Växjö Universitet
Institutionen för samhällsvetenskap

Moderaternas,
Sverigedemokraternas och
Socialdemokraternas
integrationspolitik
‐ med fokus på arbetsmarknadsintegration,
bostadssegregation och språkkunskap

G-3 uppsats i statsvetenskap
VT 2010
Nerdina Avdic
Handledare: Carina Gunnarson

Abstract
The purpose of this essay is to compare the integration policy between Socialdemokraterna,
Moderaterna and Sverigedemokraterna with focus on labor-market integration, housing
segregation and language knowledge. The international immigration has in recent years increased
significantly and this has also enriched the receiving countries and still the numbers of extreme
right parties have increased. In Sweden a racist populist party, Sverigedemokraterna, are only a
few steps away from entering the parliament.

The question in focus is: What differences or similarities are there between the integration
politics between Moderaterna, Socialdemokraterna and Sverigedemokraterna with focus on the
areas housing, work and language?

By applying the theoretical framework to the data, I have been able to present answers and build
up an analysis. The study concludes that there are more similarities than differences in the
integration policy between Moderaterna and Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna on the
other hand have very radical integration politics in comparison to the two other parties.

Keywords: Integration policy, integration, immigrants, labor-market integration, housing segregation,
language knowledge, Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna.
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1. Introduktion
På senare år har den internationella migrationen ökat i stor utsträckning. Invandringen har varit
en betydelsefull förutsättning för den ekonomiska tillväxten i landet samt framväxten av ett
välfärdssamhälle(Södergarn 2000:1). I många avseenden har immigrationen berikat de
mottagande länderna. Trots detta är det ändå invandringens problematiska sidor samt kostnader
som lyfts fram i offentliga diskussioner. Detta görs vanligtvis med fokus på invandrares
svårigheter att komma till rätta på arbetsmarknaden, samhällslivet, politiken och i den svenska
kulturen (Södergarn 2000:1). Ländernas oförmåga att hantera den nya etniska och kulturella
mångfalden har skapat allvarliga hot om segregation och marginalisering. Tillsammans med
utslagningen från arbetsmarknaden av lågutbildade personer i den infödda befolkningen har detta
bidragit till grogrund för högerpopulistiska rörelser med nationalistiska och rasistiska drag
(Socialdemokraternas partiprogram s. 2).

Under de senaste åren har populistiska partier som öppet uttrycker sin främlingsfientlighet blivit
ett varaktigt inslag i den europeiska politiken. Populistiska partier är ofta missnöjda med hur ett
land styrs. Deras lösningar på komplexa politiska och ekonomiska problem är ofta väldigt enkla
och fundamentala. De vill förändra världen på ett drastiskt sätt och anser att detta bör göras så
snabbt som möjligt och utan några kompromisser. De konventionella partierna däremot oavsett
om de är höger eller vänster på skalan tenderar att ha en långsiktig strategi till problemlösning.
Populistiska partier karakteriseras av viljan att vinna röster från de missnöjda människorna i
samhället (Jungar, Ann-Catherine). Högerextrema partier är ofta svåra att definiera men det finns
vissa faktorer som de har gemensamt. Några gemensamma punkter är nationalism,
främlingsfientlighet, rasism, anti-demokrati och stöd för en stark stat. En del av den
högerextrema ideologin är också att man känner enorm fosterlandskärlek, betonar vikten av
säkerhet och trygghet, etnisk identifikation samt uteslutning partier (Hainsworth 2000:9).

Immigranter, invandrare och andra etniska grupper har blivit framträdande syndabockar för den
högerextrema politiken. Genom sin integrationspolitik och fosterlandskärlek gör man en
åtskillnad mellan ”oss” och ”de andra” och skapar rasism och intolerans i samhället. Immigranter
och flyktingar, speciellt från utvecklingsländer, ses som roten till alla problem som finns i
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samhället (Hainsworth 2000:11). Arbetslöshet och osäkerhet bidrar till att partierna vinner röster
och återigen länkas dessa till immigration och identitet (Mudde 2000:11)

I det senaste riksdagsvalet 2006 fick Sverigedemokraterna, ett högerextremt parti, 2,9 procent av
rösterna och står på tröskeln till att komma in i riksdagen. Ju fler konsekvenser som vi ser att ett
utanförskap innebär desto fler blir kraven på en ökad integration. Känslan av utanförskap kan få
ödesdigra konsekvenser och en av de största kan vara att de demokratiska spelreglerna hotas.
Sverigedemokraterna får allt mer stöd av det svenska folket och kommer de in i riksdagen finns
risken att de blir ett vågmästarparti vilket skrämmer de andra partierna. Partier tenderar att följa
varandra och vi har redan sett spår på detta hos till exempel Vellingemoderaterna som uttrycker
samma rasistiska språk som Sverigedemokraterna. Kan detta öka frestelsen hos andra etablerade
partier att ta ett steg i samma riktning?

Jag vill göra en komparativ studie av de två största partiernas, Moderaternas och
Socialdemokraternas, samt de främlingsfientliga Sverigedemokraternas integrationspolitik för att
se vilka skillnader samt likheter som kan finnas mellan dessa. Faktorer som framför allt
förknippas med integrationssvårigheter är arbetsmarknadsintegration, bostadssegregation samt
språk och det är just dessa områden som kommer att ligga i fokus vid studien av de tre partierna.

2.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att se hur de valda partiernas integrationspolitik ser ut. Vilka
skillnader och likheter finns det.

Frågeställningen som uppsatsen kommer att utgå från är en beskrivande frågeställning och lyder:
Vilka skillnader och likheter finns det mellan moderaternas(M), socialdemokraternas (S)och
sverigedemokraternas(Sd) syn på integrationspolitik med fokus på områdena arbete, bostad och
språk?

Hur vill partierna åtgärda problemen med:
Arbetsmarknadsintegration – Hur ska man få ut de invandrare som är arbetslösa/lever på
bidrag på arbetsmarknaden?
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Bostadssegregation – Hur ser dagens etniska bostadssegregation ut? Vad skall göras för
att motverka segregationen?
Språkkunskap – Vilka problem är det som finns med dagens svenska undervisning t.ex.
SFI(Svenska för invandrare)? Hur vill partierna åtgärda dessa?
Dessa är problemområden för partierna eftersom de är viktiga delar i integrationen av invandrare.
Utan språkkunskaper i svenska är det svårt att överhuvudtaget söka ett arbete. Det är viktigt att ha
ett jobb för att kunna utvecklas och idag är det svårt för invandrare att överhuvudtaget komma in
på arbetsmarknaden. För att komma bort från segregeringen är det viktigaste att man utvecklas.

1.2 Avgränsning
I denna uppsats kommer fokus att ligga på Moderaternas, Socialdemokraternas och
Sverigedemokraternas

integrationspolitik

på

områdena

arbetsmarknadsintegration,

bostadssegregation och språkkunskap. Syftet är att t a reda på hur deras integrationspolitik ser ut,
vilka skillnader och likheter finns. Det är de senaste dokumenten om integrationspolitik på de tre
områdena som finns tillgängliga på deras hemsidor som kommer att behandlas. Dessa tre
områden har valts på grund av att de anses vara problemområden.

1.3 Disposition
Denna uppsats är upplagd så att nästa kapitel behandlar teorin samt förklarar analysmodellen som
kommer att användas. Efter detta presenteras tidigare forskning som efterföljs av kapitlet metod
och material samt källkritik . Nästa kapitel utgörs av definition av begrepp som är relevanta för
denna studie. Därefter presenteras moderaterna och deras integrationspolitik på de tre
problemområdena, vilket följs av en likadan presentation av socialdemokraternas och
sverigedemokraternas integrationspolitik. Detta efterföljs av en analys samt tre analysscheman
där teoriavsnittet tas till hjälp för att försöka besvara frågeställningen som ligget till grund för
denna uppsats. I det sista och avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser.
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2. Teori
För att underlätta analysen av uppsatsen kommer tre centrala begrepp från Jörgen Hermanssons
bok ”Kommunism på svenska” att ligga till grund. Dessa tre begrepp är ”varat”, ”börat” och
”görat”. Ett av statsvetenskapens mest centrala analysobjekt, enligt Hermansson, är just partier.
För att undersöka ett partis liv och utvecklig kan man titta på tre skilda synpunkter nämligen,
ideologin, partiets faktiska politik samt partiets organisation. Eftersom denna studie fokuserar på
ideologierna kring invandrarpolitiken hos de tre partierna faller de två sistnämnda bort.

För att på ett fruktbart sätt strukturera innehållet i de olika partiernas politik på områdena
arbetsmarknadsintegration, bostadssegregering och språkkunskap, kommer tre olika begrepp att
urskiljas. Olika partier lägger olika vikt vid olika saker. Det är inte vad partiet vill göra som är
intressant utan hur de vill utföra det. Det första begreppet beskrivs av Hermansson som ”varat”
och innebär hur partiets politik, i mitt fall integrationspolitik, faktisk ser ut idag. Hur det
existerande värderas beror på vilka mål man har inom partiet och här kommer vi in på
Hermanssons andra begrepp. Det andra begreppet kallas för ”börat” och innefattar hur partiet
anser att saker och ting borde vara i framtiden, vilka mål man har. Den sista komponenten är
”görat” vilket är de idéer som handlar om hur man tar sig från ”varat” till ”börat”. ”Varat” och
”börat” är inte så problematiska och där kan man oftast enas utan det är i ”görat” som det ofta
brister. Partier kan ha liknande mål men olika tillvägagångssätt för att ta sig dit (Hermansson
1984:28–29).

För tydlighetens skull har ”varat” i denna uppsats kommit att kallas för verklighetsuppfattning.
”Börat” kommer att kallas för mål för framtiden och ”görat” för handlingsrekommendationer. Det
är dessa tre uttryck som kommer att användas när materialet analyseras. För att underlätta för
analysen kommer tre enkla analysscheman för de valda problemområdena att göras. Ett
analysschema kommer att göras för arbetsmarknadsintegration, ett för bostadssegregation och ett
för språkkunskap enligt schemat nedan:
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2.1 Exempel på analysschema
Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna
Verklighetsuppfattning
Mål för framtiden
Handlingsrekommendationer
Verklighetsuppfattningen motsvarar respektive partis uppfattning om de faktiska förhållandena
som råder ifråga om arbetsmarknadsintegration, bostadssegregering och språkkunskap. Mål för
framtiden syftar på partiernas yttersta mål i fråga om de tre ovanstående områdena.
Handlingsrekommendationer

motsvarar

vad

som

bör

göras

inom

områdena

arbetsmarknadsintegration, bostadssegregering och språk för att uppnå de mål som partierna har
för framtiden. Området arbetsmarknadsintegration syftar på olika sätt att hjälpa invandrare som
lever på bidrag eller som har svårigheter att hitta arbete att finna ett arbete och att bli
självförsörjande. Det viktiga här är att få invandrarna att komma ut på arbetsmarknaden.
Bostadssegregering syftar på områden där det råder etnisk segregering och där bidragsberoendet
är stort och området inte så populärt. Med språkkunskap menas först och främst svenska för
invandrare, vilka svagheter som finns i utbildningen och hur de kan rättas till. Detta
analysschema kommer under studiens gång att fyllas med nyckelord från respektive parti och på
så sätt underlätta analysen och möjligheten att se skillnader och likheter i partiernas
invandrarpolitik.

3. Tidigare forskning
Det finns mycket forskning som har gjorts på området svensk integrationspolitik men ingen
forskning som jämför just dessa tre partiernas integrationspolitik har hittats. En liknande studie
har gjorts av Anders Berglund 2005, som behandlar just ämnet integrationspolitik med fokus på
en jämförande studie av de sju riksdagspartiernas syn på integrationspolitik. Han har också valt
att fokusera sig på de tre problemområdena arbetsintegration, boendesegregation och språk för att
undersöka hur integrationspolitiken ser ut i respektive riksdagsparti. Frågan som uppsatsen vill
söka svar på är om integrationspolitiken överhuvudtaget fungerar eller om de politiska partierna
är så oense i frågan att det inte är möjligt att komma överens om vilka åtgärder som behövs.
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Det resultat som han kommer fram till är att partiernas åtgärder skiljer sig visserligen men att de
alla har samma mål och det är att uppnå en politik där alla människor har samma värde. Trots att
medvetenheten finns där så kvarstår problemen. En annan avhandling har skrivits av Lena
Södergran och heter Svensk invandrar- och integrationspolitik – en fråga om jämlikhet,
demokrati och mänskliga rättigheter. Södergran kommer i början fram till att svensk
invandrarpolitik inte lyckas leva upp till sina ambitioner att bygga ett samhälle som är mer
demokratiskt, mångetniskt och jämlikt. Hon lyfter fram invandrarpolitiska misslyckanden och
varför de har uppstått, dess brister och så vidare. Det resultat som hon kommer fram till är
integrationsmöjligheterna beror på samhälleliga och strukturella villkor. Misslyckanden måste
först och främst läggas på de mest centrala aktörerna i svenskt samhällsliv samt på stat och
kommuner men även i strukturella förhållanden. Södergran menar på det stora hela att skapandet
av en speciell politik för invandrare har bidragit till utanförskapet. Detta framför allt genom att
man pekar ut invandrare som avvikande med en rad negativa egenskaper. Hennes förslag är att
ersätta integrationspolitiken/invandrarpolitiken med en sorts jämlikhetspolitik som då borde
fungera bättre som en sammanfattande symbolisk beteckning för det övergripande politiska målet
för politikerområdet. Detta skulle fungera som ett signalement att politiken riktar sig till en del av
befolkningen som en del av ”oss”.

Integrationspolitiken är ett utforskat område i sig men jag har inte hittat någon forskning som
specificerar sig på att undersöka likheter och skillnader mellan just dessa partier.
Sverigedemokraterna har under senare tid fått allt mer uppmärksamhet och utmanar de etablerade
partierna och deras politik. Därför anser jag att det är relevant att jämföra just dessa partier. Med
denna forskning vill jag visa på att det finns forskning inom detta ämne men att ingen liknande
studie där man jämfört just dessa partier har gjorts.

4. Metod och material
Denna uppsats kommer att bygga på en komparativ studie av de tre partiernas integrationspolitik.
Material som finns tillgängligt på partiernas hemsidor så som partiprogram, principprogram,
integrationsrapporter, handlingsprogram samt annat som beskriver deras politik i avseendet av
integrationspolitik kommer att samlas in och analyseras. Fokus kommer ligga på tre
problemområden

inom

integrationspolitiken

nämligen

arbetsmarknadsintegration,
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bostadssegregering samt språkkunskap. Genom att göra en jämförelse av dessa tre kommer man
på ett tydligt sätt se hur dessa partier för sin integrationspolitik samt urskilja vilka möjliga
likheter eller skillnader som finns dem emellan. En kvalitativ bedömning kommer att göras där
materialet av de tre valda problemområdena i respektive parti kommer att analyseras och
sammanställas. Detta kommer att göras med hjälp av en teori som baserar sig på Hermanssons
”varat”, ”börat” och ”görat” samt ett analysschema som skall vara till hjälp vid analysen.
Ytterligare relevant litteratur kommer att användas för att operationalisera begrepp som är
nödvändiga för denna studie, till detta kommer rapporter från regeringskansliet, svenska
kommunförbundet och liknande att användas. En kvantitativ bedömning är i detta fall inte möjlig
just för att det inte är någonting som mäts eller räknas utan det är snarare text och idéer som
analyseras.

4.1 Källkritik
Integration och integrationspolitik är begrepp som får väldigt många träffar vid sökning på
internet, som inte alltid kan vara tillförlitliga. Dessa samt andra begrepp som har varit
nödvändiga att definiera har vissa varit väldigt svåra att hitta definitioner på. Jag har valt att utgå
från rapporter utförda av integrationsberedningen samt regeringskansliet eftersom dessa organ är
inflytelserika aktörer inom respektive områden anses de vara tillförlitliga. De tre partiernas

integrationspolitik som jag har använt mig av i denna studie är sannerligen färgade av
partipolitisk propaganda men detta är något som man får räkna med när man gör denna typ av
studie. Det var dock stor obalans mellan partierna angående hur mycket fakta som var tillgänglig.
Moderaterna och Socialdemokraterna hade relativt mycket fakta om deras politik på dessa
områden. Sverigedemokraterna däremot var väldigt oklara i de dokument som fanns tillgängliga,
det fanns nästan ingenting tillgängligt på dessa tre områden. De andra böcker som jag har använt
mig av är avhandlingar av olika slag. Jörgen Hermansson är professor i statskunskap vid Uppsala
universitet och har skrivit avhandlingen Kommunism på svenska som jag har baserat min teori på
och anses vara en tillförlitlig källa eftersom han är välbekant med sitt ämne. Vissa internetkällor
har använts dock nästan bara från partiernas hemsidor vilka kan ses som tillförlitliga. För att
stärka reliabiliteten och göra uppsatsen tillförlitlig har jag letat efter flera oberoende källor som
bekräftar samma sak. Genom att göra detta har jag kunnat få fram ett trovärdigt material. Det är
viktigt att relevant fakta finns säkrade från flera håll och att de dessutom stämmer överens vilket de
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gör. Jag anser att mina källor har den relevans som behövs för att uppsatsen skall få den

vetenskapliga bakgrund och innehåll som är nödvändigt.

5. Definition av begrepp
Invandrare
Begreppet invandrare är inte enkelt att definiera eftersom det är brett och saknar generell
definition. Därför är det viktigt att definiera exakt vad som menas med invandrare i denna
uppsats. Definitionen till begreppet som används baseras på myndigheternas definition av vad
begreppet invandrare innebär. Invandrare är ett begrepp som används för personer som är födda
utomlands eller utländska medborgare som har flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig,
antingen tillfälligt eller permanent. Alla folkbokförda personer i Sverige som antingen är utrikes
födda eller är utländska medborgare räknas också som invandrare. Människor som endast
tillfälligt bor i Sverige räknas oftast inte som invandrare i vardagligt tal. Även utlänningar som är
födda i Sverige räknas vanligtvis till invandrarna. (Regeringskansliet 2000:19-20).

Integration
“Integration är när alla känner ansvar för samhället i dess helhet. Det är när alla människor
känner samhörighet och har en plats i samhället. Integration betyder jämlikhet, samförstånd och
respekt mellan människor med olika social och etnisk bakgrund. För att ett öppet och integrerat
samhälle skall kunna fungera krävs dessutom gemensamma rättsnormer, gemensamma
mötesplatser och ett gemensamt språk som vi kan kommunicera med oavsett vilka andra språk vi
kan.” (Integrationsberedningen 1999: 20)

Integrationspolitik
Integrationspolitikens uppgift är att skapa lika möjligheter och rättigheter för alla oavsett etnisk
och

kulturell

bakgrund.

Hela

befolkningen

och

samhällsutvecklingen

berörs

av

integrationspolitiken. Genom t.ex. arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik skall staten
fastställa mål för vad som bör uppnås inom olika samhällsområden. En av integrationspolitikens
mål skall vara att ha en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.
Samhällsutvecklingen skall kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans där alla oavsett
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bakgrund skall vara ansvariga och delaktiga i. Man måste skapa förutsättningar för individer att
själva kunna försörja sig och vara delaktiga i samhället. Integrationspolitiken skall förebygga och
motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism men också värna om grundläggande
demokratiska värden och värna för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter
(Regeringskansliet 2000:18-19).

Arbetsmarknadsintegration
Anses vara en huvudförutsättning för goda relationer mellan olika grupper i samhället. Lyckad
arbetsmarknadsintegration anses vara nyckeln till integrationsprocessen som helhet. Det betyder
oerhört mycket att få känna sig behövd och att visa att man genom eget arbete är en tillgång för
samhället. Arbetsmarknadsintegration innebär att känna att man behövs i samhället och att man
behöver samhället (ömsesidigt beroende) (Integrationsberedningen 1999:19).

Bostadssegregation
I detta fall är det etnisk boendesegregation som det handlar om. Etnisk segregering innebär att
andelen invandrare lever åtskilda dvs. att andelen invandrare är hög i vissa stadsdelar och låg i
andra stadsdelar. Segregationen skapar i storstadens skala slagkraftiga barriärer mellan
människor. Det skapas ofta en social åtskillnad som kan ge upphov till social distans mellan olika
befolkningsgrupper, som t.ex. mellan svenskar och invandrare. Denna separation kan bidra till
misstänksamhet, konstruktion av vi och dem gränser samt ett ömsesidigt utanförskap.
Invandrarna är oftast den samhällsgrupp som socioekonomiskt koncentreras till segregerade
områden (Kuusela 1991:8-9).

6. Moderaterna
Moderaterna har i sin integrationspolitik utvecklat ett handlingsprogram som inleds med dessa
ord: ”Moderat politik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika och har
samma människovärde; med olika drömmar och egna beslut att fatta. Alla ska ha rätt till respekt
för sin person och sina känslor – oavsett bakgrund, religion, social status, kön, ålder, sexuell
läggning eller etniskt ursprung. Människors rättigheter ska inte påverkas av dessa faktorer”.
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När det kommer till arbetsmarknadspolitiken är Moderaternas överordnade mål att förbättra
arbetsmarknadens funktion och skapa förutsättningar så att fler kan gå från utanförskap till
arbete. Utanförskapet minskar och delaktigheten i samhället ökar genom sysselsättning och
språkkunskaper. Det är därför av stor vikt att integrationen på arbetsmarknaden samt
språkutbildningen utvecklas och förbättras. (Moderaternas handlingsprogram). Moderaterna anser
att det är positivt att människor vill komma till Sverige men för att vi skall kunna ta del av
migrationens positiva effekter krävs det att dessa människor snabbt integreras och blir
självförsörjande. Idag integreras de flesta men fortfarande finns det en kravlöshet i Sverige som
accepterar att många under längre perioder är bidragsberoende. Stor grogrund för allvarliga
konflikter skapas om vi inte lyckas bättre med att se till att de som flyttar till Sverige försörjer sig
själva och accepterar landets grundläggande lagar och regler. En rimlig princip för dem som
kommer till Sverige är att ”Acceptera och bli accepterad!”, än omöjliga löften om att bli försörjd
av dem som redan bor här (Fler vägar in s.8). Ingen har rätt att begära att ett land ska ställa upp
med försörjning om skyddsbehov saknas. Alla skall istället arbeta och göra rätt för sig
(Moderaternas handlingsprogram).

Samtidigt som invandrare deltar i svenskundervisning skall de genom en lärlingsintroduktion så
snabbt som möjligt ha möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Man anser att invandrares
utbildningar och examina skall ha giltighet i Sverige och att de asylsökande så fort som möjligt
skall få möjlighet att börja arbeta eller utföra praktik. För att undvika diskriminering och få ut
invandrare på arbetsmarknaden anser Moderaterna att man skall införa ett anonymiserat
anställningsförfarande (Moderaternas handlingsprogram). En av de viktigaste delarna i en
fungerande integrationspolitik är enligt Moderaterna att kunna arbeta och försörja sig själv. I
dagens läge är det alldeles för svårt när man kommer som invandrare att ta sig in på den svenska
arbetsmarknaden. De problem som ligger bakom integrationspolitik är nästan bara
arbetsmarknadspolitiska problem. På grund av språkliga och kulturella problem är det svårt att få
arbete och bli självförsörjande. Detta bidrar till att många blir beroende av bidrag för att kunna
klara sig. Moderaternas mål är att alla skall bli delaktiga i det svenska samhället och försörja sig
själva. Sverige måste bli ett land där alla har ett arbete att försörja sig på istället för att vara ett
bidragsland (Moderaterna).
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Det finns flera områden i Sverige idag där barn växer upp i en omgivning där förebilder saknas,
få har jobb och bidragsberoendet får stort fäste. Idag är andelen utrikes födda hög bland de
boende i dessa områden (Moderaterna). Den stora bostadssegregeringen som idag existerar i
Sverige är ett stort problem. Asylsökande bosätter sig oftast i redan överetablerade kommuner där
möjligheterna att få sysselsättning och egen försörjning redan är små. För att arbetslinjen skall få
genomslag måste asylsökande främst bosätta sig i regioner där förutsättningar för arbete och
bostad är goda. Moderaterna anser att asylsökande inte själva skall få välja var de vill bosätta sig
eftersom det tidigare har lett till extrem trångboddhet och mycket små chanser att få arbete (Fler
vägar in s.15-16).

Denna segregering leder till att människor lever i utanförskap utan egen försörjning och makt
över den egna vardagen. Det är därför en viktig politisk roll att bryta detta utanförskap för att
kunna hantera framtidens välfärd. 1990 fanns i Sverige tre bostadsområden som ansågs vara
utanförskapsområden och år 2006 hade siffran ökat till hela 156 stycken. Människor distanseras
och oroas på grund av utanförskapsområdenas utmaningar. Moderaterna tror att människor växer
och når framgång om de får verktygen de behöver för att forma sina liv och därför föreslår de ett
nystartsprogram för bättre arbete och försörjning samt säkrare och tryggare bostadsområden.
Dessa program skall bland annat underlätta jobbsökandet, kompetensinventera området samt
främja lokala företagares kontakter. Man bör pröva att slopa arbetsgivaravgiften för de företag
som etablerar sig i de prioriterande områdena under förutsättning att dessa anställer en andel av
dem som bor i det aktuella området. Utanförskapsområdena sammanfaller ofta med
miljonprogrammen som utgörs av hyresrätter och där renoveringsbehovet är stort. I dessa
områden är många av hyresgästerna utrikes födda. För att generera en inflyttning av
förvärvsarbetande och företag samt motverka det segregerade boendet bör miljonprogrammets
bostäder renoveras till år 2020. Ett samarbete mellan kommunala och privata aktörer är
nödvändigt för att höja standarden på områdena (Fler vägar in s.22-23).

Språket förenar och ökar chansen till ett jobb i Sverige och är därför den viktigaste vägen in i det
svenska samhället. För många invandrares framtid är språkutbildningen en avgörande faktor och
klarar man inte språket är möjligheterna att få ett arbete små. Moderaterna menar att bruten men
begriplig svenska borde höras oftare på offentliga och privata arbetsplatser. Svenska för
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invandrare(SFI) måste förbättras och anpassas efter individens behov, strävan och sikte på ett
arbete i Sverige. Man kan inte ha en situation där invandrare parkerar inom SFI år efter år utan vi
måste se till att flera klarar sig igenom och färre gör ständiga avbrott. Incitamenten att verkligen
lära sig måste bli tydligare (Nycklar till integration).

Moderaternas förslag är att SFI ersätts av Startsvenska som ska vara en funktionell
språkutbildning som utgår från förväntade studier eller arbete i Sverige. Målet är att
undervisningen skall bli individualiserad så att den kan kombineras med yrkesutbildning,
praktikplats eller arbete. För dem som inte är myndiga skall språkundervisningen fungera som ett
hjälpmedel för att de skall kunna klara av samhällslivet på egen hand (Fler vägar in 21).
Moderaterna anser att språket är en central faktor för integration men att en snabb integration på
arbetsmarknaden är viktigare. Flytande svenska skall inte vara ett krav för medborgarskap
däremot ska språkkunskaperna naturligtvis testas i den obligatoriska undervisningen i svenska
(Moderaterna 2).

7. Socialdemokraterna
”I Sverige upplever många människor med utländsk bakgrund utanförskap. Det förekommer
också diskriminering. Så får det inte vara. Vi vill ge alla samma möjligheter till arbete,
utbildning och delaktighet”(Integration och mångfald).

I Sverige har många människor med utländsk bakgrund inte samma möjligheter som svenskfödda
därför vill Socialdemokraterna att Sverige skall byggas med mångfalden som grund. Alla
människor oavsett kulturell, religiös eller etnisk bakgrund skall ha lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter. Segregation i arbetsliv, boende, utbildning eller språkkunskaper är några av
orsakerna till utanförskap. Viktiga faktorer för delaktighet i samhället är arbete för vuxna, skola
för barnen samt språkkunskaper (Integrationsrapport). Arbetslösheten bland utlandsfödda är idag
dubbelt så hög som hos svenskfödda och diskriminering på grund av etnisk bakgrund gör att
många har svårt att få arbete och försörja sig. Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda måste
öka. För att motverka diskrimineringen vill socialdemokraterna skapa ett bättre samarbete mellan
parterna på arbetsmarknaden, inte minst genom att påverka människors attityder. Man vill även
skapa en starkare lagstiftning. För att öka andelen invandrare bland de anställda skall
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arbetsgivarna införa särskilda handlingsprogram och Arbetsmarknadsstyrelsen ska öka sina
insatser för invandrare. Sveriges konkurrenskraft blir starkare av mångfalden. Grunden för
integration och delaktighet är arbete och egen försörjning (Integration mångfald).

Socialdemokraterna anser att varje enskild människa har ett ansvar för att integrationsprocessen
skall bli lyckad. Man skall ta tillvara på det enskilda intresset som finns och för att hjälpa
personer med svag anknytning till arbetsmarknaden vill de pröva en modell som de kallar för
”jobbagenter” vars uppgift skall vara att hjälpa invandrarna in på arbetsmarknaden. För att
ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden skall man engagera föreningslivet. En annan
viktig faktor för att komma in på arbetsmarknaden är ett bra kontaktnät. Eftersom föreningslivet
ofta har god kunskap om lokalsamhället kan de därför fungera som en resurs för att matcha
personer med lediga arbeten och praktikplatser. I samarbete med ideella föreningar skall
verksamheten bedrivas i kommunens regi och ses som ett komplement till den ordinarie
arbetsmarknadspolitiken. En annan viktig del i Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik är att
varje människa är lika mycket värd och att diskriminering är oacceptabelt. Myndigheternas
verksamhet får aldrig diskriminera och därför vill man ge fler myndigheter uppdrag att utbilda sin
personal (Integrationsrapport s.3). Man vill ge ökade resurser till ombudsmannen mot etnisk
diskriminering. Dessa skall i första hand användas för att skärpa tillsynen av arbetsgivarna, sprida
information och nå utsatta grupper samt för att följa myndigheternas arbete med
antidiskrimineringsstrategier.

De svenskar som har utländsk bakgrund ses idag som en tillgång som bidrar till moderniseringen
av Sverige. De som kommer hit är ofta en stor resurs eftersom de oftast har en bra utbildning,
språkkunskaper och andra erfarenheter och behöver tas tillvara bättre. Detta bör göras genom
särskilda satsningar på invandrares företagande. Att komplettera utländsk utbildning bör också bli
lättare och den kulturella och etniska mångfalden i statsförvaltningen ska under mandatperioden
öka (Integrationsrapport s.4-5).

Svenskundervisning, arbete för de vuxna och en bra skola för barnen är grunden för integration
och delaktighet i samhället. Man bör därför ha hög kvalitet på språkundervisningen,
samhällsinformationen och andra åtgärder samt anpassa dessa efter den enskildes förutsättningar
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och behov. Det är av stor vikt att man lär sig svenska och får information om samhället och vilka
skyldigheter och rättigheter som man har (Integrationsrapport s.5). Man vill införa en
introduktionsersättning som förutsätter att de nyanlända har rätt till bra insatser men samtidigt ett
eget ansvar att delta i åtgärderna för att snabbare komma i arbete och egen försörjning för att få
ersättningen. Nyanlända invandrare måste prioriteras i högre grad av arbetsförmedlingar och
praktik och bedömningen av yrkeskunskaper måste komma igång snabbare. På detta sätt får
nyanlända en snabbare introduktion på den svenska arbetsmarknaden och bättre möjligheter
(Integrationsrapport s.6). Grunden för en jämlik politik är att alla skall ha lika rätt och möjlighet
till ett arbete som ger ekonomiskt oberoende samt möjligheten att utvecklas. Arbetslöshetens
utanförskap kan förhindras genom full sysselsättning samt allas delaktighet i skapandet av
välfärden (Socialdemokraternas partiprogram s. 21). Partiet anser att kvaliteten på
svenskundervisningen för invandrare måste förbättras och anpassas mer till varje persons behov
och förutsättning. I högre utsträckning bör språkundervisningen ske parallellt med praktik, arbete,
studier eller bedömning av kompetens. Dessutom bör den komma igång snabbare. I högre
utsträckning skall den också anpassas efter den enskilde individens förutsättningar
(Integrationsrapport s.6-7).

Allas våra möjligheter att leva ett gott tryggt och rikt liv påverkas av bostaden och bostadsmiljön.
Detta är orsaken till att Socialdemokraterna oroas av de ökade klyftorna i boendet. Genom att
bygga bostäder till alla, inte bara de välbeställda, vill de bekämpa boendesegregationen. Särskilda
satsningar på sysselsättning, tillväxt och möjligheter till förbättrade kunskaper i svenska skall
bidra till att bryta segregationen i storstädernas bostadsområden. Segregationen i boendet följer
med barn och ungdomar in i grundskolan och till vidare studier. En viktig faktor för barn med
utländsk bakgrund är bra undervisning i svenska men också i det egna modersmålet. Barn med
utländsk bakgrund måste få bättre stöd att nå kunskapsmålen i skolan (Integration mångfald).

Tyvärr finns tydliga tecken på att diskriminering förekommer när personer och familjer söker
bostad. Alla människor skall ha rätt till god bostad till en rimlig kostnad i en trygg miljö.
Socialdemokraternas förslag är att varje kommun skall ha en organisation för bostadsservice,
detta för att underlätta för bostadssökande att få bostad. Fastighetsägare bör bli skyldiga att
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redovisa sina förmedlingsprinciper öppet (Integrationsrapport s.4). Områden som byggdes under
de så kallade miljonprogramsåren är i stort behov av upprustning, inte bara husen utan områdena
i sin helhet. Man måste utveckla en politik med välfungerande närmiljöer med bra skolor,
arbetsplatser, kultur social och annan service samt föreningsliv ingår. Dessa bostadsområden
måste omvandlas till attraktiva bostadsområden. Fler människor skall få möjlighet att äga sin
egen bostad därför vill Socialdemokraterna säkerställa ägarformer som gör detta möjligt
(Bostadspolitisk rapport).

8. Sverigedemokraterna
”Stater vilka inom sig rymmer en kulturell mångfald har alltid tenderat att förstärka den
starkaste kulturen och försvaga övriga kulturer, och många kulturer har genom historien gått
under till följd av sådana samhällsförhållanden” (Principprogram s.3).

Sverigedemokraterna ser mångfalden som ett hot mot det svenska samhället som kan komma att
utplåna den egna kulturens identitet, därför vill de bara behålla den svenska kulturen och se till att
invandrare assimileras. De allvarligaste hoten mot den nationalistiska principen är enligt
Sverigedemokraterna överstatlighet, invandring och imperialism (Principprogram s.3-4).
Invandring är inte omöjligt dock måste den hållas på en sådan nivå att den inte i grunden
förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska distrikt uppstår. Sverige är
svenskarnas land och då den enda platsen på jorden där svenskar har absolut rätt att utveckla sin
egen identitet och särart (Principprogram s.4-5). Det svenska folket har åstadkommit Sveriges
framsteg och välstånd därför har vi som lever idag ett ansvar att förvalta detta och låta Sverige
förbli Sverige. Sverigedemokraterna anser att endast myndiga svenska medborgare skall ha
rösträtt i allmänna val. Det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt
välstånd är genom arbete. Det är därför viktigt att ägandet av svenska företag stannar i Sverige
(Principprogram s.7).

Den omfattande invandringen har enligt Sverigedemokraterna fört med sig sociala problem i
form av gruppmotsättningar, utanförskap och kriminalitet. Det har även fört med sig stora
ekonomiska kostnader som har haft en negativ påverkan på svensk ekonomi och till följd därav
satt det generella välfärdssystemet på svåra prov. Sverigedemokraternas primära mål är att
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återupprätta en gemensam nationell identitet samt stark inre solidaritet i det svenska samhället.
Sverige har enligt partiet tagit emot alltför många invandrare vilket har lett till att skapa den
problemfyllda mångkulturella samhällsordning som idag är ett hot mot den svenska
välfärdsmodellen. Massinvandringen har inneburit stora kostnader som har gjort att man inte har
kunnat satsa på välbehövliga välfärdssatsningar och möjligheter att förbättra stödet till de verkligt
nödställda människorna i världen (Invandrarpolitiskt program s 3).

Svenskar ska inte få diskrimineras av offentliga hyresvärdar och förturerna för kommunplacerade
flyktingar ska upphöra. Till dess att frågan om uppehållstillstånd är behandlad skall asylsökande
bo på anvisad förläggning. Detta skall göras för att bromsa segregationen och underlätta
situationen för redan invandrartäta kommuner. Kommuner som är hårt segregerade skall kunna
begära att få ett undantag från socialtjänstlagens krav på försörjningsansvar för samtliga personer
som befinner sig i kommunen. Detta undantag ska gälla personer som under de senare åren fått
tillfälligt

uppehållstillstånd.

Arbetskraftsinvandring

är enligt

Sverigedemokraterna

inte

nödvändigt på grund av att det redan finns ett stort antal människor som helt eller delvis är
arbetsförmögna men som saknar ett arbete att gå till. Tillfälliga arbetstillstånd för
arbetskraftsinvandrare skall endast kunna tilldelas arbetstagare med kompetens som omöjligen
går att finna i Sverige. Dessa skall kunna uppvisa ett anställningsavtal med svenska arbetsgivare.
Arbetsgivarna skall kunna bevisa att denna kompetens inte går att hitta inom landet
(Invandrarpolitiskt program s.4-5). Genom att riva upp de nuvarande reglerna för
arbetskraftsinvandring, kraftigt reducera anhörighetsinvandringen samt slopa permanenta
uppehållstillstånd vill man motverka lönedumpning och skydda svenska löntagare. Man vill
försvara den svenska modellen genom att avskaffa utstationeringsdirektivet. Genom att skrota
instegsjobben, förbjuda alla andra former av positiv särbehandling så som etnisk kvotering på
arbetsmarknaden vill man motverka svenskfientlighet och diskriminering (Sverigedemokratisk
arbetsmarknadspolitik). Sverigedemokraterna menar att vi idag har en situation där skolket från
SFI ligger på 40 procent vid en genomsnittlig lektion. Många invandrare har så bristfälliga
kunskaper i det svenska språket att det riskerar att medföra problem. Sverigedemokraternas mål
är att motivera nya svenska medborgare att lära sig det svenska språket samt svenska normer.
Med anledning av detta vill de införa ett obligatoriskt språk- och kunskapsprov för nya
medborgare (Sverigedemokraterna). Modersmålsundervisningen som idag är skattefinansierad
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skall avskaffas och istället får de invandrare som vill ge sina barn denna finansiera detta själva.
De invandrare som anser sig vara i behov av tolk, trots att de genomgått SFI-undervisning får
själva stå för denna kostnad. Kravet på att lära sig det svenska språket samt Sveriges historia och
samhällsliv skall bli större. Kunskaper inom dessa ämnen skall uppvisas genom ett obligatoriskt
medborgarskapstest (Invandrarpolitiskt program s.5).

9. Analys

9.1 Analysschema för arbetsmarknadsintegration för respektive parti
Moderaterna

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna

Verklighetsuppfattning

Alltför många
lever på bidrag

Diskriminering på
grund av etnisk
bakgrund gör att många
har svårt att få arbete
och försörja sig

Mål för framtiden

Förbättra
arbetsmarknadens
funktion och
skapa
förutsättningar
Alla som
kommer till
Sverige skall
arbeta och göra
rätt för sig

Arbetskraftsdeltagandet
bland utrikes födda
måste öka

Handlingsrekommendationer

Skapa bättre samarbete
mellan parterna på
arbetsmarknaden,
genom att påverka
människors attityder
samt starkare
lagstiftning

Stora ekonomiska
kostnader som haft
negativ påverkan på
svensk ekonomi och satt
det generella
välfärdssystemet på
svåra prov
Minska diskriminering
och svenskfientlighet

Skrota instegsjobben,
förbjuda alla former av
positiv särbehandling

För att förklara Moderaternas politik börjar vi med ”varat” vilket innebär en titt på hur deras
politik på området arbetsmarknadsintegration ser ut i dagsläget. Moderaterna anser att alla
människor är unika och har samma människovärde oavsett etnicitet. Idag integreras de flesta
invandrare men fortfarande finns det en kravlöshet som accepterar att människor under långa
perioder lever på olika former av bidrag istället för att bli självförsörjande. På grund av denna
kravlöshet faller många invandrare in i denna fälla. Det andra begreppet som kallas för ”börat”
innefattar hur partiet anser att saker och ting borde vara i framtiden, vilket samhälle man säger sig
vilja ha. I denna tabell är ”börat” mål för framtiden och Moderaternas mål är att de människor
som kommer till Sverige snabbt integreras och blir självförsörjande. Man vill förbättra
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arbetsmarknadens funktion och skapa förutsättningar för fler att gå från utanförskap till arbete.
Alla skall bli delaktiga i det svenska samhället och försörja sig själva. Det tredje begreppet
”görat” vilket är hur man skall ta sig från dagens verklighet till målet kallas i tabellen för
handlingsrekommendationer och Moderaterna vill se till att de som flyttar till Sverige försörjer
sig själva och accepterar grundläggande lagar och regler. De skall arbeta och göra rätt för sig
istället för att förvänta sig att landet skall ställa upp med försörjning dvs. om skyddsbehov
saknas. Man skall ”Acceptera och bli accepterad”. Man vill utveckla och förbättra integrationen
på arbetsmarknaden. Invandrares utbildningar skall ha giltighet i Sverige och de asylsökande
skall så fort som möjligt börja arbeta. För att undvika diskriminering och få ut invandrare på
arbetsmarknaden anser Moderaterna att man skall införa ett anonymiserat anställningsförfarande

Socialdemokraterna anser att många med utländsk bakgrund inte har samma möjligheter som
svenskfödda. Idag är arbetslösheten bland utlandsfödda dubbelt så hög som hos svenskfödda och
diskriminering på grund av etnisk bakgrund gör att många har svårt att få arbete och försörja sig.
De svenskar som har utländsk bakgrund ses idag som en tillgång som bidrar till moderniseringen
av Sverige. De som kommer hit är ofta en stor resurs eftersom de oftast har en bra utbildning,
språkkunskaper och andra erfarenheter och behöver tas tillvara bättre. Socialdemokraternas mål
för

framtiden

är

att

öka

arbetskraftsdeltagandet

bland

utrikesfödda

och

motverka

diskrimineringen på arbetsmarknaden. Sverige måste bli bättre på att ta tillvara den mångfald av
kunskaper och kompetens som människor med olika bakgrund har. För att integrera invandrare i
samhället måste man skapa arbete och självförsörjning. För att uppnå målen för framtiden vill
Socialdemokraterna ha ett bättre samarbete mellan parterna på arbetsmarknaden dels genom att
påverka människors attityder. Man vill skapa en starkare lagstiftning, arbetsgivarna skall införa
särskilda handlingsprogram och Arbetsmarknadsstyrelsen skall öka sina insatser för invandrare.
För att hjälpa människor med svag anknytning till arbetsmarknaden vill man pröva en modell
som kallas för ”jobbagenter” samt engagera föreningslivet för att få ett bra kontaktnät och matcha
personer med lediga arbeten och praktikplatser. För att minska diskriminering vill man ge fler
myndigheter uppdrag att utbilda sin personal samt ge ökade resurser till ombudsmannen mot
etnisk diskriminering. Att komplettera utländsk utbildning borde också bli lättare.

21

Sverigedemokraterna politik på området arbetsmarknadsintegration är att de ser mångfalden som
ett hot mot det svenska samhället. Det svenska folket har åstadkommit Sveriges framsteg och
välstånd och därför har man ett ansvar att förvalta detta och låta Sverige förbli Sverige. Den
omfattade invandringen har fört med sig stora ekonomiska problem som har haft en negativ
påverkan på svensk ekonomi och även satt det generella välfärdssystemet på svåra prov.
Sverigedemokraternas övergripande mål är att återupprätta en gemensam nationell identitet och
motverka svenskfientlighet och diskriminering. Detta skall göras genom att skrota instegsjobben
och förbjuda andra former av positiv särbehandling så som etnisk kvotering på arbetsmarknaden.
Man vill även avskaffa utstationeringsdirektivet för att försvara den svenska modellen.

9.2 Analysschema för bostadssegregation för respektive parti
Moderaterna

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna

Verklighetsuppfattning

Ett stort problem
idag, asylsökande
bosätter sig ofta i
redan
överetablerade
kommuner

Oroas av de ökade
klyftorna i boendet,
diskriminering
förekommer när barn
och familj söker bostad

Utanförskap är ett av de
sociala problem
invandring fört med sig.

Mål för framtiden

Höja standarden
och skapa trygga
och säkra
bostadsmiljöer samt
bryta utanförskapet

Bekämpa
boendesegregationen,
motverka
diskriminering,
omvandla utsatta
områden så de blir
attraktiva, alla rätt till
trygg bostad

Bromsa segregationen
och underlätta för
invandrartäta kommuner,
minska diskrimineringen
av svenskar på
bostadsmarknaden.

Bygga bostäder till alla
inte bara de
välbeställda, särskilda
satsningar på
sysselsättning, tillväxt
och möjligheter till
förbättrade kunskaper i
svenska.

asylsökande skall bo på
anvisad förläggning,
kommuner skall inte
behöva försörja alla som
vistas i kommunen

Handlingsrekommendationer Nystartprogram för
att skaffa arbete och
komma ur
utanförskapet,
renovera
miljonprogrammens
bostäder
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Idag finns flera områden i Sverige där barnen växer upp i en omgivning där förebilder saknas, få
har jobb och bidragsberoendet är stort. Dessa områden är idag väldigt etniskt segregerade med
många med utländsk bakgrund. Denna bostadssegregering som finn i Sverige idag är ett stort
problem. Asylsökande bosätter sig oftast i redan överetablerade kommuner nära anhöriga och
vänner men där möjligheterna att få sysselsättning och egen försörjning redan är små. Detta är
den verklighetsuppfattning som Moderaterna har av bostadssegregationen idag. Moderaternas
mål för framtiden är att bryta utanförskapet för att kunna hantera framtiden välfärd. De vill ge
människorna de verktyg de behöver för att forma sina liv och komma ut från dessa
utanförskapsområden och deras utmaningar. Man vill även få asylsökanden att bosätta sig i
regioner där förutsättningarna för arbete och bostad är goda. För att kunna uppnå dessa mål vill
Moderaterna att de asylsökande inte själva skall få välja var de vill bosätta sig utan istället
placeras på en boendeort där man först och främst kan hitta en passande utbildning som senare
kan leda till arbete. De föreslår ett nystartsprogram som bland annat skall underlätta
jobbsökandet, kompetensinventera området samt främja lokala företagares kontakter. Ett annat
förslag är att slopa arbetsgivaravgiften för de företag som etablerar sig i de prioriterade områdena
under förutsättning att dessa anställer en andel av dem som bor i det aktuella området.
Renoveringsbehovet i dessa områden är stort därför bör dessa bostäder renoveras till 2020 och
införa ett samarbete mellan privata och kommunala aktörer för att höja standarden på dessa
områden.
Socialdemokraterna anser att allas våra möjligheter att leva ett rikt liv påverkas av bostaden och
bostadsmiljön. Därför är de oroade av dagens ökade klyftor i boendet. Segregationen i boendet
följer med barn och ungdomar in i grundskolan och till vidare studier. Tyvärr finns även tydliga
tecken på att diskriminering förekommer när personer och familjer söker bostad. Områden som
byggdes under de så kallade miljonprogramsåren är i stort behov av upprustning, inte bara husen
utan områdena i sin helhet. Socialdemokraternas mål för framtiden är att bekämpa
boendesegregationen och att alla människor skall ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad i
en bra miljö. Deras mål är att utveckla en politik med välfungerande närmiljöer med bra skolor,
arbetsplatser, kultur, social och annan service samt föreningsliv. Dessa områden skall omvandlas
till attraktiva bostadsområden där fler människor skall få möjlighet att äga sin egen bostad.
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För att uppnå dessa mål vill Socialdemokraterna bygga fler bostäder som alla har råd med. För att
bryta segregationen i storstädernas bostadsområden skall man göra satsningar på sysselsättning,
tillväxt och möjligheter till förbättrade kunskaper i svenska. Barn med utländsk bakgrund ska ha
bra undervisning i svenska men också i det egna modersmålet samt få bättre stöd att uppnå
kunskapsmålen i skolan. För att motverka diskrimination och ge flera chansen att få en bra bostad
vill Socialdemokraterna att varje kommun ska ha en organisation för bostadsservice.
Fastighetsägare blir på detta sätt skyldiga att redovisa sina förmedlingsprinciper öppet. En annan
viktig aspekt är att renovera lägenheterna och göra om hyresrätter till bostadsrätt så att människor
i dessa områden inte bara får chansen att hyra sin lägenhet utan också att äga den.

Sverigedemokraternas syn av boendesegregationen är att det är den omfattande invandring som
har fört med sig ett antal sociala problem och utanförskap är ett av dem. På grund av
massinvandringens kostnader är det svenska välfärdssystemet satt på prov. Deras mål är att
bromsa segregationen och underlätta för invandrartäta kommuner. Svenskar ska inte få
diskrimineras av offentliga hyresvärdar och förturerna för kommunplacerade flyktingar ska
upphöra. För att uppnå sina mål och bromsa segregationen och underlätta situationer för redan
invandrartäta kommuner anser Sverigedemokraterna att asylsökande skall bo på anvisad
förläggning till dessa att frågan om uppehållstillstånd är behandlad. Kommuner som är hårt
segregerade skall kunna begära att få ett undantag från socialtjänstlagens krav på
försörjningsansvar för alla personer som vistas i kommunen.
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9.3 Analysschema för språk för respektive parti
Moderaterna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna
Verklighetsuppfattning

Mål för framtiden

Handlingsrekommendationer

Språket den
viktigaste
vägen in i det
svenska
samhället
Bättre SFI
utbildning, se
till att fler tar
sig igenom
utbildningen
utan avbrott,
individualisera
utbildningen
Ersätta SFI
med
startsvenska

Svenskundervisningen
för invandrare har idag
för låg kvalitet

Många invandrare har
bristfälliga språkkunskaper

Höja kvaliteten på
utbildningen, se till att
den kommer igång
snabbare

Införa ett
medborgarskapstest, lära
nya medborgare svenska
språket och svenska
normer

Undervisningen skall
pågå parallellt som
praktik, arbete eller
dylikt

Avskaffa den
skattefinansierade
modersmålsundervisningen

Moderaterna anser att språket förenar och ökar chansen till ett jobb i Sverige och är därför den
viktigaste vägen in i det svenska samhället. Klarar man inte av det svenska språket så är
chanserna att få ett arbete och bli självförsörjande väldigt små. För många invandrares framtid är
språkutbildningen en avgörande faktor. Moderaterna anser att språket är en central faktor för
integration men att en snabb integration på arbetsmarknaden är viktigare. Målet för utvecklingen
av SFI är att förbättra utbildningen och anpassa den efter individens behov, strävan och sikte på
ett arbete i Sverige. Man måste se till att flera tar sig igenom utbildningen utan avbrott och att
man kan höra bruten men förståelig svenska i arbetslivet. Undervisningen skall bli
individualiserad så att den kan kombineras med yrkesutbildning, praktikplats eller arbete. För
dem som inte är myndiga skall språkundervisningen fungera som ett hjälpmedel för att de skall
kunna klara av samhällslivet på egen hand. För att kunna uppnå målen är moderaternas förslag att
ersätta SFI med startsvenska som ska vara en funktionell språkutbildning som utgår från
förväntade studier eller arbete i Sverige. Språkkunskaperna skall naturligtvis testas i den
obligatoriska undervisningen i svenska.
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Socialdemokraterna anser att svenskundervisningen för invandrare idag har för låg kvalitet. Målet
är att öka kvaliteten på undervisningen och förbättra den genom att anpassa utbildningen till varje
persons behov. Dessutom anser de att undervisningen borde komma igång snabbare. Man vill i
högre utsträckning att utbildningen skall ske parallellt med praktik, arbete, studier eller
bedömning av kompetens. I högre utsträckning skall den också anpassas efter den enskilde
individens förutsättningar.

Sverigedemokraterna menar att vi idag har en situation där skolket från SFI ligger på 40 procent
vid en genomsnittlig lektion. Många invandrare har så bristfälliga kunskaper i det svenska språket
att det riskerar att medföra problem. Sverigedemokraternas mål är att motivera nya svenska
medborgare att lära sig det svenska språket samt svenska normer. Med anledning av detta vill de
införa ett obligatoriskt språk- och kunskapsprov för nya medborgare. Man vill också avskaffa
modersmålsundervisningen som idag är skattefinansierad, istället får de invandrare som vill ge
sina barn denna finansiera detta själva. Man anser att de invandrare som anser sig vara i behov av
tolk, trots att de genomgått SFI-undervisning får själva stå för denna kostnad.

10. Slutsatser
Syftet med denna uppsats var att se vilka skillnader och likheter det finns mellan de tre partiernas
syn på integrationspolitiken med fokus på de tre problemområdena. Resultatet visar att
Moderaterna och Socialdemokraterna sammanfaller på väldigt många punkter medan
Sverigedemokraterna har helt andra åsikter. De två stora partierna är väl medvetna om att det
finns många problem när det kommer till integrationspolitiken på dessa tre områden och deras
förslag är att utnyttja mångfalden som finns i det svenska samhället som något positivt medan
Sverigedemokraterna anser att mångfald är något negativt som inte bidrar till att förbättra det
svenska samhället utan tvärtom. Skillnaderna i partiernas integrationspolitik ligger i hur man vill
åtgärda problemen och ta sig till målen.

Det finns fler likheter än skillnader mellan de två största partierna medan Sverigedemokraterna
skiljer sig från de andra partierna på ganska många punkter. Moderaterna och
Socialdemokraterna påpekar båda att arbete och språk är de viktigaste faktorerna för att integrera
invandrare i samhället. Genom att göra detta ger man även människor möjligheten att utvecklas
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och komma bort från de segregerade områdena som omgärdas av många problem. De två stora
partierna anser att lösningarna ligger hos både invandrarna att ta eget ansvar men även hos
myndigheterna att göra förbättringar och ge människor som vill fler möjligheter.
Sverigedemokraterna däremot skyller nästan allting på invandrarna och ser det som deras ansvar
att göra något åt deras situation och assimileras. Deras politik är väldigt radikal och man söker
kortsiktiga lösningar på de problem som finns medan de andra söker efter mer långsiktiga
lösningar.

Den integrationspolitik som partierna för har både sina för och nackdelar. Det är dock viktigt att
partierna samarbetar för att komma fram till de bästa och långsiktiga lösningar som behövs i
dagens segregerade samhälle. Alla tre partier har liknande mål dock använder man olika
tillvägagångssätt för att uppnå dessa. Ett parti vill att mångfalden skall försvinna och att bara en
nation och kultur skall finnas medan de andra anser att det just är mångfalden som måste
framhävas eftersom den bidrar till att vårt samhälle utvecklas. Istället för att se mångfald som
något negativt borde man se det som något positivt som bidrar till att utveckla samhället till det
bättre. Man borde istället utnyttja människors olika kompetens och utbildningar så att de bidrar
till samhället. Det som jag anser talar emot att Sverigedemokraterna skall lyckas är EU-projektet
som ständigt är i utveckling. Sverigedemokraterna vill förstärka nationalstaten och bevara den
medan EU:s mål är att sudda bort gränserna och skapa ett demos som bygger på mångfald.
Samhället som vi lever i präglas ständigt av EU och det går inte att undankomma detta faktum.
Kampen om en nationalstat ligger långt bort ifrån det samhälle och den verklighet som vi idag
lever i.
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