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Abstrakt

Denna uppsats undersöker vilka likheter och skillnader som finns i Moderaternas och

Sverigedemokraternas partiprogram under åren 2010 och 2018 med avseende på frågor som rör

migration och integration, uppsatsen fortsätter sedan att förklara likheter och skillnader med

hjälp av teorier kring hur partier väljer att positionera sig utifrån varandra. Under år 2010 finner

vi att partierna skiljer sig ganska mycket åt åsiktsmässigt gällande migration och integration.

Moderaterna har en mer öppen syn på hur migration kan vara till fördel för ett land som Sverige,

medan Sverigedemokraterna menar att detta snarare kommer vara skadligt och ställer sig starkt

kritiska. Under 2018 finner vi dock att parterna har mer lika åsikter gällande frågorna.

Sverigedemokraterna bibehåller sin kritiska och restriktiva ståndpunkt och Moderaterna har nu

ungefär samma ståndpunkt. De har liknande punkter i valmanifesten och verkar till synes vara

överens om att migrationen bör minska. Detta förklaras vidare med hjälp av de teorier vi valt att

inkludera, bland annat av Meguid och Adams.

Nyckelord: Sverigedemokraterna, Moderaterna, Partiprogram, Valmanifest, Migration,

Integration, Högerpolitik, Ideologi, Nischparti, Mainstream-parti

Antal ord: 9738
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1. Introduktion
Vad förklarar likheter och skillnader i Sverigedemokraternas och Moderaternas partiprogram

med avseende på migration- och integrationsfrågan under åren 2010 och 2018?

På flera håll i Europa går det att observera en trend av att högerpopulistiska partier ökar i

väljarstöd. Vad detta beror på och vilka effekter det får är vilt diskuterat. Hur påverkar det

befintliga partiernas förhållningssätt till exempel? Detta finner vi även i Sverige, där det

högerpopulistiska partiet Sverigedemokraterna kanske bäst exemplifierar fenomenet.

Sverigedemokraternas roll inom den svenska politiken har kommit att bli allt mer avgörande och

viktig för det politiska klimatet. I maktspelet mellan sittande partier har de minst sagt skiftat om

balansen. Som vågmästare har de fått mycket inflytande under kort tid och blivit ett intressant

fenomen gällande frågor om migration, som till en början varit partiets huvudfråga och därför

vad de förknippats med. Hur har Sverigedemokraterna egentligen influerat eller påverkat andra

partier med sin roll? För att undersöka detta närmare har vi valt att undersöka hur Moderaternas

och Sverigedemokraternas partiprogram har för likheter och skillnader med avseende på

migrationsfrågan mellan åren 2010 och 2018. Moderaterna är ett parti som befinner sig på

högersidan men som fått konkurrens av Sverigedemokraternas starkare inflytande. Genom att

göra denna jämförelse hoppas vi kunna se hur och i så fall varför deras åsikter och ståndpunkter

har förändrats. Finns det något samband? Vi har valt denna fråga eftersom den på många vis är

aktuell inom politiken idag och därmed ett intressant ämne att dyka djupare i.

Syftet är att få en djupare förståelse för hur partier anpassar sig och förhåller sig till varandra

beroende på politiska trender, som migrationsfrågan till exempel. Vi anser att denna fråga även

har en hög relevans för att förstå framtida förändringar i politiska ståndpunkter. Ämnets relevans

är därför i första hand utomvetenskapligt, med potential att bli inomvetenskapligt. Vi skulle även

vilja säga att undersökningen är teoriprövande då vi utgår från existerande teorier för att kunna

tillämpa dessa på ämnet. Vår hypotes i frågan är att Moderaterna har anpassat sin politiska

ståndpunkt efter Sverigedemokraterna, för att vinna väljarstöd och förtroende. Detta eftersom

Sverigedemokraterna snabbt växte sig stora och tog över många av väljarna som nischparti med

fokus på just migrationsfrågor.
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Vi har valt just år 2010 eftersom Sverigedemokraterna då först uppnådde tillräcklig procent för

att komma in i Riksdagen. 2018 för att en period av åtta år känns rimlig för att kunna se en

utveckling i politiken och därmed eventuella skillnader till där vi är idag och inför nästa val.

2. Teori
Genomgående för uppsatsen är att vi utgår från den klassiska GAL-TAN skalan när vi analyserar

partiprogrammen. Skalan har fyra ändpunkter där partier med konservativa, traditionella och

nationalistiska åsikter längst ner på den vertikala skalan och motsatsen, alltså högst upp, finns

partier som prioriterar miljö-, liberala- och feministiska åsikter. Detta kombineras sen med den

klassiska höger- och vänsterskalan. Detta för att för att kunna urskilja vilken sida partierna tillhör

men också för att kunna analysera och utmärka förändringar i deras förhållningssätt och åsikter

över tid i manifesten (Nationalencyklopedin, 2021). Genom att använda denna skala kan vi

eventuellt upptäcka ändrade politiska ställningar i skalan.

Vi har valt att diskutera Meguids teori om nischpartier då den fokuserar både på de strategier

som etablerade partier väljer att ta när nischpartier får makt men också hur nischpartierna agerar

och beter sig. Nischpartier vägrar det klassbaserade systemet med typiska höger- och vänster

skalan, istället fokuserar de på andra typer av politiska frågor där de försöker att ta patent och få

med sig väljare som är missnöjda. Viktigt är också att partierna inte fokuserar på att få med sig

de “traditionella väljarna” utan också på de som är missnöjda med etablerade partiers hantering

av olika politiska frågor (Meguid 2005:347-348). När nischpartierna äger frågan måste redan

etablerade partierna anpassa sig och också ta ställning, om de ignorerar ämnet så kan det verka

som att de inte besitter tillräckligt mycket kunskap eller vågar diskutera frågan. Detta kan leda

till att etablerade partiet förlorar väljare till nischpartier då de mister ett visst typ av förtroende

(Meguid 2005:349). I och med nischpartiernas nya position så kan även hela landets etablerade

partisystem rubbas, detta resulterar i olika konsekvenser, ibland försvinner helt och hållet

nischpartiet när deras fråga inte är lika aktuell eller så kan det skada etablerade partier så mycket

att de i sin tur försvinner (Meguid 2005:357). Meguids teori är intressant i och med att

Sverigedemokraterna under sin etablering i Sveriges beskrivs som ett nischparti. Moderaterna

har också agerat som ett etablerat parti som behövt hantera de frågor som Sverigedemokraterna

tog med in i politiken. Migrationsfrågan diskuterades inte alls på samma vis innan
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Sverigedemokraterna vann ett stort väljarstöd, Moderaterna förlorade stöd då de inte valde

diskutera problematiken kring migration i samma utsträckning. Meguids teori är intressant att ha

som grund och fundera på under uppsatsskrivningen då den är relevant för vår frågeställning.

En annan teori vi valt att inkludera i undersökningen är av James Adams, som fokuserar på

partipolitiska skift och dess konsekvenser, både i teori och empiri. I texten “Causes and Electoral

Consequences of Party Policy Shifts in Multiparty Elections: Theoretical Results and Empirical

Evidence” diskuteras hur dessa skift uppstår och vad deras effekter blir. Detta är relevant

eftersom vi undersöker hur Moderaternas och Sverigedemokraternas partiprogram och politiska

ståndpunkter förändrats i förhållande till varandra och att vi i vår hypotes tror att Moderaterna

blivit influerade av Sverigedemokraterna. Dessa förändringar, enligt Admans, beror på

rivaliserande partiers politiska förändringar, valresultat från tidigare år och partieliternas “image”

med avseende på integritet och kompetens (Adams 2012:403). Detta är högst relevant för vår

undersökning och diskussion, speciellt för att förklara hur det kommer sig att det blivit så. Detta

kan vara ett steg i att för en djupare förståelse för hur relationerna mellan partier spelar roll för

den politik som förs. Det vill säga, hur de påverkar och influerar varandra.

3. Metod och material
Forskningen i denna uppsatsen har förklarande och beskrivande ambitioner. Vi vill förklara

politiska teorier och hur två av de största svenska partiernas syn på migrationsfrågor ser ut och

om någon förändringen har skett under de valda åren. Vårt syfte är inte att ta ställning utan att

enbart förklara. Detta är särskilt viktigt för forskningens intersubjektivt, att försöka vara så

transparenta och värderingsfria som möjligt. Förmodligen kommer vi under arbetets gång att

stöta på både andras och även egna åsikter gällande både Moderaterna och Sverigedemokraternas

syn på migration, vår syfte kommer iallafall bli att försöka förhålla oss så neutrala som möjligt

(Esaiasson, 2018:26-27).

Undersökningen kommer att vara kvalitativ jämförande, då vi endast har två olika fall att

komparativt jämföra, Moderaterna och Sverigedemokraterna.Valet av Moderaterna och

Sverigedemokraterna rotar sig i vilka typiska fall de är. Moderaterna är ett etablerat, typiskt

högerparti som haft stort väljarstöd under en längre period. Det vill säga, ett “mainstream” parti
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som dessutom brukar placeras mer mot mitten. Sverigedemokraterna är ett fall av nischparti, som

ligger längre ut på högerskalan och ses som mer högerpopulistiskt. Anledningen till att dessa

passar bra i en jämförelse är för att de ligger på samma sida av GAL-TAN, men trots det är

väldigt olika till sin natur (Nationalencyklopedin, 2021). Sverige har ett proportionellt valsystem

där partier länge ha varit tvungna att samarbeta för att kunna bilda regering, detta innebär att

anpassning i politiska frågor har varit en förutsättning. Det är intressant att se varför ett

“mainstream”-parti som Moderaterna, valt att flytta sig allt närmare Sverigedemokraterna och

orsaker, speciellt med avseende på integration- och migrationsfrågor. Mycket har skett sedan

koalitionen bildades år 2004 fram tills Januariavtalet i början på 2019 då Liberalerna och

Centerpartiet valde att börja samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet (Regeringen,

2020). En upplevelse är också att Moderaterna även blivit något mer öppna för att föra en dialog

med Sverigedemokraterna. Sen Reinfeldts regering och talet, “öppna era hjärtan” har en del

skett med Moderaterna. Efter Reinfeldts regering har både Anna Kinberg-Batra och Ulf

Kristersson visat att de inte tänker föra en lika öppen migrationspolitik (Sällström, 2021), det är

därför intressant att se om detta är även förenligt med vad som står i partiprogrammen under

2010 och 2018. De valda teorierna som vi har som grund för undersökningen är intressanta då

det kan visa på vad Moderaternas förändrade migrationspolitik är ett fall av. Beror det på att

partiet försöker att få tillbaka väljare, eller bara att Moderaterna har ändrat åsikt i takt med byte

av ledare? Teorierna kan hjälpa till att utläsa vad Moderaternas möjliga politiska förändring beror

på, men också huruvida partiet närmat sig Sverigedemokraterna eller inte.

Vi har valt att använda oss av en idéanalytiskt strategi för att jämföra de olika partiprogrammen.

Syftet är att skildra olika samhällsteoretiska ståndpunkter, detta för att kunna jämföra vår tes med

andra tidigare teorier inom ämnet. Ofta förklaras den ide- och ideologi analysen med tre olika

syften, beskriva idéerna som finns i materialet, förklara idéernas uppkomst och konsekvenser

eller att idékritiskt granska hållbarheten i idéerna. I denna uppsatsen kommer syftet främst vara

det första och även det andra, att beskriva och förklara de idéer som finns i Moderaterna och

Sverigedemokraternas partiprogram (Bergström och Svärd 2018:169). Syftet är att analysera text

och lyfta fram det väsentliga för att kunna studera de förändringar i partiprogrammen som

existerar (Bergström och Svärd 2018:169-170).
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Analysenheterna blir alltså Moderaterna och Sverigedemokraternas partiprogram, och som

materialavgränsning kommer vi endast ta upp aspekter som kan kopplas till migration- och

integrationsfrågor. Det vill säga, hur partierna framför regler för hur de ska komma in sverige

och hur de ska integreras. Vi har valt att ha partiernas positioner i migration- och

integrationsfrågan som den beroende variabeln, den oberoende kommer att bli väljarstöd för att

kunna förklara eller motivera hur väljarstöd påverkar hur partierna väljer att positionera sig

(Esaiasson 2012:50). Vårt intresse ligger i att hitta partiernas inställning till migration- och

integrationsfrågor för att sedan kunna jämföra om Moderaterna och Sverigedemokraterna men

också främst om det skett någon stor skillnad sen inom det egna partiet. Avgränsningen kommer

ligga här, viktigt är att även frågor som rör integration och migration speglas i andra politiska

intresseområden såsom skola och arbete. Dessa kommer också presenteras då migration och

integration påverkar så många andra politiska frågor också.

Partiprogrammen kommer att hämtas från partiernas egna hemsidor, där de alltså valt att

publicera manifesten. För att studera opinionsundersökningarna kommer vi att använda oss av

statistiska centralbyråns, SCBs, undersökningar, deras syfte är att förmedla valsiffror och

analysera, en välkänd och erkänd hemsida som producerar olika typer av statistik (Statistiska

centralbyrån, 2021). Källan är också oberoende av andra aktörer då de genomför sina

väljarundersökningar själva och får inte materialet av annan (Esaiasson 2004:308). För valet

2018 saknas dock relevant undersökning från SCB, därav används valmyndighetens egna

hemsida som har publicerat resultatet (Valmyndigheten, 2018).

Ett validitetsproblem är att Moderaterna länge har ingått i Alliansen och därav haft en gemensam

politik tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, därför kan det bli

svårt att utläsa just Moderaternas egna politiska åsikter. Det behöver dock inte vara en nackdel

för vår undersökning utan kan eventuellt visa på att Moderaterna idag väljer att driva en annan

typ migrationspolitik än vad partiet gjorde vid 2010 när de var en del av Alliansen. Under 2010

blir det därför Alliansens partiprogram som ligger som grund, dock ska ju partiprogrammet ändå

spegla den politiken som Moderaterna själva vill förorda. Viktigt är också att ha med sig att

partiprogram inte heller avgör politiken helt, det finns andra typer av överenskommelser som

8



också påverkar i vilken riktning ett parti väljer att gå men uppsatsens arbete måste bottna i en

rimlig avgränsning.

3.1 Operationalisering

Innan resultatdelen är det viktigt att göra klart vad vi menar med vissa begrepp, främst är det

viktigt att reda ut vad vi menar med migrationsfrågor. För oss rör migrationsfrågor hur vi väljer

att hantera den svenska invandringen. Regler kring vem som får komma in i Sverige eller inte

och även hur många som får bosätta sig här. Integration är sedan nästa steg efter migrationen,

vilket betonar hur enkelt det är att bli en del av det svenska samhället. Detta kan skötas på olika

vis och påverkas av vilken inställning partiet har. Integration handlar om att känna sig som en del

av den svenska gemenskapen och känna sig accepterad som svensk, även av andra svenskar.

Integrationsfrågan har länge varit en viktig fråga och blev särskilt synligt när

Sverigedemokraterna fick makt i riksdagen. Då synliggjorde det tydligt att inställningen till

integrationsfrågan var ganska olika i det politiska systemet. Vi upplever att den största skillnaden

i synen på integration är ansvarsbiten, visa menar att den ligger på personen som kommer till

Sverige och att denne behöver anpassa sig och bli svensk, medan andra menar på att det är hela

samhällets ansvar att hjälpa till. Detta är vårt fokus för uppsatsen, hur partierna ställer sig i

migrationsfrågan men även hur Moderaterna och Sverigedemokraterna ser på integreringen i det

svenska samhället. Detta rör alltså fler frågor i partiprogrammen än bara de som står direkt under

migration och integration, såsom integreringen i arbete, skola och vård.

I resultatdelen kommer vi börja med att presentera de röster som partierna fick under valåren, för

att presentera den oberoende variabeln. Efter det kommer vår analys av partiprogrammen.

Tillvägagångssättet vi har valt är att analysera partierna för sig utifrån de åren som vi valt, vi

kommer börja med Sverigedemokraterna och Alliansen 2010 för att sedan analysera

Sverigedemokraterna och Moderaterna 2018. Efter ha analyserat de olika punkterna kommer vi

avsluta varje undersökning med en sammanfattning av det som står i partiprogrammet

översiktligt. Efter det kommer vi börja med att titta på den interna förändringen för att sedan

kunna jämföra likheter och skillnader mellan partierna, för avslutningsviks kunna dra slutsater

med stöd av valresultatet och de teorier som vi presenterat i början.

9



4. Resultat och analys
Valresultat Sverigedemokraterna 2010

Sverigedemokraterna kom för första gången in riksdagen år 2010 med 5,70% av rösterna och

därmed 20 mandat. (SCB, 2010) De lyckades alltså ta sig in i Riksdagen med liten marginal, det

vill säga 1,7 procentenheter över riksdagens spärr på 4%.

4.1 Sverigedemokraterna 2010

“99 förslag för ett bättre Sverige - Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010-2014”,

så heter Sverigedemokraternas valmanifest år 2010. I helhet är det kortfattat, sakligt och inte

speciellt långt - och består av just 99 punkter.

Första gången som frågan om migrationen tas upp är under rubriken, “Fler jobb och trygga

löntagare” där benmämner Sverigedemokraterna under en punkt att de vill begränsa

arbetskraftsinvandringen genom att ha införa ett mer skärpt regelverk. Under rubriken nämns

detta kortfattat, då resterande punkter inte handlar specifikt om arbetskraft relaterat till

invandring (Sverigedemokraternas valmanifest 2010:3). Under förslag på hur de ska bekämpa

brottslighet, och verka för ett tryggare samhälle, tas även frågan om utlandsfödda upp under,

“Krafttag mot brottsligheten”. Denna gång i syfte att stärka lagen så att dessa personer

obligatoriskt kan utvisas vid grövre brott (Ibid:2010:4). Redan här ges tydliga exempel på att

Sverigedemokraterna vill begränsa migrationen till Sverige, trots att det benämns kortfattat så är

budskapet tydligt.

Under rubriken “En ansvarsfull invandringspolitik” finner vi Sverigedemokraternas förslag på

hur migrationspolitiken för Sverige ska se ut kommande år, där går partiet mer specifikt in på

migrationsfrågan. Inledningsvis konstateras att frihet och öppenhet är en självklarhet, och att det

svenska kulturarvet ska värnas om. Det talas också om den “gemensamma värdegrunden”, alltså

den kultur och värderingar som svenskar delar. Man talar om folkhemmet som den plats där

svenskarnas välfärd kommer i första hand. Meningen avslutas med att konstatera: “I vårt Sverige

förs en ansvarsfull invandringspolitik” (Sverigedemokraternas valmanifest 2010:5). Sedan radas

en listan på sju punkter upp med den politik de vill föra, varav den första och kanske mest

utmärkande handlar om att begränsa invandringen för att efterlikna den som politik som förs i

10



Danmark och Finland. Någon vidare förklaring för hur detta ska genomföras mer specifikt ges

inte. De skriver också att de vill införa en assimileringspolitik, där “invandrare skall anpassa sig

till det svenska samhället och inte tvärtom” (Sverigedemokraternas valmanifest, 2010:5). De vill

även utöka stödet till organisationer som UNHCR och FN i flyktingfrågorna (Ibid:2010:5). Detta

tolkar vi som att de gör en omprioritering, och istället vill rikta fokus till organisationer som

hjälper flyktingar på plats.

De tar även upp frågor som har med religion och hedersrelaterat förtryck att göra under denna

rubrik, där de vill se ett ökat stöd till kvinnor i utsatta situationer.  På nästa rad skriver de vidare

att de vill stoppa “islamiseringen av det svenska samhället”, och ytterligare att införa ett förbud

mot att bära slöja på allmänna platser (Sverigedemokraternas valmanifest, 2010:5). De sista

punkterna tycks inte direkt ha med själva invandringen eller migrationsfrågorna att göra, utan

snarare fokusera på det som nämndes i början, det vill säga den svenska gemensamma

värdegrunden. Därför tolkar vi det som att en del av den begränsade invandringspolitiken är

speciellt riktat mot människor med denna typ av religiösa bakgrund, istället för den stora massan.

Dessa punkter har ju ingen riktig koppling till just migrationen i sig, utan handlar mer om att

begränsa det mångkulturella som invandringen i sin tur kan leda till. Vi tolkar snarare detta som

en del av Sverigedemokraternas integrationsplan, där den svenska kulturen står i fokus. Den sista

punkten säger att de vill skärpa kraven för medborgarskap och uppehållstillstånd, men ger

återigen inte någon ytterligare beskrivning av hur rent praktiskt. Sammanfattningsvis kan man

tolka att dessa punkter fokuserar på att begränsa invandring, samtidigt som ett visst fokus även

riktas på den “gemensamma värdegrunden” vilket är de svenska normerna av bland annat

religion.

Integrationsfrågan tas vidare upp i avsnittet som handlar om “En värdig vård för alla” där de

både vill “avskaffa den kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare” samt införa

“obligatoriska hälsokontroller för nyanlända invandrare”. Någon motivering eller orsak till

förslagen ges ej (Sverigedemokraternas valmanifest, 2010:5). I det första förslaget antar vi att det

handlar om kostnadsbesparingar, men i det andra är det svårare att tolka vad bakgrunden faktiskt

är. Integrationsfrågor nämns även i avsnittet som handlar om skola och utbildning, där

Sverigedemokraterna lägger vikt vid att dem värnar om den “kristna etiken” och den
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“västerländska humanismen”, samt en svensk värdegrund. Detta förmedlas i det inledande

stycket om “En trygg och kunskapsinriktad skola” (ibid: 2010:6). Under dessa punkter finner vi

att de vill att svenskan ska vara det “enda tillåtna samtalsspråk i skolan” och även att de vill ta

bort skattefinansierad modersmålsundervisning. Detta kan kopplas till frågan om integration, då

Sverigedemokraterna menar att detta möjligtvis är ett sätt för utlandsfödda att komma in i det

svenska språket. Samtidigt som det även hämmar den variation av språkkultur som invandringen

medför, vilket också kan tänkas vara ett av Sverigedemokraternas syfte.  Detta nämns ytterligare

i avsnittet “En folkligt förankrad svensk kultur”, där talas om att främja och stötta det svenska

kulturarvet (ibid: 2010:8). Detta kan indirekt tolkas som att annan kultur bör minskas eller avstås

från, då de bland annat vill avskaffa skattefinansierat stöd till “kulturyttringar vars primära syfte

är att chockera, uppröra och provocera”, som inte går i riktlinje med det ovannämnda svenska

kulturarvet.

Vår första analytiska slutsats kring detta manifest är att det är väldigt kortfattat, koncist och inte

ger så mycket bredd till frågorna som tas upp utan snarare fungerar som riktlinjer för deras

värderingar som parti. En anledning till detta kan vara att partiet innan valet 2010 ännu inte

kommit in i riksdagen och fortfarande sågs som ett relativt nytt parti. De värderingar och

riktlinjer vi kan utläsa är starkt negativa till migration och invandring generellt. Detta ses tydligt i

manifestets ovannämnda punkter. De vill föra en politik som begränsar invandringen inom både

asyl och arbete, samt en integrationspolitik som till största del handlar om att bibehålla “det

svenska” inom kultur, religion och värderingar.

Moderaternas valresultat 2010

Under riksdagsvalet 2010 fick Moderaterna 30,1% av rösterna och blev efter Socialdemokraterna

det näst största partiet i Sverige. Moderaterna ökade i partistöd och fick 3.9 procentenheter fler

röster än valet innan. Valresultatet gav partiet 107 mandat, en ökning med 10 mandat jämfört

med tidigare. Tillsammans med resterande Alliansen, alltså Liberalerna, Kristdemokraterna och

Centerpartiet bildade där av Moderaterna regering, trots att partierna inte hade majoritet i

riksdagen (SCB, 2010).

4.2 Alliansens partiprogram 2010
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Under valåret 2010 presenterade Alliansen ett gemensamt partiprogram som fick namnet

“JOBBMANIFESTET” då valets hjärtefråga just var jobben för de fyra partierna. Redan under

första rubriken 3.2 “ALLIANSEN SÄTTER JOBBEN FRÄMST”, nämner koalitionen

migrationsfrågan för första gången. Alliansen skriver under den berörda punkten att “Sverige ska

vara ett land där det lönar sig att arbeta” (Jobbmanifestet 2010:5). Under 2010 präglades Sverige

av hög arbetslöshet, och för att få konjunkturen att snabbt vända behövde utrikesfödda komma in

och bli en del av den svenska arbetsmodellen. Moderaterna menar här att Sverige ska vara en

plats där det är enkelt och viktigt för alla att arbeta (ibid:5). Alliansen tycker att det är viktigt att

även nyanlända ska få komma till arbete och menar att de är en viktig samhällsgrupp som

riskerat att hamna utanför den svenska arbetsmodellen, alla behöver arbeta.

Under punkten 3.5 som har rubriken “ETT SVERIGE SOM HÅLLER IHOP” skriver Alliansen

att Sverige är för alla oavsett vilken etnicitet, bakgrund eller kön, så ska alla få en lika rättvis

chans i det svenska samhället. “Sverige ska vara ett land där det är viktigare vart du är på väg, än

varifrån du kommer” (Jobbmanifest 2010:7). Detta visar tydligt att partierna trycker på att alla

människor är välkomna i det svenska samhället och ska få vara en del av det, alla är lika viktiga

och ska prioriteras, det ska inte göras någon skillnad på svenskar alls.

Under rubriken 5.5 “EN BÄTTRE FUNGERANDE ARBETSMARKNAD” förklaras det hur

viktigt det är med aktiv arbetsmarknadspolitik, där instegsjobben för nyanlända nämns som en

del. “De betonar arbetsgivarens sociala ansvar och möjlighet att anställa också dem som stått

utanför en längre tid” (Jobbmanifestet, 2010:14). Återigen är fokus på jobb, men under denna

punkten så läggs även ett ansvar på arbetsgivaren som också måste hjälpa till med att integrera

nya svenskar. Detta visar på att Alliansen inställning är att även svenskar som redan är etablerade

måste hjälpa till för att integrera nyanlända.

5.10, “BÄTTRE INTEGRATION”, Alliansen har ett eget avsnitt där de presenterar vad de vill

göra för att integrationen ska bli så optimal som möjligt. Alliansen förklarar att det finns ett

utbrett problem i att “Den utrikes födda befolkningen i Sverige har ungefär samma

utbildningsnivå som den övriga befolkningen. Men däremot ger utbildning som är anskaffad

utomlands inte samma avkastning på arbetsmarknaden som motsvarande svensk utbildning”
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(Jobbmanifestet 2010:48). Därför är det även viktigt att finna lösningar på problem. Satsningar

inom SFI och liknande förberedande utbildningar är något som prioriteras. Dessutom, föreslår

Alliansen skattelättnader inom vissa särskilt utsatta områden, där ska det underlätta för att

exempelvis starta kontor (ibid:47-48). Alliansen lyfter här fram hur integrationen ska bli enklare,

förslaget på att utbildning som gjorts utomlands ska kunna omvandlas till svensk visar på

Alliansens vilja att också anpassa sig. Det finns andra lösningar än att alla måste ta sig genom en

hel svensk utbildning. Utländska utbildningar kan alltså hålla en tillräckligt god kvalité för oss

att anpassa vårt samhälle efter.

Under rubriken 10 “Ett Sverige för alla” så poängteras alla människors lika värde och möjlighet

att göra sina egna val. Här nämns också igen att bakgrund inte ska spela någon roll. Samma

respekt ska även för alla människor, speciellt viktigt då vi går miste om kompetens om vi inte tar

till vara på alla människors olika förmågor. “Vi har inte råd att mista kompetens och förmågor på

sättet som sker i samhälle där människor inte får vara med på samma villkor” (Jobbmanifestet,

2010:30). I stycket poängteras hur viktigt det är med respekt, även när det kommer till religion

och olika kulturella seder.

10.1 “EN AKTIV POLITIK FÖR INVANDRARES ETABLERING” redogör för att Sverige ska

fortsätta att vara ett öppet land gentemot omvärlden. Men, Alliansen erkänner att det finns stora

brister, framför allt sociala.“Det är dåligt fungerande system och strukturer som skapat dessa

problem, inte de människor som kommer hit” (Jobbmanifest 2010:31). Migrationspolitiken

måste vara ordnad, rättsligt säker och även humanitär. Alliansen menar att Sverige måste föregå

med ett gott exempel för andra utvecklade länder och fortsätta att ha en generös migrationspolitik

där gränserna inte får vara stängda. De vill också att de ska bli enklare att skicka pengar hem till

anhöriga. Till sist, medborgarskap är väldigt viktigt och bör tas på högsta allvar med skyldigheter

och rättigheter, vilket därför bör ske under någon typ av ceremoni (ibid 2010:31). Alliansen

väljer tydligt en väldigt generös integration- och migrationspolitik, där de menar att Sverige är

öppet för alla. Migrationen ska inte ses som något som är kostsamt utan som en tillgång. Krav på

den som kommer hit tydliggörs inte utan istället poängteras att alla är välkomna.
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12.2 “GLOBALT SAMARBETE FÖR EN BÄTTRE VÄRLD”, poängterar att EU måste arbeta och

sprida inställningen med att minska gränsers praktiska egenskaper så människor enklare kan

flytta sig. Alliansen tror det gynnar båda ekonomier och samhällen om människor får vara fria,

speciellt viktigt för att människor ska kunna flytta från fattigdom (Jobbmanifestet, 2010:48).

Alliansen vill alltså inte att gränserna ska vara för hårt dragna i världen, det ska vara enkelt för

människor att ta sig från underutvecklade och krigsdrabbade länder speciellt i takt med

flyktingkrisen och kriget i Syrien som eskalerar vid den här tidpunkten.

Moderaternas valprogram tillsammans med resterande partier i Alliansen är sammanfattningsvis

ganska tungt och innehåller en god grund för vilken typ av politik som partierna verkar vilja

driva om de vinner valet. Deras syn på migration och integration fastslås som öppen och generös,

alla människor accepteras. Om det behövs, så ska människor få komma hit och då ska de mottas

med öppna armar. Analysen är att Alliansen och därav Moderaterna tar flyktingkrisen som pågår

på allvar och vill att Sverige ska bistå med så mycket som möjligt. Nyanlända är en tillgång inte

något som blir till ett problem, särskilt inte om vi alla respekterar varandra och accepterar våra

olikheter som styrkor. Det är inte bara de som kommer hit som måste anpassa sig efter det

svenska samhället utan det svenska samhället måste också anpassa sig efter nyanlända.

Valresultat Sverigedemokraterna 2018

Sverigedemokraterna fick 2018 17,53% av rösterna i valet och därmed 62 mandat, en ökning

med cirka fem procentenheter från 2014 då Sverigedemokraterna fick 12,86% och 49 mandat

(Valmyndigheten, 2018). Sedan 2010 är detta en stor förändring i antal mandat.

4.3 Sverigedemokraterna 2018

“Valmanifest - Sverigedemokraternas valmanifest 2018”, Sverigedemokraternas valmanifest

2018 är betydligt mer omfattande än 2010, och innehåller 28 rubriker med punkter på frågor om

den politik de vill föra. Inledningsvis tas sjukvårdspolitiken upp där en rad reformer och förslag

på ändringar görs. “Sjukvårdspolitik - För ett friskare Sverige” lyder rubriken, under denna punkt

nämns det, likt 2010, att de vill avskaffa den skattefinansierade tand- och sjukvården för illegala

invandrare. I inledningen till detta stycke beskrivs det att de långa vårdköerna och väntetiderna
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är bristande, och att detta är anledningen till dessa reformer (Sverigedemokraternas valmanifest

2018:5).

I nästa avsnitt tar Sverigedemokraterna upp “Sammanhållning - För ett Sverige som håller

samman”. Här beskriver Sverigedemokraterna att Sverige idag är ett kluvet land, dels mellan

“invandrare och svenskar” men också mellan åldrar och städer kontra landsbygd. Här diskuterar

de hur Sverige är i behov av sammanhållning då de anser att landet, på grund av tidigare

regeringar, håller på att krackelera (Sverigedemokraternas valmanifest 2018:5). Här blir det

tydligt att Sverigedemokraterna gör en poäng av att det just varit invandringen som lett till den

dåliga sammanhållningen.. Det är återigen de svenska värderingarna som står i fokus med

koppling till det kulturella och en “gemensam identitet” . Punkterna nedanför innehåller bland

annat: “Säkerställa att invandrade barn och ungdomar inte kastas in i det svenska skolsystemet

innan de är redo genom att införa särskilda förberedelseskolor” samt “Utvidga den

samhällsorientering som erbjuds invandrare samt göra den obligatorisk för alla som får

uppehållstillstånd”. Sverigedemokraterna gör här en urskiljning om att invandrare måste

integreras i Sverige på ett ordnat och strukturerat sätt, då de anser att detta bland annat varit

orsaken till det tidigare misslyckandet där invandrare hamnat utanförskap (ibid:5).

På sida sex finner vi ett längre avsnitt som handlar om “Migrationspolitik - En modern asylrätt”.

Här hittar vi ett liknande tema om att Sverigedemokraterna anser att migrationspolitiken varit

oansvarig och resulterat i ett splittrat samhälle samt “odlat utanförskap och urholkat välfärden”

på grund av höga nivåer av asyl- och anhörigmottagande. Såhär skriver de själva i inledningen:

“Sveriges migrationspolitik har under decennier hanterats på ett ansvarslöst och ignorant sätt,

med allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Ett mycket högt asyl- och

anhörigmottagande har splittrat samhället, odlat utanförskap och urholkat välfärden. Samtidigt

har säkerheten äventyrats eftersom krav och kontroller varit mycket svaga, både vad gäller

vistelse i landet eller beviljande av medborgarskap. Idag vistas tiotusentals personer illegalt inom

landets gränser och Sverige är internationellt känt för oroligheter och medborgare som är aktiva

inom terrornätverk” (Sverigedemokraternas valmanifest 2018:6).
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Här nämner de inte bara att Sverige lider av ett splittrat samhälle, de säger även vilka typer av

hot detta utgör - det vill säga att terrornätverk blir internationellt kända och gör Sverige till en

utsatt plats. De fortsätter sedan med att hävda att Sverige är i behov av en migrationspolitisk som

formas om från grunden, och att detta innbär att ta ansvar för det svenska samhället i första hand.

Sedan listas de punkter på åtgärder som Sverigedemokraterna vill genomföra. I grunden liknar

dessa punkterna som tas upp 2010, med tillägg och utökade fokusområden. Det som sticker ut är

att dem denna gång har blivit mer deskriptiva och utvecklade.

Den första punkten som sedan radas upp avser att endast ta emot asylsökande från grannländer,

vilket avsevärt skulle minska intaget av invandrare. De vill dessutom stoppa all form av

asylmottagande “så länge Sveriges närområde är säkert”. Nästa punkt handlar om att bidra till

återvandring med bland annat ekonomiskt stöd till migrationsverket, och vidare att “Pausa allt

kvotmottagande av flyktingar tills asylstoppet fått effekt och så länge återvandringssystemen är i

uppbyggnadsfas” (Sverigedemokraternas valmanifest 2018:7). De vill även, likt innan, begränsa

arbetskraftsinvandringen och låta arbetsmarknadens behov reglera detta. Anhöriginvandring vill

de även reglera, med bland annat skärpta regler och höga försörjningskrav med tester av

släktskap. En av de sista punkterna som rör just migration handlar också om att de vill göra det

svårare att bli svensk medborgare, med bland annat språk- och samhällskunskapstest för att bli

godkänd och införa möjligheten att återkalla medborgarskap som”beviljats på felaktiga grunder”

(ibid:7). Dessa punkter har gemensamt att de proaktivt ska förebygga invandring samt agera för

återvandring, vilket visar på en mycket invandringskritisk ståndpunkt. Detta syns tydligt i alla

ovanstående punkter då undertonen har ett mycket starkt fokus på att hålla ute för att stärka och

gynna Sverige.

Nästa punkt under denna rubrik om migrationspolitik handlar om att bekämpa brottslighet som

Sverigedemokraterna relaterar till den ökade invandringen, som i deras mening har splittrat

samhället och skapat oroligheter. Detta handlar bland annat om att utöka resurser till polisen för

att kunna utvisa personer som vistas i landet illegalt och “bekämpa skuggsamhället”. De talar

även om att lägga mer resurser på att se till att personer utvisas till sina hemländer eller länder

som kan erbjuda “bättre” plats än Sverige. De vill även att uppehållstillstånd ska regleras

närmare och gå att återkalla om detta ges på felaktiga grunder, likt medborgarskapet samt dra
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tillbaka ansökningar för personer som medvetet “förhalar” processen. I samband med detta

önskar de även att ta bort “preskriptionstiden för avslagsbeslut för asylärenden”

(Sverigedemokraternas valmanifest 2018:7).  Här visar de på ett starkt ställningstagande för att

minska på den befintliga migrationen, genom att bland annat se till att personer som redan vistas

i Sverige inte ska göra det utan rimliga skäl. På så vis minskar de totalt sett även den befintliga

kvoten av migranter.

I det avsnitt som heter “Kriminalpolitik - Trygghet, brott och straff i en ny tid ” inleder

Sverigedemokraterna med att säga “Vårt land mår inte bra” för att sedan förklara att Sverige

befinner sig i en kris. Med vad som kan beskrivas som ganska dystopiskt målande beskrivningar

förklarar de att “Kvinnor, barn och äldre tvekar att gå ut ensamma kvällstid samtidigt som

brutala inbördeskrig utkämpas mellan rivaliserande förortsgäng” och vidare beskriver ett

samhälle som gör invånarna rädda för sin omgivning. Detta förklaras i senare stycke bero på den

kraftiga invandringen och problemområdena beskrivs vara just områden som är täta på

invandrare (Sverigedemokraternas valmanifest 2018:8). De menar att brandkårspersonal och

ambulansförare inte har tillräckligt med resurser för att rycka ut i invandrardominerade områden,

eftersom det där behövs beväpnad eskort för att på ett säkert sätt ta sig fram och kunna agera på

plats. De menar även att dessa områden är otrygga och att butiker blir rånade av kriminella på en

daglig basis. Fortsättningsvis skriver de att: “Till följd av den okontrollerade invandringen går

terrorister med krigserfarenhet fritt på gator och torg och utnyttjar vårt välfärds- och asylsystem.

Judar flyr svenska städer medan antisemitismen växer sig starkare. Samhällskontraktet är på väg

att brytas från det offentliga Sveriges sida.”(Sverigedemokraternas valmanifest 2018:8). Här görs

en stark koppling mellan invandring och kriminalitet, där invandrare dessutom pekas ut som

kriminella och roten till de problem som beskrivs. Punkterna som Sverigedemokraterna vill

införa tolkar vi därför rör dessa grupper indirekt. Men gällande migration berörs ämnet mer

direkt på två av dessa punkter, bland annat att obligatorisk utvisa grovt kriminella utländska

medborgare med möjlighet att helt förlora medborgarskap vid terrorbrott, Sverige ska också ha

möjlighet att hyra fängelseplatser i Europa för utländskt födda medborgare och livstidsdömda

(ibid:9).
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I resterande delar av manifestet nämns migration och integrationen ett par gånger under olika

punkter, bland annat när de talar om “Arbetsmarknad och företagande - Trygghet, flexibilitet och

riktiga jobb”. Inledningsvis förklarar de här att det skiljer sig mellan grupper i samhället hur

utbildnings- och arbetslöshetsnivåerna ser ut. De vill därför främja en aktiv arbetsmarknaspolitik

som ändå är avgränsad. Där föreslår de, likt 2010, att man borde öka inspektionerna på

arbetsplatser i syfte att “komma åt” människor som befinner sig illegalt i landet och därmed

arbetar svart. (Sverigedemokraternas Valmanifest 2018, sid 10). Vidare hittar vi en kortare

notering under “Jämställdhet - För ett jämställt, rättvist och likvärdigt samhälle” på ett förslag

om att förbjuda äktenskap med utländska medborgare tills dess att man fyllt 24-år (ibid:18).

Sammanfattningsvis är detta valmanifest en aning mer breddat än det förra, och innehåller mer

konkreta förslag på förändringsområden. Dock är det i grunden ungefär samma åsikter som

tidigare tagits upp, och Sverigedemokraterna bibehåller sin restriktiva syn på invandring, som

nästan blivit ännu mer prominent år 2018. Detta noteras när de talar om både migration och

integration.

Moderaternas valresultat 2018

Under valet 2018 tappade Moderaterna 3.49 procentenheter jämfört med valet 2014 och gjorde

ett resultat på 19.84%. Totalt fick Moderaterna 70 mandat vilket innebar att de förlorade 14

platser i riksdagen jämfört med tidigare valår 2014 (SCB, 2018).

4.4 Moderaterna valprogram 2018

Inför valet 2018 valde Moderaterna, som tidigare skapat valprogram tillsammans med Alliansen,

att skapa sitt egna manifest. Rubriken för valprogrammet, “NU TAR VI TAG I SVERIGE”,

börjar med att Partiledare Ulf Kristersson sammanfattar vad han önskar att åstadkomma om han

vinner valet. Redan här skrivs att Sverige nu måste under en lång tid framöver strama åt

invandringspolitiken och ta tag i de problemen i den svenska integrationsmodellen. Kristersson

poängterar också hur viktigt det är med tydliga migrationsbeslut, “Om ja ska vara ett ja och leda

till att man kommer in i samhället, lär sig svenska och börjar jobba, då måste ett nej vara ett nej”

(Nu tar vi tag i Sverige, 2010:5). Redan här märks det att Moderaterna valt en restriktiv

migrationspolitik inför valet 2018. Integrering in i det svenska samhället ska ske för dem som
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verkligen vill komma in i det svenska samhället och är också ett krav för att permanent få stanna,

det gäller för nyanlända att anpassa sig.

Under rubriken “Arbete ska alltid löna sig” menar Moderaterna att det är ett problem med den

generösa bidraginstitutionen som Sverige har idag. Det är dyrt med människor i utanförskap och

skriver även att “Varje krona som går till bidrag är en krona som hade kunnat gå till skolan,

polisen, vården eller omsorgen” (Nu tar vi tag i Sverige, 2018:7). Nyanlända har lätt att hamna i

utanförskap och leva på endast bidrag, där måste de så snabbt som möjligt in på

arbetsmarknaden. För att förhindra det föreslår partiet bland annat ett bidragstak, då det är inte

ekonomiskt- eller rättvist försvarbart att fortsätta på detta spåret (ibid:7). Integrationen ska skapa

de bästa förutsättningarna, men här visar Moderaterna att de sätter press på de som kommer hit

att anstränga sig. Sverige ska inte vara ett land där det bara är att komma och ta för sig av

ekonomiska medel. Migrationen ska inte ske på enbart statens bekostnad.

Moderaterna förklarar under punkten “Kommunernas ekonomi och välfärdens finansiering” att

medel från staten ska gå till att välfärd och inte bidrag i kommunerna, det ska därför krävas att

för att få ta del av svenska bidrag, för nyanlända krävs det engagemang i språkundervisningen.

Kommuner som väljer att stärka denna typ av integrering och minskar att nyanlända blir

beroende av bidrag ska belönas (Nu tar vi tag i Sverige, 2018). Moderaterna förklarar här att

nyanlända måste motiveras till att integreras i det svenska samhället, det är också kommunernas

ansvar att sköta detta optimalt. Belöning ska ges till de som arbetar, språkundervisningen är

nödvändig för att integreras och det är upp till den nyanlände tillsammans med kommunen att ta

tag i språket.

Rubriken “Förbud tiggeri” innebär att de EU-medborgare som kommer hit och utövar tiggeri i

fortsättningen inte ska tillåtas göra detta. Detta menar Moderaterna är ett stort problem som

måste hanteras, tiggeri leder till annan brottslighet och är en orsak till att människor fastnar i

fattigdom. Det behövs alltså ett nationellt förbud mot tiggeri som gäller hela landet. Dessutom

ska Sverige tillsammans med EU sätta press på länder som Rumänien och Bulgarien, att börja ta

hand om sina medborgare (Nu tar vi tag i Sverige, 2018:12). Förbudet mot tiggeri speglar både
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Moderaternas integration- och migrationspolitik, människor som tigger bör istället stanna i sina

hemländer och det är deras uppgift att integrera sina medborgare, inte Sveriges.

“Migration och integration” är en stor fråga och en lång del i Moderaternas valmanifest. Det är

viktigt att Sverige värnar om egna intressen, migrationen ska ske på ett reglerat vis. Sverige

måste ta ansvar för människor i nöd men det är också lika viktigt att vi kan ta ansvar för de som

kommer hit och sedan etablerar sig här. Moderaterna skriver därför att “Det innebär att vi måste

göra den svåra avvägningen mellan vad vi kan bidra med – och vad vi klarar av” (Nu tar vi tag i

Sverige 2018:14). Vi har inte råd med utanförskap och bidrag, då detta även går i generationer

(ibid:14). Moderaterna ser problematiskt på Sveriges tidigare migration- och integrationspolitik

och vill nu få till förändring där bidrag tydligt inte är lösningen. Det som tidigare har kanske

varit statens ansvar med att hjälpa till med försörjning blir nu mycket tidigare i integrationen, den

nyanländes ansvar.

“En stram migrationspolitik”, är underrubrik till tidigare “Migration och integration”, här

skriver Moderaterna mer tydligt vad de menar med att föra en mer återhållsam svensk migration

och lämnar förslag på vad som bör gälla. “Vi har i många år har det EU-land som har haft högst

flyktingmottagande i EU i relation till folkmängd” (Nu tar vi tag i Sverige 2018:14). Det betyder

bland annat att lagstiftningen bör skärpas, tillfälliga uppehållstånd ska utfärdas mer och skärpta

krav på försörjning vid anhöriginvandring. Det ska också finnas en ett system med kvoter om hur

mycket varje land ska ta emot (ibid:14). Moderaterna sätter upp konkreta förslag på vad en

stramare migrationspolitik innebär, färre människor ska komma hit och få bli en del av samhället

därför bör de som får möjligheten också bidra. Inställningen till länder i närområdet tydliggörs

också, Moderaterna menar att det är andras tur att också ta emot flyktingar.

“Snabbare integration” börjar med att konstatera att människor som inte är födda i Sverige är

mer arbetslösa än inrikes födda. Moderaterna vill införa utbildningsplikt för nyanlända som inte

har genomfört grundskolan, inrätta yrkeshögskolor, praktik och inträdesjobb för de som saknar

gymnasieexamen. Det ska också finnas ett kunskapstest om Sverige som krav för nyanlända att

också klara (Nu tar vi tag i Sverige, 2018). Integrationen ska ske på ett effektivt och rättvist vis
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för alla, Sverige ska hjälpa till och ta emot. Det måste dock också finnas ett intresse hos den

nyanlände för Sverige som samhälle för att få stanna

Rubriken “Stoppa skuggsamhället” problematiserar de som väljer att stanna i Sverige utan

beviljat uppehållstillstånd, detta gör skada på rättssäkerheten och hur trovärdigt Sverige verkar.

Därför bör vi enligt Moderaterna, öka antalet utvisningar, öka förvarsplatser, förlänga

preskriptionstiden gällande asylbeslut och endast ge akut vård till människor som befinner sig

här illegalt (Nu tar vi tag i Sverige, 2018:17). Sverige ska enligt Moderaterna vara till för de som

bor här och har rätt att få stanna, vi ska därför inte tillhandahålla med vår samhällsservice till de

människorna som inte fått uppehållstillstånd. Den svenska sjukvården innefattas,  alla har rätt att

bli hjälpta med akuta problem men om det handlar om långsiktig sjukdom är det inte ett ansvar

som Sverige måste ta.

“Uppvärdera medborgarskapet” diskuterar att det är viktigt att uppgradera betydelsen att få bli

svensk, det skulle också skapa en större samhörighet. Det ska ta längre tid att bli svensk

medborgare, från fem till sju år men om den nyanlände får ett jobb så ska detta leda till att

processen går snabbare. Det ska också gå att återkalla medborgarskapet om en person inte beter

sig och begår kriminella handlingar eller lämnat uppgifter som inte stämmer vid ansökan (Nu tar

vi tag i Sverige, 2018:17). Att vara och få bli svensk är ett privilegium och något att vara stolt

över. Att få bli svensk är därför inget som sker enkelt och automatiskt enligt Moderaterna utan

måste förvärvas genom att bidra. Om någon begår brott och gör fel är man inte längre förtjänt av

att stanna.

Moderaternas valpunkt “Kvalificering till välfärden” diskuterar vilka som ska ha rätt att del av

den svenska välfärden. Återigen förklarar Moderaterna att bidrag minskar motivationen för

nyanlända att ta sig in Sverige. Att få rätt till bidrag ska därför ske i etapper och öka ju längre en

person har varit här. Samma ska gälla för alla, rätten till sjuk- och aktivitetsersättning för

flyktingar ska avskaffas (Nu tar vi tag i Sverige, 2018:17). Moderaterna upprepar flera gånger i

manifestet problematiken med att villkorslöst ge nyanlända bidrag, ju längre en person varit här

och bidragit desto mer av de svenska välfärdssamhällets rättigheter ska alla få ta del av.
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“Locka fler talanger till Sverige”, här menar Moderaterna att Sverige är ett land med mycket

innovation och tillväxt, vilket inte ska hindras för att det finns arbetsbrist inom vissa branscher.

Arbetsförmedlingen indikerar på att vi har en viss kompetensbrist i Sverige på speciellt

kvalificerad arbetskraft. Människor med kompetens får inte utvisas, detta vill Moderaterna införa

ett utvisnings stopp mot. Ett förslag är att “Inför talangvisum för personer med särskild

utbildning eller expertis” (Nu tar vi tag i Sverige, 2018:17). Människor som har utbildning eller

arbete ska betraktas som integrerade i Sverige, därför ska migrationen gå väldigt enkelt för dessa.

Sverige ska även enligt Moderaterna, satsa på att få hit människor skulle kunna vara till nytta för

det svenska samhället, dessa ska också prioriteras.

För att sammanfatta Moderaternas valprogram går det att utläsa att deras syn på den svenska

migrationen och integrationen inför valet 2018 är ganska pessimistisk, partiet erkänner att

Sverige har misslyckats, nu måste det till förändring. Lösningen är den som länge varit ett svar

från Moderaterna, människor bör börja jobb mer och bidragen måste minska. Det ska vara

Sveriges ansvar att bygga en bra grund där människor ska kunna komma in i samhället med hjälp

av olika reformer, men jobbet måste göras av den som söker om att få stanna i Sverige, det krävs

prestation. Den migrationspolitik som Moderaterna vill bedriva är strängare än tidigare, därför

kommer endast de som kan göra Sverige till en bra plats få möjligheten att stanna.

4.5 Analys: Sverigedemokraterna 2010 till 2018

Sammanfattningsvis är valmanifestet 2018 en aning mer omfattande än 2010 i det avseende att

deras åsikter och ställningstagande är mer utvecklade. I grunden verkar det som att det dock

innehålla väldigt lika ställningstaganden, det som tas upp 2010 återkommer även under 2018.

Vissa punkter och åsikter från 2018 är nästan rakt av samma som under 2010, med mindre

ändringar i formuleringar. Skillnaden är att 2018 har ett mer tydlig politiskt tillvägagångssätt,

vilket rimligtvis beror på Sverigedemokraterna har en del erfarenhet av att sitta i riksdagen.

Deras syn på migration och integration under åren är ungefär samma, det vill säga starkt kritisk.

Det finns ett stort fokus på det som Sverigedemokraterna vill kalla kulturarv och svensk identitet,

sammanhållningen i landet och svenska värderingar. Detta syns tydligt i både 2010 och 2018.

Problemen som målas upp har en tendens att enbart beskrivas som ett resultat av “ett splittrat

samhälle” som beror på invandringen. När de då talar om migration och integration är lösningen
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ofta direkt kopplat till att minska invandringen generellt. Detta budskap läser vi in i både 2010

och 2018 som det övergripande temat. Under 2018 målas ett problematiskt samhälle upp som

kopplas till att kriminaliteten ökat på grund av invandringen. Synsättet är inte lika tydligt under

2010, dock finns en underton från missnöjet av tidigare regeringar, att de då inte gjort tillräckligt

för att förhindra detta.

Sverigedemokraternas fokusområden genom både 2010 och 2018 är den svenska kulturen,

identiteten och värderingarna. När de talar om integrationen är detta de områden som de vill

satsa på. Kraven för att migranter ska bli “svenskar” är för Sverigedemokraterna viktiga. Under

2018 talar de även om en återvandring, då de inte bara vill försöka minska den kommande

invandringen, utan även minska den kvoten som befinner sig i landet på vad de anser är

“felaktiga grunder”. Sammanfattningsvis behåller de sina politiska åsikter gällande migration

och integration, och blir nästan ännu mer restriktiva.

4.6 Analys: Moderaterna 2010 till 2018

Efter ha läst Alliansens valmanifest från 2010 och Moderaternas från 2018 så går det att

konstatera att Moderaterna har förändrat sin syn på integration och migration under dessa åtta

åren, men det finns också såklart en del likheter. Moderaternas syn på jobben har inte förändrats,

det är väldigt tydligt i båda manifesten att jobben prioriteras först. En viktig lösning på

integrationsproblematiken är att nyanlända så effektivt som möjligt måste in på arbetsmarknaden

då de är den gruppen som har störst risk för att hamna i långsiktig arbetslöshet. Liknande förslag

lämnas, såsom utbildningar och instegsjobb.

En skillnad mellan 2010 och 2018 är synen på ansvarsbiten för den svenska integrationen. I

valmanifesten 2010 benämns det ofta som staten- och samhällets ansvar, gällande frågor rörande

arbete så beskrivs arbetsgivarens ansvar för att anställa och hjälpa nyanlända in i samhället.

Sverige ska vara för alla poängteras ofta under 2010, valmanifestet 2018 presenterar en annan

bild av integrationen, här läggs istället ett större ansvar på att den nyanlände sin integrering,

statens ansvar är mindre. Moderaterna förtydligare under 2018 att integrationen har misslyckats

och menar att de överdrivna bidragen är ett problem, detta nämns inte under 2010. I

valmanifestet 2018 ställer Moderaterna krav på att nyanlända att ska skaffa ett större intresse för
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det svenska samhället och tycker att alla ska, förutom obligatoriska SFI-kurser, genomgå olika

typer av kunskapstester om Sverige. Dessa benämns inte under 2010, då är det mer samhällets

ansvar att hjälpa nyanlända in i samhället.

Gällande migrationen är skillnaden också stor, under 2010 förklaras att Sverige ska

fortsättningsvis vara ledande i mottagandet av människor som flyr. Alliansen menar här att

Sverige ska ha en migrationspolitik som är generös, den måste visserligen vara rättssäker, men vi

som land måste hjälpa människor och öppna gränserna. 2018 valmanifest benämner direkt att det

måste till en förändring och migrationspolitiken måste stramas åt. Människor som får ett negativt

asylbeslut ska inte få ta del av den svenska välfärden - detta nämns inte heller som något om i

partiprogrammet från 2010, Sverige ska vara för alla.

4.7 Jämförelse av partierna under 2010

Vid jämförelse av valmanifesten från 2010 är det klart att partierna skiljer sig mycket åt, de har

olika fokusområden och värderingar i både migration- och integrationsfrågorna. Vi upplever att

partierna ser olika på den flyktingkris som just då var aktuell. Sverigedemokraterna tar avstånd

från den politik som just då förs i landet och menar att detta lett och kommer även att fortsätta

leda till ett ohållbart samhälle. De lägger stort fokus på att drastiskt minska migrationen som

lösningen. Moderaterna vill istället hjälpa till i den pågående krisen och menar att vi som land

ska vara föregå med gott exempel och vara ledande i att ta emot människor som flyr. Dessutom

ses inte migrationen som något direkt negativt. Integrationen anser Moderaterna är den delen

som Sverige behöver jobba på, lyckas staten att integrera människor rätt, så är de en stor tillgång

på arbetsmarknaden och i samhället. Dessutom, menar Moderaterna att även privatpersoner

såsom arbetsgivare måste också ta ansvar i att anställa nyanlända och hjälpa dem in på

arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna menar tvärtemot, att det ska införas striktare kontroller

över hur arbetskraftsinvandringen sker genom att “skärpa reglerna”.

Sverigedemokraterna har ett generellt fokus på hur migrationen påverkar idealsamhället till det

sämre, med kultur, värderingar och identitet som huvudpunkter. Moderaterna lägger inte lika

mycket vikt på hur invandringen påverkar dessa saker negativt, snarare hur det kan bidra till ett

bättre samhälle. Det är tydligt att Sverigedemokraterna värnar om att “behålla Sverige svenskt”,
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Moderaterna diskuterar inte att alls att andra kulturer skulle skada Sveriges klimat utan tvärtom,

mångfaldighet berikar. Människor ska få komma hit och behålla sin kultur, dessutom kunna dela

med sig av den svenska samhället och kunna exempelvis skicka hem pengar till

familjemedlemmar i hemlandet.

En annan stor skillnad är hur partierna ser på ansvarsutkrävande för integrering.

Sverigedemokraterna verkar ha en bild av att de som kommer till Sverige snabbt själva ska ta sitt

ansvar för att bli svenska och anpassa sig till det svenska samhället, även genom att om att

förbjuda typiska religiösa och kulturella uttryck som förbud mot att bära slöja på allmänna

platser. Medan Moderaterna menar att staten måste hjälpa människor som kommer hit att bli en

del av samhället. Det är dock viktigt att människor som kommer hit själva väljer att introduceras

in i samhället med SFI och andra utbildningar, men det är också statens roll att tillhandahålla

med servicen, det är också viktigt med fortsatt modersmålsundervisning i skolan.

Sverigedemokraterna har en annan syn på frågan och menar bland annat att svenska bör vara det

enda språkets som talas i skolan och ta bort skattefinansierad modersmålsundervisning. Även här

skiljer sig alltså partierna åt, det går att konstatera att synen på migration och integration skiljer

sig mycket.

4.8 Jämförelse av partierna under 2018

Under 2018 har Sverigedemokraterna mer tydliga förslag på hur och varför de vill införa vissa

förändringar i samhället, under 2010 framförde partiet mestadels åsikter. Det

Sverigedemokraterna tycker är dock i princip samma under 2018, den restriktiva synen på

migration kvarstår och det finns ett stort fokus på svensk identitet och värderingar som en

naturlig del av att integreras. Moderaterna har i sitt valmanifest under 2018 genomgått en

förändring från 2010, nu väljer partiet att ha en mer restriktiv integration- och migrationspolitik.

Moderaterna problematiserar inställningen som tidigare har varit till invandring och menar att

den är alldeles för generös och ohållbar. Under 2010 handlade det mer om att hjälpa så många

som möjligt, under 2018 har Moderaterna, likt Sverigedemokraterna insett att priset är för dyrt

för den svenska välfärden att betala.
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Sverigedemokraterna behåller sin kritiska ståndpunk gällande den svenska migrationen,

Moderaterna tycker fortfarande att det ska ske en viss typ av mottagande, denna måste nu ske

mer kontrollerat. Dessutom ska det vara högre krav på de som ska få stanna i Sverige och att

själva bli en del av samhället, vilket tidigare var mer statens ansvar. Exempelvis, inför

Moderaterna ett bidragstak, människor måste börja arbeta och även vilja bidra till

välfärdssamhället, annars riskerar många att hamna i ett bidragsträsk där de inte kommer ut i

arbetslivet. Detta är något som Sverigedemokraterna också menar i sitt manifest, Sveriges

välfärd får inte utnyttjas. Som ett exempel nämner båda partierna att sjukvården ska vara till för

personer som har rätt att vistas här och inte till människor som fått avslag på migrationsbeslut.

Sverigedemokraterna väljer även under 2018 att diskutera återinvandring som ett alternativ,

Moderaterna vill också minska invandringen till Sverige, men inte på ett lika radikalt sätt, båda

partierna vill dock ställa högre krav på nyanlända. Moderaterna menar att det ska bli svårare att

få svenskt medborgarskap, vilket Sverigedemokraterna håller med om. De båda partierna vill

bland annat införa tester, med syftet att migranterna ska ha lärt sig det svenska språket och om

den svenska kulturen. Båda partier gör en koppling mellan hög invandring och kriminalitet.

Sverigedemokraterna hävdar att Sveriges oansvariga migrations linje lett till högre kriminalitet i

landet. Moderaterna menar att de som kommer hit och begår brott ska deporteras och ska tillåtas

att återvända till Sverige, deras uppehållstillstånd ska sluta gälla. Dessutom nämner Moderaterna

att EU-migranter som kommer hit och tigger generellt hamnar i kriminalitet och fattigdom,

hemländerna måste därför själva ta hand om sina medborgare.

Sammantaget konstaterar vi att partierna till stor del delar åsikter om den svenska migrationen

och integrationen under 2018 och har ungefär samma förslag på reformer som de vill genomföra

för att förbättra situationen i landet. Detta är den stora skillnaden från 2010, då partierna inte alls

hade samma syn på frågorna.

5. Slutsatser
För att knyta an till teoridelen av uppsatsen så kan Meguids teori gällande nischpartier förklara

varför Moderaterna och Sverigedemokraterna har närmat sig varandra på den politiska skalan.

Till en början fokuserade Sverigedemokraterna, som nischparti, på att äga frågan integration- och
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migrationsfrågan - då partier som Moderaterna inte ville sen Sveriges generösa migrationspolitik

som ett problem. Detta ledde till att Sverigedemokraterna fick ett förtroende i frågan och även ett

stort väljarstöd redan vid valet 2010, trots att de ansågs av många och särskilt resterande

politiska partier, att vara ett högerpopulistiskt enfrågeparti. Moderaterna har å andra sidan

minskat i stöd sen Sverigedemokraterna kom in riksdagen, de gjorde ett bra val 2010 men

minskade rejält 2014 och även fortsatt tappa röster under valet 2018. Konsekvenserna blev också

som Meguid förutspådde, Moderaterna blev tvungna att se problemen och även finna lösningar

på Sveriges migrationskris, då många väljare förmodligen gått förlorade till just

Sverigedemokraterna som redan tog ett större ansvar för dessa typer av frågor i sin politik. Detta

resulterar i att Moderaterna ger ut mer migration kritiskt valprogram 2018.

Tydligt är också som Meguid menar i sin teori att landets politiska system och den klassiska

höger-vänster-skalan rubbades i och med nischpartiers inträde på den politiska arenan.

Moderaterna som tidigare var en del och skapade partiprogram med Alliansen står nu på egna

ben, värt att nämna är också att partier som Socialdemokraterna har börjat samarbeta med forna

Allianspartier som Liberalerna och Centerpartiet. Sverigedemokraternas roll möblerade alltså om

de klassiska politiska allianserna. Meguid menade också att när frågan hanterats av resterande

partier så kunde nischpartiet antingen försvinna eller så kunde redan etablerade partier göra det

istället. Så har inte fallet varit i Sverige, många rikspartier, ibland dessa Moderaterna, har förlorat

väljarstöd men inte försvunnit eller konkurrerats helt ut under senaste valet. Sverigedemokrater å

andra sidan, har som senaste partiprogrammet visade, breddat sin politik och därav blivit ett mer

accepterat etablerat parti istället för att endast betraktas som ett högerpopulistiskt nischparti.

Moderaternas skifte mot Sverigedemokraternas åsikter kan också förklaras med bakgrund i

James Adams teorier om “The spatial model of elections”, där man undersöker hur rivaliserande

partier får varandra att skifta position i politisk åsikter. Här menar man att rivaliserande partier

anpassar sig efter varandra. Ett parti kommer röra sig i samma riktning som sin närmsta

ideologiska konkurrent. I detta fall är både Sverigedemokraterna och Moderaterna på samma

sida av GAL-TAN. Detta innebär att Sverigedemokraterna dykt upp som ett rivaliserande parti

mot Moderaterna för att konkurrera. Moderaterna kommer därför skifta i samma riktning som sin

största konkurrent, det vill säga Sverigedemokraterna. Som vi såg fanns det ett skifte i
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valresultatet, där Sverigedemokraterna snabbt ökade i mandat medan Moderaterna minskade.

Detta ger Moderaterna incitament att skifta sina politiska ståndpunkter närmare

Sverigedemokraternas, det vill säga det rivaliserande partiet på högerskalan. Adams nämner

också andra faktorer som orsakar att politiska skift uppstår, däribland hur väljarpolitiska

preferenser skiftat och tidigare valresultat. Vi kan också tänka oss att det tidigare valresultatet

därför haft en påverkan, då Moderaterna förlorade mandat medan Sverigedemokraterna ökade.

Strategiskt finns det skäl att förhålla sig till den allmänna opinionen och vinna stöd genom att ta

detta i hänsyn. Sverigedemokraternas nischade sakfråga om att minska migration gav dem stort

väljarstöd, vilket Moderaterna inte kunde ignorera.

Med stöd i teorierna kan vi argumentera för att Moderaterna faktiskt har ändrat sin politiska

ståndpunkt i dessa frågor och anpassat sig efter Sverigedemokraterna som växande nischparti,

vilket även var vår hypotes. Det beror på att partierna är rivaliserande och tävlar om samma

röster, och på så vis blir Moderaterna tvingade att anpassa sin politik. Detta kan vi visa med

teorier som tas upp av både Adams och Meguid. Eftersom Sverigedemokraterna gjort få

ändringar i sina åsikter och ståndpunkt, förutom att bredda sin generella politik och valmanifest,

anser vi att detta är ett fall av mainstream parti som anpassar sig efter ett nischparti som fått

inflytande över politiken.

Även om dessa teorier inte helt och hållet täcker alla aspekter som kan påverka hur väljarstödet

och partiernas förhållningssätt förändrats, kan man göra vissa generaliseringar. Rimligtvis är

detta inte ett helt ovanligt fenomen, dock skulle vidare forskning behövas på ämnet. Då skulle

man med fördel kunna inkludera andra faktorer som påverkar, exempelvis eventuella

samhällskriser. I detta fall var flyktingkrisen kanske även en bidragande faktor. Saker som detta

skulle kunna påverka hur partier influerar varandra, då de alla måste stå till svars för sina

politiska agendor. I den här undersökningen har vi tittat på integration och migration, vilket inte

direkt tas upp i teorierna vi använt oss av. Det beror på att alla fall självklart är unika. Vidare

forskning skulle därför behövas på liknande fall, där högerpartier studeras närmare.

29



6. Referenser

Adams, James 2012. The Annual Review of Political Science, “Causes and Electoral

Consequences of Party Policy Shifts in Multiparty Elections: Theoretical Results and Empirical

Evidence”. Department of Political Science, University of California.

Alliansen, Jobbmanifestet, Alliansens valmanifest 2010-2014, 2010. Publicerad den 2010-08-26.

Hämtad den 2020-04-20 från,

https://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2014/03/Alliansens-jobbmanifest-2010.pdf.

Bergström, Göran. Boréus, Kristina, 2018. Textens mening och makt. Metodbok i

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.

Meguid, Bonnie, 2005. ”Competition between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy

and Niche Party Success.” American Political Science Review 99(3): 347–360.

Esaiasson, Peter. Giljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena, 2017. Metodpraktikan:

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik.

Nya moderaterna, 2018. Nu tar vi tag i Sverige, valmanifest 2018. Publicerad 2018-08-01.

Hämtade den 2020-04-20, från

https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2018-08/Valmanifest%20H%C3%96

G%20180818_0.pdf.

Sällström, Helena, 2015. “Reinfeldt om “öppna era hjärtan”: ny situation nu”, Omni.

Publicerad: 2015-12-11. Hämtad 2021-05-01 från

https://omni.se/reinfeldt-om-oppna-era-hjartan-ny-situation-nu/a/8b86c65d-74a9-431b-a757-0eb

914d5f7c0.

30

https://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2014/03/Alliansens-jobbmanifest-2010.pdf
https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2018-08/Valmanifest%20H%C3%96G%20180818_0.pdf
https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2018-08/Valmanifest%20H%C3%96G%20180818_0.pdf
https://omni.se/reinfeldt-om-oppna-era-hjartan-ny-situation-nu/a/8b86c65d-74a9-431b-a757-0eb914d5f7c0
https://omni.se/reinfeldt-om-oppna-era-hjartan-ny-situation-nu/a/8b86c65d-74a9-431b-a757-0eb914d5f7c0


SCB, Allmänna valen 2010. Del 1. Riksdagen den 19 september 2010. Publicerad 2010-09-19.

Hämtad den 2020-04-22, från

https://www.scb.se/contentassets/b485269e93864392b0640b8b8c6b1c28/me0104_2010a01_br_

me01br1101.pdf.

Sverigedemokraterna, 2010. Sverigedemokraternas Valmanifest 2010. “99 förslag för ett bättre

Sverige - Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010 - 2014”. Publicerad 2010. Hämtad

från 2021-04-20 från

https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/

Sverigedemokraterna, 2018. Sverigedemokraternas Valmanifest 2018. “Valmanifest -

Sverigedemokraternas valmanifest 2018”. Publicerad 2018. Hämtad 2021-04-21 från

https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/Valmanifest-2018-1.pdf

Regeringen, 2020. Ett år sedan regeringsförklaringen - mer än 500 regeringsbeslut med

koppling till januariavtalet. Publicerad 21-01-2020. Hämtad den 2021-04-22 från

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/01/ett-ar-sedan-regeringsforklaringen/.

Valmyndigheten, 2018. Valresultat 2018. Publicerad 2018-10-23. Hämtad den 2021-04-22 från

https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2018/valresultat.html.

Nationalencyklopedin, 2021. GAL-TAN skalan. Publicerad den 2021-05-18. Hämtad den

2021-04-25 från:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gal-tan

-

31

https://www.scb.se/contentassets/b485269e93864392b0640b8b8c6b1c28/me0104_2010a01_br_me01br1101.pdf
https://www.scb.se/contentassets/b485269e93864392b0640b8b8c6b1c28/me0104_2010a01_br_me01br1101.pdf
https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/
https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/Valmanifest-2018-1.pdf
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/01/ett-ar-sedan-regeringsforklaringen/
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2018/valresultat.html
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gal-tan

