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1.Inledning 

Det är ganska naturligt att fundera över hur man på bästa sätt kan hjälpa människor, som av 

olika anledningar söker sig till Sverige för att slå rot. Hur integreras människor lämpligast så 

att de känner sig svenska? Vem är svensk och vem avgör hur svensk man egentligen är? 

Historiskt sett har även Sverige tittat på hur man ska anpassa sig till utvandrade svenskar som 

vänder hem. Är de fortfarande svenskar? Språk, klädsel, allmänkunskaper eller gedigna 

kunskaper om Sverige och dess historia. Var går gränsen? Varför kan en utländsk brytning 

ibland vara helt okej, medan andra brytningar faller utanför ramen för att räknas som 

integrerad? I årets valkampanjer syns stora skillnader gentemot SCB:s generella beskrivning 

om vem som räknas som svensk. Är det egentligen någon skillnad mellan svenskar som idag 

väljer att lämna Sverige, jämfört med andra nationaliteter som väljer att lämna sitt hemland? I 

denna uppsats kommer svenskhet att definieras, riksdagspartiernas partiprogram att jämföras 

och generaliseringar dragna via böcker, media och uppsatser om svenskhet och integration att 

belysas. Min granskning har till uppgift att komma fram till hur kriterier att uppfylla för att 

räknas som svensk har förändrats under en tjugoårsperiod, 1998/99 jämfört med 2018. 

Bakgrunden till min observation är inte enbart att belysa något som kan tyckas godtyckligt, utan 

också för att underlätta alla historielärares dilemman i undervisning om svensk nationalism i 

ett mångkulturellt svenskt klassrum och vad de behöver lära sig om det svenska samhället.  

Min man bryter något i sitt svenska uttal och gör fel på exempelvis ändelserna t och g - riktigt 

och riktig. En och ett är inte heller alltid det korrekta. Han skiljer dock ypperligt bra på de och 

dem, vilket många ”svenskar” inte kan hantera. Han fick aldrig lära sig svenska i skolan i 

Sverige, därför att han kunde danska, trots att han var och är alban, fast numera svensk. När 

han körde Halmstadbussen till Falkenberg klev det på en dam i Falkenberg. Hon sa: ”-Du är 

inte härifrån va?”. ”-Nej, svarade han.”. Innan han hann med att kommentera sitt ursprung sa 

damen: ”-Nä, det hörs att du är från Halmstad!” Med denna lilla anekdot vill jag skapa en 

inledning till uppsatsens dilemma; Vem är egentligen svensk? Är det dialekter och uttal, 

rikssvenska eller kännedom om de nationella traditionerna, de nationella helgdagarna, de 

nationella sångerna, filmerna, historian eller de lokala? Seder och bruk, klädsel eller politiska 

kunskaper? När du jobbar och betalar skatt, har villa, Volvo och vovve, är du riktigt svensk då? 

Kanske det svenska smörgåsbordet, midsommarsill och Små Grodorna runt 

midsommarstången, Lucia, Kalle Ankas Jul, grönkål/långkål eller Ballongdansen är det som 

visar på kunskap om ditt historiska och kulturella arv som bevisar hur svensk du är. Vem har 
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rätten att bedöma när personen är svensk? Är det ditt svenska medborgarskap? Om du känner 

dig svensk – är du då inte det?  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att redogöra för och analysera jämförelser mellan riksdagspartiernas 

partipolitiska program för att visa förändring inom och mellan partierna över tid gällande 

svenskhet. Målet är att upptäcka på vilket eller vilka sätt partierna har förändrat eller icke 

förändrat sina partipolitiska program under en tjugoårsperiod. Texten i programmen är i fokus 

för studiens analys, men också ett historiedidaktiskt perspektiv kommer att presenteras, som en 

förlängning av studiens användningsmöjligheter. Vad som krävs i dagsläget (december, 2018) 

finns att beskåda i Bilaga 1 (Migrationsverket, 2018). 

1.2 Frågeställning 

• Hur framställs svenskhet och integration i partiprogrammen omkring 1998/1999 

respektive nu, 2018? 

• På vilket sätt har den politiska agendan gällande svenskhet och integration förändrats 

inom och mellan partierna? Vilka är likheterna och skillnaderna över denna 

tjugoårsperiod? 

• Hur kan studien av partiprogram användas i gymnasieskolans historieundervisning? 

 

1.3 Disposition 

Studien är indelad i åtta kapitel, med det inledande första kapitlet, vilket förklarar orsaken till 

studiens uppkomst, följt av syfte, frågeställningar och disposition. 

Det andra kapitlet, Tidigare forskning, behandlar tidigare forskning inom området. Ett område 

som behandlar både svenskhet, integration och politik i olika former. Kortfattat sammanfattas 

utgångpunkter, syften, tillvägagångssätt och resultat i dessa tidigare studier. 

Det tredje kapitlet, Bakgrundsteori, belyser nationen, nationalismen, svensk, svenskhet och 

integration. Det är områden som tillhör tidigare forskning, men har en specifik betydelse för 

studien, då det är former av dessa ämnen som kommer att undersökas. 

Det fjärde kapitlet, Teori och metod, beskriver studiens teoretiska utgångspunkter och metoder 

som används. 
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I det femte kapitlet, Kvantitativ analys och resultat, används den kvantitativa analysen – 

innehållsanalys. Resultatdiskussion och sammanställning avslutar kapitlet. 

I det sjätte kapitlet, Analys och resultat av respektive riksdagspartis partiprogram, används den 

kvalitativa analysen och utdrag ur och sammanfattningar av texterna ur de politiska 

partiprogrammen beskrivs. Partiernas politik diskuteras i alfabetisk fallande ordning gällande 

svenskhet och integration, med en kort, avslutande sammanfattning för respektive område.  

I det sjunde kapitlet, Uppdraget om värdegrunden och undervisningsanvändning, belyses och 

diskuteras historiedidaktiska aspekter och skolans värdegrundsarbete som grund för ett 

nyttjande av studiens undersökningsområde.  

Det åttonde och avslutande kapitlet, Avslutande diskussion och vidare forskning, behandlas 

samtliga resultat ifrån båda studierna och tar upp likheter, skillnader dem emellan. Likaså 

kopplas tidigare behandlade teorier om svenskhet till studiens resultat. Därefter sker 

besvarandet av studiens inledande frågor för att avslutningsvis kritiskt bedöma studiens 

tillvägagångssätt och utfall samt vidare forskning på området. 

Bilagorna (1 och 2) har valts ut med tanke på läsarens förförståelse utav kraven som finns i 

dagsläget och resonemanget i den nytillträdda regeringens politik, som under studiens gång 

förändrats från en blockpolitik till ett samarbete över tidigare blockgränser. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskningsunderlag att presenteras. Tidigare forskning har berört 

och jämfört några av dagens riksdagspartier och arbetet för områden som medborgarskap, 

nationalitet, integration, arbetsmarknadsfrågor etc. Dock finns i nuläget ingen undersökning 

som belyser likheter och skillnader mellan samtliga riksdagspartiers arbete för integrering och 

vad som krävs för att bli svensk. I denna undersökning har därför artiklar, uppsatser, 

avhandlingar och böcker, vilka haft till syfte att studera och framhäva nationalism, svenskhet, 

integration och vissa politiska partiers syn i snarlika frågor, legat till grund. Inte någon har 

behandlat samtliga riksdagspartiers partiprogram/valmanifest för 2018. 

Anna Lind jämför i sin uppsats Stöd eller egenansvar? Den politiska diskursen kring 

nyanländas etablering 2013–2017. (2017) hur Socialdemokraternas, Nya Moderaternas och 

Sverigedemokraternas politik förändrats gällande nyanländas integration som skyldighet eller 

rättighet. Lind pekar även på den förändring som skett över tid både vad det gäller nya partiers 

bildande och utveckling eller avveckling, såsom Ny Demokrati, Sverigedemokraterna samt 

jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Jämförelsen har en grund i idealtypiska 

förhållningssätt till invandrare och minoriteter samt föreställning om den nationella identiteten, 

som bygger på inkludering eller assimilering. Det som konstateras i studien är att både 

Socialdemokraternas och Nya Moderaternas politik har ändrat riktning mot en ökad 

skyldighetsbaserad strömning. Även dokumentation avseende integration och nyanländas 

etablering har ökat i dessa partiers program. Innebörden blir således att dessa partier i högre 

utsträckning sätter krav gällande integration och migration. Sverigedemokraternas politik 

bibehåller en skyldighetsbaserad integrations- och migrationspolitik. 

Chalang-Al-Mofty har skrivit Svenska partiernas invandrarpolitiska åtgärder – assimilering 

eller integrering? – En undersökning om de fem äldsta partiernas idéer om invandrarpolitik 

från 1960 till 2010-talet. (2012). I uppsatsen jämför han integration och assimilationspolitiken 

inom Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna via 

partipolitiska program, men också gentemot varandra under en 50-års period. För sin studie 

används en idéanalys, som har tre olika syften (2012, s.10). Det första är den beskrivande, dvs 

forskarens intention av att göra en beskrivning och tolkning av ett politiskt budskap. Det andra 

är ställningstagandet till materialet, dvs kontrollera hållbarheten i dessa politiska budskap. Det 

tredje är förklarande, dvs att redogöra för uppkomsten utav dessa politiska budskap. Al-Mofty 

använder sig av den beskrivande idéanalysen ur ett aktörscentrerat perspektiv för 

partijämförelsen. Vidare skulle även en innehållsanalys, vilket är ett vidare steg inom idéanalys 
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och en kvantitativ metod, kunna användas för att mäta vissa företeelser i text eller räkna 

förekomsten av ord numeriskt. Som analysverktyg används Dahlströms dimensioner; 

juridisk/kulturell, inkluderande/exkluderande och selektiv/generell (2012, s. 12). Detta för att 

fånga upp skillnader i partiernas retorik. De första två behandlar statens ansvar gentemot 

individers ansvar medan det sistnämnda handlar om ett Vi-och-Dom perspektiv. Det Al-Mofty 

konstaterar är att alla partier vill assimilera invandrare, främst genom språket och 

informationsverksamhet (2012, s. 62). Vidare framkommer också att skillnaderna mellan 

partierna ser olika ut över tid. Tendensen är att det sker en förändring inom politiken under 

1970- och 80-talen för att under 2000-talet svänga på nytt. Moderaterna skiljer sig från de övriga 

partierna, då de haft i princip lika många assimilationsåtgärder under hela 

undersökningsperioden (2012, s. 63). 

Helen Jacobsson Pettersson undersöker i sin doktorsavhandling, Creating Social Citizenship: 

Young People, Ethnicity and Participation in a Swedish Local Context (2012) hur erfarenheter 

av socialt medborgarskap manifesteras i vardagslivet – de begränsningar och möjligheter som 

möter unga (17-26 år gamla) människor med etnisk minoritetsbakgrund dagligen. Jacobsson 

Pettersson har utgått ifrån tidigare studier som påvisat att medborgare skiljs åt via etniska linjer. 

Det som studerats är den upplevda möjliga delaktigheten och den begränsande och 

exkluderande, samt en vilja att överkomma dessa begränsande och exkluderande svårigheter. 

(2012, s. 17). Via intervjuer med personer med utländsk bakgrund framkommer att både 

kvinnor och män har ett engagemang, uttrycker en ansvarskänsla och vilja till delaktighet i det 

svenska samhället. Informanternas strävan mot och förverkligande av ett fullvärdigt socialt 

medborgarskap innebär för dem ett fullvärdigt inkluderande. (2012, s. 16). 
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3. Bakgrundsteorier 

3.1 Nation och nationalism, svensk och svenskhet samt integration 

I detta kapitel kommer definitioner utav nation och nationalism, svensk och svenskhet samt 

integration att behandlas. Detta är delar som självklart också tillhör den tidigare forskningen, 

men särskiljs för tydliggörande av studiens fokusområde – svenskheten. 

3.1.1 Nation och nationalism 

Enligt professor Anthony D. Smith, kan nationen definieras av Smith hävdar att det som 

utmärker en nation är vissa gemensamma kollektiva och kulturella egenskaper för en enande 

identitet.  (1991, s. 13). Däri ingår en territorial sfär, många gånger i form av ett gemensamt 

hemland, en gemensam masskultur, gemensamma myter och minnen, gemensamma ömsesidiga 

lagstadgade rättigheter och skyldigheter under ett gemensamt rättssystem samt ett övergripande 

flexibelt arbets- och produktionssystem för nationsmedlemmarna. (1991, s. 14). Anthony D. 

Smith kopplar i sin bok, National Identity (1991), en serie av kategorier och roller – identiteter 

– till att vara kollektiva med en gemensam symbolism eller avspegling av gemensamma myter. 

Något som Smith benämner som sociala och kulturella kategorier. Jaget är, enligt Smith, en 

mångfacetterad sammansättning av socialbaserade identiteter kategoriserade i; familjär-, 

territorial-, klass-, religions-, etniskt och könsbaserade (1991, s.3-4). Smith hävdar att det som 

utmärker en nation är vissa gemensamma kollektiva och kulturella egenskaper för en enande 

identitet, i motsats till det som skiljer dem åt (1991, s. 13). Däri ingår en territorial sfär, många 

gånger i form av ett gemensamt hemland, en gemensam masskultur, gemensamma myter och 

minnen, gemensamma ömsesidiga lagstadgade rättigheter och skyldigheter under ett 

gemensamt rättssystem samt ett övergripande flexibelt arbets- och produktionssystem för 

nationsmedlemmarna. (1991, s. 14). Dessa antaganden är aldrig enskilda, enligt Smith, utan 

överlappar varandra och kombineras med andra kollektiva identiteter, såsom klass-, religions- 

eller etnisk identitet, likväl som mixen av olika ideologier. Smith använder sig utav en 

checklista för att bocka av etniska kollektiva gemenskaper genom; 1. Ett kollektivt namn 2. En 

gemensam myt, 3. En gemensam historia, 4 En gemensam kultur, 5. En gemenskap med ett 

visst ”hemland” och 6. En känsla av solidaritet för andra inom gruppen (1991, s.21).  

Lägg märke till att nummer 4 innebär enbart en eller flera gemensamma kulturella element. Min 

tolkning är att det alltså kan vara religion eller något helt annat, till exempel språk. Nummer 5 

innebär att associationen med ett hemland, territoriellt eller annat avses. Det innebär alltså inte 

att individen behöver befinna sig inom detta territorium. På så vis kan alltså exempelvis syrier 

i Sverige ha ett gemensamt kollektiv både med svenskar och andra syrier i Sverige. Med 
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svenskar delar de numera samma territoriella ”hemland” (nr5), Sverige (nr1) och språket - 

svenska respektive svenska och syrianska (nr4). Myter, historia och solidaritet skiftar framför 

allt i omfång (nr2,3 och 6). De syrianer som kommit till Sverige i ung ålder delar givetvis inte 

lika många syrianska sådana, medan de som kom hit i äldre ålder inte delar lika många svenska.  

Nationalism delar Smith upp i fem kategorier som innefattar (fritt översatt); 

1. hela processen med att forma och upprätthålla nationer eller nationella stater 

2. en medvetenhet om en nationstillhörighet, tillsammans med känsla för och strävan mot 

dess säkerhet och välstånd 

3. ett språk och symbolism för nationen och dess roll 

4. en ideologi, vilken innefattar en kulturell nationsdoktrin och den nationella viljan och 

föreskrifterna för förverkligandet av nationell ambition och nationell vilja 

5. en social och politisk rörelse för att uppnå nationens mål och realisera nationens vilja. 

(1991, s, 72). 

Ernest Gellner beskriver, i Nations and Nationalism. New Perspectives on the Past (1983, 

s.7(fritt översatt)), nation i två delar för förståelsen av nationalism; 1. Två människor som delar 

en gemensam kultur, där kultur innefattar ett system av gemensamma idéer, symboler, 

associationer och sätt att uppträda och kommunicera, 2. Om, och enbart om, dessa människor 

erkänner varandras gemensamma nationstillhörighet, övertygelser, lojalitet och solidaritet mot 

densamma. Ett igenkännande av gemensamma rättigheter och skyldigheter. Däri kan 

territorium och språk vara delar som särskiljer medlemmar i en nation från en annan. Nationen, 

argumenterar Gellner, är en sammansättning bildad i ett funktionellt syfte (1983, s. 86). 

Nationerna uppstod i samband med att det agrara samhället omvandlades till ett 

industrisamhälle, där en utbildningsberoende kultur och en geografisk och social mobilitet, 

lägger grunden för en enhetlig kultur med enhetliga livsvärden. Gellner hävdar, till skillnad från 

Smith, att det är nationalismen som skapar nationen och inte tvärtom (Smith, 1991, s.71).  

Det är kortfattat en teori om politisk legitimitet, vilket kräver att etniska gränser 

inte ska skära över de politiska, och i synnerhet att de etniska gränserna inom ett 

visst tillstånd - en händelse som redan formellt utesluts av principen i dess 

allmänna formulering - inte ska skilja makthavarna från resten.  

(fritt översatt från Smith, 1991, s.1). 
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Det är alltså samhällets behov, inte etnicitet, religion eller en sorts grundläggande naturlig 

konstruktion. Ett behov av en kulturell samhörighet - en nationalism. 

Benedict Anderson framhåller sitt förslag på definition om nationen i Den föreställda 

gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning (Anderson, 2006 s. 

5) som en föreställd politisk gemenskap, både begränsad och suverän i sin föreställning. 

Anderson är kritiskt till Gellners definition, då Anderson tolkar definitionen som uppfunnen 

och genom detta påhittad, fabricerad och falsk i sin tillkomst. Anderson definierar nation i tre 

paradoxer, där han ställer sin egen teori mot andra teorier;  

1. Nationernas objektiva modernitet sett ur historikerns ögon, gentemot deras subjektiva 

forntid i nationalisternas ögon. 2. Den formella universaliteten av nationalitet som ett 

sociokulturellt begrepp - i den moderna världen kan, borde och kommer alla att ha en 

nationalitet, likväl som han eller hon har ett kön - i motsats till orimligheten i att 

exempelvis den ”grekiska” nationaliteten per definition är sui generis (ung. av sitt eget 

slag). 3. Nationalismens politiska kraft, i motsats till dess filosofiska fattigdom och till 

och med inkonsekvens.  (fritt översatt från Anderson, 2006, s.5). 

 Anderson hävdar alltså att nationalismen, som tänkbar föreställd gemenskap, har sitt ursprung 

historiskt, men bygger på en föreställning av de nu levande medborgarna. Nationalitetskänslan 

bygger på en upplevd identitet. Den bygger inte heller på någon grundare av nationalismen, till 

skillnad mot andra ismer, såsom exempelvis Marxismen. 

 

3.1.2 Svensk och svenskhet 

Det kan möjligen tyckas att det borde räcka med att vara svensk medborgare för att kalla sig 

svensk. Det har gjorts åtskilliga försök i att definiera vad denna svenskhet består utav. Grunden 

ligger dock i en nationstillhörighet, i detta fall Sverige. Vidare kan alltid diskussionen huruvida 

svenskheten enbart ligger i samhällets bedömande händer eller om det är först när individen 

känner sig svensk som en svenskhet tillfullo infunnit sig. Migrationsverkets regler för vad som 

krävs för att få bli svensk medborgare är väldigt kortfattade och talar inte om vare sig normer, 

kultur, myter eller gemensamma identifikationer eller uppförande för att bli svensk (Se bilaga 

1). 

Identiteten, eller jaget är, enligt Smith, en mångfacetterad sammansättning av socialbaserade 

identiteter kategoriserade i; familjär-, territorial-, klass-, religions-, etniskt och könsbaserade 
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(1991, s.3–4).  Kortfattat och förenklat innebär det att individer identifierar sig själv i olika 

sammansättningar via en känsla av tillhörighet, en gemenskap med andra individer.  

Henrik Berggren och Lars Trägårdh utgår i sin bok, Är svensken människa? Gemenskap och 

oberoende i det moderna Sverige (2012), från den stereotyp om svensken som, i en bok från 

1946 med samma titel, framställdes som inåtvänd och kylig på gränsen till okänslig. Svensken 

som tystlåten och oberoende har utvecklats eftersom det går hand i hand med mentaliteten.    

Denna mentalitet återfinns många århundraden bakåt, och har sin grund i att Sverige präglats 

av att historiskt varit ett starkt bondesamhälle. De direkta relationerna med 

maktinnehavare(kungen), istället för indirekt, via adeln som mellanled har skapat en 

medelsvensson. I förlängningen har detta ökat på vårt individuella oberoende. (2012, s.79–109). 

Men framför allt innebär den svenska mentaliteten att individualismen inkluderas också i 

familjebild och jämställdhet. Respekten, eller kärleken som författarna uttrycker det, är så stor 

att varje individ ska kunna bibehålla sin individualitet både i hemmet och på arbetet.  

•  

3.1.3 Integration 

För att sätta fingret på vad integration handlar om har ett utdrag ur Sandvikens Kommuns 

hemsida valts ut där förklaringen lyder så här;  

Integration är den process som sker när människor med olika erfarenheter möts 

och lär känna varandra. Det handlar om att alla som bor i ett samhälle också 

känner sig som en del av det samhället, oavsett ursprung, religion eller kultur. 

När personer kommer till Sverige från andra länder kan det finnas många saker 

att lära sig för att komma in i det svenska samhället, men för att lyckas med 

integration behöver även de som redan ingår i det svenska samhället vara öppna 

för de som är nya Att känna tillhörighet är viktigt för oss alla, både för vår 

identitet som människa och för vår hälsa. Öppna och inkluderande samhällen 

gör oss starkare och tryggare.  (Sandviken, 2019) 
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4. Teori och metod  

4.1Teori 

Eftersom det är texten i de partipolitiska programmen som används för att granska likheter och 

skillnader över tid, om vad som ställs som krav för att definiera sig som svensk så är min 

utgångspunkt hämtade ifrån Gellner (1996), Smith (1991) och Anderson (2006), som nämnts i 

kapitel tre, tre skilda uppfattningar om vilken teori som gäller nation, nationalism och identitet. 

Till hjälp för att studera dessa texter i programmen används det hermeneutiska perspektivet. 

Hermeneutiken kommer från läran om tolkning (Berglund, 2015, s. 121–126). Det är just denna 

tolkning av texterna som jag kommer att fokusera på. Målet är att skapa en förståelse med det 

samhälle eller förhållande som är under studie. Som hjälpmedel används den så kallade 

hermeneutiska cirkeln, vilken innebär att undersökningen upprepat kommer återgår till tidigare 

delar av studien för att ytterligare skapa ny förståelse och fördjupa kunskaperna för att driva 

och utveckla studien framåt. Jag har därför stannat upp och gått tillbaka för att skaffa mer 

information, läst ytterligare litteratur och forskningsunderlag, varpå studien utvecklats framåt. 

Genom studie av alla delar sammanställs och skapas en förståelse av helheten. I min 

undersökning ska varje partis programtexter ställas mot varandra för att skapa en helhet om 

utvecklingen gällande svenskhet och integration. Till hjälp kan man använda så kallade 

idealtyper, vilket är ett ramverk för att kategorisera undersökningen. I min studie har specifika 

ord (exempelvis svensk och integration) plockats ut både i den kvalitativa delen och den 

kvantitativa delen. Tanken med dessa kategoriserande stödord är att få en överskådlig helhet i 

vad som undersöks och skall undersökas, de verktyg som sammanfogar helhetsbilden.  Hur 

analyseringen av materialet använts behandlas i nästa stycke - Metod. 

4.2 Metod 

Metoderna som använts är dels en kvantitativ studie i form av en innehållsanalys av 

förekomsten av upprepade ord i de olika politiska programmen, dels en kvalitativ studie, i form 

av en komparativ textanalys, eftersom målet är att kunna utläsa kraven för en svensk identitet - 

en svenskhet, ur de partipolitiska programmens texter och dessa texters förändring över tid. 

Slutligen görs en jämförelse mellan den kvantitativa och den kvalitativa studien för att se om 

dessa även stödjer varandras resultat. I mina val av metod har jag utgått ifrån böckerna 

Historikerns Hantverk - Om historieskrivning, teori och metod. (Berglund & Ney, 2016) och 

Komparativ Metod – förståelse genom jämförelse (Denk, 2006). 

Kvantitativa metoder används för att via ett numeriskt verktyg upptäcka förekomsten eller icke-

förekomsten av ord i texter och hur ofta förekomsten av dessa då är. (Berglund & Ney, 2015.). 



13 
 

Via en Excelfil har jag räknat antal tillfällen då ord gällande Sverige, svensk, integration, 

rättighet, skyldighet, plikt, krav och medborgarskap är förekommande. Enbart i 

Sverigedemokraternas partiprogram har jag exkluderat ordet Sverigedemokrat, vilket annars 

hade blivit missvisande.  

Komparativa studier används för att pröva och utveckla teorier om politik (Ragin citerad i Denk, 

2002, s. 7–8). Specifikt kan de användas för att förstå aspekter av politiska system, dess 

betydelser och visar på den faktiska situationen (partiprogrammen). Det finns tre typer av 

komparativa studier – beskrivande studier, förklarande studier och prediktionsstudier. 

Beskrivande studier undersöker textinnehållet, utan att förklara vidare. En förklarande studie 

visar inte bara på situationen, utan förklarar också bakomliggande orsaker, vilket hade varit 

intressant om studien fokuserat på orsakerna till partiernas program. Prediktionsstudierna är 

även de förklarande, så till vida att de blickar framåt och vill förutspå utfallet av exempelvis en 

förändring. (Denk, 2002). 

4.1 Avgränsning och material 

Den första avgränsningen består dels av att enbart redovisa de i valet 2018 invalda 

riksdagspartiernas partiprogram och valmanifest. Avgränsningen är helt baserad på 

utrymmesskäl och tidsaspekt. Där det i 2018 års partiprogram finns fördjupad information 

angående integration via partiernas hemsidor kommer dessa att tas med. Därav kommer 

materialet att benämnas med a, b eller c efter publicerings år för att tydliggöra vilket underlag 

som åsyftas. Den andra avgränsningen är att koncentrera förhållandena över tid gällande 

svenskhet och integration, där medborgarskap, utbildning/språk och arbete är delar av dem alla, 

men specificeras främst under rubriken integration. Mer specifikt kommer krav att belysas. 

Huruvida krav ställs eller inte ställs på personer som ska integreras för att nå en gemensam 

svenskhet via medborgarskap, språk och arbete. Även rättigheter – skyldigheter kommer att 

belysas i de fall dessa omnämns i samband med integration, svenskhet gällande medborgarskap, 

språk och arbete i sammanhanget invandrare, nyanlända och/eller nya svenskar i partiprogram 

och valmanifest. Till skyldigheter kommer krav, plikt och obligatoriskt att räknas in. Till 

rättigheter kommer möjligheter att räknas in. Då partiprogram och valmanifest innefattar stora 

skillnader sinsemellan uppläggningsmässigt sett, har jag valt att lyfta ut vissa områden, där min 

bedömning har varit att dessa områden till största del innefattar ovan nämnda 

undersökningsområden. Ur texterna har jag vidare tolkat innehållet. Både urval och tolkningar 

har jag försökt att hålla så objektiva som möjligt, men i slutändan är dessa likväl subjektiva, 

eftersom de enbart är mina urval och tolkningar, varför ytterligare forskning är av stor vikt. 
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Andra forskare skulle måhända göra ett annat urval och andra tolkningar än de jag kommit fram 

till. Partiprogrammen är oftast mer konkreta och detaljrika, medan valmanifesten är kortare och 

mindre specifika. Då samtliga, äldre partiprogram inte varit tillgängliga gällande alla partier för 

min undersökning under 1998 och 1999 finns därför antingen partiprogram eller valmanifest 

under den tiden.  

Samtliga valmanifest och partiprogram från 1998 och 1999 är hämtade ifrån Svensk Nationell 

Datatjänst, SND, Göteborgs Universitet. Det finns ingen uppgift om när dessa uppgifter är 

publicerade hos SND, varför dessa angives med programmens publicerings år. 

Partiprogrammen från 2018 är hämtade ifrån respektive partis webbsidor. Då det ibland råder 

tveksamhet över vad som egentligen enbart tillhör begreppet svenskhet och vad som enbart 

tillhör begreppet integration innebär det att det textmässigt ibland flyter samman under 

rubrikerna. Anledningen är att inte orsaka allt för mycket upprepning. 
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5. Kvantitativ analys och resultat  

I detta kapitel kommer den kvantitativa innehållsanalysen att användas.  Genom att räkna antal 

gånger förekomsten av orden Sverige, svensk, integration, rättighet, skyldighet, plikt, krav och 

medborgarskap används i respektive partiprogram har antalet kunnat föras in i en Excel-fil och 

visa förändring eller icke-förändring. Ordet svensk valdes med hänsyn för att få ett bredare 

resultat, då sökverktyget i Microsoft Word använts och väljer ut samtliga ord innehållande ordet 

svensk. I undersökningen har orden svensk, svenska, svensken, svenskar och svenskarna lika 

viktiga att få fram, eftersom användandet av enbart ordet svenskhet som begrepp sällan 

används, även om det är en ofta förekommande andemening. I och med denna breddning 

förekommer därför risk för att andra användningsområden belyses, men det är i så fall lika för 

samtliga partier. Hur användandet av orden har förändrats eller icke förändrats över tid totalt, 

men också inom respektive parti synliggörs därigenom. En summa finns angivet längst ner i 

tabellen under respektive ord, samt en summa för varje parti. (Tabell nr 1). Jag kommer därför 

ge en sammanställning av dessa två delar, ord för ord samt parti för parti. I analysen är ingen 

hänsyn tagen till i vilket sammanhang orden använts, vilket skulle kunna påpekas ge ett 

missvisande resultat. Konsekvensen blir dock att ett eventuellt missvisande resultat blir lika 

missvisande för alla undersökta partiprogram. Endast ur Sverigedemokraternas partiprogram är 

just ordet Sverigedemokrat frånräknat, av förklarliga skäl. Att vissa ord framkommer i den 

kvantitativa analysen men inte i den kvalitativa är att de i så fall inte berört forskningsområdet. 

 

Tabell 1, Analys av ordsanvändning 

Analys av antal gånger ord innehållande Sverige, svensk, integration, rättighet, skyldighet, plikt, krav och medborgarskap använts.

1998/1999 Sverige Svensk Integration Rättighet Skyldighet Plikt Krav Medborgarskap Summa

Vänsterpartiet 22 11 1 0 0 0 0 0 34

Socialdemokraterna 43 8 0 1 0 0 1 0 53

Miljöpartiet 2 0 3 0 0 0 0 0 5

Centerpartiet 22 11 1 0 0 0 0 1 34

(Folkpartiet) Liberalerna 16 9 0 0 0 0 1 0 26

(Nya) Moderaterna 53 13 1 3 2 0 8 0 80

Kristdemokraterna 6 3 0 0 0 0 0 0 9

Sverigedemokraterna 63 76 1 8 3 5 4 5 160

SUMMA 227 131 7 12 5 5 14 6 401

2018

Vänsterpartiet 40 26 1 53 0 3 18 0 141

Socialdemokraterna 112 64 3 13 0 6 7 0 205

Miljöpartiet 58 43 7 34 1 1 33 5 177

Centerpartiet 47 9 6 34 1 1 33 0 131

Liberalerna (Folkpartiet) 100 43 7 34 1 1 33 5 219

(Nya) Moderaterna 165 60 15 20 5 2 39 13 306

Kristdemokraterna 37 46 13 92 26 12 12 5 238

Sverigedemokraterna 50 45 1 6 2 7 6 4 117

SUMMA 609 336 53 252 36 33 181 32 1500
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Sverige användes 227 gånger under 1998/1999 medan det 2018 användes 609 gånger.  

Svensk användes 131 gånger under 1998/1999, medan det 2018 användes 336 gånger.  

Integration användes 7 gånger under 1998/1999, medan det 2018 användes 53 gånger.  

Rättighet användes 12 gånger under 1998/1999, medan det 2018 användes 252 gånger.  

Skyldighet användes 5 gånger under 1998/1999, medan det 2018 användes 36 gånger.  

Plikt användes 5 gånger under 1998/1999, medan det 2018 användes 33 gånger.  

Krav användes 14 gånger under 1998/1999, medan det 2018 användes 181 gånger. 

Medborgarskap användes 6 gånger under 1998/1999, medan det 2018 användes 32 gånger. 

Således kan ett konstaterande göras om att samtliga ord ökat markant i användning under 

2018. De ord som utmärker sig och har ökat allra mest är rättigheter och krav.  

Den totala förekomsten av orden per parti och år samt differens är här sammanställd i tabell 2. 

 

Tabell 2, Ordsanvändningsdifferens partivis 

Parti 1998/1999 2018 Differens 

Vänsterpartiet 34 141 +107 

Socialdemokraterna 53 205 +152 

Miljöpartiet 5 182 +177 

Centerpartiet 35 131 +96 

(Folkpartiet) Liberalerna 26 224 +198 

(Nya) Moderaterna 80 319 +239 

Kristdemokraterna 9 243 +234 

Sverigedemokraterna 165 121 -44 

 

Det som kan noteras är att Sverigedemokraterna, inte bara som enda parti backar i användandet 

av orden, de är dessutom det parti som minst använder orden 2018. Sverigedemokraterna har 

framför allt minskat användandet av Sverige och svensk. (Nya) Moderaterna är det parti som 

2018 har högst användande av alla partier. Kristdemokraterna följer strax efter Moderaterna 

(Tabell 2) och är det parti som utan tvekan både har ökat mest i användandet av orden rättighet, 

skyldighet och plikt sedan 1998/1999 (se Tabell 1).  
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Nedan visas förändringen i diagramform för att tydliggöra skillnaderna (Tabell 3). 

 

Tabell 3, Användandeförändring i diagramform 
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6. Analys och resultat av respektive riksdagspartis partiprogram 

I detta stycke kommer respektive partiprogram att presenteras parti för parti, i bokstavsordning, 

att presenteras med sammanfattningar och citat gällande svenskhet och integration. Då linjen 

mellan vad som räknas till svenskhet och vad som räknas till integration är diffus och sällan 

ordagrant angivna och ibland överlappar varandra är fördelningen styckena emellan inte helt 

solklara. 

6.1 Centerpartiet 

6.1.1 Svenskhet  

I 1998 års valprogram – Nya mitten – tillsammans lyfter vi Sverige (SND, Centerpartiet, 1998) 

skriver endast att en självklarhet ska finnas i fungerande jämställdhet och jämlikhet, inte bara 

mellan män och kvinnor, unga och gamla, men också mellan nya och gamla svenskar (1998, s. 

2). Inte heller här framgår vad svenskheten består av. 

Om medborgarskapets krav, rättigheter eller skyldigheter står inget omnämnt i 2018 års 

partiprogram, eller idéprogram som det benämns (Centerpartiet, 2018). Det finns alltså ingen 

specifik information om vad som gäller för att bli svensk eller vad denna svenskhet består av.  

Sammanfattningsvis finns således inget i något av Centerpartiets partiprogram som förklarar 

svenskhet eller krav på den enskilde för att ansöka om svenskt medborgarskap. 

 

6.1.2 Integration 

I Centerpartiets program i 1998 års val under rubriken ”Tryggare människor” (SND,1998 s. 1). 

står det att tryggare människor har lättare att möta en tid av stora samhällsförändringar och att 

den lokala gemenskapen ska stärkas. Under rubriken ”Bygg samhället underifrån” (1998, s.5–

6) är det förorternas segregation som behöver brytas och integrationen ska stärkas genom ökade 

resurser till nya svenskars språkundervisning. 

Centerpartiet har i 2018 års partiprogram en rubrik specifikt gällande migration och integration 

(Centerpartiet, 2018, s 2). Förutom att de under dessa rubriker lyfter rörelsefriheten inom EU 

och det ökade utbytet människor emellan, vilket skapar förståelse och ökade förutsättningar för 

jämlikhet, ser de positivt på en human flykting- och invandringspolitik. Vidare belyses 

migration som berikande och en styrka i att leva i ett mångkulturellt samhälle. Det gäller 

invandring såväl som utvandring och utbytet både vad det gäller handel, företagande likväl som 

välutbildad arbetskraft i form av arbetskraftsinvandring. 

Som integrationsutmaning ställer partiet bristande språkkunskaper i fokus tillsammans med 

utbildning och arbete. Arbetsmarknaden i sig är grundbulten i det systemfel som pekas ut som 
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boven för utanförskapet för personer med sämre språkliga kunskaper eller annan etnisk 

bakgrund. Kommunerna ska axla denna utmaning. 

Främlingsfientligheten är det största hotet mot demokratin och motarbetar den öppenhet partiet 

strävar mot. Diskriminering, rasism och intolerans måste motarbetas i samhället i stort.  

Sammanfattningsvis är språkkunskaperna och diskriminering i fokus under både 1998 och 

2018. Däremot är tyngdpunkten på rasism, intolerans och utanförskap fokusområden under 

2018, vilka inte finns med under 1998. 

6.2 Kristdemokraterna 

6.2.1 Svenskhet 

I Kristdemokraternas valmanifest – För ett tryggare och friare Sverige (SND, 

Kristdemokraterna, 1998) påtalas västerländsk humanism parallellt med den judisk-kristna 

etiken och traditionerna, som utgångspunkt för samtliga av Europas stater. I dessa finns de 

grundläggande värderingarna för ett demokratiskt, välfungerande samhälle, oavsett 

trosuppfattning (1998, s. 1). 

I 2018 års partiprogram skrivs det att både svenska grundvärderingar genom 

samhällsorientering parallellt med svenskspråksundervisning (sfi) ska införas från dag ett för 

alla i ett asylprogram (Kristdemokraterna, 2018a, s.1). Arbete ska också ligga till grund för ett 

permanent uppehållstillstånd, efter tre år i landet. Det är vidare de gemensamma goda 

värderingarna som bäddar för en svenskhet. Vissa värderingar är inte välkomna. 

Sammanfattningsvis är de goda svenska värderingarna lika tydliga 1998 som 2018. Det som 

har förändrats är implementeringen och etableringen av dessa värderingar och hur skyndsamt 

detta ska genomföras tillsammans med det fokus på språkundervisningen under 2018. 

6.2.2 Integration 

I 1998 års valmanifest omnämns endast skolklimatet som en ömmande punkt där respekt för 

varje individ ses som lösning för att motarbeta mobbning, främlingsfientlighet och kränkande 

språkbruk (SND, Kristdemokraterna, 1998, s. 3). Vad det gäller arbete belyses arbetslöshetens 

stora ekonomiska belastning och den ofrivilliga arbetslösheten ses som ett stort bekymmer (s.4). 

Sysselsättning är av vikt, men huruvida invandrare, nya svenskar eller liknande är en stor del 

kan bara läsas in mellan raderna. Integration omnämns överhuvudtaget inte.  

I 2018 års partiprogram har Kristdemokraterna specificerat vissa politiska områden i en separat 

lista, uppställd i bokstavsordning (Kristdemokraterna, 2018b, s.9). Integration belyses som ett 

område där möjligheten att gemensamt bygga upp samhället kommer genom arbete, praktik 
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och studier. En uppföljning av de personer som tidigare år kommit till Sverige är också 

betydande. Grundvärderingarna som Kristdemokraterna menar ska förmedlas har sin rot i den 

judisk-kristna etiken - Sveriges etiska och kulturella modersmål – att bli svensk. Dessa 

grundvärderingar är inte mer specificerade än så. En annat område i listan är Nationalism 

(Kristdemokraterna, 2018b, s.13). I detta belyses det gemensamma och glädjen till nationen 

som positivt, men ett varningens finger lyfts för extremnationalismens negativa inverkan mot 

det universella människovärdet och demokratin. Vidare finns rubriken Migration och 

integration där en lista på förslag till insatsområden (Kristdemokraterna, 2018a, s.1). 

Tillsammans med asylprogram, med fokus på grundvärderingar och svenska språket, föreslår 

partiet även asylansökningsområden, där ärenden direkt kan sorteras för att påskynda 

handläggning och integration. En hårdare hantering av avvisningar och utvisningar ska införas 

för att bibehålla legitimitet i hela asylsystemet och en reglerad invandring. Inträdesjobb, där 

arbetsgivaren helt slipper arbetsgivaravgift och arbetstagaren erhåller en lägre lön i 

kombination med utbildning eller specifik utbildning på arbetsplatsen (2018a, s.2). Möjlighet 

att äga sin bostad i utsatta områden föreslås likaså, för att underlätta etableringen i Sverige 

(2018a, s. 2–3).  

Integrationen kan sammanfattningsvis sägas gått från att 1998 inte haft någon specifik rubrik 

och enbart skolklimat och diskriminering är de delar som berörs till att 2018 innefatta egen 

rubrik med ett antal insatsområden för en förbättrad integration. Att hanteringen av asylärenden 

ska hårdna och fokus, inte bara på språket, utan även på grundvärderingarna ska implementeras. 

6.3 (Folkpartiet) Liberalerna  

6.3.1Svenskhet 

I 1998 års Valmanifest nämns ingenting om svenskhet eller medborgarskap. (SND, Folkpartiet, 

1998).  

Enligt 2018 års partiprogram ska samtliga asylsökande och nyanlända få en obligatorisk 

samhällsinformation, där tydliggörande angående svenska jämställdhetsfrågor, 

demokratifrågor och sekulariserade samhälle ska framhållas (Liberalerna, 2018a, s.5). Ett 

införande av språk- och samhällstest ska införas för den som önskar bli svensk medborgare. 

Liberalerna ser sig som världsmedborgare (Liberalerna, 2018a, s.3). 

Sammanfattningsvis har partiet gjort stora förändringar i form av kravställande och tester på 

den som önskar bli svensk medborgare. 
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6.3.2 Integration 

I 1998 års valmanifest står det; ”Internationell samverkan innebär mycket större möjligheter än 

hot. Europeiska Unionens utvidgning mot öster är ett viktigt steg. U-landsbistånd är en 

samvetsfråga i en värld där många fortfarande saknar livets nödtorft. Människor som tvingas 

fly måste få hjälp - Sverige kan bli en tillflykt för några av dem.” (SND, Folkpartiets 

Valmanifest, 1998) I sitt valmanifest lyfter Folkpartiet inget om integration, nationalism, 

gemenskap, språk eller arbete, mer än ur citatet ovan att Sverige kan bli ett tillflyktsland för en 

del av världens samtliga flyktingar.  

Liberalerna har ett specifikt stycke i sitt partiprogram 2018 gällande integration och tar upp 

invandring som något i behov av utveckling till att inte bara vara en passerad gräns, utan 

formulerar sig så här; ”Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba 

och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas.” (Liberalerna, 2018a, s.5). Ordet ska 

belyser de ömsesidiga kraven som ställs på samhället och på individen. En enklare väg i 

samhället för både nyanlända och unga via lägre avlönade inträdesjobb med förenklat regelverk 

samt ett ökat deltagande i svenska för invandrare (sfi) och en kombinationsmöjlighet med 

arbete och praktik. 

Än tydligare blir kraven med en specifik underrubrik på krav och förväntningar gällande 

integration (Liberalerna, 2018b, s.1). Ska ekonomiskt stöd utgå måste kraven på att utbilda sig 

i svenska, annan utbildning och att arbeta. Kvinnor uppmanas extra starkt. Även en obligatorisk 

språkförskola och utökad skolundervisning för nyanlända elever ska inrättas. Segregationen i 

skolorna ska förebyggas via elevfördelning skolorna emellan. Utländska studenter och 

doktorander samt familjemedlemmar till dem ska ha samma rättigheter till uppehållstillstånd 

och arbetstillstånd som övriga med arbetsrelaterat uppehållstillstånd. (Liberalerna, 2018c, s. 

21). 

Sammanfattningsvis så har (Folkpartiet)Liberalerna gått från att inte ens tala om integration 

1998 till att 2018 till att tala om ska, krav, obligatorisk när det gäller integration och även 

indragna ekonomiska ersättningar om dessa krav ej uppfylls. 

6.4 Miljöpartiet de gröna 

6.4.1 Svenskhet 

I valmanifestet 1998 står inget om svenskhet (SND, Miljöpartiet, 1998). 

Miljöpartiet vill, enligt 2018 års partiprogram – Nu. Klimatet kan inte vänta - Nyanländas 

Etablering, få en förbättrad svenska undervisning för nyanlända vuxna. (Miljöpartiet, 2018a, 
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s.1). Hur denna förändring ska se ut specificeras inte. Även de som innehar en högre utbildning 

ska även kunna studera svenska på universitet. En utökning av studieplatser inom 

yrkesutbildningar, Komvux och folkhögskola, där ett extra utrymme ska ges åt nyanlända 

kvinnor, är också en del i programmet. Vad det gäller undervisningen för barn och ungdomar 

nämns endast att det är modersmålet som är det grundläggande för att nå en lättare väg in till 

det svenska språket och att språkundervisning även ska ske digitalt. Vikten av kunniga 

språklärare betonas extra. Något specifikt gällande medborgarskap finns inte i programmet. 

Det finns sammanfattningsvis ingen information om vad svenskheten är, annat att det eventuellt 

skulle kunna tolkas som att språket är en viktig del i den under 2018. 

6.4.2 Integration 

I 1998års valmanifest står det att de ekonomiska samhällsklyftorna ska minskas och att 

integrationen tillsammans med jämlikhet och jämställdhet ska ökas (SND, Miljöpartiet, 1998, 

s.1). Integrationsmässigt är Miljöpartiets utgångspunkt att alla som bor i Sverige är en del av 

landet. ”Integrationspolitik utgår från att alla vi som bor i Sverige – oavsett var i världen vi är 

födda – är en del av vårt land.” (1998, s. 1). Parallellt med den jämställdhetsplan som finns ska 

även integrationsplan skapas. 

I 2018 års partiprogram inleder Miljöpartiet texten under integration med: ”Nyanlända 

människor ska tidigt inkluderas i Sverige. Språk, skola, bostad och jobb är viktigt. Vi vill möta 

människor med möjligheter, inte murar.” (Miljöpartiet, 2018a). Genom permanenta 

uppehållstillstånd kan integrationen i samhället fortlöpa i ankomstorten. Miljöpartiet har lagt 

fram inte mindre än 50 förslag för en snabbare etablering i samhället. Ideella organisationers 

bidrag i ett inkluderande samhälle är av vikt. Miljöpartiet vill att alla asylansökande ska ha 

rätten till att jobba från första dagen i Sverige (Miljöpartiet, 2018b). Även akademiska och 

yrkesmässiga meriter från utlandet ska lättare ligga till grund för anställningsmöjligheter, i form 

av en validering. 

Sammanfattningsvis är 2018 års partiprogram mycket mer konkret på att språk, skola, jobb och 

bostad är de viktiga nyckelbitarna till en lyckad integration. 

6.5 (Nya) Moderaterna 

6.5.1 Svenskhet 

Det står inget specifikt om svenskhet eller medborskapet i Valmanifestet 1998 (SND, 

Moderaterna, 1998). 
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Gällande arbete ska den som arbetar och försörjer sig själv också snabbare kunna ansöka om 

svenskt medborgarskap, enligt partiprogrammet 2018 (Nya Moderaterna, 2018). Förutom 

språkkunskaperna ska kunskaper om det svenska samhället ställas som krav. Hur dessa olika 

kravuppfyllnader ska testas specificeras inte.  

Sammanfattningsvis har det skett en specificering under 2018 om krav både på arbete, språk 

och samhällskunskap för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap. 

6.5.2 Integration 

 I sitt valmanifest 1998 - Gör det möjligt för Sverige - skriver Moderaterna att:  

Vi vill ha ett Sverige öppet för individer från andra länder och kulturer. 

Mångfalden är en betydelsefull drivkraft i vårt lands förnyelse. Sverige kan dra 

nytta av företagartraditioner från andra länder och av invandrare som bygger broar 

till sina hemländer. Vår integrationspolitik skall syfta till att minska 

bidragsberoendet och förkorta bidragstiden, ge goda kunskaper i svenska språket 

och ställa krav på eget arbete och egen insats. Men den skall också ge utrymme 

för den egna kulturen och det egna språket.                                                                            

                                                                                (SND, Moderaterna, 1998, s.1) 

Det är alltså viktigt för Sverige att invandrare bibehåller sina kontakter med hemlandet, kulturen 

och språket i en lyckad integration. Moderaterna betonar även risken för stagnation, vilket leder 

till kriminalitet om klyftan mellan olika grupper. Min tolkning är att man syftar främst på 

invandrarna, eftersom det står direkt i anslutning till citatet ovan. (1998, s. 1). 

 

I partiprogrammet 2018 är Integration ett eget stycke. Redan i inledning lyfts nyckeln till en 

fungerande integration via jobb, språk och att ställa krav (Nya Moderaterna, 2018).”I Sverige 

talar man svenska.” (2018, s.1) Här lyfts grundläggande språkkunskaper i svenska som ett krav, 

inte bara för ett medborgarskap utan även för ett permanent uppehållstillstånd. Dessa kunskaper 

möjliggör inte bara arbete och försörjning, utan även möjligheten att utöva demokratiska 

rättigheter samt ett deltagande i samhällsdebattens offentliga rum. Kvalificering är ett krav för 

att ta del av den svenska välfärden. Den som inte uppfyller kraven inom en individuell 

prestationsplan riskerar en minskad eller indragen etableringsersättning. Även för nyanlända 

som saknar grundskoleutbildning ska en utbildningsplikt införas. Permanent och laglig 

bosättning lyfts som ytterligare ett krav för att fullt ut kunna nyttja svenska bidragssystem.  
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Sammanfattningsvis har det även gällande integrationen blivit mer specifika krav och utökade 

krav 2018 på jobb språk, samhällskunskapernas användningsområden och plikt på utbildning. 

Inget sägs om andra språk, utan det är svenskan som gäller. 

6.6 Socialdemokraterna 

6.6.1 Svenskhet 

I partiprogrammet 1998 - Med omtanke om framtiden – Socialdemokraternas politik inför 2000-

talet (SND, 1998) Står det i inledningen att ”Vi svenskar känner stolthet över Sverige. Vi har 

förmånen att leva och bo i ett land som mer än de flesta andra länder genomsyras av solidaritet 

och jämlikhet, av allas lika rätt och människovärde.” (1998, s. 1). Inga skyldigheter eller plikter 

är omnämna. Inte heller medborgarskap tas upp. 

Socialdemokraterna skriver i partiprogrammet 2018 att de har sett över samhällsorienteringen 

så att rådande normer och värderingar ska vara i fokus. Vilka dessa rådande normer och 

värderingar är klargörs dock inte (Socialdemokraterna, 2018a.). Om utbildning (oavsett språk- 

eller yrkesförberedande utbildning) ej genomförs ska även ersättning dras in. 

Sammanfattningsvis har svenska normer och värderingar blivit viktiga under 2018 tillsammans 

med språket. Om dessa är en del ur solidaritet, jämlikhet och allas lika rätt och människovärde 

1998 kan vare sig konstateras eller uteslutas. 

6.6.2 Integration 

I 1998 års partiprogram står det att Sverige som nation ska ha plats för alla. (SND, 1998, s. 3–

4). Alla ska ha möjlighet att påverka sin livssituation oavsett kön, etnisk och kulturell bakgrund. 

Demokratin och en fördelningspolitik som aktivt motarbetar klyftbildning i samhället grundas 

i full sysselsättning, välfärd för alla, sunda statsfinanser och låg inflation. (1998, s. 4) Hur detta 

specifikt ska hanteras står inte mer än att partiet inbjuder alla och envar till samarbete för att 

öka och stärka tillväxt, välfärd och rättvisa. Här pekas på en politik som genom samarbete över 

vad som kallas traditionella gränser och barriärer. ”Det är så man håller samman en nation” 

(1998, s. 5).  Avslutningsvis lyfts förändringen som partiet vill åstadkomma. Intolerans, rasism 

och egoism ska lämnas kvar i 1900-talet för att lämna plats för demokrati, jämlikhet och 

utvecklingsoptimism. (1998, s. 5).  

Socialdemokraterna har rubriken Integration och mångfald i sitt program 2018. 

(Socialdemokraterna, 2018a). Inledningsvis framhålls att invandrare etablerar sig snabbare på 

arbetsmarknaden än för tio år sedan, men högre krav kommer att ställas på språk och utbildning 

för att möjliggöra egen försörjning för alla. För att påskynda vägen in på arbetsmarknaden är 
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nyckeln inte bara språk och utbildning utan även bostad. Språkplikt för nyanlända ska införas 

tillsammans med en upprustning i områden som idag är mycket invandrartäta och eftersatta, 

miljonprogrammen. Kommunerna ska få ökad ekonomisk hjälp för att omhänderta och 

påskynda integrationen. Möjligheterna förstärks, samtidigt som krav för både etablering och 

integration skärps. Hur uppföljningen och efterlevandet utav dessa krav ska genomföras 

framhålls inte. Lägre löner är dock inte ett alternativ.  

Under rubriken Migration- asyl- och flyktingpolitik (Socialdemokraterna, 2018b, s.1) framhävs 

vikten av att bibehålla den redan införda åtstramade asyllagstiftningen. Sverige ska hädanefter 

enbart ta emot flyktingströmmar i samma förhållande till befolkningen som resterande EU-

medlemsländer. Det är också EU-lagstiftningen som ska gälla i Sverige. 

Sammanfattningsvis lyfts alltså både högre krav för utbildning och språkplikt i 2018 års 

partiprogram och även om möjligheterna förstärks så skärps kraven också för etablering och 

integration. 1998 belyses vare sig skyldigheter eller plikter i programmet. Möjligheter och 

rättvisa är det som övervägande framhålls.  

6.7 Sverigedemokraterna 

6.7.1 Svenskhet 

I 1999 års partiprogram står det att enigheten för nationen och sammanhållningen har urholkats 

(Sverigedemokraterna, 1999, s.2). Gemensamma rötter i form av en etniskt och kulturellt 

homogen nation har visat på bättre stabilitet och rättvisa gentemot en mångkulturell heterogen 

nation (1999, s. 3). Vad det gäller medborgarskapet har partiet en egen rubrik där stoltheten 

utav att vara svensk framförs. (1999, s.4–5). För att kunna ansöka om svenskt medborgarskap 

skiljs hemåtvändande svenska emigranter, nordbor och icke-nordbor åt. En tidsbestämd 

bosättning om två, tre, respektive tio år i Sverige innan medborgarskapsansökan kan göras, i 

turordning enligt ovan. Icke-nordbor måste dessutom behärska både det svenska språket 

”fullgott” i tal och skrift, svensk historia samt erkänna den svenska kulturen och visa på att man 

klarar egen försörjning. Inget av de sistnämnda behöver nordbor och hemvändande svenskar 

bevisa. 

I valplattformen 2018 skriver Sverigedemokraterna att otillräckliga krav och kontroller 

gällande både gällande beviljande av medborgarskap och uppehållelse har bidragit till ökad 

otrygghet och våldsamheter (Sverigedemokraterna, 2018). Sverigedemokraterna lägger som 

förslag att hindra annat asylmottagande än från Sveriges grannländer under tider besparade av 

oroligheter i närområdet. Kraven för att bli svensk medborgare ska skärpas tillsammans med 

språk- och samhällskunskapstest och medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder ska 
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kunna återkallas. För grovt kriminella utlänningar ska obligatorisk utvisning ske och vid 

terrorbrott ska medborgarskapet (2018, s. 5). Att den svenske medborgaren ska vara införstådd 

med sina plikter och skyldigheter, lika väl som sina rättigheter. För den som vill bli svensk bör 

därför visa sin kunskap om och vilja över att ta ett sådant kollektivt ansvar. Partiet tydliggör 

den sociala tilliten och den gemensamma identiteten och svenska kulturen som centrala aspekter 

för samhället. Vidare vill partiet införa en medborgarplikt, vilken förutom värn- eller civilplikt 

även ska innefatta samhällstjänster. En civilkurageslag ska framhäva det medmänskliga och 

medborgerliga ansvaret. 

Gällande den svenska arbetsmarknaden ska arbetskraftsinvandring styras av Sveriges behov. 

Arbetsgivare ska hindras från att missbruka svenska arbetsvillkor via exploatering av utländsk 

arbetskraft (2018, s. 5–6). Krav och kontroller ska skärpas gällande försörjning vid 

anhörighetsinvandring. Lärlingsanställningar ska fungera som en utbildnings bro mellan arbete 

och otillräcklig utbildning. Vidare vill Sverigedemokraterna helt avskaffa 

arbetsmarknadsinsatser som Nystartsjobb, Etableringsanställningar och Introduktionsjobb, för 

att exempelvis satsa på småföretagande  

Förutom lärlingsanställningarna som en del i utbildningsutvecklingen för de som saknar 

gymnasieexamen. En anpassad utbildning och kontaktförmedling för den enskilde. Inte bara 

språktest, utan också samhällskunskapstest ska införas som krav. Man vill också skapa en 

kulturkanon. 

Sverigedemokraterna tror att det även i Sverige finns ett starkt behov av en 

breddad och fördjupad diskussion kring ämnen som kultur, historia och identitet. 

I en tid präglad av ett utbrett ointresse för kulturpolitiska frågor, rotlöshet och 

ifrågasättande av den svenska kulturens själva existens och samhällelig 

fragmentering bedömer vi att det skulle finnas ett stort värde i att uppmuntra till 

ökad reflektion kring kulturarvet och de delar av detta som skulle kunna anses 

som särskilt värdefulla eller särskilt betydelsefulla för formandet av den svenska 

identiteten och som vi därför vill bära med oss in i framtiden. (2018, s.20). 

 

Här syftar Sverigedemokraterna på en modell i likhet med den danska introduktionen till danskt 

kulturarv som Dansk Folkeparti varit genomförare av. Meningen är att detta, precis som i 

Danmark, ska användas i undervisningen. Kulturen är också något partiet understryker som 

väsentligt i att bygga och behålla svenskheten:  
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En erkänd svensk kultur – med bildning i fokus Sverigedemokraterna vill värna, 

vårda och visa svensk kultur. För oss är det såväl de sköna konsterna, som de 

sociala koderna. Vårt land behöver samlas kring gemensamma normer och 

värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, högtider, traditioner, seder 

och bruk för att hålla ihop. Särskilt viktigt är det i ett samhälle med en solidariskt 

finansierad välfärdsmodell, eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin 

tur baseras på en gemensam identitet och en stark känsla av gemenskap.      

                                                                          (Sverigedemokraterna, 2018, s.20) 

Vilka dessa specifika gemensamheter som åsyftas är inte vidare specificerat. 

Sammanfattningsvis ser förändringen mellan åren relativt liten ut. Det som skiljer 2018 år 

program ifrån 1999 års är att det är mer specificerat om hur de olika kraven ska uppfyllas. 

Språk- och samhällskunskapstest ska genomföras 2018, medan de inte står utförligt 1999 hur 

kunskaperna ska bevisas. Däremot specificeras inte skillnaden mellan nordbor, icke-nordbor 

och hemvändande svenskar i 2018 års program. 

6.7.2 Integration 

1999 framhålls, enligt ovan, att utbildningen är en viktig del i integrationen, både språkmässigt 

och historiemässigt, även om det inte står specifikt integration. Stor vikt läggs också åt att 

eleverna ska få ökad kunskap om kulturen via ”lokala kulturyttringar i hembygden och det 

svenska och nordiska kulturarvet” (Sverigedemokraterna, 1999, s.11). 

Specifikt väljer partiet ut att reglera invandringen genom att enbart ge tillfälliga 

uppehållstillstånd till vissa specifika grupper av individer (Sverigedemokraterna, 1999, s.14). 

Dessutom skiljs européer och icke-européer åt då de anses stå svenskar närmre och lättare kan 

anpassas. Vidare blir proportionerna på invandringen blir med automatik mindre. På grund av 

Sveriges höga arbetslöshet är integrationsmöjligheterna otillräckliga för individer från ”tredje 

världen” (1999, s.11). De ska i likhet med individer som begått brott eller fått uppehållstillstånd 

indragna återvända till sina ursprungliga hemländer. Flyktingar hjälps bäst i sina egna länder. 

Ur Sverigedemokraternas valplattform 2018 har granskningen innefattat rubrikerna 

migrationspolitik och sammanhållningspolitik, då de inte har en specifik rubrik för integration 

(Sverigedemokraterna, 2018). Inledningsvis behandlas en modern och rättvis asylrätt. Där 

trycker partiet på att politiken som hittills förts gällande asyl- och anhörighetsmottagandet i 

Sverige splittrat landet, lett till en grogrund för utanförskap samt en urgröpt välfärd 

(Sverigedemokraterna, 2018, s.3). Påtalande om ett delat Sverige görs. Delat - svenskar och 
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migranter emellan, likväl som stad och land, ung och gammal emellan. Migrationspolitiken 

behöver innefatta fasta regelverk, respekt för landets gränser, medborgare och lagbok.  

Sammanfattningsvis har partiet under 1999 en större skillnad mellan Europas befolkning 

gentemot övriga världen än 2018, då sprickan mellan svenskar och migranter i Sverige påtalas 

desto mer. 

6.8 Vänsterpartiet 

6.8.1 Svenskhet 

I Vänsterpartiets valplattform 1998 står inget nämnt om vare sig medborgarskap eller 

utbildning-/språkrelaterad information för vare sig asylsökande, nya svenskar, invandrare eller 

utlänningar eller vad som krävs för att bli svensk. (SND, Vänsterpartiet, 1998) 

I partiprogrammet 2018 uttrycker Vänsterpartiet; 

Nationalism har ingen plats i en demokratisk vänsterpolitik. Dess funktion är att 

dölja klass- och könsmotsättningar och ersätta dem med myter om kulturell och 

etnisk gemenskap. Vänstern är internationalistisk och utgår från det arbetande 

folkets behov och intressen, oavsett nationella gränser eller kulturella skillnader.  

                   (Vänsterpartiet, 2018, s.19).  

Det är den internationella solidariteten som eftersträvas, inte en nationell solidaritet. 

Sammanfattningsvis står inget specifikt om medborgarskap i något utav programmen, men 

2018 belyses att nationalism inte har någon plats i vänsterpolitiken.  

6.8.2 Integration 

I inledningen av Vänsterpartiets valplattform - Dags för rättvisa! 1998, står det att ”Vi angriper 

odemokratiska ägandeförhållanden och vill förändra Sverige till ett land där alla människor har 

lika rättigheter och där friheten att välja inte är beroende av plånboksstorlek, namn eller 

kontakter” (SND, Vänsterpartiet, 1998, s.1). Det står inget specifikt om integration, men en 

allmän försäkring för alla invånare bör skapas, då dagens försäkringssystem bygger på tidigare 

anställning, vilket drabbar ungdomar och invandrare (1998, s.6). Vad det gäller 

flyktingpolitiken ska personer på flykt från krig ha rätt till asyl i Sverige (1998, s.7). 

Vänsterpartiet påpekar att arbetslösheten är ett samhällsproblem som utökar klyftorna i 

klassamhället, där invandrare i hög grad portas ifrån samhällsdeltagande via arbete (1998, s.2). 

Vidare är just arbete nyckeln till integration, jämlikhet och jämställdhet. Att förhindra 

segregation och utslagning sker enbart via en bekämpning av arbetslösheten.  
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I 2018 års partiprogram skriver Vänsterpartiet så här; 

Det svenska klassamhället håller på att etnifieras. Ett tydligt exempel är hur 

arbetsmarknaden ser ut – personer med utländsk bakgrund har högre arbetslöshet, 

otryggare anställningsförhållanden och generellt lägre löner. Denna ordning både 

avspeglar och reproducerar strukturell rasism, och skapar en grupp inom 

löntagarkollektivet som kan exploateras hårdare. Arbetet mot det etnifierade 

klassamhället kräver både antirasistisk kamp riktad mot den strukturella rasism 

och en insikt om värdet av sammanhållning och solidaritet inom hela 

löntagarkollektivet.  

                    (Vänsterpartiet, 2018, s.40) 

Det är alltså en bekämpning av rasismen som är nyckeln till en lyckad integration, men framför 

allt klassamhället i stort som behöver förkastas. Rasismen har fått en egen rubrik i programmet. 

Vidare förklaras att rasismen bygger på två byggstenar; exkludering och exploatering (2017, 

s.15). Rasifiering är det begrepp som används för att förklara hur grupper av människor 

klassificeras av ”biologiska och kulturella konstruktioner och praktiker” (2017, s.15) och 

underställs samt förminskas i förhållande till andra grupper. Detta genomsyras både direkt och 

indirekt i lagstiftningen och dess efterföljande processer, där arbets- och bostadsmarknad likväl 

som välfärdsinstitutioner är bevis på detta särskiljande. Det är genom en human flyktingpolitik 

och antirasistiskt arbete som en förändring kan ske. Vidare står det att innebörden av integration 

är att föra en politik som är inkluderande och därigenom blir basen för ett jämlikt samhälle 

(2018, s. 1). Vad det gäller utbildningssystemet bör detta förändras för att förbättra kunskapen 

och ge ett medborgerligt inflytande (2018, s. 56). De generellt försämrade resultaten i 

internationell jämförelse är det som framhålls som kritiskt. Huruvida detta är en hjälp i 

integrationen är ej angivet. 

Sammanfattningsvis har Västerpartiets politik gått från ett fokus för inkludering på 

arbetsmarknaden och dess för- och efterspel som avgörande för integrationen under 1998. 

Namn kan tolkas som både svenskt kontra utländskt namn, likväl som svenskt känt kontra okänt 

namn. 
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7. Uppdraget om värdegrunden och undervisningsanvändning 

 I detta kapitel kommer kort en idé till hur denna studie eller liknande studie kan användas i 

historieundervisningen, men också i arbetet med värdegrunden i gymnasieskolan. 

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där 

alla barn och elever känner sig trygga och respekterade (Skolverket, 2018). Vidare beskrivs att 

detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra 

undervisningen. Styrdokumenten för utbildningen påverkas även av svensk och internationell 

rätt.  

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska 

befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och 

medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan 

ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt 

svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. 

Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas. 

               

               (Skolverket, 2018) 

 

Värdegrunden visar alltså att det är av största vikt för alla inom skolan att veta vad som är en 

svensk identitet, det specifikt svenska, nordiska, europeiska och internationella. Sveriges 

historia och det svenska språket måhända vara lättare att förmedla än svensk kultur. I vårt 

mångkulturella samhälle är det många som ser kulturen som traditioner, sånger, mat och röda 

hus med vita knutar, trots att många firar jul endast som en tid för ledighet, återhämtning och 

att umgås med nära och kära. Den svenska påsk-, midsommar- och julsillen med potatis, 

kåldolmarna, nyårsdagspizzan och kebaben är alla numer del av den svenska traditionen och 

kulturen, men historien förtäljer oss att det inte alltid varit så.  

Vad det gäller historieundervisning så är ju nationalismen en del av hela världens historia. Hur 

lärare förmedlar nationalism är viktigt, då det i våra mångkulturella klassrum kan leda till 

uppvigling och splittring, om det inte hanteras varsamt. Just förmedlingen av det förflutna är 

det som Louise Berglund framhäver i Historikernas hantverk – Om historieskrivning, teori och 

metod (2015) som historiedidaktik. Den historiedidaktiska speglingen kan fokuseras på 
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språkliga kvarlevor i det svenska språket eller till lokalhistoria, med varför vissa byggnader 

upprättats och så vidare. Det är onekligen svårt att förklara vilken gemenskap det historiskt 

funnits. Skåne och Halland har ju exempelvis inte alltid varit svenskt. Kraven på elevernas 

kunskapsinhämtning är ju olika beroende på vilken partipolitik som råder och förändringar 

klubbas igenom. Vad som ska läras ut har också förändrats under tid och speglar politiken i 

dess samtid.  

Vad det gäller användandet av denna studie i Historia 1a2 för Gymnasieskolan är denna del av 

det centrala innehållet mitt fokusområde: 

• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. 

Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om 

gemensamma kulturarv. (Skolverket, 2018) 

Förmågorna som ska tränas är framför allt ”att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån 

källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.” (Skolverket, 

2018) 

Förslaget är att dela klassen i åtta grupper, en för respektive riksdagsparti, och med hjälp av 

anvisat källmaterial fortsätta detta arbete för att se hur förändringen ser ut i framtida 

regeringssammansättningar. Efter arbete med insamlande av data och sammanställning av 

dessa, presenterar grupperna sina arbeten inför klassen. Därefter följer ett individuellt arbete 

för att konstatera skillnader och likheter partierna emellan, för att slutligen presenteras i en 

gemensam diskussion om svenskhet och nationalism i klassrummet.  
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8. Resultat, avslutande diskussion och vidare forskning  

Som avslutande del i studien kommer i detta kapitel resultaten ifrån studierna att sammanställas 

och därefter reflekteras över för att belysa huruvida likheter och skillnader uppdagats dem 

emellan. Vidare kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras i samband med varje 

relevant område.  Huruvida kopplingar till Smiths, Andersons, Gellners samt Berggrens & 

Trädgårds teorier kan appliceras på de partipolitiska programmens resultat kommer att 

diskuteras. Allra sist kommer kritik mot studien och förslag för vidare forskning att diskuteras.  

8.1 Resultat 

Generellt sett är beskrivningen 1998/1999 väldigt blygsam. Framför allt är det 

Sverigedemokraterna som här tar ett större utrymme och mer specifikt förklarar.  

Resultaten av den kvalitativa studien och den kvantitativa studien, parti för parti, summeras 

löpande och svarar på både fråga1 och fråga2; 1.Hur framställs svenskhet och integration i 

partiprogrammen omkring 1998/1999 respektive nu, 2018? 2. På vilket sätt har den politiska 

agendan gällande svenskhet och integration förändrats inom och mellan partierna? Vilka är 

likheterna och skillnaderna över denna 20-årsperiod?  

Centerpartiet har vare sig 1998 eller 2018 någon information om vad som gäller för ett 

svenskt medborgarskap, men både språkkunskaper och diskriminering är fokusområden båda 

åren. En hårdare bild av främlingsfientlighet, rasism, intolerans som ett hot mot demokratin 

framhålls 2018. Användandet av orden har ökat med en differens på 96. 

Kristdemokraterna belyser framförallt de goda svenska värderingarna under båda åren. 2018 

har intensifieringen av hur skyndsamt dessa värderingar ska implementeras och etableras 

ökat. Även språkundervisningen hamnar i fokus under 2018. Egen rubrik för integration har 

tagits med och ett antal insatsområden för en förbättrad integration har utvecklats. 

Användandet av orden har ökat med en differens på 234. 

(Folkpartiet) Liberalerna har gått från att inte nämnt svenskhet eller medborgarskap 1998/99 

till att 2018 infört många krav i partiprogrammet, såsom språktest och samhällskunskapstest. 

Integration nämndes överhuvudtaget inte under 1998/99, men exemplifieras med ord som 

krav, ska och obligatorisk. Dessutom införs ekonomiska konsekvenser för den som inte lever 

upp till sina skyldigheter. Användandet av orden ökade med en differens på 198. 

Miljöpartiet de gröna har ingen specifik information gällande svenskhet eller medborgarskap i 

programmen, även om språket är en viktig del 2018. Det partiet däremot pekar på som viktiga 
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pusselbitar i en lyckad integration 2018 är språk, skola, jobb och bostad. Användandet av 

orden ökade med en differens på 177. 

(Nya) Moderaterna har infört krav på både språkkunskaper och samhällskunskaper för att 

kunna ansöka om att bli svensk medborgare 2018, vilket inte nämndes 1998. Även den som 

arbetar och försörjer sig själv ska också snabbare kunna göra en ansökan. Partiet uttalar också 

varför samhällskunskaperna kommer till nytta för möjligheterna att utnyttja sina 

medborgerliga rättigheter. Användandet av orden har ökat med en differens på 239 och är den 

högsta ökningen bland alla partier i undersökningen. 

Socialdemokraterna nämner enbart stoltheten över att vara svensk 1998 gentemot 2018 då 

både normer och värderingar som delar i samhällsorienteringen. Likaså ska ett krav för 

utbildning höjas, språkplikt införas och kraven för etablering och integration förstärks 2018. 

Flera rubriker har lyfts fram gällande både integration och migration. Användandet av orden 

har ökat med en differens på 152. 

Sverigedemokraterna genomför ganska få förändringar mellan sina partiprogram. Skillnaden 

2018 är att språktest och samhällskunskapstest ska införas, från att det tidigare inte varit 

specificerat hur kunskaperna som även då krävdes, skulle prövas. 1999 specificeras i kraven 

en skillnad mellan nordbor, icke-nordbor och hemvändande svenskar. Det är också en 

signifikant skillnad mellan européer och resten av världens befolkning 1999, medan fokus 

2018 är sprickan mellan migranter och svenskar. Användandet av orden har minskat med en 

differens på -44. 

Vänsterpartiet lyfter inget om medborgarskap 1998. 2018 framhålls att nationalism inte har 

någon plats i vänsterpolitiken, det är den internationella solidariteten som gäller. Rättigheterna 

gäller för alla och vidare belyses arbetslösheten som det största samhällsproblemet, då många 

invandrare är drabbade, eftersom arbete är nyckeln till en lyckad integration, tillsammans med 

bekämpning av rasism. Inkludering och jämlikhet är återkommande ord. Användningen av 

orden ökade med en differens på 107. 

Det går inte att dra några exakta slutsatser om att den kvalitativa och den kvantitativa studien 

stödjer varandra. Även om Sverigedemokraterna, som enda parti, har minskat användningen av 

orden så har inte kraven minskat, utan enbart specificerats. Miljöpartiet har en differens på 177 

vad det gäller användningen av ord, men har inte förändrat innehållet i partiprogrammet 

märkbart.  
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8.2 Avslutande diskussion 

Smiths modell ser man tydliga spår av i framförallt 2018 års partiprogram. Samtliga partier 

har givetvis Sverige som den territorial sfär, många gånger i form av ett gemensamt hemland, 

även om Miljöpartiet och Västerpartiet ser mer till det internationella. Den gemensamma 

masskulturen, gemensamma myter och minnen, är det som skiljer sig mest partierna emellan. 

Sverigedemokraterna som tillfullo kräver kännedom av samtliga av den som vill bli svensk. 

Samtliga partier är överens om att det ska finnas gemensamma ömsesidiga lagstadgade 

rättigheter och skyldigheter under ett gemensamt rättssystem samt ett övergripande flexibelt 

arbets- och produktionssystem för nationsmedlemmarna. (Smith, 1991). 

Andersons föreställda gemenskap är det som löper som en röd tråd genom hela 

undersökningen. Alla normer och värderingar som tycks prägla många partiers förändringar 

under 2018, är inte specificerade, utan verkar ingå i ”något” som alla och envar skulle känna 

anknytning till. Problemet, som jag ser det, är att alla dessa ”nya” svenskar eller blivande 

svenskar måste få veta exakt vilka dessa är för att kunna anamma dem, samhällskunskapstest 

eller ej. Endast Sverigedemokraterna är specifika med att det finns en distinkt skillnad mellan 

nordbor och icke-nordbor och visar på skillnader i hanteringen utav kvalifikationskrav för att 

bli svensk medborgare. Huruvida samma kunskap, vilken ska utkrävas av icke-nordbor, ens 

existerar bland övriga nordbor eller hos svenskarna själva är också en fråga för fortsatt 

diskussion. Som nämndes inledningsvis är dagslägets utgångspunkt  (Se bilaga 1), där 

medborgarskapet är ett viktigt steg i integrationsprocessen och att landets nya medborgare 

känner och upplever att de är en del av den svenska gemenskapen. (Migrationsverket, 2018). 

Beträffande Berggren & Trägårdh (2012) nämns inget om den svenska, tystlåtna mentaliteten 

hos något parti. Däremot är individen och jämställdheten både i hemmet och på arbetet något 

som förekommer både gällande svenskar i allmänhet, likväl som i integrationssynpunkt. 

Huruvida, den tystlåtna mentaliteten då är en av de normer för när man blir svensk behöver 

därför diskuteras vidare.  

Hur studie av partiprogram kan användas i gymnasieskolans historieundervisning har jag gett 

ett par fingervisningar om, kopplade till både värdegrundsarbetet och Läroplanen i Historia 1b 

för gymnasieskolan. Det som kanske inte framgår är att det inte enbart är av intresse för 

historieundervisning, utan lika intressant ur ett samhällsundervisnings perspektiv. Tanken är 

också att lärare i dessa ämnen har en ypperlig möjlighet att samarbeta i ämnesområdena och 

knyta an den historiska didaktiken i samhällsvetenskapens politiska nutid. Diskussionen framåt 
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är som nämnts tidigare att i arbetet med skolans värdegrund och i att utbilda eleverna till goda 

samhällsmedborgare kunna anamma och förtydliga kunskapskraven. I dagsläget utlämnas 

lärare till att själva göra en bedömning av vilka värden och normer som då ska förmedlas. 

Risken skulle därmed kunna utmynna i något som går stick i stäv med en likvärdig utbildning. 

Att partierna har förändrat sin agenda och till en hårdare, mer krav- och pliktbelagd förvånade 

mig inte efter de heta debatter som ägde rum i 2018 år valdebatter. Det som däremot 

förvånade mig var att skillnaden, generellt var så pass stor. 

I likhet med Anna Linds (2017) forskningsresultat innebär studien att det har blivit ett större 

fokus på skyldigheterna eller det som Lind kallar för skyldighetsbaserad strömning. Vidare 

fann Jacobsson Pettersson (2012) informanternas strävan mot och förverkligande av ett 

fullvärdigt socialt medborgarskap likställt ett fullvärdigt inkluderande.  På motsvarande sätt 

visar denna studie att ett uppfyllande av normer och värderingar, likväl som språkliga och 

samhällsbetonade kunskaper, som avgörande för en fungerande integration och basen som 

möjliggör en ansökan om svenskt medborgarskap för majoriteten av riksdagspartier. Al-Mofty 

(2012) har till skillnad från min studie haft fokus på integration och assimilation och att 

assimilationen går genom språk och informationsverksamhet. Svängningarna över tid både 

mellan och inom partierna kan likställas med min undersökning, framför allt då kraven läggs 

över på individen. Al-Mofty har dock ej jämfört samtliga av dagens riksdagspartier. 

8.3 Kritik och vidare forskning 

Avslutningsvis rekommenderas ytterligare studier på området, eftersom denna studie enbart 

innefattar mina tolkningar och urval i de partipolitiska programmen. En större studie skulle 

med fördel kunna undersöka fler områden och tolka även andra delar av hela partiprogram för 

att se skillnader och likheter parterna emellan, inte bara vad det gäller svenskhet och 

integration. Den kvalitativa studien skulle också kunna utökas till att utgöra ett större omfång 

och innefatta exempelvis samtliga partier och samtliga partiprogram, valmanifest, övriga 

program och politiska debatter. Dessutom skulle nya överenskommelser i likhet med ”Bilaga 

2”, vilken visar den senaste överenskommelsen i den i dagarna nybildade regeringen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

”Medborgarskap som en del av integrationen”Medborgarskapet som uttryck för 

samhörighet och gemenskap 

Medborgarskapet har dels en juridisk betydelse med rättigheter och skyldigheter knutna till 

medborgarskapet, dels en symbolisk betydelse som inbegriper medborgarnas samhörighet 

med Sverige .  

Medborgarskapet 

är viktigt för känslan av delaktighet i det som händer i samhället och för känslan av 

gemenskap med andra i Sverige. Det är ett viktigt steg i integrationsprocessen att nya 

medborgare upplever att de är en del av den svenska gemenskapen.” (Regeringen, 2018). 

I dagsläget ser kraven för att bli svensk medborgare ut så här: 

”Medborgarskap för vuxna 

När du bott i Sverige en viss tid och uppfyller övriga krav kan du ansöka om att bli svensk 

medborgare.  

Krav för att bli svensk medborgare genom ansökan 

För att bli svensk medborgare ska du: 

• kunna styrka din identitet 

• ha fyllt 18 år 

• ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort 

• ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid) 

• ha levt ett skötsamt liv i Sverige.”  (Migrationsverket.se, 2018.) 
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Bilaga 2 

Socialdemokraternas utkast till sakpolitisk överenskommelse, 2019. (Socialdemokraterna, 

2019). 

”17. Tiden att etablera sig på arbetsmarknaden kortas. Vägen in på arbetsmarknaden förstärks 

genom att fler får chansen till ett jobb utan utbildningskrav. Detta sker genom ett införande av 

etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa (i enlighet med parternas 

förslag). Dessa ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag på ett 

sätt som gör att fördelarna i etableringsjobben inte går förlorade (Förändringar genomförs med 

ambitionen att vara på plats 1 juli 2020). Kraven på kollektivavtal för nystartsjobb tas bort 

(Genomförs våren 2019). Ett ingångsavdrag, det vill säga borttagna arbetsgivaravgifter de 

första två åren, införs för ungdomar utan gymnasieutbildning och för nyanlända (genomförs i 

BP20). ” (2019, s.  

”Integration och hedersbrott  

Sverige har en stor integrationsutmaning. De som får uppehållstillstånd ska snabbt ges 

möjlighet att komma in i vårt land, stå på egna ben och lära sig svenska. Hedersrelaterad 

brottslighet och förtryck ska förebyggas, förhindras och straffas.     

40. Nyanlända ska snabbare in på arbetsmarknaden. En svensk nystart införs (Det som kan 

genomföras i BP20 genomförs i BP20. Övrigt utreds under 2019 med ambitionen att införas i 

BP21). Det är ett integrationsår med intensiv yrkessvenska, yrkesförberedande och 

yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta utbildningar och praktik 

inom samma yrkeskategori, intensiv praktik inom bristyrken med en anordningspeng till 

arbetsgivaren, obligatorisk samhällsorientering, ettåriga mentorskapsprogram med 

regelbundna träffar med en mentor med svensk yrkeserfarenhet samt ett kunskapscertifikat för 

de som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk. Både kvinnor och män ska från 

samhällets sida mötas av samma förväntningar och ges rätt förutsättningar för att kunna 

försörja sig själva och stå på egna ben genom inträde på arbetsmarknaden. Det behövs ett 

tydligt jämställdhetsperspektiv i alla etableringsåtgärder. Samhällsintroduktion och 

undervisning i svenska blir obligatoriskt från dag ett i Sverige. Mer och förbättrad 

samhällsorientering – i 100 timmar – som börjar redan under asyltiden ska införas för samma 

grupp. SFI-undervisningen förbättras genom individuell prestationsplan och ökad 

nivåindelning. En SFI-peng baserad på uppnådda språkresultat utreds (Tillsätts 2020). Det 

måste gå snabbare för fler att lära sig svenska. Det behövs ett kvalitetslyft vad gäller SFI – 
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både av kommunala och fristående aktörer. Antalet timmar som nyanlända läser SFI måste 

kunna ökas. Möjligheterna att lära sig yrkessvenska på jobbet samt att kombinera SFI och 

yrkesvux ska förstärkas. Kraven på deltagande och resultat måste öka och kopplas till 

ersättningar. Även föräldralediga måste få lära sig svenska. Inför språkplikt för den som söker 

asyl eller uppbär försörjningsstöd (Tilläggsdirektiv till  

utredningen Framtidens socialtjänst som levererar sitt betänkande i juni 2020. Proposition 

våren 2021). 41. Språkkrav för medborgarskap. Vi vill stärka medborgarskapets status och 

främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande 

samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige.  Där det föreligger särskilda skäl 

ska språkkunskaper kunna prövas i andra former.  42. Stoppa hedersbrotten. Hedersrelaterat 

våld och förtryck måste bekämpas genom strängare straff och mer kunskap om dessa brott 

och förtryck. Brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och det ska införas 

en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv (Utredning 2019-2020. Ny 

lagstiftning från 1 januari 2022). Reglerna för utvisning av icke-svenska medborgare som 

döms för hedersrelaterade brott och hatbrott ska skärpas och frågan om utvisning ska alltid 

prövas vid sådana brott. Skyddet för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet måste 

stärkas så att den som drabbas inte avvisas i sådana fall. Kompetens om hedersrelaterat våld 

ska öka. Arbetet mot heder ska öka i skolorna. Det behövs ett tydligt barnrättsperspektiv i 

arbetet mot hedersförtrycket. Möjligheterna ska öka att utan föräldrars samtycke ge insatser 

till unga vid misstanke om hedersbrott liksom att lagen om vård av unga (LVU) ska skärpas i 

samma syfte. Myndigheternas möjligheter ska stärkas att ingripa vid misstanke om att 

personer förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas (Tas i samma 

utredning. Kan hanteras genom tidigare leverans av det sistnämnda förslaget). Inga offentliga 

medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller 

sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet (Genomlysning av befintliga förordningar och 

myndighetsinstruktioner under 2019). Kompetensteamet mot hedersbrott permanentas.  43. 

Förändra EBO. Boendeformen eget boende för asylsökande, EBO, har i vissa kommuner med 

socioekonomiska utmaningar lett till trångboddhet, osäkra boendeförhållanden och flyttkedjor 

som riskerar att försena etableringen. Kommunerna bör ges en möjlighet att begränsa EBO i 

områden med socioekonomiska utmaningar. Genomför det remitterade förslaget om 

områdesbegränsning vid EBO i promemorian. Ett socialt hållbart eget boende för 

asylsökande, som innebär att en asylsökande som under asylprocessen ordnar eget boende 
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(EBO) i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av de angivna kommunerna 

inte ska ha rätt till dagersättning.” (2019, s.9–10) 

” Migration  

65. Den tillfälliga lagen förlängs i två år. Alternativt skyddsbehövande ges samtidigt samma 

rätt till familjeåterförening som flyktingar.  66. Försörjningskravet justeras. Alternativt 

skyddsbehövande har redan enligt nuvarande regler, i likhet med flyktingar, tre månaders 

respit från försörjningskravet från att han eller hon beviljas uppehållstillstånd. 

Försörjningskravet justeras så att en alternativt skyddsbehövande som får möjlighet till 

familjeåterförening och som redan har beviljats uppehållstillstånd när ändringarna träder i 

kraft, får en respit i tre månader från att de nya reglerna träder i kraft. 

(Departementspromemoria och proposition våren 2019).  

  

67. Gör upp om den framtida migrationspolitiken i en parlamentarisk kommitté. Partierna är 

överens om att driva en ny humanitär skyddsgrund i den parlamentariska kommittén.” (2019, 

s.15). 
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