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1. Inledning 
 

Att studera ämnet kulturell mångfald och integration i dagens riksdagspolitik är ett 

synnerligen relevant ämne. Att Sverigedemokraterna kom med i riksdagen vid det senaste 

valet (2010) visar på att invandrarpolitik har blivit en valfråga. Dessutom påstår även de 

borgerliga partierna att den tidigare förda politiken har misslyckats med sitt mål att skapa 

integration i Sverige.1 Utifrån detta ser jag en stor mening med att undersöka 

riksdagspartiernas syn på hur integrationspolitiken bör utföras idag, om den skiljer sig åt 

mellan blocken och partierna. Detta ställt i kontrast till Sverigedemokraternas 

högerpopulistiska retorik, som ämnar framställa de etablerade riksdagspartierna som 

homogena, med enbart specialintressen för ögonen, ignorerande ”vanligt folks” intressen och 

behov.2 Sverigedemokraterna framställer även välfärden som hotad av invandringen, det antas 

finnas en konkurrens om denna mellan svenskar och invandrare.3  

    

Därför är det intressant att jämföra partiernas integrationspolitik, om det finns några tydliga 

skillnader mellan de etablerade partierna men även att jämföra med Sverigedemokraternas syn 

för att påvisa vari den skiljer sig från de övriga. Även om ingen skillnad finns är det intressant 

att visa då retoriken från partiet via en sorts anti-etablissemangsstrategi framställer de andra 

partierna som likriktade och sitt eget parti som det enda ansvarsfulla partiet när det kommer 

till invandrings- och integrationspolitik.4  

    

I dagens liberala välfärdsstater kan kulturell mångfald hanteras på olika sätt, allt från betoning 

av civil assimilering till en dominerande majoritetskultur till att via en mångkulturell politik 

ge minoriteter särskilda rättigheter.5 För att visa ett partis syn på kulturell mångfald är det 

intressant att undersöka huruvida det använder sig av en mångkulturell politik, vilket de flesta 

riksdagspartier säger sig göra, och hur den ser är utformad. Som jag skall komma till senare i 

texten finns det olika sorters medborgerliga rättigheter som kan betonas vara av vikt för att 

skapa jämlikhet mellan folket i en stat.  

    

                                                 
1 Bl.a. Motion 2005/06:Sf332 
2 Rydgren, 2005, ss 11-15 
3 Rydgren, 2005, ss 59-60 
4 Rydgren, 2005, ss 11-15 
5 Borevi, 2002, s 30 
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För att genomföra politiken kan partierna även använda sig av olika synsätt på densamma som 

i sin tur skapar spänningsförhållanden. De spänningsförhållanden som uppkommer inom 

integrationspolitiken och som jag har valt att undersöka är spänningen mellan etnos/demos, 

individ/kollektiv, allmänna/riktade åtgärder. Dessa tre kommer att förklaras närmare i 

teoridelen.   

 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
I denna uppsats kommer jag att ge en beskrivning av varje partis syn på kulturell mångfald, 

med utgångspunkt i tre dimensioner av rättigheter; sociala, civila och politiska rättigheter. 

Utifrån denna syn uppkommer också tre idealtypiska spänningsförhållanden, spänningen 

mellan individ och kollektiv, mellan etnos och demos samt mellan riktade och allmänna 

åtgärder. Hur partierna placerar sig gentemot dessa spänningsförhållanden kommer jag också 

att beskriva. 

 

Mitt syfte blir härmed att utröna svenska riksdagspartiers syn på integration och mångkultur, 

genom att beskriva deras syn på rättigheter, politikens genomförande, medborgarskapstankar 

samt ideologi. 

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras:  

 

• Vilken syn på kulturell mångfald har Sveriges riksdagspartier gällande sociala, civila 

och politiska rättigheter? 

• Vilken ideologi utgår man ifrån, individualistisk/kollektivistisk? 

• Med vilka åtgärder vill de genomföra integrationspolitiken, allmänna/riktade? 

• Vilken medborgarskapssyn uppvisas, etnos/demos? 
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2.Metod 
 
Denna undersökning har genomförts med en idéanalytisk metod. Det finns olika sorters idé- 

och ideologianalytiska metoder och dessa kan ha olika syften. Syftet kan vara att förklara, 

beskriva eller ta ställning till exempelvis politiska budskap.6 Denna uppsats kommer att vara 

beskrivande, eftersom jag avser att beskriva aktörens budskap men inte förklara avsikten 

bakom detta budskap. 

    

En inriktning inom idéanalysen kallas innehållslig idéanalys. Målet är att få fram en så klar 

bild som möjligt av vad som sagts i en debatt. Detta genom att sammanställa olika aktörers 

argument i en fråga söks ideologin bakom argumenten.7 Inom idéanalysen bör man klargöra 

sitt analysobjekt genom att skilja mellan aktörcentrerade och idécentrerade analyser. Dock är 

det även möjligt att som analysobjekt kombinera dessa två8 vilket är ambitionen med denna 

uppsats. Precis som i Borevis avhandling belyses både idé och aktör vilket gör det vanskligt 

att göra en klar avgränsning. Då jag avser att studera motioner som är offentliga dokument är 

detta idécentrerat i och med att är en del i en offentlig diskurs. Samtidigt utreder jag även 

skillnader aktörerna emellan vilket leder in på en aktörscentrerad analys. Alltså, analysfokus 

ligger på både idé och aktör.  

    

Det analysverktig som används i denna uppsats kallas för idealtyp. Det är en slags teoretisk 

konstruktion för att jämföra med empiriska företeelser.9 I denna uppsats kommer idealtypen 

att användas som en tolkningsram för att sortera in formuleringar och uttryck i texter i olika 

fack, valda utifrån forskningsfrågan. Det som ej kan placeras i något av givna fack kallas för 

restposter och bör lämnas utanför analysen.10  

Då Borevi utifrån den liberala välfärdsstatens åtgärder riktade mot invandrare funnit tre 

idealtypiska spänningsförhållanden är det dessa idealtyper som också kommer att studeras i 

denna uppsats. Dock kommer denna uppsats ha en mer begränsad analys av dessa 

spänningsförhållanden än Borevis avhandling. Där Borevi funnit uttryck för 

spänningsförhållanden i analysmaterialet har hon även beskrivit hur aktörerna förhåller sig till 

                                                 
6 Bergström och Boréus, 2005, s 155 
7 Bergström och Boréus, 2005, ss 155-156 
8 Bergström och Boréus, 2005, s 155 
9 Borevi, 2002, s 68 
10 Bergström och Boréus, 2005, ss 159-160, 163 
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dessa, om de uppmärksammas överhuvudtaget och om åtgärd föreslås.11 Jag kommer ej lika 

systematiskt beskriva dessa utan har valt att ge en kortare beskrivning av förekomsten av 

företeelsen på grund av tid- och utrymmesskäl.  

  

Idealtyper kan inte falsifieras utan deras relevans mäts i huruvida de är användbara för 

empiriska analyser eller ej.  

 

Validitet uppnås genom att via de valda analysverktygen ge en rimlig bild av texten, i detta 

fall genom att läsa texterna neutralt och inte tillskriva den egenskaper för att passa in i en 

given idealtyp.12 Att acceptera restposter utan att försöka tränga in dem i ett fack är ett sätt att 

undvika validitetsproblem.  

 

Reliabilitet säkras genom att tolkningsramen skall vara lagom specifik för att företeelserna lätt 

skall kunna placeras utan att tvekan uppstår, att resultatet skall bli detsamma oavsett vem som 

gör bedömningen. Denna form av reliabilitet kallas interbedömarreliabilitet.  

 

Då de valda idealtyperna i denna uppsats utgör spänningar utgör det ett sätt att finna om valet 

av idealtyper är relevant eller ej. Spänningarna utgår ifrån värden i tre olika begreppspar, då 

värdena är motpoler till varandra kan aktören prioritera den ena eller den andra polen. Att 

finna variation i hur aktörerna valt att agera gör att dessa värden är ett för empirin relevant 

val.13  

2.1 Material och urval 

 
Att studera ett partis åsikter kan göras på flera sätt men det jag anser vara bäst lämpat i detta 

fall är att studera motioner. Motioner är förslag från en eller flera riksdagsledamöter som 

lämnas till riksdagen att fatta beslut om. Motioner kan antingen lämnas som följd till 

regeringsproposition och skall då behandla samma saker men de kan också lämnas i samband 

med händelse av större vikt samt under den allmänna motionstiden varje år där motionerna 

kan behandla vad som helst.14 Varför motioner är ett bra val att studera är för att de är 

förhållandevis fria att ge uttryck för partiet eller en enskild riksdagsledamots åsikt, till 

                                                 
11 Borevi, 2002, ss 69-70 
12 Bergström och Boréus, 2005, s 172 
13 Borevi, 2002, s 70 
14 Internet 1 
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skillnad från exempelvis propositioner som uttrycker en samlad vilja från regeringen15 eller 

ett partiprogram som visar en samlad vilja och alltså håller en mer enhetlig linje.  

 

Något som är värt att beakta är att motioner kan lämnas av enskilda riksdagsledamöter, 

partikommitéer, hela partiet eller flera partier tillsammans. Lämnas de av riksdagsledamöter 

kan variationen i åsikter bli förhållandevis stor. För att inte ge en felaktig bild av partiets 

åsikter i en viss fråga är det viktigt att återge de olika åsiktsskiftningar som kan finnas bland 

motionerna från olika medlemmar av ett och samma parti.   

    

Det material som studeras i denna uppsats är motioner funna vid sökorden integration, 

mångfald, kvotering, modersmålsundervisning, religiös slakt, omskärelse samt 

religiösa/konfessionella friskolor på Sveriges riksdags hemsida. Anledningen till den stora 

variationen på sökord är att jag undersökt integration ur ett mångfaldsperspektiv, vilket 

innebar att jag behövde partiets syn på sakfrågor inom den mångkulturella politiken vilket inte 

alltid framkom enbart vid sökordet integration. Dessutom anser många partier att begreppet 

integration blivit så förknippat med en viss förd politik att de vill avskaffa begreppet totalt och 

istället prata om kulturell mångfald och exempelvis diskriminering som en motpol till 

integrering. 

    

Varje motion har studerats med avsikt att finna exempel på partiets syn på kulturell mångfald 

samt de tre idealtypiska spänningsförhållanden jag avsett att beskriva. Vid varje sökning har 

ett antal motioner valts bort då de tydligt behandlat andra betydelser av ordet integration vilka 

faller utanför mitt analysområde, exempelvis ekonomisk integration inom EU.   

    

Tidsperioden jag valt att studera är åren 2000 till 2010. Detta för att jag söker ett 

nutidsperspektiv på området och tio år ger ett lite större urval i materialet vilket gör det 

möjligt att finna ett godtagbart underlag för att finna svar på lite mer specifika sakfrågor.  

2.2 Förekommande begrepp 

 
Invandrare är ett ofta förekommande begrepp i denna uppsats. Detta är ett val baserat på 

enkelhet, jag är medveten om att det är ett mångfacetterat och svårdefinierat uttryck som 

dessutom en del människor inte själva är bekväma med att bli benämnda som, dock har jag 

                                                 
15 Internet 2 
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valt att använda det då det är ett allmänt vedertaget uttryck och jag saknar annat likvärdigt 

begrepp. Vad jag menar med invandrare är hädanefter ”person med annat födelseland än 

Sverige”  

 

Integration och integrationspolitik innebär åtgärder för alla människors lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter oberoende av etnisk och kulturell bakgrund, samt specifika 

åtgärder för nyanlända invandrares etablering i samhället. Det innebär också ekonomisk 

ersättning till kommunerna för flyktingmottagning samt frågor om det svenska 

medborgarskapet.16 

 

Socialt kapital är det kapital som skapas genom interaktion människor emellan, begreppet 

används i denna uppsats för att visa på det kapital som skapas inom exempelvis olika 

organisationer. 

 

Humankapital används för att beskriva det kapital en människa samlar på sig genom 

exempelvis kunskap om arbetsmarknaden, kontakter som kan underlätta vid jobbsökande, 

språkkunskaper, utbildning etc. Detta är ofta till viss del bundet till det samhälle individen 

erhållit kapitalet och förloras därför vid flytt till ett annat land.  

 

Konfessionell används i denna uppsats som en synonym till religiös, när det handlar om 

friskolor. 

 

Skäktning är ett annat ord för religiös slakt och används i denna uppsats som synonym till 

detta begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Internet 3 
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3.Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Medborgarskapet och medborgerliga rättigheter 

I boken ”Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället” tas medborgarskapsbegreppet upp 

som en utgångspunkt för integration. Enligt Marshall kan medborgarskapet delas upp i tre 

element; det civila, det politiska och det sociala. De civila rättigheterna innefattar 

grundläggande mänskliga rättigheter och likhet inför lagen. De politiska rättigheterna innebär 

bland annat rätten att rösta, att vara valbar till folkvalda organ samt yttrandefrihet, 

föreningsfrihet och tryckfrihet. Den sociala delen är rätten till social trygghet som skall 

tillförsäkras alla medborgare, enligt Marshall en förutsättning för en person att kunna utöva de 

andra två delarna av medborgarskapet.17                                                                

Man kan dela upp dessa rättigheter i positiva och negativa rättigheter, där de positiva innebär 

rätt till nyttigheter såsom sjukvård, en godtagbar bostad, utbildning osv. De negativa 

rättigheterna innefattar att man har rätt att slippa något, rätten till skydd från våld, hot osv. 

Vad gäller de negativa rättigheterna är detta vad den minimala staten förser sina medborgare 

med. Marshall menar att det inte är tillräckligt, och de positiva rättigheterna är nödvändiga för 

individens autonomi. Att en medborgare skall integreras i ett samhälle förutsätter alltså att 

dessa sociala rättigheter uppnås. Marshall menade också att samhörighet mellan medborgarna 

i ett samhälle skapas genom lojaliteten till det samhälle som erbjuder dem ett materiellt 

välstånd. Borevi kommer fram till att i den liberala välfärdsstaten är jämlikhet mellan 

medborgarna en förutsättning för integration. Ett vanligt argument som används mot att det är 

statens skyldighet att förse invånarna men denna typ av allmänna välfärd är att dessa kostar 

pengar och därmed är beroende av ändliga resurser, dock är invändningen inte riktigt grundad 

eftersom även de negativa rättigheterna är kostsamma med resurser till polis, rättsväsende 

etc.18                                                                                                                                                                     

3.2 Tre idealtypiska spänningsförhållanden 

Enligt Borevi finns det tre olika plan vid vilka det kan uppkomma spänningar när det kommer 

till att uppfylla de medborgerliga rättigheterna i en välfärdsstat.  

 

 

 

                                                 
17 Marshall, 1950, s 47 
18 Borevi, 2002, ss 14-18 
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3.2.1 Spänningen mellan individ och kollektiv 

Det första spänningsförhållandet är det mellan individen och kollektivet. Detta är en 

ideologisk kärnfråga inom politiken. Staten måste göra avvägningen om hur mycket man kan 

uppfylla varje individs behov utan att det går ut över samhället som helhet, detta dels med 

hänsyn till ekonomin. Exempelvis frågan om hur mycket ekonomiskt bistånd som kan 

avsättas för en individs behov måste avvägas mot den samhällsekonomiska situationen. Dels 

är det även en avvägning om hur mycket valfrihet som är möjligt för individens egen del utan 

att det går ut över kollektivets bästa. Exempelvis frågan om individens möjlighet att välja en 

friskola utgör en spänning mot antagandet att kollektivets bästa är en mångfald inom skolan.19 

 

3.2.2 Spänningen mellan etnos och demos 

Gällande den nationella identiteten och synen på medborgarskapet finns det som Borevi kallar 

spänningen mellan etnos och demos. Frågan om hur medborgarskap erhålles i ett land utgår 

från två principer; antingen från härstamningsprincipen eller territorialprincipen. I Sverige har 

det varit härstamningsprincipen som gällt, viket innebär att man blir svensk medborgare om 

man är född av svenska föräldrar. Dessutom kan principen om vistelsetid i landet tillkomma, 

vilket även är fallet i Sverige. Alltså kan man få medborgarskap om man varit bosatt i landet 

under en längre tid. Argumentet för vistelsetid är att en person bör ha vissa kunskaper om 

samhället den lever i för att få ha politiska rättigheter. I Sverige använder man sig numer 

också av en regel som gör det möjligt för utländska medborgare bosatta i Sverige att ansöka 

om svenskt medborgarskap för sina barn födda i Sverige. Detta innebär att Sverige närmat sig 

territorialprincipen. Detta visar på att det finns olika syner på vad som menas med att vara 

medborgare i ett land. Enligt härstamningsprincipen är medborgarskapet en etnisk företeelse, 

vilket visar på en etnos-inriktad medborgarskapssyn. Territorialprincipen ser å andra sidan 

medborgarskapet som medlemskap i en politisk eller civil sammanslutning vilket är en 

demos-inriktad medborgarskapssyn.20  

Varför det finns en spänning här är att vilken syn staten har på medborgarskapet kan få 

konsekvenser för hur man behandlar invandrare och vilken syn man har på integration. 

Nummer ett är hur man formellt sett åtnjuter medborgarskap, om ett land enbart använder sig 

av härstamningsprincipen blir det omöjligt för invandrare att erhålla medborgarskap och 

därmed de rättigheter som det medför. I dessa länder är det istället möjligt att invandrare 

                                                 
19 Borev i, 2002,  ss 41-43 
20 Borevi, 2002, ss 23-25 



 12 

bosatta i landet en längre tid blir så kallade denizens, med civila och sociala rättigheter men 

saknar politiska.21  

Nummer två inom detta spänningsförhållande blir om medborgare upplever sig, och upplevs 

av andra, som fullvärdig medborgare i ett land. Marshalls teori om jämlikhet utgick inte från 

ett samhälle med heterogen befolkning, så den kan inte appliceras på den mångkulturella 

staten. Om man lägger till ett fjärde element av rättigheter, och kallar dessa för kulturella 

rättigheter, så kommer man fram till frågan om huruvida en stat bör arbeta aktivt för att främja 

minoritetskulturer eller inte. (I vissa fall är det även relevant att lägga till ”att motverka 

minoritetskulturer” på den skalan.) Frankrike är exempel på ett land som inte främjar 

minoritetskulturer. Man anser här att det är fel att politisera folkets etniska eller 

konfessionella tillhörigheter och anser att detta är något som hör den privata sfären till.. I 

Sverige har man däremot först en politik som kallas mångkulturell vilket bland annat har 

inneburit vissa speciella regler för de med annan etnisk tillhörighet. Med utgångspunkt i 

Marshalls tre rättighetselement kan man se att dessa tre rättigheter inte alltid fungerar 

tillfredsställande för att skapa lika möjligheter för alla. Med en mångkulturell politik kan man 

argumentera för att det för minoriteter kan behövas ytterligare rättigheter på olika plan, på det 

civila planet kan det exempelvis handla om rätten till undantag från vissa lagar som går emot 

en minoritets trosuppfattning. Gällande politiska rättigheter kan det till exempel handla om en 

erkännandets politik, eller en form av representation för minoriteter i beslutande organ. Vad 

gäller de sociala rättigheterna kan de innebära stöd till särskilda skolor, tidningar och litteratur 

på minoritetsspråk, hemspråksundervisning etc.22  

Diskussionen utifrån detta blir vilken modell som är bäst lämpad för att skapa integration i ett 

samhälle. Den första modellen föredrar assimilering framför mångkultur, det som är intressant 

är till vad assimileringen skall ske, är det till etnos eller demos? I de allra flesta fall innebär 

assimilering även en etnisk sådan, eftersom inget land är etniskt neutralt från början. Borevi 

argumenterar för att den mångkulturella modellen är att föredra, eftersom den inte 

tillbakavisar påståendet att det behövs en gemensam demos-kultur, exempelvis ett gemensamt 

språk och en politisk gemenskap. Man måste kompensera de som har avvikande kulturella 

och etniska tillhörigheter eftersom dessa i egenskap av minoriteter får en ofördelaktig plats i 

samhället och det därmed blir en del av jämlikhetsmålet att kompensera dessa grupper.23 

                                                 
21 Borevi, 2002, s 21 
22 Borevi, 2002, ss 27-30 
23 Borevi, 2002, s 36 
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Kritik kan visserligen riktas även mot denna typ av politik eftersom den kan verka 

stigmatiserande mot dem som berörs, att dessa pekas ut som annorlunda och att det därför blir 

svårt för dem att integreras i samhällsgemenskapen. En väg för staten att gå för integrationens 

skull, som inte inbegriper åtgärder mot invandrarna, är att försöka ändra demos-kulturen så att 

den blir mindre etnisk, exempelvis genom att inte bara framhålla den etniska historien utan 

även inkludera invandringens historia i landet.24 

 

3.2.3 Spänningen mellan allmänna och riktade åtgärder 

Vad gäller politikens genomförande i praktiken uppkommer slutligen spänningen mellan 

riktade och allmänna åtgärder. I och med invandrarnas utsatta position i egenskap av 

minoriteter kan det vara nödvändigt med någon form av riktade åtgärder. Men då detta kan 

verka stigmatiserande och utpekande kan istället allmänna åtgärder vara att föredra. Riktade 

åtgärder kan dessutom vara det av två olika anledningar, dels finns åtgärder riktade mot en 

grupp på grund av dennas jämförelsevis stora behov, dels finns åtgärder baserade på en 

grupps specifika behov.25 Exempelvis att komma ny till ett land utan kunskap om detta land 

skapar ett behov hos individen som är specifikt i jämförelse med en infödd. Att istället visa på 

att utrikesfödda i allmänhet bor i mer socialt utsatta områden än svenskfödda skapar bilden av 

ett större behov hos denna grupp. Det viktiga med riktade åtgärder är att de kan vara 

nödvändiga för att minska klyftor men samtidigt verka stigmatiserande för den åsyftade 

gruppen.26 

 
 

3.3 Socialt kapital 

Putnam har en teori om att socialt kapital kan verka som integrationsfaktor, eftersom det har 

visat sig att sociala sammanslutningar som exempelvis föreningar har en positiv inverkan på 

demokratin eftersom de skapar samhörighet och tillit mellan människor vilket dessutom 

uttrycker sig som en allmän tillit till människor i övrigt27. Att skapa en social miljö för att 

främja mångfald kommer att vara nyttig för förståelse och sammanhållning mellan människor, 

dock är detta en kollektiv nyttighet och kan begränsa individens valfrihet. Exempelvis vill 

man sträva efter mångfald inom skolan, vilket kan strida mot vissa individers vilja att låta sina 

barn gå i en konfessionellt eller språkligt inriktad skola.  
                                                 
24 Borevi, 2002, s 39 
25 Borevi, 2002, ss 55-56 
26 Borevi, 2002 ss 50-53 
27 Putnam, 1993 
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3.4 Svensk invandrarpolitik – en kort historik 

Med utgångspunkt från dessa tre spänningsförhållanden har Borevi analyserat 

invandrarpolitiken i Sverige från och med 60-talet. Det var då arbetskraftsinvandringen tog 

fart på allvar och denna var i princip fri tills fackföreningarna insåg risken för diskriminering 

och för låga lönenivåer hos invandrarna. Det var därför man ens behövde en reglerad 

invandrarpolitik, eftersom de alltför låga lönerna ansågs kunna skapa en ny underklass. 

Invandringen skulle regleras såtillvida att alla skulle ha en fullgod bostad och ett arbete vid 

ankomsten. Det som utmärker invandrarpolitiken på denna tid är att man uppmärksammar 

spänningen mellan etnos och demos, man inför en mångkulturell politik och man pratar om 

valfriheten för invandrarna att behålla sin kultur eller assimileras.28 

 

Efter 70-talet förändrades invandringen till att vara nästan enbart flyktingar och 

anhöriginvandring. Det uppkom ett dilemma eftersom jämlikhetsmålet blev svårt att förena 

med att ta emot de som behövde hjälp. Det som skett är ändå att jämlikhetsmålet har kvarstått, 

och man har använt det som en viktig väg till integration. För att enbart definiera 

integrationen av invandrarna till demos kunde man bara ställa krav på att alla skulle följa 

gällande lag och att alla skulle lära sig svenska språket. Under de tre decennier som Borevi 

studerat har diskursen ändrats något, från 70-talet till 80-talet gick den från att ha varit uttalat 

mångkulturell till att mer förespråka civil assimilering. Vad gäller de tre 

spänningsförhållandena har de uppmärksammat i olika utsträckning. Under 70-talet 

uppmärksammades spänningen mellan riktade och allmänna åtgärder inte så mycket, dock 

hade Moderaterna en invändning mot invandrarnas rätt till valfrihet när det gällde att behålla 

sin kultur men att de samtidigt inte har haft rätt att välja kulturellt särpräglade skolor t ex 

Socialdemokraterna menade dock att den kulturella valfriheten skulle finnas, men inom ramen 

för välfärdspolitikens enhetslösningar.29 

 

Under 90-talet uppmärksammades spänningen mellan allmänna och riktade åtgärder en hel 

del. Att inte stigmatisera invandrare med riktade åtgärder togs upp, och man kom fram till att 

denna form av åtgärder skulle begränsas till att gälla enbart de åren personen kunde klassas 

som nyanländ. Vad gällde åtgärder som uppkom på grund av socio-ekonomiska behov skulle 

man undvika att använda ordet invandrare för att undvika stigmatisering. Det var också nu 

                                                 
28 Borevi, 2002, ss 82-99 
29 Borevi, 2002, s 131 
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som ordet integration fick sin stora genomslagskraft eftersom det skulle undvika att peka ut 

invandrare och motverka en vi och dem-syn på politiken.30 

 

3.5 Religionsfriheten i Sverige 

Något som är viktigt inom integrations- och mångfaldspolitik är religionsfriheten. Denna 

regleras i två lagar i svensk lag, regeringsformen från 1974 som fastslår religionsfriheten i 

grundlagen samt i religionsfrihetslagen från 1951 där det sägs att  

1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets 
lugn eller åstadkommer allmän förargelse.                                                                        
2 § Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och 
sammansluta sig med andra.                                                                                              
3 § För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro 
stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde.                                       
4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna 
bestämmelse vare utan verkan.31 

 

I och med att religionsfriheten är grundlagsfäst skall inga lagar som strider mot den vara 

giltig, dock har även grundlagen inskränkningar, den får inte strida mot mänskliga fri- och 

rättigheter till exempel. Andra lagar gällande religionsfriheten är Europakonventionen om 

mänskliga rättigheter, artikel 9:   

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion 
eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, 
offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom 
gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. 
2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast 
underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och 
som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till 
den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, 
hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 
rättigheter.32 

Angående barns religionsfrihet gäller barnkonventionen artikel 14: 

1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. 
2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, 
vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med 
barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt. 
3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar 

                                                 
30 Borevi, 2002, s 131-132 
31 Karlsson och Svanberg, 1997, ss 12-13 
32 Karlsson och Svanberg, 1997, s 94 
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som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna 
sedligheteneller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.33 

 

3.6 Skillnader på arbetsmarknaden mellan utrikes- och inrikesfödda 

 

För att få en bra bild av behovet av integrationspolitik är det nödvändigt att beskriva hur 

situationen för invandrare ser ut idag. I en statlig utredning gjorde 2010 angående 

arbetsmarknad och integration fall redovisas i första hand skillnader mellan utrikes- och 

inrikesfödda.  

 

Utrikes födda drabbas hårdare av arbetslöshet vid ekonomiska kriser än svenskfödda. Detta är 

ett mönster som följts vid alla ekonomiska kriser utom den senaste, där arbetslösheten slog 

lika hårt mot de inrikes födda.34 Sysselsättningsgraden varierar också beroende på vilken del 

av världen personen är född i, och är lägst bland de födda i Afrika och Asien. Med längre 

vistelsetid ökar sysselsättningsgraden men även med lång vistelsetid kvarstår en skillnad. 

Efter tio års vistelsetid i Sverige är sysselsättningsgraden i genomsnitt 65 % vilket är betydligt 

lägre än för inrikes födda.35  

 

Barn till utrikesfödda har en lägre sysselsättningsgrad än barn till svenskfödda, dock är det 

relativt små skillnader i nuläget. I denna SOU poängterar man dock att de barn som berörs av 

denna mätning i högre grad är barn till arbetskraftsinvandrare och att man ännu inte kan mäta 

sysselsättningsgraden hos barn till flyktinginvandrare.36 

 

Internationellt sett har Sverige en stor skillnad i sysselsättningsgrad jämfört med andra länder, 

dock försvinner den om man även ser till skäl för invandringen. Länder med hög andel 

arbetskraftsinvandring uppvisar mindre skillnader än länder med hög andel 

flyktinginvandring. Vid en sådan beräkning uppvisar inte Sverige någon skillnad gentemot 

andra länder med liknande sammansättning av invandring.37 

 

 

 

                                                 
33 Internet 4 
34 SOU 2010:88 ss 259-260 
35 SOU 2010:88 ss  260-264 
36 SOU 2010:88 s 266 
37 SOU 2010:88 s 269 
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3.7 Behovet av åtgärder för nyanlända 

 

Dock är sysselsättning inte den enda faktorn som direkt uppvisar integration i ett land. När en 

människa flyttar från ett land till ett annat förlorar hon rimligtvis en del av sitt humankapital, 

det vill säga arbetslivserfarenhet, utbildning men även kännedom om samhällets organisation, 

sociala koder etc. Efter anländandet i det nya landet är det viktigt att resurser ges för att bygga 

upp humankapitalet igen. Det finns ett samband mellan en persons produktivitet på 

arbetsmarknaden och dennes humankapital. Vid en direkt utslussning på arbetsmarknaden 

kanske personens produktivitet inte ens uppnår motsvarigheten till en lägsta-lön. Därför ses 

vissa individer som olönsamma och icke anställningsbara. I dessa fall är det nödvändigt med 

satsningar för att bygga upp personers humankapital. Därför kan tidiga investeringar i 

utbildning för nyanlända vara samhällsekonomiskt lönsamma.38 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
38 SOU 2010:88 ss 273-274 
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4. Undersökning                                                                                                                             
 Här nedan följer en presentation av varje partis syn på integrations- och mångfaldspolitik. 

Först ges en beskrivning av partiets syn på olika åtgärder för att främja mångkultur uppdelat 

utifrån de tre rättighetsdimensionerna. Därefter följer en beskrivning av var inom de tre 

spänningsförhållandena partiets åtgärder pekar. Värt att nämna är att det inte alltid är tydligt 

inom vilken pol partiets politik hamnar, utan jag kommer att försöka beskriva de olika 

argument som framförs och försöka placera dem. Något annat värt att notera är att i och med 

att Sverigedemokraterna enbart varit med i riksdagen sedan valet 2010 är deras material 

mycket mindre omfattande än de andra partierna, detta gör att det inte är möjligt att ge samma 

analys av dem som de andra partierna. Jag kommer istället att återge det som finns nämnt i de 

fåtal motioner som existerar, vilket innebär att endast sociala rättigheter inom avsnittet att 

främja eller inte främja minoritetskulturer kommer att beskrivas samt spänningen mellan 

etnos och demos inom spänningsförhållandena. 

4.1 Socialdemokraterna 

 

Att främja eller inte främja minoritetskulturer 

Sociala rättigheter: Socialdemokraterna har traditionellt fört en politik för att främja 

minoritetskulturer. Vikten av hemspråksundervisning betonas i många motioner.39  

Även kommunernas skyldighet att ge stöd till förskolor drivna i annan regi än den kommunala 

uppmanas, i de fall de väntas bidra till att utveckla minoritetsgruppers eget språk och kultur 

och då kommunala alternativ saknas.40 En annan motion tar upp vikten av statsbidrag även för 

nationella minoriteters organisationer och ej bara invandrarorganisationer, detta för att stärka 

dessas ställning.41 Andra åtgärder som föreslås är exempelvis att utvidga presstödet för att 

innefatta invandrar- och minoritetsmedier, detta med argumentet att medierna bör vara 

representativa för befolkningssammansättningen.42 Detta visar även på ett ideal av närvarons 

representativitet. En annan del av de sociala rättigheterna är friskolorna, till vilka 

Socialdemokraterna försiktigt positiva och menar att de har en given plats i 

utbildningssystemet,43 men invänder mot religiösa skolor med förklaringen att dessa kan ha en 

organisation bakom sig som strider mot läroplanens mångfalds- och integrationsideal, 

                                                 
39 Motion 2008/09:Ub327, 2007/08:Ub453 m.fl 
40 Motion 2000/01:Ub504 
41 Motion 2000/01: Sf636 
42 Motion 2000/01:K354 
43 Motion 2009/10:Ub411 
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exempelvis gällande religionsundervisningen.44 Även argumentet att en demokratisk 

samhällssyn och en viss värdegrund måste förmedlas till eleverna vilket äventyras i de 

religiösa friskolorna används. Ett förbud mot religiösa friskolor förespråkas inte.45  

 Vad gäller friskolor och särskilt de av religiös art finns en spänning mellan individens 

valfrihet, att välja en särskild skola utifrån sina egna preferenser, och kollektivet, att skolan 

skall ha en mångfald av människor för att erbjuda eleverna en socialt blandad skolmiljö.46 

 

Civila rättigheter: Socialdemokraterna uppvisar en något splittrad bild av huruvida man bör 

tillåta religiös slakt utan bedövningsmedel.  

En motion framhäver den elektriska bedövningen och anser att lagstiftningen bör ändras till 

att tillåta religiös slakt med denna form av bedövning som ses som en kompromisslösning och 

idag accepteras av många muslimer och judar. Vidare anses den svenska lagen som förbjuder 

religiös slakt strida mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter vilken även skall gälla 

i Sverige.47 Andra motioner betonar att det ur en djurskyddssynpunkt inte bör vara tillåtet med 

denna typ av slakt.48 

 

Politiska rättigheter: Gällande frågan om kvotering som en metod att skapa en mer 

representativ sammansättning inom olika organ visar Socialdemokraterna en splittring. I en 

motion sägs att etnisk kvotering inte är lösningen på problemet med ojämlikhet och att andra 

lösningar måste till för att åtgärda problemet.49 En annan motion föreslår en kvotering av 

nämndemän från andra grupper än de politisk aktiva, dock inte enbart invandrare utan 

meningen är att de ska ha en möjlighet att komma in.50 

 
Individ eller kollektiv 

Socialdemokraterna är förhållandevis kollektivistiska i sin syn på integration. Dock motverkar 

åsikten om friskolor detta, eftersom det är en åtgärd som sätter individens valfrihet först, utan 

att ta hänsyn till om det är till nytta för kollektivet eller inte.   

 

 

 

                                                 
44 Motion 2000/01:Ub340 
45 Motion 2007/08:Ub456 
46 Borevi, 2002, ss 42-43 
47 Motion 2005/2006:Mj509 
48 Motion 2010/11:Mj307, Motion 2009/10:Mj234 
49 Motion 2006/07:Ub205 
50 Motion 206/07:Ju248 
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Etnos eller demos 

När ordet integration används så syftas det i första hand på integration till demos, med fokus 

på att klara det svenska språket och komma in på arbetsmarknaden. Det förekommer att 

okunskap om samhällets organisation anges som ett skäl till segregation, och därmed ses 

kunskap om detsamma som en väg till integration.51 Även detta är dock integration till demos 

eftersom det inte handlar om kunskap om kultur eller svenskhet. I vissa fall anger man dock 

förklaringar som att kvinnor på arbetsmarknaden ”... kan ha svårigheter på grund av kulturella 

mönster.52”Även om man här nämner kultur som en faktor för segregation så syftar dock ändå 

integrationen till demos i och med att det är arbetsmarknaden som åsyftas.  

 

 

Riktade eller allmänna åtgärder 

Socialdemokraterna förespråkar en del riktade åtgärder, en del är riktade mot just invandrare 

som grupp medan vissa kan vara riktade exempelvis mot miljonprogrammen i 

storstadsregionerna med motiveringen att dessa har störst segregationsproblem.53 Denna typ 

av åtgärd är riktad med hänsyn till en viss grupps större behov. Vissa motioner är riktade mot 

specifikt invandrarkvinnor, med motivationen att dessa är särskilt utsatta för arbetslöshet och 

segregation.54  I vissa fall är det dock inte klart om man syftar till allmänna eller riktade 

åtgärder, exempelvis när man vill satsa pengar på kommuner för att dessa skall arbeta mot 

främlingsfientlighet och för ökad integration,55 i detta fall framgår inte på vilket sätt 

kommunerna skall göra detta. För att stärka integrationen på arbetsmarknaden föreslås att alla 

nya företagare skall genomgå en utbildning i arbetsmarknadens regler, arbetsrätt och liknande, 

detta skall vara ett krav för att få ta del av förmåner riktade till nya företagare.56 Detta är ingen 

riktad åtgärd mot invandrare specifikt utan till alla nya företagare, dock motiveras den med att 

många nya företagare inte känner till reglerna på den svenska arbetsmarknaden, oklart om det 

är på grund av allmän okunskap eller på grund av att de skulle vara nya på den svenska 

arbetsmarknaden på grund av invandrarskap.  

Gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder har det tidigare funnits speciella åtgärder riktade 

mot ”utomnordiska medborgare.” Socialdemokraterna föreslås en omprioritering där för att 

denna åtgärd istället skall omfatta alla utrikes födda. Dock bör inte utrikesfödda stämplas som 

                                                 
51 Motion 2000/01 Sf621 
52 Motion 2000/01: Sf621 
53 Motion 1999/2000: Fi46 
54 Motion 200/01:Sf621 
55 Motion 2000/01: Sf635 
56 Motion 2000/01:A231 
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en problemgrupp utan åtgärderna skall vara så generella som möjligt.57 Detta är fortfarande en 

riktad åtgärd men riktad från en grupp till en annan. Att ha så generella åtgärder som möjligt 

för de stående utanför arbetsmarknaden visar på en medvetenhet om de stigmatiserande 

effekter riktade åtgärder kan ha mot den utpekade gruppen. 

 

4.2 Vänsterpartiet 

 

Att främja eller inte främja minoritetskulturer 
De sociala rättigheterna: Vänsterpartiet föreslår en ökning av medlen till så kallade 

invandrarorganisationer med motiveringen att anslagen inte ökat i samma takt som antalet 

organisationer.58 Angående modersmålsundervisning i skolan är Vänsterpartiet positiva och 

anser att dess ställning bör stärkas.59 Friskolor i allmänhetär något som Vänsterpartiet är 

skeptiska mot, då de skapar en konkurrens inom skolväsendet och medverkar till segregering. 

Konfessionella friskolor är extra profilerade vilket skapar en än mer homogen miljö, därför 

anser Vänsterpartiet att Skolverket skall säga nej till bidrag till denna typ av skolor.60 

 

De civila rättigheterna: Vänsterpartiet motsätter sig omskärelse av pojkar av religiösa skäl, 

motiverat med att det strider mot barnets bästa och självbestämmande över sin egen kropp.61 I 

en motion hävdas även att ett förbud inte går emot religionsfriheten eftersom ingreppet 

innebär ett handikapp för pojken i form av förlorad känsel och smärta vid själva 

omskärningstillfället. Omskärelse av religiös art skall endast vara tillåten om personen i fråga 

gett sitt samtycke och har fyllt 18 år.62 

 

De politiska rättigheterna föreslår Vänsterpartiet skall utvidgas till att gälla även vissa icke-

medborgare. De som har rösträtt i kommunala val skall även ha det i riksdagsvalet. Detta är 

en åtskillnad av det politiska medborgarskapet och rösträtten men den är redan bruten i och 

med att vissa utan medborgarskap redan nu har rösträtt i kommun- och landstingsval.63 

 

 
                                                 
57 Motion 2000/01:A230 
58 Motion 2009/10:A301 
59 Motion 2002/03:Ub518 
60 Motion 2006/07:A270 
61 Motion 2001/02:So451 
62 Motion 2006/07So374 
63 Motion 2006/07:A270 
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Individ eller kollektiv 
Angående friskolor anser Vänsterpartiet att kollektivets bästa, en mångfald inom skolan, skall 

gå före den individuella valfriheten att välja friskola utifrån egna preferenser.64 

 

Etnos eller demos 

Inget i motionerna visar på att Vänsterpartiet skulle ha en etnisk medborgarskapssyn. Att de 

dessutom vill utvidga rösträtten till att omfatta vissa icke-medborgare visar en syn på (det 

politiska) medborgarskapet som en civil sammanslutning, inte en etnisk företeelse. 

 

Allmänna eller riktade åtgärder 

Vänsterpartiet skriver i en motion att den borgerliga regeringen har använt sig av riktade, 

tvångsmässiga åtgärder i integrationspolitiken och att de själva är för generella åtgärder för att 

skapa en jämlikare miljö som främjar integration. Detta skall uppnås genom ett brett 

välfärdssystem och krafttag mot diskriminering.65 

 

4.3 Miljöpartiet 

 
Att främja eller inte främja minoritetskulturer 

Sociala rättigheter: Miljöpartiet förespråkar en stärkt modersmålsundervisning, både med 

anledning av barns rätt till sin kultur och att utveckla sitt modersmål oavsett vilket det kan 

tänkas vara. Det anses också att om kunna ett språk ordentligt är en förutsättning för att lära 

sig ett andra språk, i detta fall svenska.66 Miljöpartiet skriver i en motion att skolan bör ta ett 

stort ansvar i att informera om religionsfriheten för att medverka till att den efterlevs i 

praktiken vilket inte är fallet idag.67 Angående friskolor är miljöpartiet positiva och anser att 

de har vitaliserat skolväsendet. Inget särskiljande sägs om de konfessionella friskolorna mer 

än att alla skolor ska erbjuda en likvärdig utbildning och det därför är statliga Skolverket som 

skall stå för kontrollen och inte kommunen.68 

 

                                                 
64 Motion 2006/07:A270 
65 Motion 2006/07:A270 
66 Motion 2008/09:Ub526 
67 Motion 2010/11:K424 
68 Motion 2008/09:Ub526 
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Civila rättigheter: Angående lagen om omskärelse av pojkar anser Miljöpartiet att det inte 

går att förbjuda omskärelse av omyndiga eftersom det är en så starkt rotad tradition att det i 

sådant fall skulle utföras illegalt. Dock är Miljöpartiet i princip emot omskärelse och menar 

att det är önskvärt att fenomenet minskar successivt för att sedan försvinna, de ser dock ingen 

annan lösning än att reglera hur utförandet skall ske.69 Angående religiös slakt står inga 

motioner att finna.  

 

Politiska rättigheter: Miljöpartiet föreslår i en motion etnisk kvotering som ett av många 

verktyg att bekämpa segregeringen.  

 

Segregation leder till utanförskap, okunskap och rasism. Statens uppgift måste därför 

vara att motverka ofrivillig segregation. Ett sätt att göra detta är att införa positiv 

kvotering; oavsett om det rör bostäder, studieplatser, statliga tjänster eller dylika 

områden.70  

 

Individ eller kollektiv 

Miljöpartiet har en förhållandevis kollektivistisk syn på samhället, att föreslå etnisk kvotering 

visar på det. En människa representerar på ett eller annat sätt sin grupp och inte bara sin egen 

person. 

 

Etnos eller demos 

Miljöpartiet skriver att tidigare svensk integrationspolitik har varit assimilationsinriktad och 

att svenska normer och värderingar har varit mallen för hur människor förväntas agera i 

samhället. Detta lutar åt en demos-inriktad medborgarskapssyn i och med att de vill förändra 

fenomenet svenskhet till att bli mer inkluderande.   

 

Allmänna eller riktade åtgärder 

Miljöpartiet förelår en introduktion för nyanlända invandrare71, detta är en riktad åtgärd mot 

invandrare baserad på deras förväntade specifika behov. På det stora hela anser dock MP att 

integration skapas via allmänna åtgärder, att det finns tillgång till bostad, sjukvård, arbete med 

mera, vilket betonas vara av vikt både för svenskar och för invandrare.72 

                                                 
69 Motion 2000/01:So42 
70 Motion 2005/06:Sf281 
71 Motion 2001/02:Sf31 
72 Motion 2001/02:Sf31 
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4.4 Centerpartiet 

 

Att främja eller inte främja minoritetskulturer 
Sociala rättigheter: Centerpartiet är positiva till modersmålsundervisning. Dock menar de i 

en motion att regeln att det måste finnas minst fem elever för att undervisning skall ske kan 

göra att invandrarelever väljer invandrartäta skolor för att få tillgång till undervisningen vilket 

ökar segregationen. En lösning enligt Centerpartiet är att låta anhöriga undervisa 

eleven/eleverna men i skolans lokaler. Detta skulle göra att fler får tillgång till 

modersmålsundervisning och minska segregationen.73 

 

Civila rättigheter: Centerpartiet uppvisar en vilja att reglera vissa religiösa uttryck som i 

dagsläget inte är reglerade enligt lag. Exempelvis vill man få till ett förbud mot burka och 

heltäckande slöja. Att bära olika religiösa symboler anser Centerpartiet vara en del av 

demokratin och religionsfriheten. Dock menar de att vissa symboler skall undantas, att täcka 

sitt ansikte av olika anledningar i offentlig miljö och på sitt arbete anser de skall förbjudas. 

Att bära heltäckande slöja av religiösa skäl beskrivs som en ”märklig sed” som inte passar in i 

ett demokratiskt och öppet samhälle.74 Även manlig omskärelse på barn vill Centerpartiet 

förbjuda. Omskärelse likställs med den kvinnliga könsstympningen och förslaget är att 

likställa dessa båda i lagen. Motiveringen är de konsekvenser omskärelse kan ha för den 

enskilde samt barnets religionsfrihet.75  

 

Politiska rättigheter: Centerpartiet anser inte att någon form av kvotering är önskvärt för att 

motverka ojämlik fördelning i exempelvis politiska organ.76 

 

Individ eller kollektiv 

Centerpartiet står för individualistisk syn på politiken vilket bland annat framgår i motviljan 

mot kvotering och den positiva synen på friskolor. 

 
 

 

                                                 
73 Motion 2005/06:Kr4 
74 Motion 2009/10:K250 
75 Motion 2008/09:So421 
76 Motion  2004/05:N398 
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Etnos eller demos 

Centerpartiet har en förhållandevis demos-inriktad syn på medborgarskapet. Inom 

demokratins ramar skall det ges utrymme för politiska och religiösa uppfattningar samt 

kulturella skillnader. Individualism ger ökad livskvalitet för den enskilde. Var och en skall själv 

bestämma hur denne vill inrätta sitt liv.77 

 

Allmänna eller riktade åtgärder 

Centerpartiet förespråkar så generella åtgärder som möjligt, exempelvis jobbpolitik och 

utbildning men har även en del riktade åtgärder såsom introduktion för nyanlända 

invandrare.78 

 

 

4.5 Folkpartiet 

 
Att främja eller inte främja minoritetskulturer 

 

Sociala rättigheter: Folkpartiet har en positiv syn på modersmålsundervisning och anser att 

det är viktigt för integrationen.79 Angående friskolor är Folkpartiet positiva men anser att 

religiösa friskolor bör granskas av Skolverket för att betona vikten av att följa läroplanen. 80 I 

en annan motion anser skribenterna att religiösa friskolor strider mot barns rätt att slippa 

påtvingas konfessionell undervisning som inte stämmer överens med personen övertygelse. 

Detta går i princip emot rätten för föräldrar att uppfostra sina barn i den tro de själva vill 

inklusive att bedriva den typen av skolor. Dock överordnas barnets rätt i detta fall och som 

avslutning nämns att offentliga medel inte skall avsättas för något som ej är förenligt med 

läroplanen.81 Att flickor ska få slippa simundervisning av religiösa skäl anser Folkpartiet i 

samma motion är fel, då de anser att detta beror på en ojämlik syn på kvinnor och män vilket 

går emot det svenska samhällets krav på likabehandling.82 

 

                                                 
77 Motion 2001/02:A226 
78 Motion 2005/06:Sf333 
79 Motion 2002/03:Sf226 
80 Motion 2003/04:Sf326 
81 Motion 2005/06:Ub312 
82 Motion 2003/04:Sf326 
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Civila rättigheter: Folkpartiet skriver i en motion angående religiös slakt att den nuvarande 

lagstiftningen bör ändras med hänseende till religionsfriheten och avvägningen mot 

djurskyddet. Det står också att lagen om förbud mot skäktning tillkom under en tid av 

antisemitism och att det förväntas ha påverkat lagens utformning. Dock framkommer inte hur 

lagen bör utformas i nuläget, mer än att det är regeringens uppgift att göra detta.83 I en annan 

motion föreslås att religiös slakt tillåts, dessutom motiveras det med dubbelmoralen i att tillåta 

import av halal- och koscherkött men förbjuda genomförandet av slakten i Sverige.84 

Ett exempel på vad som inte accepteras visar följande citat:  

 

Den som genom att utöva auktoritet, våld, kvinnlig könsstympning, praktisera 

tvångsäktenskap med mera vill upprätthålla ett kvinnoförtryck inom familjen eller 

släkten kan inte leva i Sverige. Även då dessa problem berör ett mindre antal, får vi inte 

blunda för att de existerar i vårt land. Det sätter svensk lag stopp för, och den lagen ska 

tillämpas. Valet av Sverige som tillflyktsort undan annat förtryck i hemlandet medger 

inte heller detta. Detta måste vara klart. Därför bör påföljden för liknande kränkningar 

av kvinnornas lika värde skärpas.85 

 

Vad gäller omskärelse finns inga motioner som behandlar det.  

 

Politiska rättigheter: Folkpartier förespråkar inte någon form av etnisk kvotering, med motiveringen 

att en person ska ses som en individ och inte en representant för sin grupp.86  

 

 

Individ eller kollektiv 

Folkpartiet betonar individens eget ansvar och handlingsutrymme över sin egen situation. I en 

motion står följande: 

”Sverige behöver en ny kurs i integrationspolitiken. En ny 
kurs med frigörelse av den enskildes initiativ och respekt för de nya små och 
fristående grupperna. En politik där spelrummet för individens och den nya 
gruppens initiativ och handling blir betydligt större än i dagens 
genomreglerade och överorganiserade samhälle.”87  

 

Detta citat visar på en fokusering på individen snarare än kollektivet, även om det även 

innefattar små grupper. 
                                                 
83 Motion 2005/06:Mj387 
84 Motion 2006/07:Mj292 
85 Motion 2003/04:Sf326 
86 Motion 2005/05:Sf383 
87 Morion 2000/01:Sf617 
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Etnos eller demos 

 
Kultur, folkpartiet talar om en liberalare kulturpolitik för att främja integration. Att människor 

med olika etniciteter möts inom kulturen och att det finns en mångfald inom denna.88 

Gällande att få tillgång till svenskt medborgarskap framhävs språket som en viktig faktor. Att 

behärska svenska ses som en förutsättning för integrering i samhället, därför förelås att detta 

skall vara ett krav för medborgarskapet.89  

 

Riktade eller allmänna åtgärder 

Folkpartiet uppvisar en lite varierad bild över generella och riktade åtgärder. I en motion står 

att de sociala och ekonomiska problem människor i betongförorterna drabbas av enbart kan 

lösas av dem själva genom att de ges makten att styra sina egna liv, och att projekt ”uppifrån” 

kommun och riksdag kommer att misslyckas. Fokus skall ligga på utbildning och företagande 

och åtgärderna skall vara generella. Folkpartiet menar att dessa åtgärder kommer att gagna de 

som bäst behöver dem, alltså de som står utanför arbetsmarknaden.90 

På det stora hela behandlar Folkpartiets integrationspolitik för år 2000 mestadels 

arbetsmarknadsfrågor, exempelvis en centralisering av arbetsförmedlingen. Att göra det 

enklare för företagande är en åtgärd som Folkpartiet vill vidta för att minska arbetslösheten 

och därmed även segregationen.91 Arbetsmarknadsfrågorna som behandlas är allmänna 

åtgärder eftersom de syftar till att förändra arbetsmarknaden via olika regleringar snarare än 

att utföra gruppinriktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Folkpartiet betonar också att 

människor på arbetsmarknaden är fria varelser men ansvar och vilja att lösa sin egen situation 

och att staten inte enbart skall leverera färdiga lösningar till dem.92 Kritik riktas även mot 

AMS för att de inte har någon förklaring eller lösning på varför invandrare är arbetslösa i 

högre grad än svenskar, Folkpartiet kritiserar den storskaliga samhällsplaneringen för dessa 

skillnader. De hävdar även att arbetsmarknadspolitiska åtgärder för invandrare som ej är helt 

nödvändiga, exempelvis att lära sig språket, bidrar till att invandrarna i och med att de i flera 

                                                 
88 Motion 2000/01:Kr346 
89 Motion 2003/04:Sf326 
90 Motion 1999/2000:Fi15 
91 Motion 2000/01:A263 
92 Motion 2000/01:A217 
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år tvingas stå utanför den ”riktiga” arbetsmarknaden blir till andra klassen arbetskraft när de 

sedan skall söka ett arbete.93 

 

4.6 Moderaterna 

 
Att främja eller inte främja minoritetskulturer 

Sociala rättigheter: Moderaterna anser att friskolor är en självklarhet så länge de inte strider 

mot de grundläggande kvalitetskraven som finns för skolan. Vad gäller religiösa friskolor 

motsätter sig Moderaterna en särskild granskning av de religiösa friskolorna med 

motiveringen att det är en orättfärdigad särbehandling och menar att dessa skolor skall 

granskas på samma sätt som andra skolor. 94 Moderaterna betonar också vikten av 

modersmålsundervisning, främst motiverat med att det är positivt för inlärningen att ha ett 

fungerande modersmål.95 

 

Civila rättigheter: som exempelvis kan gälla undantag från vissa lagar på religiös grund 

säger Moderaterna nej till religiös slakt utan bedövning. I en motion påstås att det redan finns 

en kompromiss i vilken djuret bedövas innan slakt som upplevs som godtagbart av religiösa i 

Sverige.96 Moderaterna anser även att ett förbud mot manlig omskärelse bör komma till stånd 

när det handlar omyndiga pojkar. Detta motiveras med FN:s barnkonvention barnets rätt till 

integritet, respekt och att skyddas mot övergrepp, även att när barns intresse kolliderar med 

vuxnas så är det barnets intresse som skall beaktas.97 I en annan motion skrivs att angående 

DO:s beslut att låta en polis bära slöja till uniformen är det oacceptabelt, och motiveras av 

ordningsföljder av att tillåta olika huvudbonader, exempelvis att en polis skulle bära ett visst 

fotbollslags keps vid arbetet vid en match.98 

 

Politiska rättigheter: Gällande kvotering är Moderaterna emot all form av kvotering.  

”Kvotering bortser från det faktum att individer har fler delar i sin identitet än vilket kön, 

etnicitet, ålder eller annan tänkbar grupp som man väljer att definiera sig som tillhörig.”99 De 

menar att kvotering inte löser problemet med den reella ojämlikheten utan bara döljer 

                                                 
93 Motion 2000/01:A217 
94 Motion 2005/2006:Ub342 
95 Motion 2004/05:Sf237 
96 Motion 2009/10:Mj354 
97 Motion 2009/10:So641 
98 Motion 2003/04:Ju259 
99 Motion 2005/06:Ub261 
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symptomen. Andra åtgärder måste vidtas för att förändra samhället, åtgärder som inte är 

diskriminerande. Moderaterna skriver att det är en etnisk diskriminering mot andra etniska 

grupper att exempelvis kvotera in en viss etnisk grupp i ett organ.100  

 

Individ eller kollektiv 

Moderaterna betonar individens valfrihet starkt, exempelvis när det handlar om rätten att välja 

en skola utifrån vad som bäst passar ens egna behov. Att skolan skall bli mer individualiserad, 

och att bryta kollektiviseringen betonas starkt av Moderaterna101 Detta påstås underlätta för 

individens möjlighet att utvecklas men kan samtidigt stå i konflikt med kollektivets bästa, 

exempelvis att mångfalden i skolan går förlorad. Motviljan mot kvotering spelar också in, 

som de menar är en kollektivistisk åtgärd, och anser att människan är mer än medlem av en 

specifik grupp.102 

 

Etnos eller demos 

Moderaterna betonar att svenskheten måste vara mer inkluderande, att exempelvis kalla 

personer med en utlandsfödd förälder för invandrare är inte önskvärt då det verkar 

exkluderande. Att vara svensk menar Moderaterna är att vara delaktig i samhället men betonar 

samtidigt att det ligger i individens egna händer.103 I allmänhet förespråkar Moderaterna en 

demos-inriktad medborgarskapssyn, dock med en stark fokus på individens eget ansvar för sin 

delaktighet i samhället.  

 
Riktade eller allmänna åtgärder 

Moderaterna säger sig vara emot riktade åtgärder, att föra en särskild integrationspolitik och 

vill istället göra det enklare för alla oavsett ursprung att åstadkomma det personen själv vill. 

Så långt det är möjligt skall åtgärderna vara generella men dock individanpassade.104 Sitt 

tydliga avståndstagande från kvotering visar även detta på en motvilja mot riktade åtgärder.  

 

                                                 
100 Motion 2005/06:Ub261 
101 Motion 2004/05:Sf237 
102 Motion 2005/06:Ub261 
103 Motion 2004/05:Sf237 
104 Motion 2003/04:Sf18 
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4.7 Kristdemokraterna 

 
Att främja eller inte främja minoritetskulturer 

Sociala rättigheter: Kristdemokraterna är positiva till modersmålsundervisning. De är även 

positiva till konfessionella friskolor och anser att det skulle vara diskriminerande och 

dessutom strida mot Europakonvention att enbart förbjuda friskolor av religiös art.105 

 

Civila rättigheter: Angående omskärelse av pojkar anser Kristdemokraterna att den är djupt 

motiverad i religionen och därför omfattas av religionsfriheten. Alltså bör det vara tillåtet.106 

Kristdemokraterna föreslår också att en religionsombudsman införs för att säkra 

religionsfriheten och dess uttryck, vilket bland annat innefattar manlig omskärelse, kosher- 

och halalslakt mm.107 Kristdemokraterna är försiktigt positiva till religiös slakt, i en motion 

välkomnar de en utredning om möjligheterna till en lagändring108, i en annan motion uttryck 

viljan till en direkt lagändring som visar mer respekt för religionsfriheten.109 

 

Politiska rättigheter: Kristdemokraterna vill öka inflytandet i politiken för personer med 

utländsk bakgrund, målet skall vara att de politiska organens sammansättning motsvarar den i 

samhället i övrigt, annars blir det ett legitimitetsproblem.110 Hur detta skall uppnås framgår 

inte.  

 

Individ eller kollektiv 

Kristdemokraterna har en förhållandevis individualistisk syn på politiken. De är emot 

kvotering111 och för friskolor vilket visar på en syn på människan som enskild individ och 

även värderar individens valfrihet högt.   

 

 

 

 

                                                 
105 Motion 2005/06:K398 
106 Motion 2000/01:So45 
107 Motion 2004/05:K316 
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Etnos eller demos 

Kristdemokraterna anser att man bör utvidga begreppet om vad som är svenskhet för att 

innefatta fler, att det idag är majoritetens bild som dominerar. Detta bör göras genom att 

omforma bland annat studieväsendet till omfatta språkliga minoriteters bidrag till historien.112 

Detta är ett försök att omfatta fler i demoskulturen.  

 

Allmänna eller riktade åtgärder 

Kristdemokraterna skriver att åtgärder behövs för att underlätta för invandrare. Många av 

dessa är riktade åtgärder. Exempelvis förslaget om ett så kallat mentorssystem för högskolan 

där högskolestudenter med invandrarbakgrund fungerar som mentorer för att locka 

gymnasieelever med invandrarbakgrund att studera vidare. Även förslaget om ett speciellt 

skattebefriat etableringskonto där invandrare kan sätta in pengar för att kunna starta företag i 

framtiden är en riktad åtgärd. 113 

 

    

4.8 Sverigedemokraterna  
 

Att främja eller inte främja minoritetskulturer 

Sociala rättigheter: Sverigedemokraterna anser att modersmålsundervisning skall 

bortprioriteras till förmån för en förstärkt svenskundervisning.114  De anser även att den 

underminerar den gemensamma identiteten i samhället.115 Angående kulturell mångfald anser 

Sverigedemokraterna att det är av ondo. Ett exempel på detta är påståendet att det föreligger 

ett samband mellan känslan av samhörighet i ett samhälle och homogeniteten, citerat av 

statsvetaren Vernon Bogdanor som hävdar att heterogenitet form av stor invandring hotar 

denna känsla som ligger till grund för välfärdssamhället.116 

Gällande civila och politiska rättigheter har Sverigedemokraterna ingen motion som 

behandlar detta. 
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Etnos eller demos 

Sverigedemokraterna uppvisar en starkare bild av medborgarskapet som etniskt än de flesta 

andra partier. Att invandrare måste följa svenska lagar är ett återkommande inslag i den 

Sverigedemokratiska integrationspolitiken. Dock kan man här utläsa även en form av etnisk 

fokus, detta citat angående anhöriginvandring; ”Bägge parter skall underteckna en 

anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa 

förmåga och att följa svenska lagar och regler.”117 En etnisk syn på medborgarskapet uppvisas 

även här, angående invandrares assimilering i samhället;        

Sverigedemokraterna tror inte på mångkulturalism, eller någon annan 
segregationspolitik, som en hållbar modell att bygga ett harmoniskt och välfungerande 
samhälle på. Vårt samhälle bygger istället på gemenskap och delaktighet. Vi vill bryta 
segregationen genom att gå från mångkulturalism till en politik som värnar nationen 
och den gemensamma identiteten. Vår modell för att ena landet och hålla ihop landet 
går ut på att å ena sidan ställa krav på invandrare som kommer till Sverige att de ska 
anpassa sig efter svenska lagar, normer, värderingar och sociala koder. Och å andra 
sidan framhäva det svenska språket och den svenska kulturen, historien och identiteten. 
Vi vill sluta dela ut skattemedel till segregerande verksamheter såsom etniska friskolor 
och kulturföreningar och istället satsa betydligt mer resurser på verksamheter som 
bevarar, stärker och levandegör det svenska kulturarvet. Vi vill sluta dela ut 
skattemedel till modersmålsundervisning och istället lägga mer resurser på att stärka 
undervisningen i svenska.118 

Det är alltså förutom en stark fokus på lagar, regler och språk som alla är faktorer som räknas 

till demos även betydande att ett lands invånare skall ha samma värderingar, sociala koder, 

kultur etc. Ett betonande av en gemensam kultur för att ett land skall fungera visar även detta 

på en etnisk medborgarskapssyn.  

 

Individ eller kollektiv, Allmänna eller riktade åtgärder 

Det är svårt att utifrån Sverigedemokraternas motioner utläsa vilken syn de har på dessa två 

spänningsförhållanden eftersom politiken handlar i första hand om att begränsa invandringen, 

och ta bort minoritetsrättigheterna. En tolkning kan bli att allmänna åtgärder är att föredra 

eftersom de exempelvis är emot modersmålsundervisning som ju är en riktad åtgärd. 
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5. Slutsatser och diskussion 
 

Gällande att främja minoritetskulturer är svenska riksdagspartier i princip i gemensam linje 

vad gäller de sociala rättigheterna. Alla utom Sverigedemokraterna är positiva till 

modersmålsundervisning vilket bekräftar att det är en stark del av den svenska mångkulturella 

politiken. Friskolor är alla riksdagspartier positiva till utom Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna är dock lite restriktiva till konfessionella sådana. 

 

De civila rättigheterna är däremot omtvistade. En önskan om undantag från gängse regleringar 

gällande slakt av religiös art återfinns bland en del av partierna, däribland Kristdemokraterna, 

Socialdemokraterna och Folkpartiet. Moderaterna säger sig vara emot med hänvisning till 

djurskyddet. Angående den manliga omskärelsen är bara Kristdemokraterna för, de andra 

partierna som invänder mot detta betonar barnets rätt till religionsfrihet och sin egen kropp i 

motsats till de vuxnas rätt att uppfostra sitt barn i enlighet med sin tro. Motivet enligt 

Kristdemokraterna är att både omskärelse och religiös slakt är en så stor del av religionen att 

det måste tillåtas, även att KD vill införa en religionsombudsman visar på en stor respekt för 

människors religiösa uttryck vilket kanske inte är så konstigt med tanke på partiets 

konfessionella bakgrund. 

 

Den mångkulturella politiken som förs skall självklart föras i enlighet med religionsfriheten. 

Dock uppkommer en del inskränkningar i denna när politikerna anser att den inkräktar på 

andra värden, som en demokratisk värdegrund, barnets bästa, djurskyddet eller jämställdhet 

mellan man och kvinna. Vid en sådan krock är det i många fall religionen som får backa.  

 

En del av religionsfriheten är också rätten till frihet från religion. Med detta kan man försvara 

ett förbud mot religiösa friskolor, omskärelse etc eftersom det strider mot ett barns rätt att 

växa upp i religionsfrihet. I praktiken kan dock detta bli en paradox, när föräldrarnas rätt att 

utöva sin religion anses omfatta att omskära sina söner vilket strider emot dessa barns rätt att 

slippa bli påverkade av religiösa ingrepp.  

 

Att vilja reglera något som idag ej är lagreglerat kan ses som ett sätt att motverka 

minoritetskulturer när det handlar om att reglera en minoritetsgrupps utövande av sin religion. 

Detta är något som alla partier utom KD och i viss mån MP vill när det handlar om den 

manliga omskärelsen. Dock grundar sig hela diskussionen i huruvida omskärelsen anses 
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orsaka skada eller lidande för barnet vilket ändå gör att det inte kan anses vara ett sätt att 

motverka minoritetskulturer, utan att skydda ett barn från något som anses skadligt. Värt att 

nämna är också att många motioner hänvisar till vetenskapen, att den numer visar på 

omskärelsens skada för barnet samt förkastar teorin om omskärelsens hejdande inverkan på 

spridandet av HIV. Detta utan att referera till en källa, vilket åtminstone i mina ögon drar ner 

trovärdigheten i påståendena. 

 

De politiska rättigheterna är inte så specifika för kulturella minoriteter utan etnisk kvotering är 

ett undantag som enbart förespråkas av Miljöpartiet. Även Vänsterpartiet utmärker sig genom 

att föreslå en utvidgning av rösträtten till vissa icke-medborgare. 

 

Så till politikens utförande, det finns inte särskilt stora skillnader mellan riksdagspartierna 

gällande huruvida den skall skötas via allmänna eller riktade åtgärder. De allra flesta motioner 

betonar vikten av att ha så generella åtgärder som möjligt. Dock har alla partier någon form av 

riktade åtgärder, både av ekonomisk- och behovsmässig art, exempelvis 

modersmålsundervisning som är en åtgärd riktad till personer med annat modersmål än 

svenska. Blocken skiljer sig åt såtillvida att alliansen förespråkar en renodlad jobbpolitik för 

att få ut nyanlända på arbetsmarknaden, medan vänstersidan hellre ser andra typer av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

 

Var det föreligger en större variation är i huruvida om de har en individualistisk eller 

kollektivistisk ideologi. Individens valfrihet går före kollektivets bästa i många fall, särskilt 

när det handlar om friskolor vilket alla partier utom Vänsterpartiet är för. Vänsterpartiet har 

en renodlad kollektivistisk syn på politiska åtgärder, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har 

en mer kollektivistisk syn än Allianspartierna som betonar individualism starkt.  

 

Alla partier utom Sverigedemokraterna förespråkar en medborgarskapssyn som ligger närmast 

demos. De betonar språk, arbete, bostad och utbildning. Vikten av att bekämpa diskriminering 

som ett medel mot integration återfinns i alla partiers motioner utom Sverigedemokraterna. 

Det enda partiet som sticker ut lite i förhållandet etnos/demos är Centerpartiet som använder 

ett något etnocentriskt språk i motionen angående förbud mot manlig omskärelse. I denna 

motion skriver de att i länder som Iran och Saudiarabien är religionen lagbunden och 

tvingande, ”som i Sverige för hundra år sedan”. Där kan något som betecknas som medeltida 
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bestraffningar förekomma.119 Anledningen att det är ett uppseendeväckande sätt att uttrycka 

sig är för att Centerpartiet i princip knyter samman omskärelse, som faktiskt förekommer till 

stor del även bland kristna i USA exempelvis, med detta styrelseskick vilket även benämns 

som gammaldags. Detta gör att Centerpartiets motion framstår som något orientalistisk vilket 

innebär en Europacentrerad syn på öst, i synnerhet på islam och Mellanöstern som 

gammaldags och utvecklingsmässigt efter.120 Sverigedemokraterna står ändå som motpol i det 

mesta vad gäller synen på kulturell mångfald, i och med att de är det enda partiet som uttalat 

säger sig vara emot en kulturell mångfaldspolitik.  

 

Något som skulle vara mycket intressant skulle vara att göra om denna jämförelse vid slutet 

av denna eller nästa mandatperiod för att se om och i så fall hur partiernas politik förändrats 

gällande mångfaldspolitiken. Detta för att se om Sverigedemokraterna lyckats sprida sin tro 

på assimilering istället för integrering till något eller några av de andra partierna, eller om 

integrationspolitiken förändras på något annat sätt.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                                 
119 Motion 2008/09:So421 
120 Said, 1978, s 325 
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