter att gå in på djupet i de valmanifest vi analyserat för att spåra hur 

partierna har hanterat invandringsfrågan. Dessa fördelar gör att en kvalitativ 

analys kan vara föredelaktig jämfört med en kvantitativ som även skulle gå att 

genomföra. Problematiken med en kvantitativ innehållsanalys är att om 

exempelvis ord räknas kan det leda till resultat där många ord är ryckta ur sina 

sammanhang, vilket kan ge ett missvisande intryck. 

4.2 Partistrategier och val av fall 

 

De stora mittenpartiernas strategier är vår oberoende variabel. Ett 

kodningsschema kommer att användas för att bestämma huruvida de stora 

mittenpartiernas strategier är ackommoderande (AC), antagonistiska (AN) eller 

avvisande (AV) i varje valmanifest. Vår beroende variabel är valresultat vilket 

kommer att utgöra vår mätpunkt för att se hur det högerpopulistiska partiets 

utveckling i förhållande till hur de stora mittenpartiernas strategier har använts 

utifrån Meguids teori. Vi kommer främst att observera om de högerpopulistiska 
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partierna ökar eller minskar i varje val men även kommentera ifall ökningen eller 

minskningen varit markant i antal procentenheter. 

 

Valet av stora mittenpartier grundar sig på Parlgovs klassifikationsschema där vi 

valt de två största partierna under vår mätperiod samt kontrollerat att de ligger 

mellan 1,25–3.75 (dominanta vänsterpartier) och 6,25–8,75 (dominanta 

högerpartier). På detta vis har vi valt Moderaterna och Socialdemokraterna i 

Sverige (Parlgov Database 2016c), Venstre och Socialdemokraterne i Danmark 

(Parlgov Database 2016d) samt Høyre och Arbeiderpartiet i Norge (Parlgov 

Database 2016b). Parlgov använder sig av liknande källor (Parlgov 2012) som de 

Meguid använde sig av för att välja sina stora mittenpartier (Meguid 2005: 351-

352), varför överensstämmelsen med annan partiforskning bör vara god. 

 

Meguid har klassificerat högerpopulistiska partier efter deras fokus på invandring 

och lag och ordning, men hon jämförde även sina resultat med andra 

partiforskares (Meguid 2005: 351). Fremskrittspartiet har vi delvis valt i Norge 

eftersom Meguid hade med det partiet i sin artikel (Meguid 2005: 358). Hon har 

dock inte med varken Sverigedemokraterna eller Dansk folkeparti, vilket troligtvis 

beror på att hon endast hade data fram till år 2000. De finns emellertid med i en 

sammanställning av invandringskritiska/högerpopulistiska partier författad av van 

Spanje, där även Fremskrittspartiet finns med (2010: 571).  Även Mudde listar de 

tre partierna under gruppen högerpopulistiska (Mudde 2007: 47, 306-307). Våra 

val av högerpopulistiska partier verkar därmed stämma överens med annan 

partiforskning. 

 

Valet av länder har skett delvis genom att avgöra vilka länder som anses vara 

möjliga att undersöka med tillgängliga medel. Därför har vi valt att exkludera 

Finland trots att de har en liknande situation som de andra länderna vi undersöker 

i och med Sannfinländarna. Valet att exkludera Finland är på grund av den 

språkliga barriären och svårigheter att hitta källmaterial på svenska eller engelska 

när det kommer till exempelvis valmanifest. Vi har även avgränsat vår analys till 

att endast studera valmanifest då vår motivering till detta är att det är där partierna 

i detalj beskriver sin politik och vad partierna vill åstadkomma. En studie som 

även haft tidningsmaterial samt lagförslag hade möjligtvis kunnat erbjuda en 
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bredare bild men eftersom vi har kvalitativa ambitioner så skulle detta vara svårt 

att genomföra. Analysperioden avgränsas till det sista valet för varje land under 

1990-talet och fram till och med det senaste valet i varje land. Anledningen är att 

det första valet som Dansk Folkeparti deltog i är valet 1998. 

 

4.3 Material och operationaliseringar 

 

Vi kommer att basera vår kodning på valmanifest som kommer att tas fram via 

MPD (Manifesto project database) där flera av valmanifesten finns. Alla manifest 

finns inte i deras databas och därför kommer även kompletterande källor att 

användas. Övriga valmanifest är hämtade från partiernas hemsidor samt nationella 

databaser. De databaser använt är Norsk Senter for forskningsdata (NSD) samt 

Det Konglige Bibliotek (KB) i Köpenhamn. Vi har även varit i kontakt med 

Venstre för att få fram de danska valmanifesten från 2007 och 2015. 

 

Anledningen till att valmanifest valts är främst att dessa innehåller den politik som 

partierna vill att väljarna ska ta del av. Därför är det stor chans att partierna även i 

andra situationer, som debatter och intervjuer, baserar sina uttalanden på det som 

står i valmanifesten, vilket leder till att denna information når väljarna. Det blir 

därför relevant att använda sig av just valmanifesten. Meguid använde sig av 

tidningsartiklar för att försäkra sig om att hennes kodningar blivit korrekta 

(Meguid 2005: 352), men av pragmatiska skäl och resursbrist har en sådan 

extensiv studie inte genomförts. Vi tror att manifesten, på grund av ovan nämnda 

skäl, kommer att ge en rättvisande bild av partiernas strategier. 

 

Antalet val vi studerar är fem stycken i Sverige (valet 1998, 2002, 2006, 2010 och 

2014) vilket genererar fem valmanifest per stort mittenparti. Värt att notera är att 

valet 2006, 2010 och 2014 så har de borgerliga partierna i Sverige lanserat 

gemensamma valmanifest under Allians för Sverige och Alliansen. I Danmark har 

under analysperioden sex val inträffat (valet 1998, 2002, 2005, 2007, 2011, 2015). 

Partierna Socialdemokraterne och Venstres manifest är de som kommer att 
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undersökas och totalt kommer det vara sex manifest för vartdera partiet. I Norge 

har fem val hållits inom analysperioden (1997, 2001, 2005, 2009 och 2013) där 

Høyre och Arbeiderpartiet är partierna som kommer studeras, vilket har resulterat 

i fem valmanifest vardera. Sammanlagt kommer 32 valmanifest att undersökas för 

att koda de olika strategierna som partierna använder inom invandringsfrågan. 

 

Högerpopulistiska partiers parlamentariska stöd operationaliseras som valresultat 

för de högerpopulistiska partierna i valet till parlamentet (Riksdagen, Stortinget 

och Folketinget). Vi kommer att notera huruvida det högerpopulistiska partiets 

väljarstöd ökat eller minskat i förhållande till det föregående valet. Data om 

valresultat kommer att hämtas från ElectionGuide, Parlgov Database och SCB 

(Valdata om Sverigedemokraterna finns inte på Parlgov de första valen). 

 

Frågan som de stora mittenpartiernas strategier ska mätas i är invandringsfrågan, 

vilken vi anser vara indikativ för högerpopulistiska partiers kärna. Detta baseras 

på den översikt av högerpopulistiska partier som gavs i forskningsöversikten där 

bland annat van Spanje och Gallagher, Laver och Mair lyfter fram 

invandringsfrågan som indikativ för dessa partier. 

 

För att koda de stora mittenpartiernas strategier gentemot de högerpopulistiska 

partierna i deras valmanifest, har vi konstruerat ett tolkningsschema. 

Tolkningsschemat är till stor del baserat på FN-organet Department of economic 

and social affairs rapport International Migration Policies: Government Views 

and Priorities (2013). Utifrån de punkter som definieras har vi valt ett antal av 

dessa samt lagt till några som är relevanta och viktiga operationella indikatorer för 

vår oberoende variabel, strategierna på invandringsområdet. Områdena vi kommer 

att fokusera på i valmanifesten är följande: 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

I migrationens storlek inkluderas hur mycket invandring man vill ha, mer eller 

mindre. I detta begreppet har vi även inkluderat arbetskraftsinvandring och 

familjeåterförening som är relaterat till migrationens storlek. Vi har även 

inkluderat hur partierna ser på utvisningar av människor som exempelvis fått 

avslag eller begått brott. 
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Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

Under detta område ligger fokus på hur partierna förespråkar tillfälliga eller 

permanenta uppehållstillstånd, men även på hur lätt eller svårt ett sådant ska vara 

att erhålla samt om man kan förlora detta om man exempelvis begår brott eller 

liknande. Det framkommer i några valmanifest att uppehållstillstånd bör dras 

tillbaka ifall personen med detta begår terrorbrott i andra länder exempelvis. 

 

Område 3: Syn på mångkultur. 

I område 3 inkluderas det hur partiet ser på mångkultur, om det är något positivt 

eller negativt. Om mångkultur exempelvis berikar och stärker samhället eller 

skapar splittringar i samhället. 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

I detta område så är fokuset på hur tillgång till exempelvis skola, sjukvård och 

liknande ser ut för invandrare som kanske inte ännu fått medborgarskap, vi har 

även inkluderat bidragsrättigheter och liknande. 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

I detta sista område som vi har valt ut är synen på om partierna vill att de 

människor som invandrat skall försöka återvända till sina hemländer om 

möjligheten ges. 

 

4.4 Tolkningsschema 

 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC: Invandringen är för hög jämfört med den nuvarande nivån. 

AN: Invandringen är för låg eller lagom. 

AV: Invandringens storlek diskuteras inte eller berörs bara väldigt ytligt. 
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Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AC: Förespråka striktare regler för att få uppehållstillstånd, om man har 

permanenta och förespråkar för tillfälliga uppehållstillstånd. 

AN: Förespråka generösare regler för att få uppehållstillstånd, om man har 

tillfälliga och förespråkar för permanenta uppehållstillstånd. 

AV: Uppehållstillstånd diskuteras inte eller berörs bara väldigt ytligt. 

 

Område 3: Syn på mångkultur. 

AC: Förespråkar mångkultur eller skriver att mångfald berikar. 

AN: Skriver att man är motståndare till mångkultur. 

AV: Mångkultur diskuteras inte eller berörs bara väldigt ytligt. 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AC: Mer restriktiv tillgång till välfärdsfunktioner. 

AN: Mindre restriktiv tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner diskuteras inte eller berörs bara 

väldigt ytligt. 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AC: Förespråkar återvandringsprogram. 

AN: Förespråkar inte, vänder sig emot återvandringsprogram. 

AV: Återvandringsprogram diskuteras inte eller berörs bara väldigt ytligt. 

 

4.5 Tolkningsförfarandet 

 

Vi utgår ifrån 5 områden som operationella indikatorer för invandringspolitik. För 

varje valmanifest ska en övergripande strategi kodas, men varje område lär inte ha 

samma strategi i ett manifest. Längden på manifesten kan också påverka 

möjligheten att uttyda en strategi. Väldigt korta manifest kommer antagligen inte 

att ha plats att utveckla ståndpunkter på de 5 områdena, varför en central fråga blir 
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hur en övergripande strategi bestäms. De omständigheter vi tar hänsyn till är 

antalet områden som vi kodat till varje strategi, tydligheten i de olika 

ställningstagandena, längden på valmanifesten samt strategin för område 1, vilken 

ges större tyngd än de andra. 

 

Först räknas hur många områden som kodats AV, AC och AN, där huvudscenariot 

är att strategin som kodats till flest områden blir den övergripande strategin. 

Problemet är att AC och AN ståndpunkter kan förmedlas i olika grader av 

tydlighet, varför varje område som inte direkt kodas AV (när inget nämns om 

området) även kodas tydligt eller otydligt. En otydlig kodning leder till att 

strategin blir AV eftersom partiet inte anses ha antagit en tydlig ståndpunkt. För 

att ett ställningstagande ska anses otydligt ska det antingen inte ha förmedlats på 

ett bestämt och distinkt sätt eller så ska ställningstagandet vara ambivalent. När 

ställningstaganden kodas tydliga eller otydliga väger även längden på manifestet 

in som en faktor. Ett väldigt kort eller lite mindre tydligt ställningstagande 

kommer i många fall inte att kodas som otydligt om manifestet endast är 5 sidor, 

vilket är fallet för en del danska manifest. Kopplat till tydligheten väger även den 

övergripande inställningen in, partier kan exempelvis ha en tydligt restriktiv eller 

generös ton överlag. Slutligen väger område 1 tyngre än de andra områdena då det 

dels innefattar fler delar av invandringsfrågan, och dels innefattar ett partis 

allmänna syn på invandring. Ett ställningstagande för mindre välfärd till 

invandrare väger inte lika tungt som att tydligt framföra att större invandring är 

positivt.  

 

Vid den sammanvägda bedömningen av strategin tas alltså hänsyn till ovan 

nämnda faktorer.  Om exempelvis flest områden kodas AV, manifestet är kort, 

och område 1 och 3 kodas tydliga AN och den övervägande tonen är generös 

kommer den sammanvägda strategin att bli AN. Om ett parti ger ett kluvet intryck 

och har ett område som kodas AC och ett som kodas AN, blir strategin AV om 

inget av de andra sakerna till vilka hänsyn tas väger tyngre. 

 

I de fall ANAC/ACAN strategier kodas tar vi ställning till vilken av partiernas 

enskilda strategi som anses starkast. Detta sker på samma sätt som vid den 

sammanvägda bedömningen av enskilda strategier. Den starkaste strategin 
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markeras sedan genom att antingen AN är starkare (AN>AC) eller AC är starkare 

(AC>AN).



 

 21 

5. Resultat 

 

I denna del kommer vår undersöknings resultat att presenteras. Först visar vi 

exempeltolkningar av två valmanifest för att exemplifiera tolkningsprocessen. 

Resterande 30 tolkningar går att finna i Bilaga 1. Därefter kommer de 

sammanställda resultaten (Strategier för varje område och sammanställda 

strategier samt hur de korrelerat med valresultaten för de högerpopulistiska 

partierna) att presenteras i tabellform och kort kommenteras. Det kommer inte 

finnas några analyserande kommentarer i denna resultatdel utan det är reserverat 

för diskussion i 5. Analys. 

 

5.1 Exempeltolkningar 

 

I denna sektion kommer två tolkningar från Bilaga 1 att presenteras för att visa 

hur kodningen av valmanifesten har genomförts. 

 

5.1.1 Exempeltolkning 1 

 

Moderaterna 2014 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

Alliansregeringen har, tillsammans med Miljöpartiet, valt en annan väg än den som 

många andra europeiska länder har valt. Istället för att sluta oss mot omvärlden har 

vi sagt att Sverige ska föra en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr 

undan förföljelse och förtryck. Vi har visat att det är möjligt att sätta 

medmänskligheten i första hand och att öppna dörren för dem som behöver skydd. 

(Alliansen 2014: 50). 
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“Alliansen tycker att Sverige ska fortsätta vara ett land som tar ansvar för världens 

mest utsatta.” (Alliansen 2014: 50). 

 

“Alliansen ser det svenska flyktingmottagandet som en moralisk skyldighet, men 

också som en investering i framtiden. Vi anser att det behövs fler legala vägar in i 

EU.” (Alliansen 2014: 50). 

 

“Sverige kan vara en humanitär stormakt genom att erbjuda människor en fristad 

från våld och 

Förföljelser.” (Alliansen 2014: 51). 

 

“Alliansen kommer att säkerställa att staten tar sitt ekonomiska ansvar för det 

ökade flyktingmottagandet.” (Alliansen 2014: 51). 

 

“Alliansen anser att Sverige blir bättre om fler flyttar hit för att bygga en bättre 

framtid. och jobba.” (Alliansen 2014: 52). 

 

“Alliansens och Miljöpartiets överenskommelse har inneburit steg mot en ökad 

rörlighet och en ökad öppenhet mot omvärlden.” (Alliansen 2014: 52). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN  

“De människor som kommer till Sverige blir en del av vårt samhälle och bidrar i 

förlängningen till att göra Sverige till ett bättre land genom jobb, företagande, 

olika erfarenheter och kulturell mångfald.” (Alliansen 2014: 7). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 
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1: AN - tydlig. 2: AV. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Område 1 och 3 har vi kodat som AN 

och område 2, 4 och 5 har vi kodat som AV. Vi anser att område 1 har större 

tyngd än de andra i sammanvägningen och det framgår även tydligt att 

Moderaterna har en tydlig åsikt om att Sverige ska vara öppet för 

arbetskraftsinvandring och asylinvandring. Manifestet var långt (126 sidor) och ett 

relativt stort parti av manifestet handlade om invandring och hette “Ett öppet 

Sverige”. Det övergripande temat var att Sverige ska vara öppet och vi har därför 

kodat detta som AN. 

Därför är strategin AN. 

 

5.1.2 Exempeltolkning 2 

Venstre 2001 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Venstre ønsker en stramning af udælningepolitikken. Vi er nødt til at begrænse 

tilstrømningen af udlædinge til Danmark.” (Venstre 2001: 5). 

 

“Venstre vill stramme reglerne om asyl og familiesammenføring, så vi stopper 

asylfup og sikrer, at kun reelle flygtninge kommer ind i landet.” (Venstre 2001: 

5). 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AC 

“Venstre ønsker at udlændinge de første syv år kun skal have midlertidig 

opholdtillstadelse.” (Venstre 2001: 5). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AC 
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“Venstre ønsker at udlændinge de første syv år kun skal have midlertidig 

opholdtillstadelse. I denne periode er der ikke fuld adgang till bl.a.a 

bistandshjælp” (Venstre 2001: 5). 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC - tydlig. 2: AC - tydlig. 3: AV. 4: AC - tydlig. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi kodade område 1, 2 och 4 som AC 

och de andra 2 som AV. Venstres manifest var väldigt kort, endast 8 sidor. De 

hade ändå med ett tydligt avsnitt som handlade om invandring. Alla AC kodar vi 

som tydliga eftersom de på det lilla utrymme de hade fick med tydliga 

ställningstaganden på dessa områden. En majoritet av områdena är AC och 

område 1, som väger tyngre, är AC. 

Därför blir strategin AC. 

 

5.2 Sverige 

 

Resultaten för Sverige är uppdelade i tre tabeller, en för tolkningsschemats 

områden, en för de samlade strategierna och en för de samlade strategiernas tänkta 

korrelation jämfört med faktiskt valresultat. 

 

Tabell 5.1. Tolkningsschemats 5 områden för de svenska stora 

mittenpartierna. 
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I Tabell 5.1 presenteras vilka strategier som kodats för varje område i 

tolkningsschemat för varje val och parti under mätperioden. Både 

Socialdemokraterna och Moderaterna hade nästan bara AV på alla områden under 

de första valen. För valet 2006 och framåt antog Moderaterna antagonistiska 

ställningstaganden på område 1 och 3 medan Socialdemokraterna nästan 

uteslutande fortsatte ha en avvisande inställning. 

 

Tabell 5.2 De kombinerade strategierna för de svenska stora 

mittenpartierna. 

 

 

I Tabell 5.2 framkommer det att den sammanvägda bedömningen av alla 

Socialdemokratiska valmanifest blev AV, medan de två första Moderata 

manifesten också kodades AV men de resterande kodades AN. 

Socialdemokraterna gav förvånansvärt lite utrymme för invandringsfrågan i sina 

manifest trots att exempelvis det från 2014 var 27 sidor. De kombinerade 

strategierna blev således AVAV i de två första valen och därefter AVAN. 

 

 

Tabell 5.3. Kombinerad strategi, förväntat och faktiskt resultat för 

Sverigedemokraterna. 

 

Källa: Valresultat baserat på SCB (2014). 
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Den sista tabellen för de svenska resultaten framkommer i Tabell 5.3. De 

kombinerade strategier som kodats är som nämnt AVAV och AVAN. AVAV bör 

leda till ett minskat stöd för det högerpopulistiska partiet medan AVAN förväntas 

leda till ett ökat stöd. Sverigedemokraterna ökade dock i alla val under 

mätperioden, vilket innebär att tre av 5 korrelationer var korrekta. 

 

5.3 Danmark 

De danska resultaten presenteras i form av tabeller där den första tabellen visar på 

kodning för alla individuella områden som tolkningsschemat behandlar. Den 

andra tabellen visar på de sammanvägda kodningarna från varje val och den tredje 

tabellen visar hur dessa kodningar bör korrelera med valresultat jämfört med 

faktiska valresultaten. 

 

Tabell 5.4 Tolkningsschemats 5 områden för de danska stora 

mittenpartierna. 

 

 

I Tabell 5.4 presenteras likt Tabell 5.1 de olika strategierna som kodats för varje 

område som tas upp i tolkningsschemat. Socialdemokraterna och Venstre höll sig 

för det mesta till antingen ackommoderande eller avvisande strategier på de olika 

områdena men ett genomgående tema är att båda partierna har varit 

ackommoderande på migrationens storlek. Endast valet 2011 var båda partierna 

avvisande på område 1.  
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Tabell 5.5. De kombinerade strategierna för de stora mittenpartierna i 

Danmark. 

 

 

I Tabell 5.5 finns de sammanställda strategierna för de stora danska 

mittenpartierna som visar att båda partierna har följt en, för det mesta 

ackommoderande strategi. Endast ett val hade AVAV som kombinerad strategi, 

alla andra hade antingen ACAC, AVAC eller ACAV. 

 

Tabell 5.6. Kombinerad strategi, förväntat och faktiskt resultat för Dansk 

Folkeparti. 

 

Källa för valresultat: ElectionGuide (2016a). 

 

Tabell 5.6 visar hur de kombinerade strategierna bör ha påverkat resultatet 

jämfört med de faktiska valresultaten. I alla val där någon form av 

ackommoderande strategi använts bör även Dansk Folkepartis valresultat ha 

sjunkit. Detta är emellertid inte fallet; samtliga val där ackommoderande strategi 

använts har Dansk Folkepartis ökat. Det enda valet där Dansk Folkepartis 

minskade var när AVAV användes vilket är en korrekt korrelation enligt Meguids 

teori. 
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5.4 Norge 

 

Resultaten för Norge är likt både Sverige och Danmark uppdelade i tre olika 

tabeller där först de individuella tolkningarna på varje område presenteras och 

kommenteras kort. Sedan presenteras de kombinerande strategierna för varje val 

och delen avslutas med en tabell som visar på hur strategierna bör ha påverkat 

stödet på det högerpopulistiska partiet jämfört med det faktiska valresultatet. 

 

Tabell 5.7. Tolkningsschemats 5 områden för de norska stora 

mittenpartierna. 

 

 

I Tabell 5.7 presenteras strategierna de två stora mittenpartierna hade inom 

tolkningsschemats områden. Arbeiderpartiet använde sig generellt sett främst av 

en antagonistisk strategi inom flera områden, alternativt en avvisande strategi. 

Høyre använde sig av mer antagonistiska strategier i de tidiga valen men övergick 

sedan till allt mer ackommoderande eller avvisande. Valet 2013 använde sig 

Höyre i princip bara av avvisande strategier. 

 

5.8. De kombinerade strategierna för de stora mittenpartierna i Norge. 
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I Tabell 5.8 framkommer det att Arbeiderpartiets sammanvägda strategi var AN 

under alla val medan Høyres strategi pendlade mellan alla tre möjliga. De 

kombinerade strategierna dominerades därför av någon form av antagonistisk 

kombination: ANAV, ANAN och ANAC. 

 

Tabell 5.9. Kombinerad strategi, förväntat och faktiskt resultat för 

Fremskrittspartiet. 

 

Källa för valresultat: ElectionGuide (2016b) och Parlgov Database (2016a). 

 

Tabell 5.9 presenterar de förväntade resultaten av de kombinerade strategierna 

samt det faktiska resultatet för Fremskrittspartiet. Alla kombinerade strategier 

förutspådde ett ökat stöd för Fremskrittspartiet, men det faktiska resultatet stämde 

bara överens med detta i valen 1997, 2005 och 2009. I de två andra valen 

minskade Fremskrittspartiet, i valet 20013 kraftigt med 6,6 procentenheter. 
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6. Analys 

Tabell 6.1 Antal strategier och korrekt korrelationer. 

 

 

Denna analysdel kommer diskutera studiens resultat som presenterades i 

föregående sektion. Det som främst kommer att beröras är hur väl resultaten 

stämmer överens med de teorier och hypoteser vi presenterat samt hur de svarar 

på vår frågeställning. Potentiella förklaringsfaktorer till de uppmätta resultaten 

kommer även att diskuteras. Hypotes 1 förutspådde en systematisk korrelation 

mellan strategierna och de uppmätta resultaten för de högerpopulistiska partierna: 

 

Hypotes 1: De högerpopulistiska partiernas väljarstöd kommer att korrelera med 

de stora mittenpartiernas strategier enligt tabell 3.1. 

 

De resultat vi kommit fram till efter noggrann analys av valmanifesten har varit 

splittrade. Strategierna korrelerade med de förväntade valresultaten för 

Sverigedemokraternas i tre av fem val. I de två första uppmättes den kombinerade 

strategin AVAV, vilket borde ha lett till ett minskat stöd för Sverigedemokraterna, 

vilka i realiteten ökade. Även i de följande tre valen ökade Sverigedemokraterna 

kraftigt, men i dessa fall var den kombinerade strategin AVAN vilket antas leda 

till ett ökat stöd för det högerpopulistiska partiet. 
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I Danmark skiljer sig resultatet kraftigt från det förväntade. De stora 

mittenpartierna använde sig främst av ackommoderande och avvisande strategier 

inom invandringsfrågan. Detta borde ha korrelerat med att Dansk Folkepartis 

väljarstöd minskade, men istället har Dansk Folkeparti ökat i samtliga val förutom 

valet 2011. Den kombinerade strategin i valen 2005 och 2007 var dock AVAC 

och ACAV, vilka inte påverkar förklaringsförmågan för hypotes 1 då Meguid inte 

uppmätte ett statistiskt signifikant samband mellan dem och ett resultat för 

nischpartierna. Det enda valet som stämde överens med de korrelationer som 

Meguid presenterat är där båda stora mittenpartier var avvisande, valet 2011, då 

Dansk Folkeparti minskade 0,6 procentenheter för att sedan öka med nästan 9 

procentenheter valet därefter. 

 

De Norska resultaten har även de varit blandade. Den förväntade utvecklingen för 

Fremskrittspartiet, baserat på de uppmätta strategierna, är att de borde ha ökat i 

samtliga val.  Resultatet visar däremot att Fremskrittspartiet bara ökade i tre av de 

fem val som undersökts. Valen 1997, 2005 och 2009 ökade Fremskrittspartiet 

medan de minskade 2001 och 2013. Tappet det sista valet visade sig även vara 

stort trots att ANAV följdes, då Fremskrittspartiet tappade 6,6 procentenheter. 

Endast 7 av 16 korrelationer stämde alltså överens med det som förväntades 

utifrån hypotes 1. Skillnaden mellan länderna var emellertid relativt stor, där 

minst antal korrekta korrelationer uppmättes i Danmark medan resultaten i tre av 

fem val i Sverige och Norge stämde överens med korrelationsschemat. Däremot 

uppmättes inget systematiskt samband och diskrepansen mellan de förväntade 

resultaten och de uppmätta var väldigt stor. Därför anses hypotes 1 falsifierad. 

 

Detta kan ha flera potentiella förklaringsfaktorer som troligtvis kräver utökad 

forskning på området för att verkligen fastställa och som kommer att diskuteras 

nedan. Hypotes 2 förutspådde från att strategierna skulle påverka de 

högerpopulistiska partiernas valresultat under valen innan partiet kan anses befäst 

(efter att de kommit in i parlamentet 3 val i rad): 

 

Hypotes 2: De högerpopulistiska partiernas väljarstöd kommer att korrelera med 

de stora mittenpartiernas strategier enligt tabell 3.1, i valen innan partiet anses 

befäst. 



 

 32 

 

Sverigedemokraterna har enligt vårt kriterium således inte varit befäst under något 

av de valen vi undersökt. Det betyder att resultaten innebär ungefär samma sak 

som för hypotes 1, nämligen att hypotes 2 får stöd i 3 av 5 fall i Sverige. Däremot 

befäste sig Dansk Folkeparti i det danska partisystemet efter valet 2005, men som 

nämnt ovan korrelerade strategierna inte med de förväntade resultaten i något av 

de tre första valen. När det gäller Fremskrittspartiet befäste de sig enligt vårt 

kriterium i det norska partisystemet redan 1989, alltså två val innan vårt första 

mättillfälle. Detta är varför inga av våra resultat för Fremskrittspartiet är relevant 

för hypotes 2. Sammanfattningsvis stämde hypotes 2 antaganden för 3 av 8 val, 

vilket inte kan anses utgöra ett systematiskt samband. Därför anser vi hypotes 2 

vara falsifierad. 

 

Den tredje hypotesen vi testat hävdade att strategierna inte skulle påverka de 

högerpopulistiska partierna på ett systematiskt sätt efter att de befäst sig i 

partisystemet: 

 

Hypotes 3: De stora mittenpartiernas ackommoderande strategier kommer inte att 

ha en betydande påverkan på det högerpopulistiska partiet efter att det befäst sig. 

 

Sverigedemokraterna har inte hunnit bli befästa i det svenska partisystemet än, 

vilket innebär att de inte är intressanta för hypotes 3. I Norge förutspåddes alla 

strategier öka valresultatet för Fremskrittspartiet, vilket medför att inte heller de 

resultaten är relevanta för att besvara huruvida hypotes 3 fått stöd eller inte. Dansk 

Folkeparti däremot befäste sig som nämnt ovan i det danska partisystemet i och 

med valet 2005. Därefter skulle partiet enligt hypotesen påverkats mindre av 

strategier som enligt Meguids antaganden minskar det högerpopulistiska partiets 

valresultat. I det fjärde valet, 2007, användes den kombinerade strategin AVAC, 

men tvärtemot Meguids antaganden ökade Dansk Folkeparti ännu en gång. 

Däremot minskade Dansk Folkeparti som förväntat i valet 2009 när de stora 

mittenpartiernas strategier var AVAV. Därefter bytte partierna till ACAC, vilket 

borde ha sänkt valresultatet, men istället ökade Dansk Folkeparti kraftigt (från 

12,3 % till 21,1 %) (ElectionGuide 2016a). Detta skulle kunna förklaras med att 

partiet är befäst, dels för att AVAV minskade partiets stöd relativt lite, men även 
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att ACAC inte ledde till ett minskat stöd. Istället sågs en motsatt effekt där partiet 

växte markant. De strategier som förväntades, på ett systematiskt sätt, sänka 

valresultatet för Dansk Folkeparti har följaktligen inte gjort det. Därmed får 

hypotes 3 stöd. 

Det här leder vidare till en summering av hypotesernas resultat och svaret på vår 

frågeställning. Hypotes 1 och 2 falsifierades vilket leder till att det stöd som 

hypotes 3 fick inte är lika intressant; om strategierna inte hade systematisk 

påverkan innan ett högerpopulistiskt parti befästs lär de inte ha det efter att det 

befästs heller. Det betyder även att svaret på frågeställningen blir nej, de stora 

mittenpartiernas strategier inom invandringsfrågan hade ingen särskild inverkan i 

denna studie gällande stödet för de högerpopulistiska partierna. Det ska dock 

tilläggas att denna studie enbart studerat valmanifest och inte exempelvis media, 

lagförslag eller debatter. Därför finns det god anledning till att utöka forskningen 

och inkludera dessa nämnda faktorer men även andra som denna uppsats inte har 

behandlat. Det som blir relevant i denna situation är att diskutera ett antal 

teoretiska förslag angående varför resultaten inte stämde med hypotes 1 och 2. 

 

En potentiell förklaring till de uppmätta resultaten är en av de teorier som 

presenterades i forskningsöversikten av Mudde. Teorin om efterfrågan och utbud. 

Alltså att partierna i vilket fall skulle växt fram för att det troligtvis finns en 

efterfrågan samt politiska möjligheter för sådana partier i de tre länderna vi har 

studerat. Hade detta inte funnits hade det enligt Mudde varit svårt för sådana 

partier att växa (Mudde 2007: 298). I detta resonemang blir det interna utbudet 

relevant att diskutera eftersom det är det som avgör om partiet av egen kraft klarar 

av att växa efter de initiala framgångarna. I de fall där ett högerpopulistiskt parti 

fortsätter växa beror det enligt denna teori inte på att de andra partiernas strategier 

avgör hur det går för partiet, utan på hur partiet självt agerar. Samtidigt har våra 

resultat visat på en viss korrelation, i flera fall har strategierna korrelerat med 

valresultaten. Detta skulle kunna tyda på en kombination av strategier och ett 

internt utbud som förklaringsfaktorer och man kan föreslå en förklaring till 

Sverigedemokraterna valframgångar. Det skulle kunna betyda att det dels fanns en 

efterfrågan efter ett högerpopulistiskt parti, men även att det fanns ett externt 

utbud (politiska möjligheter) som Sverigedemokraterna kunde utnyttja. Detta kan 

då ha stärkt partiet och fått partiet att bli bättre på att nyttja det interna utbudet, 
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alltså att stärka partiorganisationen och få en ledare som är bättre på att leda 

partiet. Samtidigt som detta kan ha inträffat så lade de stora mittenpartierna om 

sin strategi, från AVAV till AVAN, vilket enligt Meguids teori om strategiers 

påverkan gynnar det högerpopulistiska partiet. Samma teori kan appliceras på 

Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet för att förklara oförmågan för strategierna 

att konsekvent förutspå dessa partiers valresultat. 

 

En annan händelse som tyder på att utbud och efterfrågan spelar in, är att Ny 

Demokratis intåg i riksdagen 1991 tyder på att det fanns ett latent stöd för en 

invandringskritisk hållning i Sverige. Samtidigt visar SOM-undersökningarnas 

resultat att mellan 40 och 55 % av svenskarna har velat minska invandringen 

under de år vi undersökt (SOM-institutet 2013). Detta i sig kan bekräfta bilden att 

det har funnits en efterfrågan efter ett parti som Sverigedemokraterna. Även 

ägarskap över invandringsfrågan och hur pass viktig den anses vara av väljarna lär 

vara relevant för att förklara de högerpopulistiska partierna utveckling. Ett parti 

som äger en fråga, vars vikt i samhället ökar kommer antagligen att få ett ökat 

väljarstöd. I Danmark verkar exempelvis som nämnt inte ackommoderande 

strategier ha fungerat ens under de första valen som Dansk Folkeparti deltog i. Det 

skulle därför behövas utökad forskning på området. En större studie skulle kunna 

undersöka ovan nämnda teorier samt utgå från ett större material, där exempelvis 

opinionsundersökningar och mediebevakning analyserades. 

 

Ytterligare en intressant fråga är vad som påverkat partiernas olika val av 

strategier gentemot de högerpopulistiska partierna. Skillnaden mellan länderna är 

väldigt stor; de danska partierna har i stor utsträckning använt sig av 

ackommoderande strategier, vilket nästan inte alls förekommit i Sverige och 

Norge där det varit vanligare med avvisande eller antagonistiska strategier. Det 

svenska fallet skulle kunna förklaras med att efter att Ny Demokrati, som 

förespråkade en minskad invandring, kom in i riksdagen 1991 åkte ur igen valet 

därpå och sedan försvann från svensk politik. De svenska partierna hade fått 

erfarenhet av högerpopulistiska partier och kan ha antagit att Sverigedemokraterna 

skulle möta ett liknande öde. 
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Samtidigt använde de norska partierna sig av liknande strategier som de svenska, 

trots att Femskrittspartiet suttit i Stortinget alla val sedan 1981. Det faktum att 

antagonistiska strategier användes i Norge och Sverige kan tyda på att de stora 

mittenpartierna i större utsträckning än de danska velat attackera 

huvudmotståndaren. En antagonistisk strategi är som nämnt tänkt leda till att det 

högerpopulistiska partiet växer på bekostnad av huvudmotståndaren. Det är även 

troligt att hållningen i invandringsfrågan baseras på ideologisk övertygelse snarare 

än endast röstmaximeringsstrategi. Skillnaden mellan Sverige och Danmark när 

det gäller politiseringen av invandringsfrågan och den ekonomiska höger-

vänsterdimensionen har även lyfts fram som en central förklaringsfaktor för 

Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis utveckling (Rydgren 2010). Detta 

skulle kunna utgöra en viktig del i förklaringen till varför Venstre och 

Socialdemokraterne haft en mer restriktiv inställning till invandringsfrågan än 

mittenpartierna i Sverige och Norge. De traditionella konfliktlinjerna minskade i 

styrka och invandringsfrågan tog delvis dess plats. Ytterligare forskning skulle 

kunna utöka förståelsen för i vilken utsträckning strategier påverkar de 

högerpopulistiska partiernas väljarstöd, men även när det gäller den viktiga frågan 

om varför partier antar olika ståndpunkter i invandringsfrågan. 
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7. Slutsats 

Målet med denna studie har varit att undersöka ifall stora mittenpartiers strategier 

inom invandrings- och migrationsfrågor har en direkt kausal verkan på 

högerpopulistiska partiers väljarstöd. De teoretiska utgångspunkterna har främst 

varit Meguids ramverk men även Bornschiers hypotes angående partier som 

befäst sig i landets partisystem. Tre hypoteser har därför formulerats utifrån dessa, 

där hypotes 1 främst baserades på Meguids antaganden om att de tre olika 

strategierna, ackommoderande, antagonistisk och avvisande skulle korrelera med 

olika resultat. Hypotes 2 grundar sig på Bornschiers teori om att partier kan 

befästa sig i landets partisystem efter en viss tid. Innan detta sker bör de stora 

mittenpartiernas strategier påverka det högerpopulistiska partiets valresultat. 

Hypotes 3 däremot är att strategierna inte bör ha någon särskilt dämpande 

inverkan ifall partierna redan har blivit befästa. 

 

För att testa dessa hypoteser har en kvalitativ textanalys genomförts där vi med 

hjälp av ett tolkningsschema har analyserat valmanifest för att bestämma en 

övergripande strategi för varje mittenparti. De länder som undersökts är Sverige, 

Danmark och Norge som alla har vars ett högerpopulistiskt parti 

(Sverigedemokraterna, Dansk folkeparti och Fremskrittspartiet). Fokus har dock 

varit att, som tidigare nämnts, studera hur de stora mittenpartierna har hanterat 

invandringsfrågan som varit central för de högerpopulistiska partierna 

 

Resultaten av den empiriska studien gav inte stöd för hypotes 1 och 2, men 

däremot för hypotes 3. Det innebär att ett systematiskt samband mellan de stora 

mittenpartiernas strategier i invandringsfrågan och de högerpopulistiska partiernas 

valresultat inte uppmättes. Viss korrelation förekom dock, främst i Sverige och 

Norge, mellan antagonistiska strategier och ett ökat valresultat för 

Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet. Studien ger alltså ett delvis tvetydigt 

svar på frågan om strategier kan förklara de högerpopulistiska partiernas 

parlamentariska stöd över tid. Strategiernas oförmåga att konsekvent förklara 
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Dansk Folkepartis utveckling, Sverigedemokraternas tidiga valresultat samt vissa 

av Fremskrittspartiets valresultat leder till att vi föreslår ytterligare forskning på 

området. Framtida studier skulle kunna göra en bredare ansats där man väger in 

strategier, utbud och efterfrågan, men även göra en djupare analys av ägarskapet 

över invandringsfrågan och hur det korrelerar med hur viktig frågan anses vara för 

väljarna.    
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Bilaga 1. 

 

Denna bedömnings- och kodningsbilaga består av samlingar av utdrag och citat 

som vi har identifierat, utifrån vårt tolkningsschema (se tolkningsschema i 

uppsatsen) vara indikativt för olika strategier på de 5 områdena. I de fall där 

koden varit avvisande så har det ej funnits passager och citat på området och det 

har därför endast markerats med koden AV. I slutet av varje manifests bedömning 

finns en sammanvägd bedömningsdel där vi, utifrån tolkningsförfarandet som 

finns i uppsatsen, kodar den slutgiltiga strategin. För de fullständiga referenser till 

varje manifest, se referensförteckning i uppsatsen. 

 

Danmark 

 

Socialdemokraterne (DA) 1998 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

”De samlede virkninger af ændringerne i udlændingeloven herunder 

familiesammenføringsreglerne er, at der kommer færre flygtninge og indvandrere 

til Danmark.” (Socialdemokraterne 1998: 10). 

 

”Kun mennesker, der er personligt forfulgt i deres hjemland, kan få asyl i 

Danmark.” (Socialdemokraterne 1998: 9). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AC 

”Danmark er ikke – og skall ikke blive – et multietnisk samfund. Vi kræver, at 

mennesker, der kommer til Danmark, har respekt for vores kultur och væerier.” 

(Socialdemokraterne 1998: 10). 
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Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AC 

“Mennesker, der har fået asyl I Danmark, skal hjælpes tilbage til hjemlandet, når 

forholdene er forbedrede.” (Socialdemokraterne 1998: 9). 

 

Vi gør det i FN ved bl.a. vor fulde støtte til minerydning i krigsplagede lande – så 

flygtninge kan vende hjem [...].” (Socialdemokraterne 1998: 10). 

 

1: AC - tydlig. 2: AV. 3: AC - tydlig. 4: AV. 5: AC - tydlig. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi kodar område 1, 3 och 5 som tydliga 

AC och de andra två som AV. En majoritet av områdena är alltså AC, dessutom är 

område 1, som väger tyngst, AC. Manifestet är 16 sidor och de har ett tydligt 

avsnitt som handlar om invandringspolitiken vilket ger mer tyngd till den 

ackommoderande strategin. Budskapet är relativt tydligt: man vill minska 

invandringen och göra relevanta lagar mer restriktiva.  

Därför blir strategin AC. 

 

Socialdemokraterne (DA) 2001 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Indsatsen mod kriminelle asylsøgere er forstærket. Udlændingsloven er ændret, 

så det er muligt at fænglse kriminelle asylsøgere, mens deres sag behandles - og 

sagerne behandles hurtigt. Mulighederne for udvisning er udvidet.” 

(Socialdemokraterne 2001: 28). 

 

“Kampen mod tvangsægteskaber er forstærket. Familiesammenføringsreglerne er 

strammet målrettet for att hindre unge i att blive tvunget ind i ægteskab mod deres 
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frie vilje, og retskravet på familiesammenføring er afskaffet for unge under 25 år.” 

(Socialdemokraterne 2001: 28). 

 

Detta syftar på en lag som ska ta bort rätten för familjeåterförening för personer 

under 25 år som inte är vederbörandes minderåriga barn. Syftet är att minska 

barnäktenskap men det lär även minska annan familjeåterförening då gränsen satts 

så högt. 

 

“Stop for ulovligt ophold. Udlændinge, der opholder sig ulovligt, skal udsendes så 

hurtigt som overhovedet muligt.” (Socialdemokraterne 2001: 29). 

 

“Personer skal udvises, hvis de skønnes at udgøre en fare for statens sikkerhed 

eller er en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.” 

(Socialdemokraterne 2001: 29). 

 

AN 

“Men det er også en kendsgerning, at det hvert år kommer mennesker til 

Danmark, som er forulgte. Dem skal vi hjælpe.” (Socialdemokraterne 2001: 27). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AC 

“Udlæeningsloven er konsekvent ændret, så et hvert konstateret smuthul er 

lukket.” (Socialdemokraterne 2001: 28). 

 

“Vi vill lave ett hovedeftersyn af asylsystemet, så det ikke bliver misbrugt. Vi vil 

have bedre sanktionsmuligheder, hvis de foretager sig noget ulovligt, mens de er i 

landet, efter at de har fået opholdstilladelse.” (Socialdemokraterne 2001: 29). 

 

“Ansøgere, der er skyldige i terrorvirksomhed eller anden alvorlig kriminalitet, 

skal ikke have asyl.” (Socialdemokraterne 2001: 29). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 
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Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

 

AV 

 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram 

AV 

 

1: AC - tydlig. 2: AC - tydlig. 3: AV. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi kodade område 1 och 2 AC (område 

1 hade en mening som vi kodade AN, men det uttalandet förminskas i viktighet av 

resten av manifestet) och de andra AV. Både område 1 och 2 kodar vi som tydliga 

i sin ackommoderande strategi eftersom flera tydliga uttalanden görs under varje 

område. Det råder inget tvivel om att det är en restriktivare politik som man vill 

föra även om vi kodar de andra tre områdena som AV. Område 1 har även mer 

tyngd i sammanvägningen av strategin än de andra områdena. 

Därför blir strategin AC. 

 

Socialdemokraterne (DA) 2005 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Socialdemokraterne mener, at det er nødvendigt at begrænse indvandringen for 

med vægt at kunne styrke integrationen af de nye danskere, vi allerede lever 

sammen med.” (Socialdemokraterne 2005: 4). 

 

“Derfor har Socialdemokraterne støttet de nuværende regler om 

familliesammenføring - herunder 24-års reglen.” (Socialdemokraterne 2005: 5). 

 

Det här syftar på samma lag som diskuterades i manifestet från 2001 där man vill 

minska möjligheten till familjeåterförening. 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 
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AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC - tydligt. 2: AV. 3: AV. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1 AC och de andra 

AV. Problematiken som har uppstått här är att manifestet är mycket tydligt på 

område 1 om att migrationen ska minska till Danmark vilket skapar en 

tolkningsproblematik i och med att de andra områdena inte diskuteras. Längden 

på manifestet är även kort (6 sidor) vilket gör att vi tolkar mer in i det som faktiskt 

sägs vilket gör att område 1väger ännu tyngre. Själva avsnittet i manifestet som 

handlar om detta kallas dock för “integration” och det handlar till stor del om just 

integrationsåtgärder. Socialdemokraterne har ett tydligt ställningstagande på 

område 1 men det är lite för lite i förhållande till resten av integrationsavsnittet för 

att vi ska kunna koda strategin som AC. 

Därför blir strategin AV. 

 

Socialdemokraterne (DA) 2007 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Uden en stram udlændingepolitik er det ikke muligt at fastholde tilstrømningen 

af udlændinge på et niveau, som gør det muligt at integrere de udlændinge, der 

allerede bor i Danmark” (Socialdemokraterne 2007: 9). 
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“Socialdemokraterne vil derfor ikke medvirke til at ændre hverken 24-års-reglen 

eller tilknytningskravet. Selvom begge regler medfører en række utilsigtede 

konsekvenser, er de afgørende for at sikre en begrænset tilstrømning.” 

(Socialdemokraterne 2007: 9). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AC 

Men vi mener ikke, at bedre integration kræver udvidet adgang til religionsudøvelse 

i det offentlige rum. Tværtimod er målet for vores integrationsindsats, at alle 

danskere uanset religion og etnisk baggrund kan leve sammen i respekt for, at 

grundlæggende principper om demokrati, ligestilling og ytringsfrihed stør over 

kulturelt og religiøst betingede krav og hensyn. (Socialdemokraterne 2007: 9). 

 

Detta är inte det starkaste ställningstagandet men vi tolkar det ändå som en tydlig 

kritik av mångkultur. 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AN 

“Afviste asylansøgere - og ikke mindst børn af asylansøgere - der er strandet i 

Danmark uden mulighed for hjemsendelse, skal sikres anstændige levevilkår, så 

længe en udsendelse til hjemlandet er umulig.” (Socialdemokraterne 2007: 9). 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC - tydlig. 2: AV. 3: AC - tydlig. 4: AN - otydlig → AV. 5: AV 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1 och 3 som 

tydliga AC och de andra som AV. Socialdemokraterne skriver att de vill sänka 

nivån på invandringen och tar upp ett konkret exempel på en restriktiv lag som de 

vill behålla på område 1, varför vi kodar området tydligt AC. Område 3 är inte 

lika självklart, men de förmedlar ändå en tydlig inställning och med tanke på att 
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manifestet bara är 9 sidor så kodar vi det som tydligt AC. På område 4 nämner de 

endast en fråga, som inte är tillräckligt representativ för området för att vi ska 

koda det som tydligt AN. I och med det och att de andra ställningstagandena är 

tydligare i ett 9 sidor kort manifest gör att strategin framstår som 

ackommoderande. 

Därför blir strategin AC. 

 

Socialdemokraterne (DA) 2011 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AV 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AV. 2: AV. 3: AV. 4: AV. 5: AV 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat samtliga områden som AV 

eftersom manifestet i princip inte berör invandringsfrågor. Manifestet är kort (5 

sidor) och berör många andra områden men nämner i det stora hela inte 

invandring utan endast en liten del om att ska ställas krav på invandrare om bättre 

integration (sida 2). 

Därför blir strategin AV. 
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Socialdemokraterne (DA) 2015 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Der er strammere regler for asylansøgere, og vi stiller flere krav til indvandrere.” 

(Socialdemokraterne 2015: 4). 

 

“Vi udviser flere kriminelle udlændinge end under VK-regeringen. Det er sådan, 

det skal være. “ (Socialdemokraterne 2015: 13). 

 

“Udlændingepolitikken bygger på 24-årsreglen og tilknytningskravene. Det er 

regler, som har bred opbakning.” (Socialdemokraterne 2015: 13). 

 

“De [Venstre] vil genindføre pointsystemet. Og de vil åbne grænserne for 

mennesker fra stort set alle verdensdele, som kan komme til Danmark for at 

arbejde til en lav løn.” (Socialdemokraterne 2015: 14). 

 

“Vi skal have stramme asylregler. Og vi skal stille krav til nye udlændinge. Ikke 

spille hasard med social dumping.” (Socialdemokraterne 2015: 14). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AC 

“Og er man i Danmark på en opholdstilladelse, men drager afsted for at blive en 

del af volden, så inddrager vi opholdstilladelsen. Det har vi sikret.” 

(Socialdemokraterne 2015: 24). 

 

“Derfor har vi for første gang i 12 år strammet reglerne for asyl. Det er både 

ordentligt og rimeligt. De borgerlige snakker. Vi handler. “ (Socialdemokraterne 

2015: 13). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AC 
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“Vi vil ikke have parallelsamfund, hvor danske værdier og kultur ikke gælder.” 

(Socialdemokraterne 2015: 12). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC - tydlig. 2: AC - tydlig. 3: AC - otydlig→AV. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1 och 2 som AC 

och 3, 4 och 5 som AV.  Område 1 och 2 är tydliga AC eftersom de har flera 

tydliga ställningstaganden på frågor inom områdena. Område 3 har ett citat som är 

ackommoderande, men det är inte tillräckligt konkret för att vi ska tolka det som 

tydligt. Manifestet är relativt långt (40 sidor), och endast ett otydligt citat på 

område 3 gör att vi kodar det som AV. Men hela avsnittet i manifestet som 

handlar om invandringspolitik (som heter “Stramme asylregler og grav til nye 

udlændinge”) har en restriktiv ton och vilket tillsammans med område 1 och 2 gör 

att manifestet framstår som ackommoderande. 

Därför blir strategin AC. 

 

Venstre 1998 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

”En ny regering vil samtidigt opæve retskravet for familiesammenføring.” 

(Venstre 1998: 2). 

 

”Retskravet” kan betyda både rättighet och krav, men i detta sammanhanget är det 

tydligt att det är den första betydelsen som är gällande. 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AC 
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”De flygtninge, der kommer til Danmark og ikke bliver afvist, ska ikke som nu 

have permanent opholdstilladelse efter 3 år” (Venstre 1998: 2). 

 

“Venstre ønsker, at de i de første 7 år kun ska have en mdlertidig 

opholdstilladelse, og att grundlaget for opholdstilladelsen løbende skal tages op til 

vurdering.” (Venstre 1998: 2). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AC 

”[...] flygtninge skal vende tilbage til deres hjemland, så snart situationen tillader 

det.” (Venstre 1998: 1). 

 

1: AC - tydlig. 2: AC - tydlig. 3: AV. 4: AV. 5: AC - tydlig. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi kodar område 1, 2 och 5 som tydliga 

AC och de andra två som AV. Själva manifestet är väldigt kort (bara 4 sidor) men 

man får ändå in tydliga ställningstaganden på en majoritet av områdena. Venstre 

har också en egen avdelning i sitt manifest för invandringsfrågan och i de frågor 

som man har förslag i är man tydligt restriktiv i sitt budskap. 

Därför blir strategin AC. 
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Venstre 2001 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Venstre ønsker en stramning af udælningepolitikken. Vi er nødt til at begrænse 

tilstrømningen af udlædinge til Danmark.” (Venstre 2001: 5). 

 

“Venstre vill stramme reglerne om asyl og familiesammenføring, så vi stopper 

asylfup og sikrer, at kun reelle flygtninge kommer ind i landet.” (Venstre 2001: 

5). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AC 

“Venstre ønsker at udlændinge de første syv år kun skal have midlertidig 

opholdtillstadelse.” (Venstre 2001: 5). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AC 

“Venstre ønsker at udlændinge de første syv år kun skal have midlertidig 

opholdtillstadelse. I denne periode er der ikke fuld adgang till bl.a.a 

bistandshjælp” (Venstre 2001: 5). 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC - tydlig. 2: AC - tydlig. 3: AV. 4: AC - tydlig. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi kodade område 1, 2 och 4 som AC 

och de andra 2 som AV. Venstres manifest var väldigt kort, endast 8 sidor. De 

hade ändå med ett tydligt avsnitt som handlade om invandring. Alla AC kodar vi 

som tydliga eftersom de på det lilla utrymme de hade fick med tydliga 
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ställningstaganden på dessa områden. En majoritet av områdena är AC och 

område 1, som väger tyngre, är AC. 

Därför blir strategin AC. 

 

Venstre 2005 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Antallet af opholdstilladelser pr. år er reduceret til ca. en tredjedel siden 2001. Vi 

vil fastholde denne stramme udlændingepolitik.” (Venstre 2005: 2). 

 

VK-regeringen strammede udlændingepolitikken som lovet før sidste valg. Og det 

virker. Antallet af opholdstilladelser til asylsøgere og familiesammenføringer er ikke 

længere over 17.000 om året. Antallet er nu reduceret til under 6.000, d. v. s. 

omkring en tredjedel af niveauet i 2001. (Venstre 2005: 8). 

 

Samma sak upprepas på samma sida längre ner. 

 

“Afskaffelse af de facto flygtningebegrebet” (Venstre 2005: 8). 

 

“Skærpelse af tilknytningskravet og indførelse af 24 års reglen ved 

familiesammenføring” (Venstre 2005: 8). 

 

“Det er nødvendigt at fastholde en stram udlændingepolitik for at kunne 

intensivere bestræbelserne på at skaffe uddannelse og arbejde til indvandrere, som 

allerede er her.” (Venstre 2005: 8). 

 

“Skærpet indsats for hjemsendelse af afviste asylansøgere” (Venstre 2005: 8). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AC 

“Adgang til permanent opholdstilladelse først efter 7 års ophold i Danmark 

(tidligere 3-5 år).” (Venstre 2005: 8). 

 



 

 56 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AC 

“Krav om mindst 7 års ophold i Danmark for at kunne få kontanthjælp. Særlig 

starthjælp til personer, som har opholdt sig mindre end 7 år her i landet.” (Venstre 

2005: 8). 

 

“Stop for kontanthjælp til 18-24-årige, hvis der er oplagte uddannelsestilbud til 

dem.” (Venstre 2005: 8). 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC - tydlig. 2: AC - tydlig. 3: AV. 4: AC - tydlig. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi kodade område 1,2 och 4 AC och 

område 3 och 5 AV. Manifestet var relativt kort (12 sidor) men de hade ändå ett 

tydligt avsnitt som hette “Fortsat stram udlændingepolitik” där de berörde 3 av 

våra områden. Alla AC kodar vi som tydliga och mest fokus lades på område 1 

som är av störst vikt för strategin. 

Därför blir strategin AC. 
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Venstre 2007 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Vi vil fortsætte en fast og fair udlændingepolitik, hvor vi har stramme regler for 

adgangen til Danmark gennem familiesammenføring.” (Venstre 2007: 7). 

 

“[...] men samtidig sikre, at de, der får afvist deres asylansøgning, hurtigst muligt 

vender tilbage til deres hjemland.” (Venstre 2007: 7). 

 

AN 

“Men samtidig åbner vi for en kontrolleret indvandring af udlændinge med de 

kvalifikationer, som vi har brug for i det danske samfund. En flygtningepolitik, 

hvor vi giver asyl til flygtninge som reelt er forfulgte” (Venstre 2007: 7). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC/AN - otydlig → AV. 2: AV. 3: AV. 4: AV 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat alla områdena som AV. 

Område 1 hade delar som var antagonistiska och andra som var ackommoderande, 

varför vi kodade det ställningstagandet som otydligt och därmed som AV. 

Manifestet var visserligen kort (9 sidor)men det leder snarare till att det otydliga 

ställningstagandet blir än mer otydligt. 
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Därför blir strategin AV. 

 

Venstre 2011 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Opgøret med den ukontrollable indvandring har skabt grundlaget for, at der går 

bedre med Integrationen.” (Venstre 2011: 10). 

 

“Færre udenlandske ægtefæller. Andelen af nydanskere, som gifter sig med en 

person bosat i udlandet, er halveret fra 2001 til 2009.” (Venstre 2011: 10). 

 

“Udlændinge, der misbruger deres ophold i Danmark til at begå den ene alvorlige 

forbrydelse efter den anden, er ikke velkomne her. Derfor har vi skærpet kursen, 

så det fremover er lettere at udvise kriminelle udlændinge.” (Venstre 2011: 10). 

 

AN 

“Danmark skal være et åbent land for de udlændinge, der kommer hertil med 

ønsket om - og forudsætningerne for - at bidrage positivt til vores Samfund.” 

(Venstre 2011: 4). 

I princip samma mening på sida 10. 

 

“Derfor vil Venstre gøre udlændingeloven mere fleksibel, så det bliver lettere at 

komme til Danmark for let-integrerbare udlændinge.” (Venstre 2011: 10). 

 

AC och AN 

Vi har drejet indvandringen til Danmark i en positiv retning. Der kommer nu 

historisk mange udlændinge hertil for at arbejde eller studere, mens færre kommer 

som flygtninge og familiesammenførte. Vi har gjort Danmark til et åbent land for 

alle, der kan og vil. (Venstre 2011: 10). 

 

De säger samtidigt att det är positivt att få flyktingar kommer, men samtidigt vill 

man att Danmark ska vara ett öppet land för “alle, der kan og vil”. 
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Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC/AN - otydlig → AV. AV. 2: AV. 3: AV. 4: AV. 5: AV 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat alla områdena som AV. 

Område 1 hade delar som var antagonistiska och andra som var ackommoderande, 

varför vi kodade det ställningstagandet som otydligt och därmed som AV. De gav 

ett väldigt ambivalent intryck på området och vi kunde inte koda varken AC eller 

AN.  Manifestet var kort (10 sidor) och därför ger Venstre ett än mer kluvet 

intryck på område 1. 

Därför blir strategin AV. 

 

Venstre 2015 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

MINDRE ATTRAKTIVE FORHOLD FOR ASYLANSØGERE Danmark har det 

højeste antal asylansøgere i mere end 15 år. En familie med tre børn, der har fået 

asyl i Danmark, får i dag 10.000 kr. mere hver måned end under VK-regeringen. Det 

gør Danmark mere attraktiv som asyldestination, og for familien er det mindre 

attraktivt at arbejde. For at vende den udvikling, vil Venstre bl.a. indføre en ny 

integrationsydelse, der starter på SU-niveau. (Venstre 2015: 2) 
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“Vi vil desuden stramme udvisningsreglerne, så det bliver nemmere at udvise 

udlændinge, der misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet.” 

(Venstre 2015: 2). 

 

“REGERINGEN HAR LEMPET UDLÆNDINGEPOLITIKKEN MERE END 31 

GANGE” (Venstre 2015: 2). 

Det här är en del av manifestet där Venstre kritiserar den Socialdemokratiske 

regeringen. De är alltså kritiska till att regeringen har lättat på lagstiftningen på 

invandringsområdet (alltså gjort den mer generös). 

 

“ANTALLET AF FAMILIESAMMENFØRINGER ER NÆSTEN FORDOBLET 

Siden regeringens lempelser i 2011 er antallet af familiesammenføringer vokset 

markant. En af årsagerne er, at det er blevet lettere af få familiesammenføring, når 

man bor i en ghetto.” (Venstre 2015: 2). 

Även detta stycke är kritiskt till regeringens politik. Man förespråkar tydligt en 

stramare invandringspolitik. 

 

“ANTALLET AF ASYLANSØGNINGER ER PÅ DET HØJESTE NIVEAU I 

MERE END 15 ÅR 

Vi er i dag ved at gentage fortidens fejl ved at tage imod flere udlændinge, end vi 

kan integrere.”  (Venstre 2015: 2). 

Detta är också kritik mot regeringen och Venstre framför en tydlig kritik mot att 

det kommit så många asylsökande. 

 

“454.215 KR. Det tilbyder Danmark nu en flygtninge-familie med tre børn. Det 

gør det mere attraktivt at søge asyl i Danmark.” (Venstre 2015: 2). 

De hävdar alltså att detta gör det mer attraktivt att söka asyl i Danmark vilket 

Venstre är kritiskt till. 

 

AC och AN 

FLEKSIBLE REGLER FOR FAMILIESAMMENFØRING Venstre mener, at det 

skal være lettere at få familiesammenføring for de udlændinge, som har nemt ved at 

integrere sig i det danske samfund. Det skal til gengæld være sværere for 

udlændinge, der er vanskelige at integrere. (Venstre 2015: 2). 
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“Vi skal skabe en bedre balance i udlændingepolitikken, så vi åbner for de 

udlændinge, der kan og vil, men lukker for dem, der ikke vil.” (Venstre 2015: 2). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AC 

“Derfor skal udlændinge, der rejser uden en tilladelse til områder med vold som 

terror-aktivitet, som f.eks. Syrien eller Nordirak, auto-matisk miste deres 

opholdstilladelse og retten til at vende tilbage til Danmark.” (Venstre 2015: 2). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AC 

“Regeringens lempelser med ret til fuld kontanthjælp, fuld børnecheck og fuld 

folkepension, allerede fra asylansøgeren får opholdstilladelsen, er med til at gøre 

Danmark til en attraktiv asyldestination.” (Venstre 2015: 2). 

Detta är kritik mot regeringens politik. 

 

“454.215 KR. Det tilbyder Danmark nu en flygtninge-familie med tre børn. Det 

gør det mere attraktivt at søge asyl i Danmark.” (Venstre 2015: 2). 

Det här tolkar vi som en kritik mot det rådande systemet där invandrare (enligt 

Venstre) får för mycket tillgång till välfärdssystemet. 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC - tydlig. 2: AC - tydlig. 3: AV. 4: AC - tydlig. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1, 2 och 4 som 

tydliga AC och område 3 och 5. Område 1 hade visserligen vissa citat som är mer 

åt AN hållet, men resten av manifestet har många och tydliga ackommoderande 

drag. Det är tydligt att Venstre vill föra en mer restriktiv invandringspolitik en den 

som då fördes. Område 3 hade bara ett citat som men om man betänker att 
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manifestet var 10 sidor totalt så tycker vi att det är tillräckligt för att vi ska koda 

det området som tydligt ackommoderande. I och med att område 1 kodas som 

tydligt AC, och det övervägande intrycket av den delen som handlar om 

invandring (som för övrigt heter “Flere krav till utlændinge”) är restriktivt, tolkar 

vi Venstres strategi som ackommoderande. 

Därför blir strategin AC. 

 

Sverige 

 

Socialdemokraterna (S) 1998 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AV 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AV. 2: AV. 3: AV. 4: AV. 5: AV 

Sammanvägd bedömning av strategin: Socialdemokraterna berör inga av våra 

områden alls och vi kodar därför alla områden som AV. Enda gången de 

benämner något som direkt berör invandringen är i ett stycke som handlar om 

förenklad företagsetablering. De har inte något eget kapitel som handlar om 

invandring. Manifestet är visserligen väldigt kort (7 sidor) men man har alltså 

inget ställningstagande i några av frågorna som berör våra områden. 
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Därför blir strategin AV. 

 

Socialdemokraterna (S) 2002 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AV 

“Svensk flyktingpolitik ska vara human, solidarisk och rättssäker.” 

(Socialdemokraterna 2002: 7). 

 

“Vi vill också utveckla en gemensam flyktingpolitik inom EU som präglas av 

humanitet, öppenhet och ansvar.” (Socialdemokraterna 2002: 7). 

 

Båda citaten ovan är AN men Socialdemokraterna skriver okonkreta meningar 

utan någon uppföljning. Om de hade följt upp med att skriva t.ex. “Alla som flyr 

till Sverige ska få skydd” hade det varit ett tydligt ställningstagande för AN. 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

“4. Mångfalden berikar. Sverige är nästan nio miljoner kvinnor och män, unga 

och gamla - från hela världen. Mångfalden är en tillgång vi ska ta tillvara.” 

(Socialdemokraterna 2002: 5). 

 

Själva stycket heter just “Mångfalden berikar” och vi tolkar det som ett relativt 

tydligt ställningstagande för mångkultur. 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 
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1: AN - otydligt → AV. 2: AV. 3: AN - tydligt. 4: AV. 5: AV 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat fyra områden som AV och 

ett område som AN. Tre av områdena berörs inte alls, vilka är område 2, 4 och 5 

och område 1 berörs delvis men med mer fokus på värderingarna migrationen ska 

präglas av och inte om man vill att den ska minska eller öka, alltså man har en 

otydlig framtoning vilket gör att vi kodar området som AV. På område 3 har vi 

kodat det som AN på så sätt att man ställer sig positiv till mångkultur och 

mångfald. Utöver det så är det relativt tydligt AV. Manifestet är visserligen 

relativt kort (6 s) men man är ändå väldigt otydligt i det man skriver. 

Därför blir strategin AV. 

 

Socialdemokraterna (S) 2006 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

“Vår flyktingpolitik ska vara human och solidarisk. Den som är i behov av skydd 

ska få en fristad i vårt land.” (Socialdemokraterna 2006: 12). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AN - tydlig. 2: AV 3: AV 4: AV 5: AV 
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Sammanvägd bedömning av strategin: Område 1 kodade vi som AN och de 

andra som AV. Manifestet var 14 sidor, vilket är relativt kort men inte lika kort 

som vissa danska manifest. Område 1 berörs bara ytligt och utan uppföljning för 

att konkretisera vad Socialdemokraterna vill. Även om vi tolkar detta som ett 

tydligt AN så är det absolut enda som de skriver om något av våra områden. 

Därför blir strategin AV. 

 

Socialdemokraterna (S) 2010 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AV 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AN - tydlig. 2: AV. 3: AV. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1 som tydligt AN 

och resten av områdena som AV. Ovan citat kommer dock från de rödgrönas 

kollektiva valmanifest; i Socialdemokraternas egna fanns absolut ingenting om 

något av våra områden. Deras egna manifest var 8 sidor, men de borde ändå ha 

kunnat få in något om något av våra områden även på ett så relativt litet utrymme. 

Det är ett relativt tydligt ställningstagande som görs och område 1 väger tyngre än 

de andra områdena, men i och med att det inte förs fram några konkretiseringar 

och inga åsikter som berör de andra områdena så kan vi inte koda detta som AN. 
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Därför blir strategin AV. 

 

Socialdemokraterna (S) 2014 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AV 

“Den som är i behov av skydd ska få en fristad i vårt land. Alla ska ha rätt till en 

individuell och rättssäker prövning av sina asylskäl.“ (Socialdemokraterna 2014: 

45). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AV. 2: AV. 3: AV. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat alla områden som AV. Vi 

har visserligen tagit ut ett citat på område 1, men det är det enda som nämns om 

något av våra områden i hela manifestet och det är ett 46 sidors manifest. Det är 

anmärkningsvärt att de i princip inte skriver något i ett så långt manifest. 

Därför blir strategin AV. 

 

 

 

Moderaterna 1998 
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Område 1: Migrationens storlek. 

AV 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

“Men den skall också ge utrymme för den egna kulturen och det egna språket.” 

(Moderaterna 1998: 4). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AV. 2: AV. 3: AN: otydlig → AV. 4: AV. 5: AV- 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat alla områden som AV. 

Moderaterna hade två stycken som handlade om invandringsfrågan. I dessa 

stycken gavs en otydlig bild av vad de ville göra och de berörde endast ett av våra 

områden, väldigt ytligt. Manifestet var 12 sidor långt, vilket är tillräckligt långt 

för att kunna få in ställningstaganden för våra områden om man vill skylta med 

dem. 

Därför blir strategin AV. 
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Moderaterna 2002 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AV 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AV 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AC 

“Vi accepterar heller inte ett kravlöst bidragsberoende där de sociala 

myndigheternas passivitet ger invandrare möjlighet att överutnyttja 

välfärdssystemen.” (Moderaterna 2002: 20). 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AV. 2: AV. 3: AV. 4: AC - tydligt. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Område 1, 2, 3 och 5 har vi kodat som 

AV och område 4 som AC. Manifestet berör att Sverige ska förbli en fristad för 

människor som flyr men det finns inget konkret i manifestet som går att koda AN 

eller AC i de övriga områdena vilket gör att det blir AV. Undantaget vi fann var 

att Moderaterna ville minska hur mycket invandrare kunde utnyttja 

bidragssystemen vilket vi tolkade som AC. Samtidigt så benämns inte 1 eller 2 

som är de som har mest tyngd i sammanvägningen vilket gör att strategin framstår 

som AV. 

Vi kodar därför strategin som AV. 

 

Moderaterna 2006 
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Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

“En avgörande faktor för att hantera globaliseringens och demografins utmaningar 

är att förbättra integrationen och öka möjligheterna till rörlighet över gränserna.” 

(Allians för Sverige 2006: 11). 

 

AC 

“Vid allvarliga brott bör huvudregeln vara att utländska medborgare ska dömas 

till utvisning.” (Allians för Sverige 2006: 15). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

“Sverige ska vara ett öppet samhälle, där olikheter och mångfald bejakas [...] Den 

mångfald som finns i vårt land berikar vårt samhälle, genom människor med olika 

erfarenheter, härkomst och kulturell och religiös identitet.” (Allians för Sverige 

2006: 6). 

 

“Vi vill leva i ett öppet samhälle som präglas av gemenskap och mångfald.” 

(Allians för Sverige 2006: 14). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AN - tydlig. 2: AV. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1 och 3 som AN 

och de andra områdena som AV. Både område 1 och 3 kodar vi som tydliga i sin 

antagonism. Område 1 har visserligen ett tydligt ställningstagande för utvisning 

av grovt kriminella. Men när vi väger det emot ett uttalande som hävdar att för att 
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hantera stora utmaningar som globaliseringen och den demografiska utvecklingen 

krävs ökad rörlighet över gränserna, alltså ökad invandring. Vi tolkar det som ett 

tydligt ställningstagande som tillsammans med kapitelnamnet “Ett Sverige för 

alla” gör det tydligt vad de menar. I och med att detta sägs under område 1 får det 

även mer tyngd. Manifestet är 23 sidor långt, vilket är normallångt i jämförelse 

med de andra vi läst. Det är inte den starkaste AN, men vi tolkar ändå huvudlinjen 

som sådan. 

Därför blir strategin AN. 

 

Moderaterna 2010 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

“Alliansen anser att Sverige ska ha en human, rättssäker och ordnad 

migrationspolitik. Sverige ska vara en fristad för människor som flyr undan 

förföljelse och förtryck.” (Alliansen 2010: 31). 

 

Alliansregeringen har vidgat möjligheterna för dem som vill komma till Sverige för 

att skapa sig en bättre framtid genom arbete. De nya reglerna för 

arbetskraftsinvandring är en mycket betydelsefull reform som innebär att Sverige 

tagit ledningen i utvecklingen mot öppnare gränser och ökad rörlighet. (Alliansen 

2010: 31). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

“Sverige är ett land som har en tradition av öppenhet mot omvärlden. Nya 

influenser har berikat Sverige kulturellt, ekonomiskt och kunskapsmässigt genom 

alla tider.” (Alliansen 2010: 30). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 
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Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AN - tydlig. 2: AV. 3: AN. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1 och 3 AN och de 

andra AV. Område 1 framför en tydlig åsikt om att det är positivt med ökad 

rörlighet, invandring och öppna gränser, medan område 3 inte är lika tydlig, men 

heller inte otydlig. Manifestet är visserligen 72 sidor långt, men de 

ställningstaganden som görs är väldigt tydliga och samma generösa ton 

genomsyrar resten av avsnittet som handlar om invandring och integration. 

Område 1 väger även tyngre än de andra områdena. 

Därför blir strategin AN 

 

Moderaterna 2014 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

Alliansregeringen har, tillsammans med Miljöpartiet, valt en annan väg än den som 

många andra europeiska länder har valt. Istället för att sluta oss mot omvärlden har 

vi sagt att Sverige ska föra en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr 

undan förföljelse och förtryck. Vi har visat att det är möjligt att sätta 

medmänskligheten i första hand och att öppna dörren för dem som behöver skydd. 

(Alliansen 2014: 50). 

 

“Alliansen tycker att Sverige ska fortsätta vara ett land som tar ansvar för världens 

mest utsatta.” (Alliansen 2014: 50). 

 

“Alliansen ser det svenska flyktingmottagandet som en moralisk skyldighet, men 

också som en investering i framtiden. Vi anser att det behövs fler legala vägar in i 

EU.” (Alliansen 2014: 50). 

 

“Sverige kan vara en humanitär stormakt genom att erbjuda människor en fristad 

från våld och 
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Förföljelser.” (Alliansen 2014: 51). 

 

“Alliansen kommer att säkerställa att staten tar sitt ekonomiska ansvar för det 

ökade flyktingmottagandet.” (Alliansen 2014: 51). 

 

“Alliansen anser att Sverige blir bättre om fler flyttar hit för att bygga en bättre 

framtid. och jobba.” (Alliansen 2014: 52). 

 

“Alliansens och Miljöpartiets överenskommelse har inneburit steg mot en ökad 

rörlighet och en ökad öppenhet mot omvärlden.” (Alliansen 2014: 52). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

“De människor som kommer till Sverige blir en del av vårt samhälle och bidrar i 

förlängningen till att göra Sverige till ett bättre land genom jobb, företagande, 

olika erfarenheter och kulturell mångfald.” (Alliansen 2014: 7). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AN - tydlig. 2: AV. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Område 1 och 3 har vi kodat som AN 

och område 2, 4 och 5 har vi kodat som AV. Vi anser att område 1 har större 

tyngd än de andra i sammanvägningen och det framgår även tydligt att 

Moderaterna har en tydlig åsikt om att Sverige ska vara öppet för 

arbetskraftsinvandring och asylinvandring. Manifestet var långt (126 sidor) och ett 

relativt stort parti av manifestet var angående migration som hette “Ett öppet 
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Sverige”. Det överlappande temat var att Sverige ska vara öppet och vi har därför 

kodat detta som AN. 

Därför är strategin AN. 

 

Norge 

 

Arbeiderpartiet 1997 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

I tråd med den skal alle asylsøkere som kommer til Norge og trenger beskyttelse fra 

forfølgelse, få det. [...] Ingen som etter UNHCR sin vurdering kan bli utsatt for 

forfølgelse i hjemlandet, skal sendes tilbake. Norge skal være rede til å ta sitt ansvar 

for mottak av et økt antall overføringsflyktninger ut fra anbefalinger om en 

internasjonal byrdefordeling fra FNs høykommissær. Når væpnede konflikter og 

omfattende voldsbruk fører til masseflukt i et område, kan de som kommer til Norge 

få kollektiv beskyttelse. (Arbeiderpartiet 1997: 20). 

 

“Hensikten med en slik gjennomgang er å se om det kan være grunnlag for en 

liberalisert praksis.” (Arbeiderpartiet 1997: 20). 

 

Mange flykter fra terror og overgrep som ikke begås av landets myndigheter, og som 

disse myndighetene ikke kan eller vil hindre. Folk utsettes for overgrep som ville ha 

kvalifisert til flyktningestatus dersom myndighetene sto bak, men som ikke gir slik 

status etter en stram tolkning av FNs flyktningekonvensjon. Arbeiderpartiet vil at en 

eventuell europeisk flyktningekonvensjon må gi flyktningestatus til dem som flykter 

fra slike grove, systematiske brudd på menneskerettighetene. I Norge bør disse 

flyktningene få asylstatus istedenfor opphold på humanitært grunnlag som i dag. 

(Arbeiderparti 1997: 20). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AN 

“I Norge bør disse flyktningene få asylstatus istedenfor opphold på humanitært 

grunnlag som i dag.” (Arbeiderparti 1997: 20). 
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Område 3: Synen på mångkultur. 

AC 

Men åpenhet og toleranse er ikke det samme som verdinøytralitet. Grunnleggende 

verdier som likeverd, rettssikkerhet, menings- og ytringsfrihet, mulighet til politisk 

deltakelse, likestilling mellom kjønnene og barns rettigheter står sterkt i hele det 

norske samfunnet. (Arbeiderpartiet 1997: 22-23). 

 

AN 

“Offentlige etater og virksomheter har på sine områder et spesielt ansvar for å 

rekruttere kvalifiserte flyktninger og innvandrere til yrkeslivet.” (Arbeiderpartiet 

1997: 22). 

 

“Særlig i Oslo er det en tendens til at mennesker med minoritetsbakgrunn bosetter 

seg konsentrert i enkelte bydeler. Det positive ved slik bokonsentrasjon er at det 

vokser fram sterke fellesskap som tar vare på tradisjoner og egenart.” 

(Arbeiderpartiet 1997: 22). 

 

“Tospråklig opplæring bør derfor gis på alle nivåer under høyere utdanning.” 

(Arbeiderpartiet 1997: 22). 

 

“Vi lever i et multikulturelt samfunn. Dette stiller krav til gjensidig toleranse og 

respekt.” (Arbeiderpartiet 1997: 22). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AC 

Ifølge FNs menneskerettighetserklæring skal en flyktnings rett til å vende tilbake til 

hjemlandet anerkjennes i like stor grad som retten til å søke asyl i et annet land. 

Tilbakevending i trygghet og verdighet er den høyest prioriterte varige løsning på en 

oppstått flyktningesituasjon. [...] Høykommissæren må stå helt sentralt når det 

gjelder å anbefale om tryggheten i hjemlandet er god nok. (Arbeiderpartiet 1997: 

20). 
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Både i statlige mottak og etter bosetting skal tiltakene overfor flyktninger i større 

grad planlegges i et tilbakevendingsperspektiv. Det innebærer å legge til rette for at 

medbrakt kompetanse kan holdes ved like, og for at ny kunnskap og ferdigheter som 

kan anvendes i hjemlandet, blir tilført. Dette står ikke i motsetning til undervisning i 

norsk språk og samfunnskunnskap, som gjør det mulig for flyktningene å få brukt og 

fornyet sin kompetanse under oppholdet i Norge. (Arbeiderpartiet 1997: 21). 

 

AN 

“Personer som har fått innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag i 

Norge, skal beholde retten til dette i inntil to år etter tilbakevending til hjemlandet, 

slik at tryggheten og frivilligheten sikres.” (Arbeiderpartiet 1997: 20). 

 

1: AN - tydlig. 2: AN - otydlig→ AV. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AC - otydlig→ 

AV. 

Sammanvägd bedömning av strategi: Vi har kodat område 1, och 3 som AN 

och de andra som AV. Område 5 hade motsägningar, blandat mellan AN och AC, 

och vi kodar den därför som otydlig och därmed AV. Även område 2 kodar vi 

som otydligt då endast ett kort citat berör det området. Område 1 och 3 kodar vi 

som tydliga. Manifestet är långt (80 sidor) och de har ett speciellt avsnitt för dessa 

frågor som heter “Solidaritet med verdens flyktninger”. Detta, tillsammans med 

det faktum att område 1 och 3 är tydliga AN (område 1 väger också tyngre än de 

andra områdena) och att den generella tonen är att Norge ska vara öppet och 

generöst mot flyktingar, gör att strategin framstår som antagonistisk. 

Därför blir strategin AN. 

 

Arbeiderpartiet 2001 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

“Alle asylsøkere som kommer til Norge fordi de trenger beskyttelse fra 

forfølgelse i hjemlandet, skal få dette.” (Arbeiderpartiet 2001: 48). 

 

“Utover dem som er direkte forfulgt i hjemlandet, har Norge også en tradisjon for 

å bevilge opphold på humanitært grunnlag til asylsøkere som av ulike grunner, 
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blant annet sterke menneskelige hensyn, bør få bli i Norge.” (Arbeiderpartiet 

2001: 48). 

 

“I land der krig og konflikter leder til masseflukt, kan Norge bevilge kollektiv 

beskyttelse til grupper av flyktninger” (Arbeiderpartiet 2001: 48). 

 

“Ut fra anbefalinger om en internasjonal byrdefordeling fra Høykommissæren bør 

Norge være villig til å motta et økt antall slike flyktninger.” (Arbeiderpartiet 

2001: 48). 

 

“Norge som nasjon plikter å ta imot de som kommer på en verdig og god måte.” 

(Arbeiderpartiet 2001: 77). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AN 

“Utover dem som er direkte forfulgt i hjemlandet, har Norge også en tradisjon for 

å bevilge opphold på humanitært grunnlag til asylsøkere som av ulike grunner, 

blant annet sterke menneskelige hensyn, bør få bli i Norge.” (Arbeiderpartiet 

2001: 48). 

 

“I land der krig og konflikter leder til masseflukt, kan Norge bevilge kollektiv 

beskyttelse til grupper av flyktninger” (Arbeiderpartiet 2001: 48). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

“Norge har alltid vært et flerkulturelt samfunn.” (Arbeiderpartiet 2001: 74). 

 

“Når et mangfold av kultur, religion, skikker og livsstiler møtes, oppstår det ofte 

problemer og misforståelser. Men de fleste problemer kan løses, med tiltak og 

med vilje fra alle parter til å forstå den andres situasjon.” (Arbeiderpartiet 2001: 

75). 

 

Kulturpolitikken må ta utgangspunkt i mangfoldet i vårt samfunn. Å kjenne og 

akseptere egen kultur er nødvendig for å respektere og forstå andres. Alles mulighet 
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til å kjenne og utvikle sin kulturarv og sitt språk er en forutsetning for flerkulturell 

sameksistens. (Arbeiderpartiet 2001: 78). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AN - tydlig. 2: AN - tydlig. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi kodade område 1, 2 och 3 som AN 

och de andra två som AV. Manifestet var väldigt långt (77 sidor) och de hade en 

stor del om flyktingpolitiken som hette “Solidaritet med verdens flyktninger”. 

Alla tre områden som vi kodade AN var tydliga i och med att deras 

ställningstaganden i flyktingfrågan klart framstår som generösa. Det gjordes även 

relativt många, tydliga, ställningstaganden inom dessa tre områdena. Område 1 

och 2 ger även mer tyngd än de andra. 

Därför blir strategin AN. 

 

Arbeiderparti 2005 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

Arbeiderpartiet står for en human, solidarisk og rettssikker flyktningpolitikk. Norge 

har en klar moralsk forpliktelse til å ta sitt ansvar for mennesker i nød. Vi bygger vår 

asyl- og  flyktningpolitikk på internasjonale rettsprinsipper uttrykt gjennom 

 enneskerettighetserklæringen og flyktningkonvensjonen. Her har vi forpliktet oss til 

å ta imot et visst antall kvoteflyktninger gjennom FN, i tillegg til de som søker 

opphold på individuelt grunnlag. (Arbeiderpartiet 2005: 59). 

 

“Arbeiderpartiet er positiv til den nye arbeidskraftinnvandringen som kommer 

som en følge av EU-utvidelsen” (Arbeiderpartiet 2005: 59). 

 

”[...] øke kvoten for overføringsflyktninger fra FN til 1500 personer i året.” 

(Arbeiderpartiet 2005: 59). 
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AC 

“Grunnløse asylsøknader og misbruk av asylordningen må hindres, slik at det ikke 

får ødelegge for dem som har et faktisk behov for beskyttelse.” (Arbeiderpartiet 

2005: 59). 

 

“[...] forsere arbeidet med utsendelse av utlendinger med ulovlig opphold og 

intensivere arbeidet med å få til returavtaler med flere land.” (Arbeiderpartiet 

2005: 59). 

 

“[...] øke ressursene og gjennomgå regelverk for å sikre en bedre kontroll med og 

oppfølging av utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge.” (Arbeiderpartiet 

2005: 59). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AN 

“[...] ta bort underholdskravet for dem som har fått opphold på humanitært 

grunnlag.” (Arbeiderpartiet 2005: 60). 

 

[...] at asylsøkere som har fått endelig avslag må samarbeide med norske 

myndigheter. I de tilfeller der en samarbeider med norske myndigheter om utreise, 

men der utreise av ulike årsaker ikke er mulig, skal disse få ny mulighet til å få sin 

sak behandlet.”(Arbeiderpartiet 2005: 60). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

“Arbeiderpartiet vil arbeide for et tolerant, flerkulturelt samfunn og mot rasisme.” 

(Arbeiderpartiet 2005: 44). 

 

“Det norske samfunnet har alltid vært flerkulturelt. I dag er det sammensatt av 

samfunnsborgere med bakgrunn fra flere kulturer enn tidligere. Arbeiderpartiet 

mener at dette er en grunnleggende positiv utvikling.” (Arbeiderpartiet 2005: 7). 
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“Norge er blitt et flerkulturelt land. Det er viktig at det flerkulturelle perspektivet 

synliggjøres på alle felter i kulturlivet.” (Arbeiderpartiet 2005: 30). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AN 

“[...] at såkalte ureturnerbare asylsøkere som samarbeider med norske 

myndigheter om hjemreise, ikke må fratas dagens støtte.” (Arbeiderpartiet 2005: 

59). 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AN/AC - otydlig→ AV. 2: AN - tydlig. 3: AN - tydlig. 4: AN - otydlig→ AV. 

5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 2 och 3 som 

tydliga AN och de andra som AV, alltså en majoritet av områdena är AN. Område 

1 hade tydliga ställningstaganden för ökad invandring, men samtidigt lika tydliga 

åsikter om att olagliga invandrare ska utvisas. De ger därmed ett ambivalent 

intryck på det området varför vi kodar det som otydligt och därmed AV. 

Manifestet är långt (67 sidor) och de har ett eget område för invandringsfrågor. 

Även om område 1 kodades som AV genomsyras manifestets relevanta delar av 

en generös inställning till ökad invandring, bara den är “laglig”. Detta tillsammans 

med att område 2 och 3 kodas som tydliga AN gör att det övergripande intrycket 

är antagonistiskt. 

Därför blir strategin AN. 

 

Arbeiderparti 2009 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

“Mennesker som har behov for beskyttelse ved at de er tvunget til å forlate sitt 

eget land, skal få beskyttelse i Norge.“  (Arbeiderpartiet 2009: 65). 
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“Arbeiderpartiet mener at innvandring til Norge er grunnleggende positivt, og 

beriker oss både økonomisk og kulturelt.” (Arbeiderpartiet 2009: 65). 

 

“[...] øke antallet kvoteflyktninger til minst 1500 i året.“ (Arbeiderpartiet 2009: 

66). 

Här skriver de samtidigt att de främst vill göra detta om förhållandena tillåter, 

alltså beroende på hur många asylsökande som kommer till landet. 

 

“Arbeiderpartiet er positiv til den nye arbeidskraftinnvandringen som kommer 

som en følge av EU-utvidelsen.” (Arbeiderpartiet 2009: 66). 

 

“[...] legge til rette for økt arbeidsinnvandring.” (Arbeiderpartiet 2009: 66). 

 

“[...] åpne for noe større midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft 

fra utviklingsland innenfor rammen av bistandsprosjekter i enkelte land.” 

(Arbeiderpartiet 2009: 66) 

 

AC 

“Samtidig kan ikke Norge ta imot alle som ønsker å komme hit.” (Arbeiderpartiet 

2009: 65). 

 

“[...] redusere antallet illegale innvandrere gjennom flere returavtaler og flere 

ressurser til politiet.” (Arbeiderpartiet 2009: 66). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

“Arbeiderpartiet mener det er grunnleggende positivt at Norge er blitt mer 

flerkulturelt.” (Arbeiderpartiet 2009: 8). 

 

“Det er viktig at det flerkulturelle perspektivet synliggjøres på alle felter i 

kulturlivet” (Arbeiderpartiet 2009: 51). 
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“Forsvaret må gjenspeile det samme mangfoldet som preger resten av samfunnet, 

enten det gjelder etnisk bakgrunn” (Arbeiderpartiet 2009: 64). 

 

“Arbeiderpartiet mener at innvandring til Norge er grunnleggende positivt, og 

beriker oss både økonomisk og kulturelt.” (Arbeiderpartiet 2009: 65). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AC 

 

“Arbeiderpartiet vil ha en aktiv returpolitikk som bidrar til at flere velger å reise 

frivillig, men også bruke tvangsmessige returer.” (Arbeiderpartiet 2009: 65). 

 

1: AN - tydlig. 2: AV. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AC - tydlig. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Område 1 och 3 har vi kodat som 

tydliga AN, område 5 som tydligt AC och de andra som AV. Område 1 har två 

citat som är AC men det övergskuggas av de antagonistiska ställningstaganden 

som görs därutöver. Område 3 har bara tydliga antagonistiska citat, varför det 

kodas tydligt. Även på område 5 ges ett tydligt ställningstagande, även om det 

endast är ett citat, varför vi kodar det som tydligt. Manifestet är långt (64 sidor) 

och har ett eget avsnitt för invandringsfrågor där de får in tydliga 

ställningstaganden, ofta flera relevanta citat, på de områden vi kodat AN. Område 

1 väger dock tynge än de andra områdena. Det blir inte den starkaste AN, och de 

har tydligt antagit fler antagonistiska drag än tidigare, men det antagonistiska var 

tydligast i detta manifest. 

Därför blir strategin AN. 

 

Arbeiderparti 2013 

 

Område 1: Migrationens storlek. 
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“Arbeiderpartiet mener at innvandring er grunnleggende positivt. At stadig flere 

ser på 

Norge som et mulighetenes land og ønsker å bosette seg her, er noe vi kan være 

stolte av.” (Arbeiderpartiet 2013: 85). 

 

“Norge har et moralsk ansvar for å ta i mot mennesker som flykter for krig og 

forfølgelse. De som har behov for beskyttelse fordi de har blitt tvunget til å forlate 

hjemlandet sitt, skal få den beskyttelsen de har krav på i Norge.” (Arbeiderpartiet 

2013: 85). 

 

“Arbeiderpartiet ønsker å ta i mot minst 1500 kvoteflyktninger i året. Ambisjonen 

er å øke dette dersom situasjonen tillater det.” (Arbeiderpartiet 2013: 85). 

Detta återupprepas på sida 86. 

 

“Barn som har beskyttelsesbehov eller behov for opphold av sterke humanitære 

grunner, skal få opphold i Norge. FNs barnekonvensjon står sentralt i arbeidet 

med barn som søker beskyttelse. Spesielt barnets rett til å bli hørt og en vurdering 

av barnets beste er viktig ved behandlingen av barnets søknad om beskyttelse i 

Norge.” (Arbeiderpartiet 2013: 85). 

 

“De som har behov for beskyttelse fordi de har blitt tvunget til å forlate 

hjemlandet sitt, skal få den beskyttelsen de har krav på i Norge.” ( Arbeiderpartiet 

2013: 85). 

 

AC 

“Men Norge kan ikke ta i mot alle som ønsker å bosette seg her. (Arbeiderpartiet 

2013: 85). 

 

Dagens lovverk er et godt utgangspunkt for å kunne utøve en streng, rettferdig og 

konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Det er samtidig viktig å ivareta de mest 

utsatte i slike situasjoner. Arbeiderpartiet mener hensynet til barns beste skal være et 

grunnleggende og sentralt hensyn slik det er på andre samfunnsområder. Derfor vil 

Arbeiderpartiet følge opp stortingsmeldingen om barn på flukt som tydeliggjør at 

barns beste og tilknytning til Norge tillegges større vekt og ved evalueringer sikre at 

reglene fungerer etter intensjonen. (Arbeiderpartiet 2013: 85). 
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Det här stycket förefaller relativt otydligt då Arbeiderpartiet skriver att Norge ska 

ha en sträng asyl- och invandringspolitik, men samtidigt använder de en väldigt 

stor del på att diskutera invandrares (i det här fallet barns) rättigheter etc. Det 

övergripande intrycket är att de skriver sådant som “sträng invandringspolitik” 

men sedan knappt följer upp med några konkreta åsikter. 

 

“Ytterligere styrke returarbeidet gjennom flere returavtaler slik at myndighetene 

raskt og effektivt kan returnere flere med endelig avslag.” (Arbeiderpartiet 2013: 

86). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

 

“Frihet krever toleranse for ulikheter og mangfold. Arbeiderpartiet ser på 

mangfoldet som en styrke for kreativitet, utveksling av erfaringer og kontakter 

mot andre land og kulturer.“ (Arbeiderpartiet 2013:8) 

 

“Norge er et mangfoldig land. Arbeiderpartiet mener det må være et overordnet 

mål for all nasjonal politikk å bevare denne nasjonale identiteten, dette berikende 

mangfoldet, og utnytte ressursene og mulighetene i alle deler av landet.” 

(Arbeiderpartiet 2013:64). 

 

Arbeiderpartiet mener at mangfoldet er grunnleggende positivt. Med den nyere 

innvandringen til Norge har vi fått en mer sammensatt befolkning med ulik 

kulturbakgrunn, ulike tradisjoner og ulik religiøs tilhørighet. Vi ser på mangfoldet 

som en styrke, for kreativitet, utveksling av erfaringer og kontakter mot andre land 

og kulturer. (Arbeiderpartiet 2013:74). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AN 
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“Gi unge asylsøkere rett til videregående skoletilbud.” (Arbeiderpartiet 2013:86). 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AC 

“Arbeiderpartiet vil føre en aktiv returpolitikk som både sikrer at flere kan reise 

tilbake frivillig og gjør det mulig å bruke tvangsmessig returer.” (Arbeiderpartiet 

2013:85). 

 

1: AN - tydlig. 2: AV. 3: AN - tydlig. 4: AN - otydlig → AV. 5: AC - tydlig. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1 och 3 som 

tydliga AN, område 5 som tydlig AC och område 2 och 4 som AV. Område 4 

hade visserligen ett citat som vi tolkar som AN men det var det enda och det 

handlade om ett enskilt område inom välfärdspolitiken, varför vi kodade det 

området som AV. Område 1 hade 2 citat som vi tolkade som AC, men dessa 

överskuggas av de delar som är mer AN och dessutom var det andra citatet 

otydligt (som beskrivs ovan), varför vi kodar det området som tydligt AN. 

Område 5 hade bara ett AC-citat, men vi tolkar det som ett tydligt 

ställningstagande. Manifestet var långt (88 sidor) och Arbeiderpartiet hade ett eget 

avsnitt för invandringsfrågor. Under detta framkommer tydliga ställningstaganden 

inom 3 av våra 5 områden. Område 1 och 3 tillsammans väger dock tyngre än 

område 5 (som i manifestet från 2009), och det övergripande budskapet tolkar vi 

som antagonistiskt, även om det inte är ett jättestarkt AN. 

Därför blir strategin AN. 
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Höyre 1997 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

“Men Norge må samtidig ta ansvar for å hjelpe flyktninger, også dem som søker 

asyl her i landet och tilfredsstiller kravene som stilles til slikt opphold.” (Høyre 

1997: 10). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AC 

“Fjerne statlig finansiering av morsmålsundervisning.” (Høyre 1997: 10). 

 

AN 

Høyre mener at mangfold er en berikelse for samfunnet, enten det gjelder mangfold i 

kultur, livssyn, erfaringer, holdninger eller hvordan hver enkelt av oss velger å leve 

livet vårt. Et mangfoldig samfunn krever gjensidig respekt for mennesker som er, 

eller velger å være, annerledes. (Høyre 1997: 10). 

 

“Sikre innvandrere og flyktninger rett til å utøve sin kultur og religion innenfor de 

rammer norsk lov setter. Kulturelt og religiøst mangfold er en positiv gevinst for 

det norske samfunnet.” (Høyre 1997: 10). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AN - otydlig→ AV. 2: AV. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AV. 
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Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 3 som AN och de 

andra som AV. Område 1 har vi kodat som otydlig (varför vi kodar det som AV) 

och område 3 som tydligt i sitt ställningstagande. Uttalandet som görs på område 

1 är lite otydligt och det följs inte upp med förtydliganden eller andra uttalanden i 

samma linje. När det gäller område 3 så är det blandat mellan AC och AN, men 

motståndet mot statlig finansiering av modersmålsundervisningen vägs upp av de 

andra två citaten och gör det till en tydlig AN. Manifestet är 31 sidor långt och har 

ett eget område för dessa frågor men det ges inte ett tillräckligt tydligt 

ställningstagande på område 1, som väger tyngre än de andra områdena, för att vi 

ska koda strategin till AN. 

Därför blir strategin AV. 

 

Höyre 2001 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

Høyre mener derfor det er ønskelig at Norge tiltrekker seg arbeidskraft fra andre 

deler av verden. Høyre vil derfor åpne for arbeidsinnvandring også for personer som 

kommer fra land utenfor EØS-området. De som er sikret fast arbeid i Norge, bør få 

arbeids- og oppholdstillatelse. (Høyre 2001: 4). 

 

“Norge må også hjelpe dem som har behov for asyl eller opphold på humanitært 

grunnlag her i landet.” (Høyre 2001: 4). 

 

“Høyre mener at forbrytelser med en strafferamme på mer enn 3 måneder begått 

av personer som ikke er norske statsborgere, bør medføre utvisning, med mindre 

særlige forhold taler mot det.” (Høyre 2001: 14). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AN 

“De som er sikret fast arbeid i Norge, bør få arbeids- og oppholdstillatelse.” 

(Høyre 2001: 4). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 
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AN 

“Samtidig gir det en verden med større kulturelt og sosialt mangfold, og den 

enkelte større utfoldelsesmuligheter. Det er positivt at folk flytter på seg og får 

nye impulser.” (Høyre 2001: 4). 

 

Innvandring har gitt oss et flerkulturelt samfunn med innslag av flere språk, 

religioner og levemåter. Om vi bevarer balansen mellom individuell frihet og 

personlig ansvar, gir mangfoldet vekst i både åndelige og materielle verdier, så vel 

for samfunnet som for den enkelte. Innslag av nye kulturer er en berikelse for vårt 

samfunn. (Høyre 2001: 11). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AN - tydlig. 2: AN - otydlig→ AV. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi kodade område 1och 3 som AN och 

de andra tresom AV. Manifestet var relativt långt (42 sidor) och de hade ett 

område som handlade om asylsökande och flyktingar. Område 1 och 3 kodade vi 

som tydliga och område 2 som otydligt, och därmed AV. För område 2 fanns det 

bara en kort mening som bara berör en del av lagstiftningen medan de andra två 

områdena hade flera citat, och kärninnebörden framstod som generös. Det faktum 

att område 1 är tydligt AN styrker vår tolkning i den riktningen också. 

Därför blir strategin AN. 

 

Höyre 2005 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AN 

“Høyre vil gjøre arbeidsinnvandring enklere. [...] Høyre vil åpne for økt 

arbeidsinnvandring, 

også fra land utenfor EØS-området.” (Høyre 2005: 45). 
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“Mennesker som må flykte fra sine hjemland på grunn av forfølgelse eller 

naturkatastrofer, skal kunne søke beskyttelse i Norge, i tråd med internasjonale 

menneskerettigheter og våre internasjonale forpliktelser.” (Høyre 2005: 73). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

Mangfold er en berikelse og en styrke for fellesskapet. Det stimulerer kreativitet og 

skaperkraft og øker den enkeltes livskvalitet. Mangfoldet øker gjennom vår kontakt 

med andre kulturer. Mennesker fra andre land og kulturer bidrar positivt i det norske 

samfunn gjennom arbeid og ved å tilføre samfunnet nye impulser. (Høyre 2005: 72). 

 

“Mangfoldet beriker Norge og gjør samfunnet variert og interessant. Mangfold 

betyr at det er mange måter å være norsk på. Mangfold - ikke likhet - er det 

normale og det ønskelige.” (Høyres 2005: 72). 

 

Innvandring har gjort Norge til et samfunn med et mangfold av kulturer. 

Innvandring er en viktig ressurs for verdiskapingen og finansieringen av vår felles 

velferd. Mennesker fra andre land og kulturer bidrar positivt gjennom arbeid og ved 

å tilføre det norske samfunn nye impulser. Det flerkulturelle samfunn utfordrer 

samtidig vår evne til å vise hverandre respekt og toleranse. (Høyre 2005: 9). 

 

“Norge skal bli mer mangfoldig” (Høyre 2005: 9). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AC 

“Høyre mener at Norge [skal] [...] bidra til tilbakeføring til hjemlandene så snart 

det er mulig.” (Høyre 2005: 73). 
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1: AN - tydlig. 2: AV. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AC - otydlig→ AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1 och 3 som 

tydliga AN och de övriga som AV. Område 5 hade ett citat som vi tolkade som 

AC, men det var det enda som sades på området i ett väldigt långt manifest så vi 

kodade området som AV. Område 1 och 3 har vi kodat som tydliga AN, men det 

är inte det starkaste ställningstagandena om man betänker längden på manifestet 

(112 sidor). Manifestet hade ett avsnitt specifikt om invandringspolitiken, men 

relativt lite sades där i förhållande till storleken på manifestet. Den genomgående 

tonen i de relevanta delarna är dock generös, och därför anser vi att det 

övervägande intrycket är antagonistiskt, även om det inte är jättestarkt. 

Därför blir strategin AN. 

 

Høyre 2009 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

“Det viktigste er å hjelpe mennesker på flukt og ha en streng, men rettferdig og 

human flyktning- og asylpolitikk.” (Høyre 2009: 57). 

 

Vi ser den här meningen som intressant, men de ger ett väldigt ambivalent intryck 

när de vill påvisa att de både är stränga och humana. Däremot om man tar hänsyn 

till resten av avsnittet så blir det tydligt att det är fokus på att de skriver “streng”. 

 

AC 

Høyre vil verne om flyktningkonvensjonen og retten til å søke asyl. Derfor er det 

nødvendig å ha et klart skille mellom asylretten og generell innvandring. 

Hovedprinsippene for asylretten følger av flyktningkonvensjonen, men samtidig er 

det viktig å ha politisk kontroll over utviklingen av regelverket på 

utlendingsområdet. (Høyre 2009: 57). 

 

“Høyre mener det må være et prinsipp at all innvandring til Norge som ikke 

gjelder beskyttelse mot forfølgelse, skal forutsette at man er i stand til å forsørge 

seg selv.” (Høyre 2009: 57). 
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“[...] at personer som får opphold som asylsøker eller på grunn av sterkt 

menneskelige forhold, skal ha vært i arbeid eller utdannelse i minst fire år før de 

kan søke om familieetablering.” (Høyre 2009: 57). 

 

“Anledningen til å trenere hjemsendelse etter avslag må begrenses, og 

samarbeidet om returavtaler med andre asylmottakerland må styrkes.” (Høyre 

2009: 57). 

 

“[...] etablere en egen returpolitikk som fører til raskere utsendelse av grunnløse 

asylsøkere og  personer som oppholder seg ulovlig i Norge.” (Høyre 2009: 57) 

 

AN 

“[...] åpne for å øke antall kvoteflyktninger hvis situasjonen tilsier det.” (Høyre 

2009: 57). 

 

Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AC 

“[...] øke bruken av alderstesting og DNA-undersøkelse og stramme inn kravet i 

utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare egen identitet.” (Høyre 

2009: 57). 

 

“[...] stramme inn definisjonen av flyktningbegrepet og reversere de siste års 

liberalisering.” (Høyre 2009: 57). 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

“Norge er et flerkulturelt land der innvandrere beriker både samfunnet og 

arbeidslivet gjennom den erfaring, kunnskap og arbeidsvilje de har, og de ideer de 

kan bidra med som følge av at de har en annen kulturell bakgrunn.” (Høyre 2009: 

52) 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 
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Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC - tydlig. 2: AC - tydlig. 3: AN - tydlig. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 1 och 2 som 

tydliga AC, 3 som tydlig AN och de andra två som AV. Manifestet är 65 sidor och 

Høyre har ett eget avsnitt för dessa frågor. Detta avsnitt genomsyras av en 

restriktiv syn på område 1 och 2. Tidigare har Høyre haft en restriktiv syn när det 

gäller återsändelse av olagliga invandrare men inte på de andra områdena. I detta 

manifest ser vi en tydligare restriktiv hållning och i och med att vi kodat område 1 

(som väger tyngre än de andra) som AC så förefaller strategin som 

ackommoderande. 

Därför blir strategin AC. 

 

Høyre 2013 

 

Område 1: Migrationens storlek. 

AC 

“Dette innebærer en konsekvent linje som gjør at færre grunnløse asylsøkere 

kommer til landet, og at de som søker asyl, får sine søknader behandlet raskt.” 

(Høyre 2013: 75). 

 

“Mange asylsøkere oppholder seg ulovlig i landet etter at de har fått endelig 

avslag på sine asylsøknader. Dette går ut over dem som har et reelt behov for 

beskyttelse.” (Høyre 2013: 75). 

 

“[...] raskere returnere grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg 

ulovlig i Norge, til deres opprinnelsesland” (Høyre 2013: 75). 

 

AN 

“[...] åpne for å øke antallet kvoteflyktninger hvis situasjonen tilsier det” (Høyre 

2013: 75). 
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Område 2: Inställning till uppehållstillstånd. 

AV 

 

Område 3: Synen på mångkultur. 

AN 

Innvandring er en kilde til mangfold, nye impulser og kulturell utveksling. Variasjon 

bidrar til nytenkning, innovasjon og kreativitet. Samtidig som innvandring har 

bidratt til økonomisk vekst i Norge og gjort oss til en mer mangfoldig nasjon. 

(Høyre 2013: 88). 

 

Område 4: Invandrares tillgång till välfärdsfunktioner. 

AV 

 

Område 5: Synen på återvandringsprogram. 

AV 

 

1: AC/AN - otydligt → AV. 2: AV. 3: AN - tydlig.. 4: AV. 5: AV. 

Sammanvägd bedömning av strategin: Vi har kodat område 3 AN och de andra 

områdena AV. Område 3 kodar vi som tydliga i de ställnignstaganden som görs. 

Däremot hade område 1 en mer ambivalent framtoning, Høyre skrev både 

generöst och restriktivt om invandringen. Manifestet var kort (10 sidor) och det 

gör deras blandade intryck på område 1, som väger tyngre än de andra, än mer 

otydligt. 

Därför blir strategin AV. 

 

Fall av ACAN/ANAC 

 

Norge  2009: Arbeiderpartiet AN och Høyre AC 

 

Båda Arbeiderpartiet och Høyre hade 2 områden som kodades tydliga AN 

(Arbeiderpartiet) och AC (Høyre) samt ett område som kodades tydligt tvärtemot 

vad den övergripande strategin blev. Manifesten är ungefär lika långa, men den 

övergripande tonen i Arbeiderpartiets manifest är mer generös än den restriktiva i 
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Høyres manifest. Därför tolkar vi detta som att AN är starkare än AC: ANAC 

AN>AC. 

 


