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Abstract 
C-essay in political science by Dennis Callejas Gidlund, ht-14. Supervisor: Freddy 

Kjellström. 
“Great minds think alike. An comparativa study of the Social Democrats and the 

Moderates parties programme 1990-2013.” 
 

The purpose with the essay is to examine if the Social Democrats and the Moderates have 

gotten closer within labor market policies, education policies and also within the view of 

migration and integration. My research questions are; have the Social Democrats and the 

Moderates gotten closer within: 1) Labor market policies, 2) Education policies, 3) The view 

of migration and integration between 1990-2013. My method is to read party programmes 

from both parties starting year 1990 and 1993, 2001 and 2013, by using this approach I will 

see how the parties have developed alongside each other within the areas of subject.  

 

My conclusions are that the two parties have gotten closer within labor market policies and 

education policies. In the case of labor market policies it is the Moderates that have gotten 

closer the Social Democrats and its rhetoric surrounding the worker’s secure units and the 

Social Democrats have gotten closer the Moderates by wanting facilitates for companies. 

When it comes to the education policies the Social Democrats and the Moderates have had 

similar opinions since 1990, but in the party programme for year 2013 the Social Democrats 

states that Sweden needs more options for the public operating mode of education, something 

that they previously rejected and the Moderates advocated. Concerning the integration and the 

migration the two parties have had almost identical opinions between the years 1990-2013.  
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 
Den 14:e september var det val till riksdag, kommuner och landsting i Sverige. Den 15:e 

september vaknade Sverige upp till ett valresultat som visade att regeringen Reinfeldt var 

besegrade. Vänsterblocket hade fått fler röster än Alliansen, men ändå kändes de inte som 

vinnare. De stora vinnarna i valet var varken Alliansen eller vänsterblocket, den stora 

vinnaren var Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna fick 12,86 procent av rösterna, 

Socialdemokraterna 31,01 procent av rösterna samt Moderaterna 23,33 procent av rösterna. 

Det som är anmärkningsvärt var hur det ledande partiet i åtta år, Moderaterna, tappat ca 340 

000 röster jämfört med valet 2010. Även om Moderaterna tappade så ökade det stora 

oppositionspartiet, Socialdemokraterna, med ca 105 000 röster jämfört med valet 2010. Den 

stora vinnaren, som tidigare nämnt, blev Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna ökade 

med ca 460 000 röster jämfört med valet 2010 (Valmyndigheten 2014).  

 

Tidigare statsminister Göran Persson (1996-2006) säger att Sverigedemokraternas framgångar 

beror på att Moderaterna och Socialdemokraterna har blivit för lika varandra och därmed kan 

Sverigedemokraterna uppfattas som det enda oppositionspartiet (Holmin och Kvartoft 2014). 

Den åsikt som Göran Persson uttrycker anser jag vara intressant för vidare forskning. För att 

se om Perssons uttalande har någon substans väljer jag att ta stöd i SVT:s 

vallokalundersökning, Valu. Valu genomfördes genom att tillfråga ca 13 000 väljare vid 95 

röstningslokaler och 45 förtida röstlokaler vilka var placerade i 80 kommuner runtom i landet 

(SVT 2014a).  

 

Ser man till Perssons uttalande kring att dålig profilering har ökat Sverigedemokraternas 

framgång, kan man se till hur väljare har rört sig mellan de olika partierna i Valu. I 2014 års 

resultat till riksdagsvalet kommer 49 procent av Sverigedemokraternas väljare från 

Sverigedemokraterna 2010, 29 procent av väljarna kommer ifrån Moderaterna 2010 och 16 

procent från Socialdemokraterna 2010 (SVT 2014b). Här visar Valu på att 45 procent av 

Sverigedemokraternas väljare 2014 kom ifrån Socialdemokraterna och Moderaterna 2010.  

Sören Holmberg, Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, uttalade sig nyligen 

kring att det endast är till fördel för Sverigedemokraterna att de uppfattas som det enda 
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oppositionspartiet. Karl Loxbo, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, menar på att en 

utfrysning av Sverigedemokraterna kräver samarbeten över blockgränserna, vilket leder till en 

mittenpolitik utav det samarbetet som skulle gynna Sverigedemokraterna ytterligare 

(Ljungberg 2014).  

 

I Om det politiska skriver Chantal Mouffe hur det demokratiska samhället banar väg för 

högerpopulistiska rörelser (Norman 2010 (stöd i att SD är högerpopulistiska)). Mouffe (2012, 

s. 12) och menar på att det har skett en förändring i den politiska retoriken, från att man talade 

i termer som ”höger och vänster” har retoriken förskjutits till ”rätt och fel”. Därmed har det 

skett en förskjutning ifrån de politiska kategorierna till en kategorisering av moral. En respekt 

för varandra i det politiska rummet betecknar Mouffe som agonism. I agonismen accepterar 

man att olika partier har olika rationella lösningar på problem, man anser att de har som 

annorlunda åsikter är motståndare, inte fiender som är mer användbart inom antagonismen 

(Mouffe 2012, s. 27). Så länge det politiska systemet präglas av agonism är således fältet 

öppet för avvikande röster att etablera sig på den politiska arenan. Uppkomsten av 

högerpartier har ägt rum i länder där de tidigare partierna har blivit mer lika varandra (Mouffe 

2012, s. 68).   

 

Mouffe (2012, s. 69) beskriver hur en konsensus på den politiska mitten ger väljarna färre 

alternativ till politiska program och innehåll. I länder som förespråkar agonismen som ett 

politiskt synsätt lyckas högerpartier etablera sig i politiken genom att ge väljarna ett alternativ 

till den annars konfliktfria mittenpolitiken av de etablerade partierna. Etableringen sker 

således p.g.a. av de traditionella partiernas oförmåga att ge väljarna något alternativ till 

varandra (Mouffe 2012, s. 71). Den politik som accepterar avvikande politiska åsikter och den 

moraliska retoriken har istället banat väg för högerpopulistiska rörelser (Mouffe 2012, s. 117). 

För att inte låta högerpopulistiska grupper etablera sig skall det finnas en skillnad mellan 

regering och opposition, vilket förutsätter att det finns en skillnad i politiken. Detta är 

nödvändigt för att ge medborgarna möjligheten att välja på olika sätt om hur man vill att 

samhället skall styras, finns inte dessa skillnader då de politiska alternativen är för lika 

varandra, riskerar det en uppkomst för högerpopulistiska partier. (Mouffe 2012, s. 118) 

 

Då Persson menar på att S och M har blivit för lika varandra, Holmberg tror att 

Sverigedemokraterna uppfattas som det enda oppositionspartiet och Mouffes teori kring att en 
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mittenpolitik utgör en möjlighet för etablering av högerpopulistiska partier, skulle det vara 

intressant om så är fallet inom svensk politik. Jag kommer undersöka om Socialdemokraterna 

och Moderaterna har närmat sig varandra i tre viktiga väljarfrågor, om så är fallet skulle det 

kunna vara en möjlig förklaring till Sverigedemokraternas ökning i det senaste valet.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Socialdemokraterna och Moderaterna har närmat 

sig varandra i arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken samt synen på migration och 

integration. För att kunna besvara detta syfte har jag formulerat tre forskningsfrågor som 

representerar vartdera område. Stöd till de olika frågeställningarna har jag fått genom artiklar 

som anser att det finns likheter mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Då en 

jämförelse över ett år inte ger någon speciellt konstaterande, jag får inte veta om 

skillnaderna/likheterna har funnits under en längre tid, kommer jag analysera tre olika årtal 

för att jämföra dessa med vartdera partiet. Varför jag valde dessa områden att analysera 

presenteras i 1.3 Urval och avgränsningar.  

 

Tomas Tobé (M), tidigare ordförande för riksdagens utbildningsutskott, skrev 20/2-14 en 

debattartikel i Expressen; Sluta hyckla, S och M:s skolpolitik är lika. Tobé (2014) menade på 

att svensk skola behöver mer tid mellan lärare och elev samt en stärkt status av läraryrket, 

vilket Moderaterna och Socialdemokraterna är överens om. Det som skiljer de båda partierna 

åt är tillvägagångssättet för hur denna politik skulle vara möjlig att genomföra. Därmed blir 

det intressant för mig att undersöka om det finns några skillnader i utbildningspolitiken i de 

valda partiprogrammen, min forskningsfråga blir därmed;  

 

-‐ Har Socialdemokraterna och Moderaterna närmat sig varandra i utbildningspolitiken 

mellan 1990-2013? 

 

I debatten kring arbetsmarknadspolitik pratas det ofta om vilket av de båda partierna som 

egentligen är ett arbetarparti. Ester Pollack skriver i sin artikel Därför växer mediernas makt 

över din röst hur en förändring har skett i den politiska retoriken. Denna förändring går bl.a. 

att se i hur Moderaterna utgav sig för att vara ett arbetarparti, något som Socialdemokraterna 

länge har förknippats med, dock var innebörden för detta annorlunda jämfört med den 

ursprungliga betydelsen (Pollack 2014). Därmed blir det intressant för mig att undersöka om 
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det finns några skillnader i arbetsmarknadspolitiken i de valda partiprogrammen, min 

forskningsfråga blir; 

 

-‐ Har Socialdemokraterna och Moderaterna närmat sig varandra i 

arbetsmarknadspolitiken mellan 1990-2013? 

 

En av de mest debatterade frågorna under valet var invandring och detta är inte så underligt 

med tanke på omvärldens konflikter. I SVT:s vallokalsundersökning har frågan kring 

flyktingar/invandring ökat mest tillsammans med äldrevården sedan förra valet, när man ser 

till procenten gällande kategorin som väljarna anser ha ”mycket stor betydelse” (SVT 2014c). 

Två faktorer som kan spela in på detta är dels Sverigedemokraternas inträde 2010 och att de 

tar upp ämnet på agendan samt en orolig omvärld. Min fråga här är följande; 

 

-‐ Har Socialdemokraterna och Moderaterna närmat sig varandra i synen på migration 

och integration mellan 1990-2013?  

1.3 Urval och avgränsningar 
Mina avgränsningar i uppsatsen är dels de områden jag valt att analysera (utbildningspolitik, 

arbetsmarknadspolitik samt synen på migration och integration) men även partierna. Att 

jämföra alla politiska områden från tre olika partiprogram skulle vara i princip omöjligt att 

genomföra på tio veckor därför har jag valt att avgränsa mig. Motivering till varför urvalet 

föll på dessa områden redovisas nedan.  

 

Att jag valde Socialdemokraterna och Moderaterna har sin grund i två faktorer, dels 

tidsaspekten och dels de källor mitt syfte grundar sig i. Gällande tidsaspekten så anser jag att 

det inte finns tid att gå igenom alla partiers partiprogram över dessa år, därmed har det skett 

en begränsning till partierna. Uttalanden från Loxbo, Holmberg och Persson antyder att 

skillnaderna mellan vänster och höger har minskat. För att lättast undersöka om sådant är 

fallet har jag valt det största partiet på vänstersidan, Socialdemokraterna, samt det största 

partiet på högersidan, Moderaterna.  

  

De områden jag skall undersöka är utbildningspolitik, syn på migration och integration samt 

arbetsmarknadspolitik. Att jag valde utbildningspolitik är p.g.a. motiveringen i 1.2, att de 

båda partiernas utbildningspolitik sägs vara lika varandras men även med hänsyn till SVT:s 
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vallokalundersökning. I Valu var just skola och utbildning den fråga som väljarna ansåg vara 

mest betydelsefull därmed känns detta område relevant att undersöka. (SVT 2014c).   

 

Valet av migration och integration härleds även det till Valu. Från senaste valet har 

betydelsen av flykting/invandringspolitiken ökat bland väljarna i kategorin ”mycket stor 

betydelse” med 7 procent (SVT 2014c). Sverige har sedan många årtionden tagit emot 

flyktingar vilket gör att denna fråga ofta har varit på agendan. Valet av synen på migration 

och integration som en del av analysenheten gör det intressant att se om Socialdemokraterna 

och Moderaterna har närmat sig varandra efter Sverigedemokraternas verkliga etablering på 

den politiska arenan, riksdagsvalet 2010, eller om politiken alltid har varit densamma för de 

båda partierna.  

 

Innan valet 2014 var det ofta debatt om arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De 

två partierna rankade detta område högt inför valet. Socialdemokraterna (2014a) ansåg 

arbetsmarknadspolitiken som ett av de tre viktigaste områdena inför valet 2014, tillsammans 

med skola och äldrevård. Moderaterna (Persson 2013) rankade även sysselsättningen högst 

tillsammans med ekonomin och skolan. Ser man till Valu är jobben högst rankade (aldrig 

varit under 50 procent av alternativet ”mycket stor betydelse”) med utbildning och den 

svenska ekonomin sedan mätningarna startade inför valet 1998, därmed skulle det vara 

intressant att se hur de olika partierna positionerar sig i frågan (SVT 2014c). 

 

Varför är det då intressant att undersöka en jämförelse över tid? Jag vill undersöka om en 

process har ägt rum, om Socialdemokraterna och Moderaterna har närmat sig varandra. Detta 

kännetecknar fallstudien och vad som faller inom inramningen av fallstudiens 

användningsområde (Denscombe 2012 s. 62). Studiens relevans grundar sig i uttalanden kring 

att Socialdemokraterna och Moderaterna har blivit lika varandra och därmed blir det 

intressant om det någonsin varit fallet eller om de har närmat sig varandra på senare tid. För 

att undersöka en eventuell process måste vi se till ett flertal år då ett konstaterande över ett år 

inte säger något som det har skett en förändring eller inte.  
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1.4 Metod och material 

1.4.1 Forskningsdesign 
Min uppsats är en kvalitativ fallstudie med en komparativ ansats. Kännetecken för en 

kvalitativ analys visar sig genom att man undersöker ord snarare än siffror (Hjerm och 

Lindgren 2010 s. 83). Jag vill även tydliggöra tankar och idéer som de båda partierna har, 

Esaiasson beskriver den kvalitativa textanalysen användningsområde som; ”En typ av 

systematiserade undersökningar syftar till att klargöra tankestrukturen hos aktörer som på ett 

eller annat sätt har varit viktiga i samhällsdebatten”(Esaisson et al. 2012 s. 211) De nämnda 

aktörerna kan vara partier, organisationer och filosofer. Ytterligare kännetecken för den 

kvalitativa analysen skriver Esaiasson (2012 s. 211) är att ordna innehållet logiskt genom 

kategorisering. Den sista delen handlar om att klassificera innehållet under en 

sammanfattande rubrik. Alla dessa områden anser jag vara en del av min uppsats därmed blir 

Esaiassons kriterier för en kvalitativ textanalys uppfyllda.  

 

Det som utmärker en fallstudie är fokus på oftast en, men det kan även vara flera, 

undersökningsenheter (Denscombe 2012 s. 59) Undersökningsenheterna i mitt fall blir de 

olika partiprogrammen jag skall granska. Fallstudiens mål är att kunna förklara ett visst 

resultat genom att förklara den tidigare nämnda processen, vi kommer alltså kunna undersöka 

om Sverigedemokraternas framgång kan grunda sig i att Socialdemokraterna och Moderaterna 

har närmat sig varandra. Fallet som jag skall undersöka finns redan, partiprogrammen, och är 

inte uppkomna av mig för att kunna undersökas, detta som Denscombe (2012 s. 61) kallar för 

”den naturliga miljön” är även den ett kännetecken för fallstudien. Esaiasson (2012 s. 109) 

menar på för att kunna dra en slutsats kring orsak och verkan krävs jämförelser, detta kräver 

att man jämför två analysenheter, vilka här blir de olika partiprogrammen. Genom att jämföra 

dessa anser jag att man kommer kunna se om partierna har närmat sig varandra.    

 

En komparativ fallstudie vill få fram likheter och skillnader mellan olika 

undersökningsenheter, detta passar sig väl till min uppsats (Denscombe 2012 s. 63). Den 

komparativa studien kan urskilja hur de olika politiska fenomenen förhåller sig till varandra 

utifrån givna kriterier, se vilka dessa är under 1.4.2 Teori (Denk 2002 s. 7). Det urval som 

sker är på grund av kända attribut, undersökningsenheterna väljs på grund av dess 

kännetecken (Denscombe 2012 s. 63).  Fallet måste även vara; ”… explicit och befogat som 

en väsentlig del av metodologin” (Denscombe 2012 s. 64). Detta anser jag uppfylls genom 
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motiveringen av urval samt beskrivning av definitioner. Uppsatsen kommer förklara hur de 

olika partierna ser på olika områden i tre partiprogram, genom detta skall jag sedan analysera 

om det har skett någon förskjutning i politiken. Uppsatsen är en beskrivande studie, syftet 

med dessa är att beskriva politiska objekt eller händelser i ett land, vilket min uppsats 

uppfyller (Denk 2002 s. 8). För att kunna jämföra dessa ställer jag upp partierna i komparativa 

typologier, detta tillvägagångssätt underlättar för att identifiera likheter och skillnader mellan 

de olika partierna. Komparativa typologier som tillvägagångssätt ger en systematisk 

beskrivning och ger läsaren en övergripande bild av det insamlade materialet (Denk 2002 s. 

8). 

 

1.4.2 Validitet och reliabilitet 

När det gäller urvalet av områden har jag gjort dessa utifrån populära och väl debatterade med 

främsta utgångspunkt i Valu. Genom att välja dessa områden kan kritik uppstå mot att de 

valda områdena inte är representativa för att avgöra om det har skett en politisk förändring 

inom partierna. Jag anser detta som den mest bristfälliga delen i min uppsats, samtidigt måste 

jag välja ett fåtal områden, vilka möjligtvis andra forskare inte anser kan spegla ett parti för 

att jämföra med ett annat, då det blir för tidskrävande för att göra på ett annat sätt.  

 

Ovanstående resonemang blir en fråga kring validitet, att jag undersöker det ämnar undersöka 

(Thurén 2007 s. 26). Jag anser att mitt urval får representera de olika partierna, medans någon 

annan möjligtvis anser att dessa områden är icke-relevanta för att få fram resultatet (Thurén 

2007 s. 27). Som forskare får jag ta den risken, men samtidigt anser jag att dessa områden är 

representativa genom min diskussion kring urvalet i 1.3 Urval och avgränsningar. Ytterligare 

en brist i min uppsats gentemot validiteten är texterna jag väljer att analysera. De olika 

partierna väljer förmodligen olika synsätt på problem och lösningar, därmed skulle flera påstå 

att jag jämför lika analysenheter mot varandra men med olika innehåll. Samtidigt skulle det 

bli svårt att genomföra min uppsats på ett annorlunda sätt. Gällande reliabiliteten kommer jag 

tydligt ange, vart jag hittat argument och ange tydliga referenser, för läsaren att mina 

mätningar är korrekt gjorda. (Thurén 2007 s. 26).  Genom att tydligt ange vad mina argument 

grundar sig i, redovisa mitt material och metodologiskt ange mitt tillvägagångssätt är målet att 

genomföra en intersubjektiv studie. (Thurén 2007 s. 33).   
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1.4.3 Material  
Mitt huvudsakliga material kommer bestå av partiprogram och handlingsprogram från 

Socialdemokraterna och Moderaterna. De program från Moderaterna jag kommer använda 

mig av är; Handlingsprogram från 1993, Idéprogram från 2001, Framtidsförslag för hela 

Sverige från 2013 och Handlingsprogram- Ett modernt arbetarparti för hela Sverige från 

2013. De program från Socialdemokraterna jag kommer använda mig av är; Partiprogram från 

1990 och 2001 samt Ett program för förändring från 2013.  

 

Att analysera just partiprogram anser jag vara det bästa sättet för att få fram åsikter till min 

uppsats. De olika programmen är antagna av den politiska eliten i enskilt parti vilket utgör en 

säkrare källa än om jag skulle välja att analysera uttalanden från enskilda politiker då jag 

anser att vissa politiker kan drabbas den ”mänskliga faktorn” och säga något som inte partiet 

representerar. Valet att analysera partiprogram förenklar även för mig som forskare då dessa 

finns lättillgängliga på internet. Tidsperioderna för de olika partiprogrammen motiveras i 1.3 

Urval och avgränsningar men inte de specificerade årtalen för partiprogrammen. De olika 

undersökningsenheterna stämmer överens när det gäller 2001 och 2013 men skiljer sig när det 

gäller åren 1990 och 1993. Detta beror på att det inte utkom något partiprogram för de båda 

partierna samma år.  

 

1.5 Teori 

1.5.1 Tingstens modell 
För att fånga upp de olika partiernas tankar och för att sedan kunna jämföra dessa med 

varandra använder jag Herbert Tingstens modell, fortsatt kallat Tingstens modell. Tingstens 

menar på att en ideologi innehåller tre delar; Grundläggande värdepremisser, 

verklighetsomdöme och konkreta rekommendationer. (Bergström och Boreus 2005 s 149). 

Genom att använda Tingstens modell som min teori blir uppsatsen teorikonsumerande, jag 

vill pröva Socialdemokraternas och Moderaternas partiprogram mot varandra. Dessa fall står 

då i centrum för undersökningen för att kunna förklara om partierna har närmat sig varandra 

(Esaiasson 2012 s. 41).   

 

I de grundläggande värdepremisserna beskriver Tingsten att man urskiljer synen på ett visst 

område ex. rättvisa. Verklighetsomdömet innebär en beskrivning om förhållanden och 
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företeelser i samhället. Konkreta rekommendationer kan innefatta olika slags 

handlingsförslag. Tingsten menade på att dessa tre tillsammans utgjorde en 

samhällsåskådning (Bergström och Boreus 2005 s 151). Den grundläggande värdepremissen 

kan göras om till mål, verklighetsomdömet till verklighetsbeskrivning och de konkreta 

rekommendationerna skrivas som vägen till målet. Jag ställer upp dessa i en modell för att 

underlätta för läsaren och få en genomgående struktur i empirin. Denna teori är väl lämpad för 

min uppsats då den tar med en komplett synsätt över ett partis politik för att kunna jämföra 

med ett annat parti, verkligheten, målet och vägen till målet. Därmed föll valet som teori på 

Tingstens modell.  

 

1.5.2. Bedömningskriterier 

I verklighetsomdömet sorterar jag in vad partierna beskriver vara verkligheten under enskilt 

partiprogram, hur man uppfattar förhållanden och företeelser i samhället enligt detta 

politikområde. Exempel; ”Svensk skola har under lång tid tappat i kunskap jämfört med 

andra länder. Över tid har läraryrket förlorat i status och det finns tendenser till att likvär-

digheten i skolan har minskat.” (Moderaterna.se 2013 s. 22). Detta är en 

verklighetsbeskrivning från Moderaterna där de beskriver en försämring i skolan, vilket lika 

gärna skulle kunna vara en förbättring. Grunden i verklighetsbeskrivningen är således hur de 

framställer politikområdet. 

 

Den grundläggande värdepremissen görs om till mål i uppsatsen. Målet är vad de olika 

partierna önskar uppfylla inom varje enskilt politikområde. Exempel; ”Full sysselsättning är 

det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken.” (S 2013 s. 29). I 

målet kan man tydligt urskilja vad som är önskvärt att uppfylla med den egna politiken. Just 

ordet mål behöver inte vara skrivet uttryckligen utan kan även tolkas ur ord som vi skall 

erbjuda och vi vill ha. Exempel; ”Vi vill ha en generös och reglerad invandring.” 

(Socialdemokraterna.se 2013 s. 24). Något som partierna skall arbeta för att uppnå eller är 

önskvärt anser jag vara deras mål. 

 

Handlingsrekommendationen benämns i uppsatsen som vägen till målet. Vägen till målet är 

hur Socialdemokraterna och Moderaterna skall agera för att motsvara de mål som går att tolka 

ur partiprogrammen. Vägen till full sysselsättning är, enligt Socialdemokraterna; ” I den 

hårdnande internationella konkurrensen ska Sverige konkurrera med kunskap. Vår utmaning 
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är att ständigt förbättra oss och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer, 

produktionssystem, produkter och tjänster. Det kräver stora satsningar på utbildning,  

forskning och kompetensutveckling samt en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det förutsätter ett 

målinriktat engagemang från statens sida när det gäller utveckling av såväl tekniska som 

sociala innovationer.” (Socialdemokraterna.se 2013 s. 30). Vägen till målet blir således en 

fortsättning på målet genom att ange hur detta skall uppnås.  

 

1.6 Definitioner 
Att definiera de viktigaste begreppen i mina frågeställningar underlättar och förtydligar 

arbetet. Jag kommer då kunna se vad exakt jag skall leta efter i de olika programmen för att 

placera in under respektive politikområde. 

 

Arbetsmarknadspolitik: Utgångspunkten i denna forskningsfråga utgår ifrån hur man upplever 

den rådande arbetsmarknaden, vad som är målet och vilken som är vägen till målet. 

Definitionen blir viktig då de olika partierna beskriver situationen olika genom begreppen 

arbete och sysselsättning; ”Arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första 

hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra 

arbetsmarknadens funktionssätt.” (Persson 2014). Jag väljer ur ovanstående definition att se 

till hur de olika partierna vill främja sysselsättning och motverka arbetslöshet.  

 

Sysselsättning definieras enligt följande; ”Sysselsättningen mäter hur många som har jobb. 

En sysselsatt utförde minst en timmes arbete under referensveckan. Arbete kan vara som 

anställd, egen företagare eller att man hjälper till i familjens företag.” (Ekonomifakta 2014a). 

Arbetslöshet definieras enligt följande; ”En person räknas som arbetslös om denna inte är 

sysselsatt men kan börja ett arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste 

4 veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan” 

(Ekonomifakta 2014b) 

 

Migration och integration: Här vill jag få fram hur de olika partierna anser vara verkligheten 

för migrationen och integrationen, målet för med dessa områden samt vägen till målet. 

Migration definieras enligt följande; ”Ordet migration är samlingsnamn för emigration 

(utvandring) och immigration (invandring).”(Migrationsverket 2014). Integration definieras 

enligt följande; ”Process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan 
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process.”(Brante och Hammar 2014). De delar som jag väljer att fokusera på i 

integrationspolitiken är jobb, utbildning och välfärd enligt följande definition; ” 
Integrationspolitiken är en del av regeringens samlade politik för jobb, utbildning och 

välfärd. En politik som skapar rättvisa och trygghet för alla är också en politik för bättre 

integration” (Regeringskansliet 2014)  

 

Utbildning: I utbildningsdelen vill jag få fram vad de olika partierna anser vara verkligheten 

för den rådande utbildningspolitiken, målet för utbildningspolitiken och vägen till målet. 

Utbildningspolitiken i denna uppsats avgränsas till grundskolan, årskurs 1- 9 samt de två 

andra undersökningsområdena, integration och arbetsmarknadspolitik, alltså hur man genom 

utbildning kan främja dessa två områden. Utbildning definieras enligt följande;” den 

verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål” 1 kap 3 § Skollagen 

(2010:800) samt ” Utbildning är således ett vidare begrepp och inkluderar undervisning men 

även andra verksamheter som till exempel raster, utflykter, skolmåltider etc.” (Skolverket 

2014)  

 

1.7 Disposition 
 
I kapitel två presenteras Socialdemokraternas och Moderaternas bakgrunder. Detta för att ge 

läsaren en kort och sammanfattad bild över partiernas utveckling under de perioder jag valt att 

undersöka. Här presenteras även tidigare forskning på området.  

 

I det tredje kapitlet presenteras Socialdemokraternas och Moderaternas partiprogram för de 

valda åren och områdena. Denna empiri presenteras först enskilt för varje parti, och sedan i 

Tingstens modell för att ge en överskådlig bild över hur de båda partierna anser vara 

verkligheten, målet och vägen till målet i de olika områdena.  

 

I kapitel fyra analyserar jag den empiri jag har fått fram i kapitel tre. I denna analys går jag 

igenom varje år och områden för att se om partierna har närmat sig varandra. 

 

I det femte kapitlet presenteras mina slutsatser om Moderaterna och Socialdemokraterna har 

närmat sig varandra i arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och synen på migration och 

integration.   
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2. Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen på området jag har fått min inspiration av är Jimmy Blocks uppsats 

Olika men lika. Block har analyserat sju områden hos Moderaterna och Socialdemokraterna 

för att sedan jämföra dessa mot varandra och har Tingstens modell som analysverktyg. Syftet 

var att undersöka om partierna var så pass lika att det inte spelade roll vilket parti man röstade 

på (Block 2014 s. 5) Även om jämförelsen i min uppsats och Blocks uppsats kommer likna 

varandras, under 2013 års partiprogram, anser jag att min uppsats tillför ytterligare en 

dimension då jag inte vill fokusera på det enskilda året, utan en process under längre tid. 

Resultatet av Blocks undersökning menar på att det som skiljer partierna åt idag är 

Moderaternas skattesänkningar och argumentation för företagande medans 

Socialdemokraterna förespråkar arbetstagares rättigheter samt satsningar på den gemensamma 

välfärden (Block 2014 s. 33).  

 

Filip Allanssons (2010) uppsats Mittens rike är en idéanalys av Socialdemokraterna och 

Moderaternas partiprogram från 1956-2009. Allansson har granskat synen på människan, den 

ekonomiska organisationen och synen på statens roll med hjälp av olika idealtyper som 

Socialdemokraternas och Moderaternas politik berör och betygsatt hur väl politiken stämmer 

in på de olika idealtyperna. Mittens rike berör således två av de olika tidsperioderna som jag 

avser att undersöka men då undersökningen är av ett annorlunda slag anser jag att min 

undersökning blir avvikande ifrån Allanssons idéanalys. Resultatet som forskaren fick fram 

var att det skett en förändring ideologiskt och partierna ligger närmare varandra än tidigare 

(Allansson 2010 s. 52). Då Allanssons inte direkt undersökt de områden jag tänkt undersöka, 

kan min uppsats ge ytterligare en dimension till att undersöka de båda partiernas utveckling.  

 

Karl Loxbos doktorsavhandling Bakom socialdemokraternas beslut- En studie av den 

politiskaförändringens dilemman – från 1950-talets ATP-strid till 1990-talets 

pensionsuppgörelse berör mitt ämne. Loxbo har studerat en förskjutning inom 

Socialdemokraterna angående ATP-frågan och pensionssystemet 1990. Resultatet Loxbo fick 

fram var;  
Partiledningen står för olika idéer och spelar skilda roller när de försöker samla 

partimedlemmarna, när de för ut ett budskap till väljarna och när de fattar beslut i 
riksdagen och i regeringen. Dessa roller har gradvis 

glidit isär, vilket innebär att partiledningens möjligheter att samla 
partiorganisation och väljare bakom sin politik har reducerats över tid. Dessa 
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begränsade möjligheter gör sig påminda när beslut är potentiellt impopulära, som 
pensionsreformen på 1990-talet var. Det finns två tänkbara utvägar ur ett 

dilemma av detta slag. Antingen tas en besvärlig förnyelsedebatt och idéer 
förändras eller så särkopplas budskapet till väljare och partimedlemmar från den 

politik som förs. Den socialdemokratiska partiledningen tycks, medvetet eller 
omedvetet, ha slagit in på den senare vägen. (Loxbo 2007 s. 232) 

 
Loxbos resultat berör endast pensionsfrågan, därmed skulle det vara intressant att 

undersöka om en förnyelse eller förändring av idéer har skett rum mellan Sveriges 

två största partier inom flera politiska sakområden.  

 

2.2 Moderaterna 
Moderata samlingspartiet grundes 1904 under namnet Allmänna Valmansförbundet och har 

sina ideologiska utgångspunkter i konservatism och liberalism. Under de valda åren har 

Moderaterna varit i regeringsställning mellan åren 1991-1994, regeringen Bildt, samt mellan 

2006-2014, regeringen Reinfeldt (NE.se 2014a).  

 

Carl Bildt avgick 1999 och efterträddes av Bo Lundgren. Efter valet 2002 riktades kritik mot 

partiledningen vilket gjorde att Lundgren avgick 2003 och efterträddes av Fredrik Reinfeldt. 

Under Reinfeldt bytte Moderaterna namn till Nya Moderaterna, vilka närmade sig mitten på 

den politiska arenan samt skapade en politik som gynnar den stora svenska medelklassen 

(NE.se 2014a).  På valnatten den 14:e september 2014 meddelade Reinfeldt sin avgång, inte 

bara som statsminister utan även som partiledare för Nya Moderaterna.  

 

2.3 Socialdemokraterna 
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti grundades 1889 och har sina ideologiska 

utgångspunkter i den demokratiska socialismen. Under de valda åren har de varit i 

regeringsställning till 1991 under Ingvar Carlsson, men avgick och gav makten till Carl Bildt. 

I valet 1994 återtog Socialdemokraterna makten och leddes av Ingvar Carlsson till 1996 då 

Göran Persson tog över posten som partiets ordförande. Persson ledde partiet till valseger 

1998 och 2002 men förlorade regeringsmakten 2006 då den borgerliga koalitionen Alliansen 

(Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet) gick segrande ur valet. På 

valnatten 2006 lämnade Persson ordförandeposten och i mars 2007 blev Mona Sahlin 

partiledare. Efter valet 2010 aviserade Sahlin sin avgång efter låga 30,7 procent och 
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efterträddes av Håkan Juholt i mars 2011. Efter endast 10 månader vid posten lämnade Juholt 

posten och efterträddes av Stefan Löfvén i mars 2012. (NE.se 2014b)  

 

Den 14:e september fick vänsterblocket fler röster än Alliansen vilket gjorde att 

Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet bildade Sveriges nuvarande regering som 

leds av Stefan Löfvén. 
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3. Empiri 
 
I detta kapitel redovisas de olika områdena utifrån varje partiprogram, som jag sedan har till 

grund för analysen. De olika delarna är uppdelade i tre stycken där det första stycket 

representerar verklighetsbeskrivningen, det andra stycket beskriver målet och det tredje 

beskriver vägen till målet. En kort sammanfattning av dessa finns sedan i Tingstens modell 

som är i slutet av varje område. Jag förkortar härmed Socialdemokraterna till S och 

Moderaterna till M i min källhänvisning, detta för att det annars skulle bli för omfattande. 

Exempel: hänvisar jag till Moderaternas handlingsprogram 1993 och sida 42 skriver jag; (M. 

1993 s. 42). 

 

3.1 1990 och 1993 års partiprogram 
Under 3.1 presenteras arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken samt synen på migration 

och integration. För Socialdemokraterna granskas partiprogrammet från 1990 1990års 

partiprogram samt Moderaternas partiprogram från 1993 Handlingsprogram från 1993.  

3.1.1 Arbetsmarknadspolitik 

3.1.1.1 Socialdemokraterna 
Den främsta orsaken till en icke-fungerande arbetsmarknad är på grund av kapitalismen. 

Produktionsökningen utav kapitalinriktade aktörer bidrar till en ökad åsidosatt grupp som 

aldrig tar sig in på arbetsmarknaden som främst består av unga (S. 1990 s. 123). Orättvisor i 

arbetslivet ligger främst i de marknadskrafter som tillgodoser konsumenternas behov som kan 

härledas till deras funktionssätt. Orättvisor förekommer även i den gemensamma sektorn där 

anställda har det svårt att få demokratiskt inflytande över sina arbetsplatser (S. 1990 s. 138).  

Socialdemokraterna påpekar även att kvinnor drabbas mest av orättvisor i arbetslivet (S. 1990 

s. 139).  

 

Det övergripande målet med Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik är; 

”Arbetsmarknadspolitiken ska utformas för att trygga rätten till arbete åt alla, motverka 

diskriminering och könsuppdelning, stärka de svagares ställning i arbetslivet och öka den 

enskildes valfrihet.” (S. 1990 s. 156). Den fulla sysselsättningen gäller för hela landet och alla 

som kan och vill vara med, skall med den individuellas möjligheter vara med mot att uppnå 

målet (S. 1990 s. 137). Bristen på arbetsplatsdemokrati vill socialdemokraterna åtgärda 
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genom att; ”… löntagarna tillförsäkras makt på alla nivåer i företagen. Därmed 

åstadkommes en demokratisering av företagen, som ger de anställda inflytande också över 

företagens långsiktiga utveckling.” (S. 1990 s. 138). Det skall även vara lika lön för likvärdigt 

arbete (S. 1990 s. 150). Arbetsmarknadspolitiken har som mål att erbjuda produktivt arbete 

till befolkningen, i stället för bidrag och att varje människa skall känna att arbetet är 

meningsfullt, det skall mötas med respekt och beaktning, detta benämner Socialdemokraterna 

som den goda miljön. Den goda miljön påverkar och utvecklar människor som personer 

genom bra arbetsmiljö, möjlighet att påverka sitt liv och sin integritet (S. 1990 s. 137). 

Särbehandling av kvinnor gentemot män, skall försvinna. Kvinnor skall på samma premisser 

som män kunna påverka företag och fackliga organisationer, samt att kvinnor och män skall 

ha lika arbetsuppgifter (S. 1990 s. 139).  

 

Sysselsättningen skall främjas genom en anpassning av arbetsplatser mot människors olika 

förutsättningar, vilket även innefattar bättre förutsättningar för de med funktionshinder. 

Därmed skall alla kunna vara med att bidra till arbetslivet (S. 1990 s. 156). En stor 

sysselsättning kräver även en väl utbyggd organisation som arbetsförmedling och 

arbetsmarknadsutbildning. Det skall även finnas möjligheter att stimulera efterfrågan vid 

behov och när inte detta är möjligt skall man ha rätt till ekonomiskt stöd (S. 1990 s. 157). Det 

skall även finnas en garanti för ungdomar under 20 år, antingen en arbetsplats eller utbildning 

(S. 1990 s. 157). Arbetsplatsdemokratin skall förbättras genom att löntagarna får lagstiftning 

kring konflikt- och förhandlingsrätt. Löntagarna kan då själva välja det alternativ som de 

anser vara bäst för deras arbetsvillkor samt att den enskilde löntagaren genom dessa 

bestämmelser; ”… ges ökat självbestämmande över det egna arbetet” (S. 1990 s. 138). Det 

ökade självbestämmandet går även att se som en förbättring av den goda miljön. En del av det 

självbestämmande och påverkande sker genom fackliga kontakter från löntagarnas sida som 

genom förtroendevalda får utföra fackligt arbete på betald arbetstid (S. 1990 s. 156). 

Socialdemokraterna anser även att man skall underlätta för människor att återgå till arbete 

genom rehabilitering och underlätta för fortsatt arbete efter pensionsåldern (S. 1990 s. 157).   

 

3.1.1.2 Moderaterna 
Att det är brist på arbete i samhället stämmer inte. Moderaterna anser att dessa finns i våra 

behov, drömmar och önskemål. Utmaningen ligger i att från politikens roll, skapa regelverk 

och utforma lagar så utbudet motsvarar den efterfrågan som finns (M. 1993 s. 29). Kunskap 
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och kompetens är viktigt för att nå framgång i arbetslivet samt att kvinnor har en lägre 

ställning på arbetsmarknaden jämfört med män (M. 1993 s. 30). ”Föreställningen att det 

skulle föreligga ett grundläggande och egentligt konfliktförhållande mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, mellan kapital och arbete, och att detta endast kan upphävas temporärt genom 

att avtal ingås, är en marxistisk kvarleva som bortser från den verklighet där välstånd skapas 

genom arbete och företagande i förening.” (M. 1993 s. 31)  

 

Det övergripande målet med Moderaternas arbetsmarknadspolitik är; ”Sverige skall ha ett 

arbetsliv som präglas av företagande, förnyelse och kompetens.” (M. 1993 s. 30) 

Arbetsmarknadspolitiska insatser skall finnas till för att hjälpa arbetslösa att komma in på 

arbetsmarknaden igen, dessa bör dock endast utnyttjas då korttidsarbetslösheten ligger över en 

normalnivå. De korttidsarbetslösa räknas i det som uppstår p.g.a. flytt, arbetsbyten, efter 

utbildning etc. (M. 1993 s. 29). Dessa insatser skall ha som mål att utveckla individens 

personliga kompetens (M. 1993 s. 30). En sak som är viktigt är att minska antalet som inte 

bidrar till välfärden som sjukskrivna, arbetsskada och förtidspensionärer. Moderaterna 

påpekar även hur kvinnor och män skall få lika lön för lika arbete samt ta vara på 

kompetenser istället för att se till om arbetstagaren är kvinna eller man (M. 1993 s. 30). 

Gällande bestämmande på arbetsplatsen hänvisar Moderaterna till att det åligger individen att 

skapa avtal, oavsett om man är medlem i en facklig organisation eller inte. Löntagaren kan då 

påverka sina arbetstider, arbetsmiljö etc. enligt den enskildes önskemål, detta blir enklare att 

uppfylla för individen jämfört med om det skulle lösas kollektivt (M. 1993 s. 31).   

 

De arbetsmarknadspolitiska insatserna skall motivera den arbetslösa att söka arbete, dessa 

insatser skall främst vara kompetensförbättringar (M. 1993 s. 29). Dessa 

arbetsmarknadsutbildningar får inte bli inkomstbaserade i den mån den konkurrerar ut 

gymnasie- eller högskolestudier (M. 1993 s. 29). Studier är det som ökar individens 

attraktionsvärde på arbetsmarknaden; ”En hög kompetensnivå hos den enskilde minskar den 

samlade arbetslösheten genom allsidigare kunnande och bättre konkurrenskraft.” (M. 1993 s. 

30) Detta kräver förändring på de arbetsrättsliga regler som finns för att kunna främja 

kompetenfrämjande lönesättningar samt bättre villkor för arbetstagaren att kunna 

vidareutbilda sig (M. 1993 s. 30). Att göra den arbetslösa mer attraktiv skall även ske genom 

att få till en mångfald gällande arbetsförmedlingar och utbildningar, detta kommer underlätta 

för den arbetssökande att få arbete. Något som Moderaterna anser sig vara ”viktigt” är att man 
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måste minska på de som inte bidrar i välfärden, detta skall göras genom skärpa 

bedömningskriterier, högre självrisker och lägre ersättningsnivåer. Detta menar Moderaterna 

är nödvändigt för att; ” se till att fler människor tar direkt ansvar för sin egen försörjning.” 

(M. 1993 s. 29). För att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden skall man genomföra 

nya organisationsformer, mer flexibelt arbetsliv, fler privata alternativ inom omsorgen och 

välfärdens områden (M. 1993 s. 30). Genom lagstiftning skall man även säkerställa att 

lönesättningar eller utvecklingsmöjligheter inte begränsas beroende av kön (M. 1993 s. 30).  

3.1.1.3 Jämförelse 

 
Arbetsmarknadspolitik 

 
Socialdemokraterna 

 

 
Moderaterna 

 
Verklighetsbeskrivning 

Kapitalism bidrar till sent inträde 
för unga på arb. marknaden. 
 
Marknadskrafterna bidrar till 
orättvisor.  
 
Kvinnor drabbas främst av 
orättvisor i arbetslivet. 
 
Brist på arbetsplatsdemokrati. 
 

Konflikten kapitalism och 
arbete är en marxistisk 
kvarleva.  
 
Brist på arbete stämmer inte.  
 
Utmaningen är att skapa 
lagar och regler som kan 
stimulera efterfrågan.  
 
Kvinnor har lägre ställning 
på arbetsmarknad. 
 
Kompetens är viktigt.  

 
Mål 

Full sysselsättning. 
 
Vidgad arbetsplatsdemokrati. 
 
Lika lön för lika arbete. 
 
Den goda miljön skall förbättras. 
 
Lika möjlighet att påverka 
fackliga organisationer och 
företag för män och kvinnor samt 
liknande arbetsuppgifter. 
 

Företagande, förnyelse och 
kompetens.  
 
Insatser för att hjälpa 
arbetslösa till arbete.  
 
Utveckla kompetens.  
 
Minska antal som inte bidrar 
till välfärden.  
 
Lika lön oavsett kön. 
 
Påverka på arbetsplatsen 
åligger individen. 

 
Vägen till målet 

Mångsidig anpassning av 
arbetsplatser.  
 
Bättre arbetsplatsdemokrati 

Insatser i form av 
kompetensförbättringar. 
 
Förändring av arbetsrättsliga 
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3.1.2 Utbildningspolitik 

3.1.2.1 Socialdemokraterna 

Utbildning är en grundläggande rättighet för alla medborgare som skall erbjudas kostnadsfritt 

oberoende inkomstförhållanden och bostadsort samt ge alla en likvärdig utbildning (S. 1990 s. 

160). De med ofullständig utbildning är oftast de som hamnar i låglöneyrken vilka oftast 

bidrar till sämre möjligheter till personlig utveckling. Det är även dessa yrken som är fysiskt 

förslitande, detta bidrar till sämre livsvillkor, kan leda till sociala spänningar och nya 

klassgränser. Därmed åligger det ansvariga för utbildning att motverka dessa eventuella risker 

till nya klassklyftor (S. 1990 s. 136).  

 

Målet med utbildningen att är; ” Grundskolan ska ge eleverna de grundläggande kunskaper 

och färdigheter som alla medborgare behöver för sin utveckling som individer och som 

deltagare i arbets- och samhällslivet”. (S. 1990 s. 160) samt  ”… främja jämställdhet mellan 

könen och motverka klass- och könsbundna studie- och yrkesval” (S. 1990 s. 161). Genom 

kunskap skall individen få ett ökat självförtroende samt främja samarbetsförmåga, 

självständigt tänkande och en demokratisk livssyn (S. 1990 s. 161). Varje elev skall avsluta 

sina studier med uppfyllda mål, kunskaper och färdigheter med utgångspunkt ifrån 

genom lagstiftning, konflikt- och 
förhandlingsrätt.   
 
Garanterat arbete eller utbildning 
till ungdomar under 20 år.  
 
Rätt till ekonomiskt stöd vid 
statlig oförmåga att stimulera 
efterfrågan.  
 
Samhället skall hjälpa utsatta 
grupper in på arbetsmarknaden. 
 
Prioritering av rehabilitering för 
underlätta en återkomst på 
arbetsmarknaden. 
 
Prioritering av uppmuntran till 
fortsatt arbete efter pensionering. 
 

regler. 
 
Mångfald av 
arbetsförmedlingar och 
utbildningar.  
 
Högre självrisker och lägre 
ersättningar skall få fler att 
ansvara för sin egen 
försörjning.  
 
Stärka kvinnors roll genom 
fler privata alternativ, mer 
flexibelt arbetsliv och nya 
organisationsformer.  
 
Lagstiftning för att 
säkerställa lika lön oavsett 
kön.  
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läroplanen, ansvaret här åligger den enskilda skolan (S. 1990 s. 161). Utbildningen skall även 

omfatta löntagare, dessa skall ha lagfäst rätt till utbildning med syfte att främja 

kunskapsspridning inom arbetes ramar (S. 1990 s. 162).  

 

Vägen till målet kring uppfyllda mål i läroplaner kräver individuell undervisning med 

utgångspunkt i eleverna och deras förutsättningar (S. 1990 s. 162). Detta förutsätter en ökad 

kontakt mellan personal, elever och föräldrar som i enighet skall kunna påverka den löpande 

undervisningen för elevens bästa (S. 1990 s. 161). Utbildning av löntagare skall omfatta alla 

kategorier av arbetare vilket skall ses som möjlighet för utveckling och kompetenshöjning i 

arbetslivet (S. 1990 s. 162).  

 

3.1.2.2 Moderaterna 
Den främsta källan till framgång är kunskap (M. 1993 s. 30). Med kunskap kan människan 

lära sig nya saker varje dag, utveckla kontakter med medmänniskor och andra kulturer (M. 

1993 s. 59). Genom att ha en grund av kunskap kan man lättare att förstå omvärlden samt att 

rationellt bedöma de olika situationer man kommer ställas inför (M. 1993 s. 59). Denna 

kunskap skall tillföras genom utbildning i skolan (M. 1993 s. 59). I utbildningssystemet 

förekommer det en likformig skolgång för alla elever, detta gör att skolan inte kan motsvara 

de krav som eleven har rätt att ställa (M. 1993 s. 59). Även i arbetslivet krävs det ökad 

kompetens för att utveckla produktionen, vilket ökar kraven för vidareutbildningar på 

arbetsmarknaden (M. 1993 s. 60). 

 

Målet med skolan är att förbereda eleven till arbetslivet samt uppmuntra till hänsyn, ansvar 

och självständighet (M. 1993 s. 59). Genom att arbeta mot mål, betyg, kan man ge den 

enskilde eleven kriterier att arbeta emot för att visa på att denne uppfyller de kunskapskrav 

som ställs (M. 1993 s. 59). Kunskapskraven skall vara fastställda inom ett nationellt 

betygssystem, vilket även skall inkludera friskolor gällande avgångsbetyg i friskolan, för att 

elever skall konkurrera på likvärdiga villkor till platser på gymnasiet (M. 1993 s. 60). 

Grundläggande utbildning skall erbjudas utifrån offentliga medel men elevavgifter skall 

finnas vara möjliga att ta ut (M. 1993 s. 60). Skolan skall även hålla hög kvalitet för att inte 

göra det svårare för de som redan har det svårt (M. 1993 s. 60). För att underlätta för dessa 

skall det finnas flera utbildningar där den enskilde eleven skall få välja utbildning efter 

önskemål och förutsättningar, föräldrar och eleven skall få välja den skola som passar eleven 
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bäst (M. 1993 s. 60). ”Kunskap samt resonerande och analyserande förmåga kommer att bli 

allt viktigare som nycklar inte bara till personlig utveckling utan också till ekonomisk 

framgång. Utbildning är på väg att bli den viktigaste formen av kapitalbildning.” (M. 1993 s. 

60)  

 

Den som skall se till elevens bästa och anpassa dem efter förutsättningar är lärarna. Det är 

lärarna som skall motivera elevens intresse samt väcka engagemang till fortsatt 

kunskapssökande (M. 1993 s. 60). Utbildning inom arbetslivet skall finansieras av den 

enskilde eller av arbetsgivaren, detta omfattar löntagare som skall höja sin kompetens inom 

arbetet (M. 1993 s. 61). Skolan skall stärka eleven genom att påpeka, oavsett kön, att alla har 

samma möjlighet att uppnå högre kunskap och kompetens och att det är dessa faktorer som 

skall avgöra framtida utbildning och yrkesval (M. 1993 s. 60). 

3.1.2.3 Jämförelse 
 

 
Utbildningspolitik 

 
Socialdemokraterna 

 

 
Moderaterna 

 
Verklighetsbeskrivning 

Utbildning skall ges på lika 
villkor oavsett inkomst, 
bostadsort.  
 
Ofullständigt utbildade hamnar i 
låglöneyrken, detta riskerar nya 
klassklyftor i samhället. 
 

Kunskap är främsta källan 
till framgång.  
 
Det förekommer en 
likformig skolgång.  
 
Det krävs vidareutbildning i 
arbetslivet. 

 
Mål 

Grundskolan skall erbjuda fri 
utbildning. 
 
Utbildningen skall generera 
kunskap och färdigheter för 
kommande arbets- och 
samhällsliv.  
 
Demokratisk livssyn, 
samarbetsförmåga och 
självständigt tänkande skall 
främjas.  
 
Varje elev skall uppfylla 
kunskaper och färdigheter ur 
läroplanen.  
 

Förbereda eleven till 
arbetslivet.  
 
Arbeta mot betyg för 
bestämda kriterier.  
 
Nationellt betygsystem gör 
konkurrensvillkor lika. 
 
Grundläggande avgiftsfri 
skola men möjligt att kunna 
ta ut elevavgifter.  
 
Större valfrihet till skolor. 
 
Utbildning är en ny 
kapitalbildning.  
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Löntagare skall ha lagfäst 
möjlighet till vidareutbildning. 

 

 
Vägen till målet 

Individuell anpassning av 
undervisning 
 
Förbättrad kontakt personal-elev-
förälder. 
 
Bred utbildning av löntagare 
bidrar till ökad kompetens och 
utveckling i arbetslivet.  

Lärarna är nyckeln i 
elevernas kunskapsbildning.  
 
Löntagares vidareutbildning 
skall finansieras av en själv 
eller arbetsgivare.  
 
Stärka eleven genom 
påpekande att framgångar ej 
beror på kön.  

 

3.1.3 Migration och integration 

3.1.3.1 Socialdemokraterna 
Invandrarna berikar det svenska samhället genom erfarenheter, språk och kultur (S. 1990 

s.122). De har även samma rätt till bostäder, social trygghet och arbete som svenska 

medborgare (S. 1990 s.159). ”Sverige medverkar i det internationella samarbetet på 

migrations- och flyktingpolitikens område” (S. 1990 s.159) 

 

Socialdemokraterna menar på att målet gentemot invandrare är följande; ”Inom Sverige ska 

flyktingarna ha rätt till ett gott mottagande, snabb handläggning av sina ärenden och hjälp 

till att nå delaktighet i det svenska samhället genom insatser från så väl samhällsorgan som 

frivilligorganisationer” (S. 1990 s.159). En del av den snabba handläggningen skall ske 

genom att lämna samhällsinformation på olika språk (S. 1990 s.159). Utsatta 

befolkningsgrupper skall erbjudas en generös flyktingpolitik på humanitetens grund men 

inriktning på de som lever i flyktingläger (S. 1990 s.159).  

 
De ovanstående målen skall uppnås genom att inse invandrares kulturer som en tillgång för 

det svenska samhället (S. 1990 s.140). Man skall även främja invandrarens egen 

kulturverksamhet genom samhälleligt ekonomiskt stöd samt rekrytera tvåspråkig 

sjukvårdspersonal som underlättar processen i sjukvården (S. 1990 s.159). I den generösa 

flyktingpolitiken skall det beaktas flyktingarnas behov av bostäder i kommunernas 

bostadbyggnadsplaner, ge undervisning på och i modersmålet samt erbjuda vuxna invandrare 

grundläggande svenskundervisning avgiftsfritt (S. 1990 s.159).  
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3.1.3.2 Moderaterna 
I världen är miljoner människor på flykt från sina hemländer. Dessa flyr fattigdom, förtryck, 

krig, förföljelse och hopplöshet (M. 1993 s. 71). Att ge flyktingar fritt inträde till 

industrialiserade länder kan ge konsekvenser som etnisk rensning i hemländerna och sociala 

spänningar i mottagarlandet (M. 1993 s. 71). Det har även skett en förändring i begreppet 

flykting, från det att man flydde från politisk misär till att fly från fattigdom, krig och etniska 

motsättningar, detta resulterar även i större flyktinggrupper (M. 1993 s. 71). 

 

Målet är att minska flyktingströmmarna genom att agera på de mest kritiska utgångspunkterna 

i de olika länderna där invandrare härstammar ifrån (M. 1993 s. 71). De som är på flykt skall 

även hjälpas så nära sitt hem som möjligt (M. 1993 s. 71). Utmaningen för Sverige blir att 

kombinera realism med humanism samt att kunna ge de stora flyktingströmmarna kollektiva 

besked som gäller både permanenta och tidsbegränsade uppehållstillstånd (M. 1993 s. 71). Att 

pröva ärenden individuellt skall inte vara genomförbart (M. 1993 s. 72). De som beviljas 

uppehållstillstånd skall undervisas i svenska och ges möjlighet till framtida självförsörjning 

(M. 1993 s. 71). De som beviljas uppehållståndstånd skall även integreras in i samhället, inte 

segregeras (M. 1993 s. 8). 

 

En bredare överenskommelse mellan EU-länder krävs för att ge flyktingar en möjlighet till en 

fristad (M. 1993 s. 71). Målet som skall stimulera de mest kritiska källorna till misären skall 

behandlas enligt följande; ”En global frihandelspolitik och en marknadsekonomisk utveckling 

i de fattiga länderna skapar möjligheter till ekonomisk tillväxt och förbättrade levnadsvillkor. 

Kunskapsöverföring och investeringar kan komma till rätta med miljöproblem, vattenbrist 

och sjukdomar” (M. 1993 s. 71). Integration skall underlättas genom detta skall ske en 

acceptans av mångfald, tolerans för religioner, seder, livsstilar samt låta olika 

samhällsgrupper bevara sitt språk och kultur (M. 1993 s. 8). 

 

 

3.1.3.3 Jämförelse 
 
 

 
Migration och 

integration 

 
Socialdemokraterna 

 

 
Moderaterna 
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Verklighetsbeskrivning 

Invandrare bidrar med ökad 
kunskap kring kultur, språk och 
erfarenheter 
 
Invandrare har rätt till bostad, 
arbete och social trygghet som 
svenska medborgare 
 

Miljoner människor på flykt. 
 
Fritt inträde kan leda till 
sociala spänningar och 
etnisk rensning.  
 
Förändring av begreppet 
”flykting”.  

 
Mål 

Flyktingarna skall få ett gott 
mottagande. 
 
Flyktingar skall få hjälp att nå 
delaktighet i samhället. 
 
Flyktingar skall få snabb 
handläggning av ärenden.  
 
Samhällsinformation på olika 
språk. 

Minska flyktingströmmar 
genom stimulering av de 
viktigaste källorna.  
 
Flyktingar skall hjälpas så 
nära sitt hem som möjligt.  
 
Ge kollektiva besked.  
 
Undervisning i svenska och 
god integration.  
 
 

 
Vägen till målet 

Invandrarens kultur är en tillgång 
för det svenska samhället. 
 
Främja kulturverksamheter 
genom ekonomiskt stöd. 
 
Rekrytera flerspråkig 
sjukvårdspersonal. 
 
Främja flyktingar i 
bostadsbyggnationer. 
 
Erbjuda undervisning i och på 
modersmålet. 
 
Ge vuxna invandare fri 
svenskundervisning.  

Bredare överenskommelse 
mellan EU-länder.  
 
Global frihandelspolitik och 
marknadsekonomisk 
utveckling i fattiga länder.  
 
Acceptans av mångfald av 
religion, språk och kultur 
skall underlätta 
integrationen. 
 
 

 

3.2 2001 års partiprogram  
Under 3.2 presenteras arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken samt synen på migration 

och integration. För Socialdemokraterna granskas partiprogrammet från 2001 Partiprogram 

för Socialdemokraterna samt Moderaternas idéprogram från 2001 Idéprogram- På tröskeln 

till mänsklighetens bästa tid.  
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3.2.1 Arbetsmarknadspolitik 

3.2.1.1 Socialdemokraterna 

Produktionen tas mer och mer över av en tjänstemannasektor istället för industrin där 

sysselsättningen tidigare varit hög (S. 2001 s. 3). Kunskap blir därmed mer krävande samt att 

arbetsvillkoren förändras, detta ställer mer krav på vidareutbildade löntagare samt erfarenhet i 

form av yrkeskunnande (S. 2001 s. 4,7). Den nya sektorn ställer även krav på mer 

samarbetsförmåga samt att kunna arbeta självständigt (S. 2001 s. 7). Detta innebär att 

löntagarna får kontrollen över det egna arbetet, inte att kapitalet kontrollerar arbetet, därmed 

har kapitalets betydelse försämrats samtidigt som arbetets betydelse har ökat (S. 2001 s. 7). 

Att en grupp blir starkare betyder dock att en annan grupp blir svagare, de som är utanför 

arbetsmarknaden och samhället, dessa grupper har ökat motsättningen mot kapitalet (S. 2001 

s. 7). För att kunna behålla sin frihet mot kapitalet är därför ett arbete nödvändigt (S. 2001 s. 

26). Den förändring av arbetsvillkor kräver att politiken förhindrar klassklyftor samt främjar 

jämlikheten i tjänstemannasektorn (S. 2001 s. 4). Den sociala tryggheten har ökat vilket har 

resulterat i ökade möjligheter att själv påverka sitt liv samt har även jämställdheten ökat. 

Denna förändring har bidragit till en ökad kunskap kring jämställdhet vilket medför mer 

jämställda organisationer i yrkeslivet dock finns fortfarande hinder inom kvinnors arbetsliv 

kvar (S. 2001 s. 4,15). Detta avspeglas i en könsmässigt uppdelad arbetsmarknad, sämre 

möjligheter till karriär samt lägre löner, detta grundar sig även i hårdare krav 

arbetsmarknaden där kvinnor fortfarande besitter stort ansvar i hemmet (S. 2001 s. 15).  

 

Målet med arbetsmarknadspolitiken är att underlätta för arbetslösa att hitta arbete samt för 

arbetsgivare att hitta kompetent personal (S. 2001 s. 26). Arbetsmarknaden skall erbjuda 

möjligheter för både män och kvinnor att genomföra yrkeskarriär samt kombinera detta med 

föräldrarollen (S. 2001 s. 26). Det övergripande målet med arbetsmarknadspolitiken är att 

stimulera till en full sysselsättning (S. 2001 s. 26). Genom den fulla sysselsättningen är alla 

med och deltar i välfärdsstatens uppbyggnad, samt förhindrar utanförskap och diskriminering 

av könsroller, etnicitet etc. (S. 2001 s. 26). Löntagaren skall ha möjlighet att vidareutbilda sig 

för att stärka sin kompetens samt kunna påverka sitt eget arbete (S. 2001 s. 27). Att utveckla 

sin kompetens och bygga på sin utbildning skall vara möjlig att genomföra på arbetsplatsen 

(S. 2001 s. 27). Detta är viktigt i och med de kunskapskrav som ställs vilket utvecklar 

arbetslivet (S. 2001 s. 27). Goda arbetsvillkor och en trygg försörjning skall även omfatta de 

som har arbetsuppgifter vilka inte kräver vidareutbildning (S. 2001 s. 27). Arbetslivet skall 
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anpassas efter enskilda förutsättningar för varje individ samt se till de olika livssituationer 

som finns, alla skall även få vara med och bestämma om sin arbetstid och målet är en trettio 

timmars arbetsvecka (S. 2001 s. 27, 28).  

 

För att förenkla kvinnors situation på arbetsmarknaden krävs det fler möjligheter att 

kombinera rollen som förälder samt att utföra sitt yrke samt kunna erbjuda barnomsorg (S. 

2001 s. 15, 25). För att kunna uppnå full sysselsättning krävs förutom 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder även trygghet för löntagaren, detta omfattar goda 

arbetsmiljöer, utvecklingsmöjligheter, möjlighet att påverka arbetstid/arbetsmiljö, ekonomiskt 

skydd vid tappad inkomst samt förebyggande av arbetsskador (S. 2001 s. 25, 27). Den som 

blir arbetslös skall ha rätt till utbildning samt tid att söka ett jobb som överensstämmer med 

arbetstagarens kvalifikationer (S. 2001 s. 25). Tryggheter för löntagare säkras genom fackliga 

organisationer och kollektivavtal (S. 2001 s. 27). Motivering av vidareutbildning skall ske 

genom att göra socialförsäkringssystemen mer flexibla som skall möjliggöra arbete 

kombinerat med utbildning (S. 2001 s. 25). Högre sysselsättning skall även garanteras genom 

att låta löntagare som är nära pensionsåldern utföra mindre betungande arbetsuppgifter samt 

gå ner i arbetstid (S. 2001 s. 27). 

3.2.1.2 Moderaterna 
Arbetsmarknaden förhindras idag att utvecklas p.g.a. fackliga intressen som stänger ute 

människor från arbetsmarknaden och hindrar jobb att skapas (M. 2001 s. 9). För att utveckla 

arbetsmarknaden krävs en grundläggande utbildning då kunskap och kompetens blir mer 

viktigt i arbetslivet (M. 2001 s. 21). Många i Sverige är arbetslösa vilket hämmar 

uppbyggnaden av mänskliga relationer, det är ett ekonomiskt slöseri samt personligt 

destruktivt för den arbetslösa (M. 2001 s. 21).  

 

Man skall främja egenföretagare, dessa för Sverige framåt. I företagen produceras individers 

idéer till produkter och tjänster som erbjuds till medborgare som sedermera bidrar till statliga 

intäkter, därmed blir de viktiga för Sveriges utveckling (S. 2001 s. 21). Äldre människor skall 

få kunna arbeta längre, allt fler krävs för att upprätthålla Sveriges ekonomi (M. 2001 s. 22). 

Istället för att begränsa arbetets möjligheter skall staten stödja en utveckling av arbetets 

möjligheter (M. 2001 s. 22). 

 

Det krävs bättre förutsättningar för företagande då dessa ofta är knutna till risktagande, detta 
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är nödvändigt (M. 2001 s. 21). För att motivera människor att jobba skall det löna sig mer att 

jobba än att avstå arbete (M. 2001 s. 22). Skatte- och pensionssystem skall främja möjligheten 

att arbeta längre och göra arbetet mer motiverande samt att ge människor uppskattning för 

deras insatser (M. 2001 s. 22). 

 
 

3.2.1.3 Jämförelse 

 
Arbetsmarknadspolitik 

 
Socialdemokraterna 

 

 
Moderaterna 

 
Verklighetsbeskrivning 

Tjänstemannasektorn växer och 
industrin minskar. 
 
Kunskap blir mer även 
samarbetsförmåga och att arbeta 
självständigt 
 
Ett arbete är nödvändigt för att 
motverka kapitalets krafter. 
 
Den sociala tryggheten har ökat, 
även jämställdheten. 
Kunskapen om jämställdhet har 
ökat dock finns könsbundna 
skillnader kvar.  

Fackliga intressen stänger 
ute människor från 
arbetsmarknaden och hindrar 
jobb att skapas. 
 
Kunskap blir mer viktigt. 
 
Arbetslösheten är hög.  

 
Mål 

Arbetslösa skall komma in 
snabbare på arbetsmarknaden. 
 
Arbetsgivare skall hitta 
kompetent personal.  
 
Full sysselsättning.  
 
Möjlighet till vidareutbildning. 
 
Goda arbetsvillkor skall gälla 
alla oavsett utbildningsnivå. 
 
Individuell påverkan och 
anpassning av arbetsmiljö, 
arbetstider etc. skall vara möjlig. 
 
Trettio timmars arbetsvecka. 

Främja egenföretagare.  
 
Äldre människor skall kunna 
arbeta längre.  
 
Staten skall bidra till en 
utveckling av arbetslivet.   
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Vägen till målet 

 Bättra kvinnors villkor skall 
göra det möjligt att kombinera 
yrkesliv och familjeliv.  
 
Full sysselsättning kräver bra 
arbetsvillkor. 
 
Bättre villkor för arbetslösa. 
 
Löntagares rättigheten skall säkra 
genom fackliga organisationer 
och kollektivavtal. 
 
Anpassa arbetsuppgifter för äldre 
 
Flexibla socialförsäkringssystem 
skall göra det möjligt att 
kombinera arbete med utbildning 
 

Företagare skall ha bättre 
villkor i och med deras 
risktagande. 
 
Det skall löna sig mer att 
jobba än att avstå arbete.  
 
Skattesystemet skall göra det 
mer motiverat att arbeta. 
 
Pensionssystemet skall göra 
det möjligt att arbeta längre.   
 
 
 

 

3.2.2 Utbildningspolitik 

3.2.2.1 Socialdemokraterna 
Alla har samma möjlighet till lika studier men verkligheten är att dessa är socialt bakbundna. 

(S. 2001 s. 31). Dessa ojämlikheter som uppstår p.g.a. klassklyftor och sociala 

missförhållanden begränsar människor att utvecklas i den riktning samt hindrar ett jämlikt 

deltagande i samhällslivet (S. 2001 s. 6). För att utjämna dessa ojämlikheter har skolan en 

central roll (S. 2001 s. 23). Finns det klyftor i kunskapen mellan befolkningen, riskerar dessa 

att avspeglas i samhället, detta p.g.a. den betydelse kunskap har som arbetsredskap. En högre 

kompetens- och kunskapsnivå minskar istället klassklyftor och ökar produktionen, vilket 

resulterar i ökade resurser till välfärden (S. 2001 s. 30). Genom kunskap kan individen kritiskt 

avgöra vad som är fakta och värderingar i information, vilket innebär en demokratisering av 

kunskapen (S. 2001 s. 30).  

 

Målet med utbildningspolitiken är; ”Att ge alla möjlighet och förutsättningar till kunskap är 

centralt för att bryta klassmönstren.  Socialdemokratins uppgift är nu att skapa ett verkligt 

kunskapssamhälle, byggt på både bildning och utbildning ,öppet och tillgängligt för alla på 

likvärdiga villkor.” (S. 2001 s. 30). Utbildningar skall finansieras genom skatter, oavsett 

inkomst skall alla ha samma möjlighet till en lika utbildning, alla utbildningar skall även ha 

hög kvalitet (S. 2001 s. 24, 30). Att lämna över samhälleliga angelägenheter som skola till 
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marknadens prismekanismer och att låta utbudet bestämmas på grund av ett enskilt 

vinstintresse, får aldrig ske (S. 2001 s. 24). På samma sätt som arbetstagare skall elever ha 

möjlighet att påverka sin skolgångs utformning och arbetsmiljö skolan skall bryta ned sociala 

och könsbundna mönster (S. 2001 s. 31, 30). Alla elever skall ha uppfyllt läroplanens mål för 

de är klara med grundskolan (S. 2001 s. 31).  
 

Skolans roll för en mindre segregerat samhälle är viktig där barn från olika bakgrund och 

miljöer lär känna varandra och arbeta tillsammans (S. 2001 s. 31). För att säkerställa att 

skattepengar används på bäst sätt skall politiskt förtroendevalda ansvara fördelningen, detta 

kräver en kommunal skatteutjämning för en så jämlik utformning av politiken över alla 

landets kommuner (S. 2001 s. 24). För att eleven skall kunna hantera och tolka kunskaper 

måste eleven tränas för detta i skolan, detta kräver en hög kvalitet på utbildningen, vilket i sin 

tur är beroende av bra lärare (S. 2001 s. 30). Kvaliteten på lärare kräver att man ständigt 

utvecklar undervisningsmetoderna, eleverna har en bra arbetsmiljö samt att den interna 

organisationen tar tillvara på lärarens kunnande och kompetens (S. 2001 s. 30). Även om 

läraren är duktig pedagogiskt kräver det även att eleven också är engagerad för att lära sig (S. 

2001 s. 30) 

3.2.2.2 Moderaterna 
Kunskapen i samhället har blivit allt viktigare och är det som har drivit samhällen framåt (M. 

2001 s. 20). Individuell kunskap och egna insatser blir allt viktigare och alla kan påverka och 

förbereda för sin tillvaro (M. 2001 s. 20). Kunskap är viktig för att föra samhället framåt, inte 

minst då maskiners betydelse minskar i produktionslivet, därmed bli utbildning 

grundläggande för en utveckling av samhället (M. 2001 s. 20). Kunskapen skapar även 

förståelse för andra människor, kulturer samt att både praktiska och teoretiska kunskaper 

krävs. Genom kunskap och förståelse skapar man ett skydd mot mänskligt förtryck (M. 2001 

s. 20). Ökad kunskapsnivå bidrar även till mindre klyftor mellan fattiga och rika, både inom 

landet och i omvärlden (M. 2001 s. 8). Det krävs en annorlunda skolform då många elever går 

från grundskolan med kunskaper som inte är tillräckliga för vidareutbildning(M. 2001 s. 9).  

 

Målet med utbildningspolitiken är att garantera en trygg och bra skolmiljö (M. 2001 s. 21).  

För att kunna utveckla skolsektorn skall man låta fler bidra till ett kunskapssamhälle genom 

att möjliggöra driften av skolan till fler alternativ än det offentliga. Oavsett om skolan drivs i 

offentlig eller privat regi skall den individuellt utföra sitt uppdrag på det sätt som den själv 
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finner det vara bäst lämpligt. Därmed krävs det större frihet för etablering av skolor och dess 

utveckling (M. 2001 s. 21). För att kunna ge barn en bra start i livet krävs ett bra skolväsende 

(M. 2001 s. 22). Kunskaper kan endast tillföras personligt och är en investering för varje 

individs framtid (M. 2001 s. 21).  

 

För att utveckla en individ krävs personliga lärosätt för varje elev, detta förutsätter att det 

finns flera alternativ än det offentliga som utbildningsalternativ (M. 2001 s. 21). Moderaterna 

betonar även betydelsen av vad som krävs för det individuella lärandet; ”Att kunskap måste 

byggas upp personligt, på ett unikt sätt, kräver en skola fri från stereotypa begränsningar i tid 

och rum, en skola som värdesätter och understryker den personliga insatsen, som ser sin 

uppgift snarare i att främja det individuella lärandet än att hålla rättning i leden. Hur lång 

tid det tar och på vilket sätt lärandet behöver ske är underordnat resultatet.” (M. 2001 s. 21)  

 

3.2.2.3 Jämförelse 

 
Utbildningspolitik 

 
Socialdemokraterna 

 

 
Moderaterna 

 
Verklighetsbeskrivning 

Möjligheten till utbildningen är 
socialt bundna p.g.a. klassklyftor. 
 
Skolan har en central roll för att 
utjämna olikheter. 
 
Kunskapen ökar i betydelse för 
att minska klassklyftor och öka 
resurser till välfärden. 
 
Kunskapen ger möjligheter till 
kritiskt granskande av fakta och 
information.  
 

Kunskap blir mer viktigt då 
maskiner minskar i 
produktionen. 
 
Kunskapen bidrar till 
förståelse för medmänniskor. 
 
Ökad kunskapsnivå minskar 
klassklyftor. 
 
Krävs ändring i skolan då 
många inte är behöriga till 
vidareutbildning.   
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3.2.3 Migration och integration 

3.2.3.1 Socialdemokraterna 

Samhället är segregerat med ojämlikheter samt orättvisor (S. 2001 s. 15). Dessa ojämlikheter 

är parallella med den etniska bakgrund som människorna har. Utanförskap växer framför allt i 

 
Mål 

Skapar möjligheter för alla att 
bryta klassmönster.  
 
En kunskapssamhälle som är 
öppet och bedöms på  lika vilkor. 
 
Finaniseria skola genom skatter. 
 
Skolan får aldrig låtas styras av 
marknadsmekanismer och 
vinstintresse. 
 
Elever ska ha möjligt att påverka 
sin skolgång och arbetsmiljö. 
 
Skolan skall bryta ned 
könsbundna mönster. 
 
Läroplanens mål skall uppfyllas. 
 
Vidareutbildning skall vara 
möjligt.  

Garantera en trygg och bra 
arbetsmiljö. 
 
Fler än det offentliga skall 
ha möjlighet att driva skolan 
framåt.  
 
Etablering av flera 
driftsalternativ leder till 
större individuell valfrihet. 
 
Kunskapen kan endast 
tillföras personligt och det 
blir en investering för varje 
individs framtid.   

 
Vägen till målet 

Skolans roll när man skall 
bekämpa ojämlikheter är viktig 
och skall verka för detta.  
 
Kommunal skatteutjämning för 
en mer rättvis nationell nivå. 
 
Bra lärare är viktigt för en bra 
skola, detta kräver att 
organisationen tar tillvara på 
lärarnas kompetens.  
 
Elever engagemang och lärares 
kompetens blir ett viktigt 
lagarbete för en bra skola. 

Varje elev har ett personligt 
lärosätt vilket kräver flera 
former av utbildningar. 
 
Kunskapen skall byggas upp 
personligt.  
 
En god miljö skall byggas 
genom en skola fri från 
könsstereotypiska mönster. 
 
Den personliga insatsen skall 
värdesättas. 
 
Skolan skall främja det 
individuella lärandet.  
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invandrartäta förorter där barn inte har någon framtidstro och där vuxna inte släpps in på den 

svenska arbetsmarknaden, detta resulterar således till klyftor i samhället (S. 2001 s. 15). 

Invandrare har berikat mottagarländer med bl.a. kultur och religioner men samtidigt är 

oförmågan stor att hantera denna mångfald, detta kan leda till motsättningar i samhället när 

lågutbildade grupper, som slagits ut från arbetsmarknaden, föder förakt som tas i bruk genom 

nationalistiska och rasistiska drag (S. 2001 s. 2, 22).  Invandrare är även ofta 

underrepresenterade i politiska församlingar, vilket inte ger en representativ bild av 

befolkningen (S. 2001 s. 14).  

 

Socialdemokraternas mål är;”… Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan 

klasskillnader, könssegregation eller etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och 

diskriminering…” (S. 2001 s. 1).  Detta mål går att tolka direkt ifrån den 

verklighetsbeskrivning som ges. För att göra samhället mer jämlikt krävs en politik för 

integration som erbjuder en ömsesidig respekt mellan infödda och invandrare samt ser 

möjligheterna i de mångfalderna som erbjuds i och med invandringen (S. 2001 s. 22).  

”Kulturell och religiös mångfald ska bejakas i all den utsträckning den inte innebär 

begränsningar i andra människors rätt och möjlighet att göra egna livsval.” (S. 2001 s. 22). 

Målet med flyktingpolitiken är att skydda flyktingar som kommer Sverige p.g.a. krig, 

förföljelse eller miljökatastrofer (S. 2001 s. 34).  

 

Åtgärderna för att minska klyftorna i samhället är en fördelning av resurser till de som är 

drabbade av orättvisor, denna fördelning skall utgå ifrån villkoren och behoven. Detta måste 

dock vila på en majoritet av de som inte är drabbade, för att det skall vara acceptabelt. Det 

måste berika hela samhället, det är först då jämlikhetspolitiken blir hållbar (S. 2001 s. 21). De 

främsta delarna som skall bryta segregation, klassmönster och ojämlikheter (etnicitet, kön 

etc.) skall vara arbetsmarknaden och utbildningssektorn (S. 2001 s. 22). 

 

3.2.3.2 Moderaterna 
Invandrare och flyktingar tas emot dåligt, deras kompetenser, ambitioner och erfarenheter tas 

inte till vara (M. 2001 s. 9). I och med den ökade rörligheten i världen av människor, ökar 

även betydelsen att känna trygghet och lokal förankring till gemensam samhörighet även om 

nationsgränsernas betydelse minskar (M. 2001 s. 24).  
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Målet är att Sverige skall motsvara en human tradition, genom detta kommer landet bli mer 

rikt genom en ökad etnisk och kulturell mångfald (M. 2001 s. 15). Sverige skall vara ett land 

som representerar öppenhet mot människor som är på flykt och vill starta ett nytt liv här, detta 

kräver ett humanistiskt mottagande (M. 2001 s. 24). Man skall kunna vara svensk på flera 

sätt, inte bara genom att vara född i Sverige och ha en annorlunda religion, kultur eller etnisk 

bakgrund (M. 2001 s. 25). I och med ökad rörlighet krävs det att sociala system följer med 

personer och inte bara följer nationsgränser, detta kräver internationella samarbeten (M. 2001 

s. 25).  

 

Moderaterna vill öka toleransen mot nyanlända, ha en öppenhet mot nyanlända samt 

förespråka demokratins betydelse i den mån att allas är lika värda till inflytande samt 

acceptera en mångfald i religioner. Detta är vägen till det mer humana välkomnandet till 

Sverige (M. 2001 s. 15). För att motverka nationalism till följd av flyktingars ankomst till 

Sverige krävs ömsesidig respekt för varandra i samhället (M. 2001 s. 25). 

 

 

3.2.3.3 Jämförelse 

 
Migration och 

integration 

 
Socialdemokraterna 

 

 
Moderaterna 

 
Verklighetsbeskrivning 

Segregation i samhället p.g.a den 
etniska bakgrunden. 
 
Stort utanförskap bland 
invandrartäta förorter. Dålig 
framtidstro bland invånarna och 
utanförskap till arbetsmarknaden. 
 
Invandrare berikar med kultur 
och religion, svårt att hantera 
detta i mottagarländer.  
 
Segregationen bidrar till rasism 
och främlingsfientlighet. 
 
Invandrare är oftast inte 
representerade i 
folkförsamlingar. 

Invandrare och flyktingar tas 
emot dåligt. 
 
Kompetenser, erfarenheter 
och ambitioner tas ej till 
vara.  
 
Gemenskap rör sig utanför 
nationsgränser. 
 
Det har skett en ökad 
rörlighet i världen.    
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3.3 2013 års partiprogram 
Under 3.3.1 presenteras arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken samt synen på 

migration och integration. För Socialdemokraterna granskas partiprogrammet från 2013 Ett 

program för förändring samt Moderaternas partiprogram från 2013 Framtidsförslag för hela 

Sverige och även delar ur Moderaternas handlingsprogram- Ett modernt arbetarparti för hela 

Sverige, också det från 2013.  

 

3.3.1 Arbetsmarknadspolitik 

3.3.1.1 Socialdemokraterna 
Idag innehåller arbetsmarknaden tillverkningsindustri, tjänstesektor samt offentligt 

finansierade alternativ som styrs i både offentlig regi men även privat (S. 2013 s. 29). Kvinnor 

och män bedöms olika där kvinnor tjänar mindre och ofta tar hand om det obetalda arbetet i 

att uppfostra barn och ta hand om hemmet, därmed bör kvinnors ställning stärkas i yrkeslivet 

(S. 2013 s. 12, 23). Ojämlikheter och arbetslöshet har ökat samtidigt som det blir svårare att 

 
Mål 

Målet är ett samhälle utan etniska 
klyftor.  
 
Skapa en ömsesidig respekt 
mellan födda i landet och 
flyktingar.  
 
Man skall ej begränsa människor 
gällande deras kulturer eller 
religioner. 
 
Skydda flyktingar undan krig, 
förföljelse och miljökatastrofer.  

Sverige skall agera humant, 
detta leder till en etnisk och 
kulturell mångfald. 
 
Sverige skall ta emot 
människor som vill starta ett 
nytt liv. 
 
Man kan vara svensk på 
flera sätt. 
 
Sociala system skall följa 
människor, inte 
nationsgränser, detta kräver 
gränsöverskridande 
samarbeten. 

 
Vägen till målet 

Minska utanförskapet genom en 
fördelning av resurser, dock med 
acceptans från majoritet. Då blir 
jämställdhetspolitiken hållbar. 
 
Arbetsmarknaden och utbildning 
är viktiga för att bryta 
segregation, klassmönster och 
ojämlikheter.  

Öka tolerans mot nyanlända. 
 
Ökad respekt för varandra 
för att undvika rasism och 
nationalism i samhället. 
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komma tillbaka till arbetsmarknaden (S. 2013 s. 20). Arbeten som har ökat är de kvalificerade 

och utvecklande men samtidigt har även arbeten med osäkra villkor ökat (S. 2013 s. 20) .  

 

Målet med Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska åtgärder är att skapa full 

sysselsättning samt; ”En aktiv arbetsmarknadspolitik gör det lättare för arbetslösa att hitta 

nya jobb och för arbetsgivare att få personal med den kompetens de behöver.” (S. 2013 s. 29).   

Både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn skall bidra med fler jobb, skall utgå från den 

svenska arbetsmarknadsmodellen samt garanterat löntagares villkor (S. 2013 s. 30).  I och 

med den strukturomvandling som sker (från industri till tjänstemannasektor) skall det vara 

möjligt att utbilda sig på nytt och därmed söka nya arbeten (S. 2013 s. 31). Mer tryggheter 

och lagstiftad arbetsrätt skall skydda löntagare (S. 2013 s. 31). Allas insatser på 

arbetsmarknaden skall uppskattas och respekteras (S. 2013 s. 31). ”Alla anställda ska ha rätt 

till goda arbetsvillkor, trygg försörjning och inflytande över det egna arbetet.” (S. 2013 s. 

31).  Detta inflytande innefattar även inflytande kring arbetstiden då löntagaren kan besluta 

kring arbetstiden i olika perioder av livet (S. 2013 s. 31). Kvinnor och män skall ha lika rätt 

till yrkesliv och försörjning (S. 2013 s. 31).  

 

För att få full sysselsättning krävs uppmuntran till kreativitet, företagande och goda 

förutsättningar för människors arbete (S. 2013 s. 29). Sysselsättning skall stärkas genom att 

internationellt ligga i framkant av utveckling kring produkter, tjänster och affärssystem, detta 

kräver investeringar i skola (S. 2013 s. 30). ”Det kräver en strategisk samverkan mellan den 

offentliga sektorn, det privata näringslivet, de fackliga organisationerna och högskolan för 

att stimulera utvecklingen av kunskapsintensiva branscher och företag i både industri och 

tjänstesektor.” (S. 2013 s. 30). Man skall kunna erhålla en trygg arbetslöshetsersättning vilket 

gör att människan skall kunna pröva nytt jobb och utbilda sig på nytt (S. 2013 s. 31). Genom 

att varva lärandet med yrkesarbete periodvis krävs även ett studiefinansieringssystem som är 

avpassat för detta (S. 2013 s. 33). Fackliga organisationer och kollektivavtal skall stärka 

löntagares ställning på arbetsmarknaden genom att värna om gemensamma intressen som 

löner, arbetsvillkor, arbetstider och arbetsmiljö (S. 2013 s. 31). Att kombinera yrkesliv med 

utbildning är grundläggande för en mer jämställd arbetsmarknad (S. 2013 s. 31). Detta 

förutsätter; ”… en väl utbyggd barnomsorg och en föräldraförsäkring som ger föräldrarna 

lika möjligheter till ett ansvarsfullt föräldraskap.” (S. 2013 s. 31). Det skall även vara möjligt 

att öka antalet timmar i arbete samt låta människor arbeta vidare efter pensionsåldern (S. 2013 
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s. 31).  

 

3.3.1.2 Moderaterna 
Sedan 2006 har 200 000 nya jobb skapats, utanförskapet har minskat och sysselsättningen 

ökat men även om förbättringar har skett är det inte fulländat (M. 2013 s. 39).  Att fler 

kommer i arbete minskar även utanförskapet och bidrar till ett tryggare samhälle (M. 2013 s. 

60). Fler upplever att det inte lönar sig att arbeta, vilket bidrar till en högre arbetslöshet 

långsiktigt och en minskad arbetskraftsdeltagande, detta bidrar till lägre antalet arbetade 

timmar (M. 2013 s. 9). Att man inte deltar i arbetslivet riskerar leda till utanförskap och samt 

leda till urholkad trygghet och en mindre gemenskap (M. 2013 s. 10). Alliansen har sedan 

2006 stärkt arbetslinjen genom att göra det mer lönsamt att arbeta samt att ändra i 

transfereringssystemet. (M. 2013 s. 10). Utrikes födda och ungdomar är de som främst står 

utanför arbetsmarknaden vilka även brukar försörjningsstöd (M. 2013 s. 10). Könsstereotyper 

och normer ses på arbetsmarknaden genom att kvinnor har lägre löner än män samt får ta ett 

större ansvar i arbetet hemma, vilket begränsar deras möjligheter till utveckling på 

arbetsmarknaden (M. 2013 s. 13).  

 

Fler människor skall kunna försörja sig själva genom att ha ett eget jobb (M. 2013 s. 39). 

Moderaternas mål är att; ”… skapa förutsättningar för fler jobb genom att stärka 

drivkrafterna för att arbeta, underlätta för företag och entreprenörer samt ge tidigt och 

tydligt stöd till dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden” (M. 2013 s. 10). Man 

vill underlätta övergången mellan skola och arbete genom yrkesintroduktion där statliga 

subventioner hjälper till för att en individ skall komma in på arbetsmarknaden (M. 2013 s. 

11). Arbetsförmedlingen bör utvecklas genom att skapa fler arbetsförmedlingar och öka 

samarbeten med kommunerna (M. 2013 s. 12). Det är viktigt med en arbetslöshetsförsäkring, 

detta för att säkra den ekonomiska tryggheten, denna skall ställa krav för att erhålla a-kassan 

genom att motivera att söka jobb och att ersättningen minskar med arbetslöshetens längd (M. 

2013 s. 12). Moderaterna värnar om en arbetsrätt och ser då Lagen om anställningsskydd 

(LAS) som en viktig del (M. 2013 s. 13).  

 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är inte att endast agera direkt på arbetsmarknaden utan 

genom att indirekt främja utbildning (då kunskap är en stor efterfrågan), kapital (denna får 

arbetsmarknaden att gå runt), skapa goda villkor för investeringar och innovationer. Allt detta 
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kommer främja arbetsmarknaden inom en framtid (M. 2013 s. 9). Man skall hjälpa de som 

inte är etablerade på arbetsmarknaden genom att öka kunskapskompetensen hos dessa, 

erbjuda praktik samt kräva mer åtgärder för arbete i försörjningsstödet (M. 2013 s. 10). Fler 

skall även komma i arbete genom att fortsätta sänka skatterna vilket skall bidra till ett ökat 

deltagande på arbetsmarknaden. Jobbskatteavdrag främjar även kvinnor vilket bidrar till en 

ökad ekonomisk jämställdhet (M. 2013 s. 10). För att öka arbetsdeltagande bland ungdomar 

och utrikes födda skall man ställa hårdare krav inom försörjningsstödet vilket skall öka 

motivationen till arbete samt kunna sänka det om man inte är med deltar i åtgärder (M. 2013 

s. 11, 12). ”Sänkta totala lönekostnader via exempelvis nystarts- och instegsjobb kan, 

tillsammans med utbildning och arbetsmarknadspolitik bidrag till att förbättra möjligheterna 

för människor med svag förankring på arbetsmarknaden att få jobb. Det är prioriterat att 

förstärka dessa reformer för att öka efterfrågan på arbetskraft” (M. 2013 s. 11). Fler 

arbetsförmedlingar gör det möjligt för fler grupper att komma in på arbetsmarknaden (M. 

2013 s. 12).  

 

3.3.1.3 Jämförelse 

 
Arbetsmarknadspolitik 

 
Socialdemokraterna 

 

 
Moderaterna 

 
Verklighetsbeskrivning 

Arbetsmarknaden innehåller flera 
sektorer. 
 
Kvinnor behandlas fortfarande 
orättvist på arbetsmarknaden och 
i hemmet.  
 
Ojämlikheter och arbetslösheten 
har ökat 
 
De arbeten som ökat är de med 
höga kvalificeringskrav men 
även arbeten med osäkra villkor 
ökat. 

Sedan 2006 har det skapats 
200 000 nya jobb, ökad 
sysselsättning och minskat 
utanförskap. 
 
Fler väljer att inte delta 
p.g.a. dålig lönsamhet, detta 
drabbar välfärden, 
gemenskapen och tryggheten 
 
Alliansen har gjort det mer 
lönsamt att arbeta samt 
förändrat 
transfereringssystemet.  
 
Utrikes födda och ungdomar 
står främst utanför 
arbetsmarknaden. 
 
Det råder fortfarande 
skillnader mellan män och 
kvinnor.  
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Mål 

Full sysselsättning. 
 
Underlätta för arbetslösa att 
komma in på arbetsmarknaden. 
 
Underlätta för arbetstagare att 
hitta kompetent personal. 
 
Garanterat löntagares villkor. 
 
Sverige skall konkurrera med 
kunskap som källa. 
 
Möjlighet till vidareutbildning 
och lagstiftad arbetsrätt. 
 
Inflytande på det egna arbetet. 
 
Kvinnor och män skall ha lika 
rätt till yrkesliv och utbildning. 

Främja områden som har 
direkt koppling till arbete. 
 
Fler människor skall kunna 
leva på egen försörjning. 
 
Underlätta övergången skola 
till jobb genom 
yrkesintroduktion. 
 
Utveckla arbetsförmedlingen 
 
En motiverande A-kassa. 
 
LAS är en viktig del av 
arbetsrätten.  

 
Vägen till målet 

Uppmuntra kreativitet, 
företagande och förbättra 
förutsättningar för arbete.  
 
Investeringar i skola skall leda 
till internationell framkant. 
 
Trygg arbetslöshetserästtning 
och studiefinanianseringsystem 
skall motivera till 
vidareutbildning. 
 
Fackliga organisationer och 
kollektivavtal skall säkra 
löntagares villkor. 
 
Att kombinera yrkesliv med 
utbildning leder till jämställd 
arbetsmarknad.  
 
Man skall kunna arbeta efter 
pensionsålder samt öka antalet 
arbetade timmar.  

Uppmuntra faktorer som 
bidrar till arbete. 
 
Öka kompetensnivån samt 
erbjuda praktik skall göra 
dessa eftertraktade. 
 
Kräva motprestationer för 
försörjningsstöd leder till 
mer motivation till arbete. 
 
Sänkta skatter motiverar till 
arbete. 
 
Jobbskatteavdrag gynnar 
kvinnor. 
 
Fler arbetsförmedlingar skall 
öka mångfalden på 
arbetsmarknaden.  
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3.3.2 Utbildningspolitik 

3.3.2.1 Socialdemokraterna 
En växande efterfrågan av arbeten med kvalificerad utbildning har ägt rum i dagens samhälle, 

en ökad kunskap är således ett krav för ökad frihet och möjlighet till utveckling (S. 2013 s. 

32). Utbildningens resultat i form av kunskap är även viktigt för att bryta klassmönster, då 

kunskapen får en allt större betydelse på arbetsmarknaden bestämmer graden av kunskap 

vilka möjligheter individen har i arbetslivet och därmed i samhället (S. 2013 s. 32). 

Kunskapen är även viktig i hur man kritiskt skall granska information, värderingar och fakta 

(S. 2013 s. 32). Även om alla har samma rätt till utbildning idag så är dessa möjligheter 

begränsade i sociala klassmönster (S. 2013 s. 33). Det fria skolvalet har lett till ökad 

segregation och större klyftor mellan resursstarka och resurssvaga elever (S. 2013 s. 33). 

Lägre utbildningsnivåer bidrar till sämre hälsa, större arbetslöshet, sämre anställningsvillkor 

och vårdmöjligheter, denna går även vidare i deras kommande generationer, människans fria 

vilja är inte ett resultat av detta (S. 2013 s. 7).  

 

Målet med varje utbildning är att den skall hålla en hög kvalitet och genom detta skapa ett 

kunskapssamhälle där utbildningen skall finnas tillgängligt på likvärdiga villkor samt vara 

öppet för alla (S. 2013 s. 32). Ett arbete för detta ligger i att låta kommunerna vara avgörande 

i skoletableringar (S. 2013 s. 33). När elever har gått ut grundskolan skall de även ha uppfyllt 

läroplanens mål och grundskolan skall även vara avgiftsfri (S. 2013 s. 33). Eftersom resultatet 

av utbildningen, kunskapen, avgörs i skolan utgör denna en samhällelig angelägenhet, denna 

får ej; ”… avgöras av marknadens prismekanismer och utbudet får aldrig bestämmas av 

enskilda producenters intresse av egen vinst.” (S. 2013 s. 35). Sverige skall ha en stark 

internationell ställning genom att investera i Sveriges utbildning (S. 2013 s. 30).  

 

Då skolan skall finansieras av skattemedel krävs det säkerställning att skattepengar används 

på bäst sätt skall politiskt förtroendevalda ansvara fördelningen, detta kräver en kommunal 

skatteutjämning för en så jämlik utformning av politiken över alla landets kommuner (S. 2013 

s. 36). Detta är även nödvändigt för att motverka den segregation och ökade klyftor som det 

fria skolvalet har bidragit till och skall möjliggöra individuell utveckling och lika möjlighet 

till kunskap (S. 2013 s. 33). Att undvika segregation skall även bidra till ett jämlikt samhälle 
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genom att elever från olika bakgrunder arbetar gemensamt, detta är en viktig del i arbetet för 

ett jämlikt samhälle (S. 2013 s. 33). En mer jämlik skola skall även utvecklas genom en miljö 

fri från mobbing, könstrakasserier, rasism (S. 2013 s. 33). Den höga kvaliteten skall 

säkerställas genom en hög kvalitet på lärarutbildning samt en utveckling av deras metoder för 

att anpassa till elevernas förutsättningar (S. 2013 s. 32.) Lärandet ligger inte bara i hur 

pedagogisk läraren är utan även hur elevens motivation och ansvarstagande för sitt eget 

lärande, eleven skall själv kunna påverka sin arbetsmiljö och påverkan över det egna arbetet 

(S. 2013 s. 32, 33). Då alla lär sig olika och har olika förutsättningar skall den offentliga 

verksamheten utveckla fler olika driftsalternativ vilket även innefattar den pedagogiska 

utbildningen. Deras självständighet skall främjas men präglas av öppenhet (S. 2013 s. 36) 

 

3.3.2.2 Moderaterna 
Kunskap är nyckeln till nya jobb i Sverige, detta behövs för att utveckla jobben(M. 2013 s. 5). 

Utbildningen är även grundläggande för en hållbar jobbpolitik (M. 2013 s. 9). Att inte få 

tillräckligt med kunskap bidrar således till en begränsning av tillväxten då företagens 

efterfrågan av kompetenskrävande arbeten inte kan stimuleras (M. 2013 s. 16).  De sjunkande 

skolresultaten beror på en lång tids underminering av kunskap och lärarens roll samt men 

mindre likvärdighet i skolan (M. 2013 s. 12). Dessa brister kan försvaga den sociala 

rörligheten, minska sammanhållningen och öka utanförskapet, därför har skolan en stor 

betydelse i individens utveckling (M. 2013 s. 18). Det har skett flera reformer inom skolan för 

att försöka åtgärda detta (M. 2013 s. 12).   

 

För att låta reformerna ta plats i den svenska skolan skall detta ges tid för lärarna och 

rektorerna utifrån de nya förutsättningarna (M. 2013 s. 12). Målet är att skapa en likvärdig 

skola samt skall man värna arbetsron i skolan (M. 2013 s. 12). Den likvärdiga skolan skall 

göra så att alla elever ges samma möjligheter att leva upp till kunskapskraven, oavsett 

bakgrund (M. 2013 s. 29). Ökade resurser krävs för ökad kvalitet och resultat genom att 

förbättra likvärdigheten och kunskapen i skolan (M. 2013 s. 14). Skolan skall vara avgiftsfri 

och finansieras genom skattemedel (M. 2013 s. 18). ”I grundskolan förebyggs utanförskap. 

Skolor med strukturella problem måste därmed lyftas. Vi behöver fokusera på att skräddarsy 

strategier och arbetssätt för de skolor som har störst utmaningar.” (M. 2013 s. 30). Alla 

elever är olika och behöver olika stöd och lärosätt, detta kräver att individen själv skall få 
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påverka sin skolgång efter behov och elever skall känna sig trygga i sin skolmiljö. (M. 2013 s. 

23, 24)  

 

Genom att införa fler nationella prova, satsa på undervisningsstöd samt främja lärare som vill 

arbeta på skolor som är socialt utsatta (M. 2013 s. 15).  ”Högre krav, bättre 

kunskapskontroller och tydligare kunskapsmål kommer att skapa förutsättningar för en mer 

likvärdig utbildning” (M. 2013 s. 22). Den individuella utvecklingen skall präglas av 

flexibilitet och valfrihet av skola (M. 2013 s. 23). För att främja en likvärdig skola skall 

mobbing motverkas och trygghet främjas, detta skall dock ske systematiskt som skall beröra 

elever som lärare (M. 2013 s. 24). Denna trygghet skall även förespråkas genom en trygghet 

skall elevens rättigheter stärka vid nedläggning av skolor (M. 2013 s. 56). Den höga 

kvaliteten i skolan skall stärkas genom en höjd status för läraryrket samt att skolan bör arbeta 

mer med arbetsmarknadens villkor för att underlätta en övergång till arbetsmarknaden (M. 

2013 s. 24).  

 

3.3.2.3 Jämförelse 
 

 
Utbildningspolitik 

 
Socialdemokraterna 

 

 
Moderaterna 

 
Verklighetsbeskrivning 

Ökad efterfrågan av 
kompetenskrävande arbeten. 
 
Utbildning kan bryta 
klassmönster.  
 
Kunskapens ökade betydelse 
visar att skolan är viktigt för 
individens utveckling.  
 
Kunskapen är viktig när man 
skall granska fakta och 
information.  
 
Skolan är begränsade i 
klassmönster. 
 
Det fria skolvalet har lett till 
ökad segregation. 

Kunskap är nyckeln till 
välfärden. 
 
Inte tillräcklig kunskap 
begränsar företagens 
efterfrågan av kompetens. 
 
Skolresultaten har sjunkit. 
 
Detta kan visa sig i mindre 
social rörlighet öka 
utanförskap. 
 
Skolan har en central del i 
individens, samhällets och 
välfärdens utveckling.  
 
Flera reformer har skett för 
förbättra skolans brister. 
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Mål 

Skolan skall hålla hög kvalitet. 
 
Kunskapen skall vara tillgänglig 
på lika villkor, här har 
kommunerna ett ansvar. 
 
Läroplanens mål skall uppfyllas 
vid grundskolans slut. 
 
Grundskolan skall vara avgiftsfri. 
 
Skolans utbud får ej avgöras av 
marknadens mekanismer och av 
ett vinstintresse. 
 
En stark internationell ställning 
inom arbetsmarknad skall ske 
genom investeringar i utbildning. 

Låta reformerna ta plats 
genom tålamod. 
 
En likvärdig skola med en 
bra arbetsmiljö. 
 
Ökade resurser för ökad 
kvalitetet, föräbättrad 
likvärdrighet.  
 
Avgiftsfri skola. 
 
Hjälpa skolor som behöver 
assistans.  
 
Alla elever är olika skall 
påverka sin skolgång efter 
behov. 

 
Vägen till målet 

Skattepengars 
användningsområde skall 
utjämnas genom skatteutjämning. 
 
Motverka de bieffekter som det 
fria skolvalet gett. 
 
Ett mer jämställd samhälle 
genom förminska segregation. 
 
Ett jämlik skolan genom att ta 
bort mobbing, könstrakasserier, 
rasism. 
 
Hög kvalitet på lärarutbildning 
skall säkerställa hög kvalitet i 
skolan. 
 
Anpassa lärosätt till enskild elev. 
 
Elever skall kunna påverka sitt 
egna arbete och arbetsmiljö. 
 
Lärandet är ett samarbete mellan 
lärare och elev.  

Höja skolan genom fler 
nationella prov och 
undervisningsstöd. 
 
Främja lärare som vill arbeta 
på socialt utsatta skolor. 
 
Individuell utveckling 
genom valfrihet och 
flexibilitet. 
 
Mobbing motverkas och 
trygghet främjas för en 
bättre skolmiljö. 
 
Stärka elevers rättigheter vid 
nedläggning av skolor. 
 
Höja lärarstats samt arbeta 
för en underlättning av 
övergång till arbetsmarknad. 
 
Ny teknik skall användas för 
att främja det individuella 
lärandet. 
 
Individuella förutsättningar 
kräver flera driftsformer för 
pedagogisk undervisning. 
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3.3.3 Migration och integration 

3.3.3.1 Socialdemokraterna 

I dagens samhälle finns det rasistiska strukturer, denna uppdelning av samhället vilket skapar 

ett ojämlikt samhälle (S. 2013 s. 12). Dessa strukturer visar sig även i sysselsättningsgrad av 

människor med avvikande hudfärg, etnicitet, religion och kulturell tillhörighet (S. 2013 s. 12). 

Bostadssegregationen och representation i folkvalda församlingar skiljer sig även hos de 

tidigare nämnda grupperna, vilket ger en förvrängd bild av samhällets representation samt 

ökar sociala klyftor i och med bostadssegregationen (S. 2013 s. 12). När klyftor i samhället 

ökar växer även rasismen i samhället där man påpekar etniska grupper som problematiska i 

samhällsdebatten (S. 2013 s. 12).  

 

Målet med flyktingmottagandet är att kunna möjliggöra egen försörjning, arbete, utbildning 

och egen bostad (S. 2013 s. 24). Sverige skall representera en humanitär stat där man kan 

söka skydd från våld och förföljelse (S. 2013 s. 24). Även om målet är att generösa i 

mottagandet av flyktingar skall detta vara reglerat. (S. 2013 s. 24). ”Socialdemokraterna är ett 

antirasistiskt parti, som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnisk och kulturell 

tillhörighet eller religion.” (S. 2013 s. 13). Dessa faktorer skall inte begränsa en människa i 

den mån att den skall kunna leva ett gott liv. (S. 2013 s. 7).  

 

Ansvaret för flyktingarnas skall ske hos kommunerna vilket kräver en större ansvarstagare av 

alla kommuner (S. 2013 s. 24). Rasism skall bekämpas genom att nå full sysselsättning och 

genom bekämpning av fördomar (S. 2013 s. 13). ”Vi socialdemokrater vill verka för 

interkulturalitet, som är ett utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och 

referensramar. Detta utbyte utgår från alla människors lika värde och rättigheter oavsett 

social, etnisk eller religiös bakgrund.” (S. 2013 s. 13). 

 

3.3.3.2 Moderaterna 
Utrikes födda har det svårt att komma in på arbetsmarknaden p.g.a. av höga trösklar, detta 

bidrar således till utanförskap för utrikes födda. (M. 2013 s. 5) Den svenska integrationen av 

flyktingar har misslyckats (M. 2013 s. 39) ”Brister i integrationen beror på till stor del dåligt 

fungerade system och strukturer.”(M. 2013a s. 11). 
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Det krävs en förbättrad integration för att göra det lättare att komma in i det svenska samhället 

och på arbetsmarknaden för att motverka utanförskap (M. 2013a s. 11). Skärpta krav gällande 

försörjningsstödet skall förbättra integrationen och därmed minska utanförskapet (M. 2013 s. 

11). Målet är att föra en generös, human men ändå en tydlig reglerad politik i mottagandet av 

flyktingar (M. 2013 s. 11). För att upprätthålla det starka stödet inom samhället krävs det att 

integrationen fungerar på ett bättre sätt (M. 2013a s. 11). ”Inriktningen ska vara att nyanlända 

ska få jobb, kunskaper i svenska och om hur samhället fungerar. Det ska finnas en bra skola 

för barnen och en bostad där man trivs och kan känna trygghet” (M. 2013a s. 11). 

 

För att motivera mottagare av försörjningsstöd skall det finnas möjlighet att dra in delar av 

detta om man inte aktivt medverkar i aktiviteter som ökar individens attraktionskraft på 

arbetsmarknaden (M. 2013a s. 11). För att integrationen skall fungera bättra krävs det främst 

förbättringar på fyra olika områden, detta för att förminska utanförskapet och de svårigheter 

som existerar i att komma in på arbetsmarknaden; ”Förstärkta drivkrafter att arbeta, 

förbättrade villkor för företagande, satsningar på skolor i socialt utsatta områden och ett 

aktivt arbete mot diskriminering är fyra viktiga verktyg för att stärka integrationen.” (M. 

2013a s. 11). För att underlätta för utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden vill 

Moderaterna förstärka nystarts- och instegsjobb, detta är ett steg för att förenkla inträde på 

arbetsmarknaden samt stärka koppling mellan SFI-undervisningen och arbetsmarknaden (M. 

2013 s. 14) (M. 2013a s. 11). När kompentens har blivit en stor betydelse på arbetsmarknaden 

skall det bli enklare att få tidigare kunskaper från andra länder än Sverige, lättare att verifiera 

som sedan skall kunna användas på den svenska arbetsmarknaden. (M. 2013a s. 12). Vägen 

till en god integration är en egen försörjning, därmed blir de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna viktiga när det gäller utrikes födda (M. 2013a s. 11).  

 

3.3.3.3 Jämförelse 
 

 
Migration och  

integration. 

 
Socialdemokraterna 

 

 
Moderaterna 
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Verklighetsbeskrivning 

Man ser rasistiska strukturer i 
samhället, detta skapar ett 
ojämlikt samhälle.  
 
Ojämlikheten visar sig i 
sysselsättning p.g.a. etnicitet. 
 
Bostadssegregationen är stor 
samt är invandrare 
underrepresenterade i folkvalda 
församlingar. 
 
Ökade sociala klyftor p.g.a. 
bostadssegregationen. 
 
Klyftor i samhället bidrar till 
rasism och problematisering av 
etniska grupper.  
 
 

Utrikes födda har svårigheter 
att komma in på 
arbetsmarknaden. 
 
Integrationen har 
misslyckats.  
 
Dåliga system och strukturer 
har bidragit till dålig 
integration.  

 
Mål 

Möjliggöra egen försörjning, 
utbildning, arbete och bostad.  
 
Sverige skall vara en humanitär 
stat där man kan söka skydd från 
krig och förföljelse.  
 
Ett generöst mottagande men 
ändå reglerat. 
 
Ett jämlikt samhälle oavsett 
hudfärg eller etnicitet.  

Bättre integration för bättre 
möjligheter för arbete och 
motverka utanförskap. 
 
Skärpa kraven i 
försörjningsstödet. 
 
Föra en human och generös 
politik men ändå reglerad. 
 
 

 
Vägen till målet 

Kommunerna skall ta större 
ansvar för integrationen. 
 
Rasism skall bekämpas genom 
full sysselsättning och 
bekämpning av fördomar. 
 
Interkulturalitet skall bidra till ett 
mer jämlikt samhälle.  
  

Möjligheter att dra in delar 
av försörjningsstödet. 
 
Förbättra villkoren på 
arbetsmarknaden. 
 
Stärka kopplingen SFI och 
arbete. 
 
Underlättat att verifiera 
tidigare kunskap och 
erfarenheter.  
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4. Analys 
Här analyseras den empiri jag tidigare redovisat i form av de olika partiprogrammen. Jag 

kommer analysera de olika områdens var för sig för att kunna ge läsaren en tydlig struktur. I 

slutet av varje område gör jag en jämförelse för att se om partierna har närmat sig varandra 

eller skiljer sig åt.  

4.1 Arbetsmarknadspolitik 

4.1.1 1990 och 1993 års partiprogram 
Att kvinnor behandlas olika gentemot män på arbetsmarknaden är partierna överens om. 

Partierna är således överens kring problematiken och att man skall få lika lön för lika arbete. 

Socialdemokraterna anser att arbetstagaren skall kunna påverka arbetets organisationer 

medans Moderaterna anser att nya organisationsformer och fler privata alternativ skulle vara 

en förbättring kring problematiken kring ett jämställt arbetsliv.  

 

När Socialdemokraterna skyller på kapitalismen som främsta källa till en icke-fungerande 

arbetsmarknad och brist på inflytande på arbetsplatsen menar Moderaterna på att konflikten 

mellan arbete och kapital endast är en marxistisk kvarleva. Moderaterna menar på att det 

åligger politiker att skapa förutsättningar för fler jobb och att öka kunskapen bland 

befolkningen. De anser inte att kapitalet skall skapa fler jobb, utan att det åligger politiken att 

bana väg med bättre förutsättningar för arbete.  

 

Socialdemokraterna skriver kring vikten av att få en bättre arbetsplatsdemokrati då man själv 

skall kunna påverka genom lagstiftad konflikträtt och att kunna påverka så löntagarna själva 

skall kunna bestämma vad som är bäst för arbetstagarna själva, detta ökar inflytandet genom 

fackliga kontakter. När Socialdemokraterna anser att avtal på arbetsplatsen skall säkras 

genom fackliga kontakter anser Moderaterna att det åligger den enskilda individen att skapa 

avtal, oavsett om man är fackmedlem eller inte. Därmed kan man själv påverka sitt arbetsliv 

efter individuella förutsättningar. Här kan man tydligt se en skillnad då Socialdemokraterna 

förespråkar att kollektiva beslut skall ske, medans Moderaterna anser att det åligger individen 

själv att skapa avtal enligt individuella förutsättningar.  
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Det övergripande målet med arbetsmarknadspolitiken anser de båda partierna vara densamma; 

man vill hjälpa in fler människor på arbetsmarknaden genom att inte ge ineffektiva 

ekonomiska stöd utan genom att motivera människor att delta i arbetslivet. Det är dock vägen 

till målet som skiljer partierna åt. Socialdemokraterna förespråkar att säkra trygghet för alla, 

motverka diskriminering, öka valfrihet stärka de svagas ställning, man skall deltaga i 

arbetslivet efter förutsättningar, bättre arbetsplatsdemokrati och lika lön för lika arbete samt 

utveckla den offentliga arbetsförmedlingen. Det skall även finnas en garanti för ungdomar 

under 20 år till arbete eller utbildning. Moderaterna vill öka antalet arbetsförmedlingar och 

arbetsmarknadsutbildningar vilket kommer stärka arbetstagaren. För att få in fler på 

arbetsmarknaden skall man främja företagandet, förnyelse och kompetens. De 

arbetsmarknadspolitiks åtgärder skall stärka löntagarnas kompetens, dessa får dock inte 

konkurrera med gymnasie- eller högskolestudier. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall 

endast bedrivas när arbetslösheten ligger över den normala som omfattar flytt, arbetsbyten 

eller om man skall komma från utbildning. Det som partierna är överens om här handlar om 

kompetensutveckling, annars vill de gå olika vägar för att uppnå målet.  

 

Något som de båda partierna berör handlar om ekonomisk ersättning. Båda anser att dessa 

skall vara motiverande att åter igen komma in på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna anser 

att dessa skall skjutas till då man genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte kan stimulera 

efterfrågan på produktion som skall leda till högre arbetsgrad. Moderaterna anser att 

människor som inte deltar i arbetslivet skall minska genom skärpta bedömningar, högre 

självrisker och lägre ersättningsnivåer, detta kommer således motivera människor att söka 

arbeten. Därmed skall flera ta eget ansvar för sin egen försörjning genom att öka motivationen 

att vara kvar på arbetsmarknaden.  

 

Sammanfattning 

 
Den största likheten här ligger i bådas mål kring att säkra goda arbetsvillkor, arbeta för 

jämställdhet på arbetsmarknaden samt främja kompetensutveckling. De största skillnaderna 

här ligger i vägen till målet där Socialdemokraterna anser att man skall kunna stimulera 

efterfrågan av för att öka arbeten, medans Moderaterna anser att skärpta regler för ekonomisk 

ersättning kommer öka deltagandet på arbetsmarknaden.  



 
 
 

 48 

4.1.2 2001 års partiprogram 
 
Båda partierna är överens om att kunskapen blir allt mer viktigare i arbetslivet då en 

tjänstesektor ersätter den tidigare stora industrisektor samt att de överens om är att det krävs 

utbildning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Partierna är även överens om att man 

skall underlätta för äldre att delta i arbetslivet efter pensionsåldern. Det som utmärker sig i 

2001 års partiprogram är hur de olika tydligt profilerar sig i kategorierna individuellt och 

kollektivt.   

 

Moderaterna menar på att man skall främja företagande och kompetensutveckling samt att 

låga skatter skall motivera fler att deltaga på arbetsmarknaden genom att göra det mer 

motiverande att arbeta. Man skall även underlätta för företag genom att låta förbättra deras 

villkor då företagande och investeringar ofta är förknippat med ett stort risktagande. 

Moderaterna anser även att många är arbetslösa och anser att det är ett ekonomiskt slöseri och 

destruktivt för den som är arbetslös. 

 

Socialdemokraternas kollektivistiska anda förespråkas genom fackliga avtal som omfattar 

goda arbetsvillkor. Socialdemokraterna pratar om trygghet för arbetstagaren, vilket omfattar 

möjlighet att påverka sina arbetsvillkor men även ha en trygg ekonomisk ersättning. 

Socialdemokraterna nämner även hur viktigt det är med ett arbete för att behålla sin frihet 

gentemot kapitalets kraft.  

 

Sammanfattning 

Den största likheten här hur de båda partner anser att kunskapen blir viktig i arbetslivet samt 

att man vill underlätta för äldre att arbeta längre. Skillnaderna ligger i målet och vägen till 

målet. Moderaterna har som mål att främja företagare i målet och vill öka deltagandet i 

arbetslivet genom skattesänkningar och förmånlig pension vill Socialdemokraterna förbättra 

arbetsvillkor och underlätta för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden genom 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och kollektivavtal.  
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4.1.3 2013 års partiprogram 
Den verklighetsbeskrivning som återges skiljer sig på vissa delar mellan partierna. När 

Moderaterna anser att 200 000 nya jobb har skapats, utanförskapet minskat och 

sysselsättningen ökat menar Socialdemokraterna på det motsatta. De anser att ojämlikheten 

och arbetslösheten har ökat. Dock anser Moderaterna att utrikes födda och unga är de som står 

utanför arbetsmarknaden, detta riskerar leda till utanförskap, mindre gemenskap och urholkad 

trygghet. Moderaterna anser att de ökat incitamenten för att arbeta genom att göra det mer 

lönsamt att arbeta än att inte arbeta genom att ändra i transfereringssystemet. 

Socialdemokraterna anser att även om kvalificerade arbeten ökat så har arbeten med osäkra 

villkor ökat. Något som partierna har gemensamt är att de anser kvinnors ställning på 

arbetsmarknaden vara sämre ställd än mäns då kvinnor tjänar mindre och får ta större ansvar 

för det oavlönade arbetet hemma.  

 

Båda partierna förespråkar även en ekonomisk trygghet för arbetstagaren, dock skall denna 

motivera att söka nya jobb och utbildningar som ökar attraktiviteten på arbetsmarknaden. 

Moderaterna skriver även att denna ersättning skall minska med dess längd. Moderaterna och 

Socialdemokraterna värnar om arbetstagaren då Moderaterna lyfter fram Lagen om 

anställningsskydd samt arbetslöshetsförsäkringen. Socialdemokraterna vill värna om 

arbetsrätt och möjlighet att påverka sin arbetsplats och de egna villkoren skall till genom 

kollektivavtal och fackliga organisationer.  

 

I målet med arbetsmarknadspolitiken skiljer sig de båda partierna åt. Socialdemokraterna vill 

skapa full sysselsättning genom en aktiv arbetsmarknadspolitik som underlättar för 

arbetsgivare att hitta kompetent personal samt främja kreativitet, företagande och människors 

förutsättningar för arbete. Moderaterna vill stärka drivkrafterna att arbeta genom att sänka 

skatter, vilka även bidrar till ökad jämställdhet. Man vill stärka de som står utanför 

arbetsmarknaden med kompetens och erbjuda praktik samt kräva mer åtgärder för arbete i 

försörjningsstödet, sänka lönekostnader vid instegsjobb, utöka antalet arbetsförmedlingar, 

detta skall ökad deltagandet bland unga och utrikes födda. 

 

Att höja möjligheterna till kompetenshöjande åtgärder är något som de båda partierna 

förespråkar. Socialdemokraterna vill se en bättre samverkan mellan olika sektorer för att 

främja utbildning. Detta förutsätter ett väl utvecklat studiefinansieringssystem för att kunna 
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varva arbete med utbildning, detta är även en förutsättning för en jämställd arbetsmarknad. 

Detta kräver en väl utvecklad barnomsorg och en föräldraförsäkring. Man vill garantera 

löntagares villkor samt möjliggöra vidareutbildning inom arbetslivet skall göra det möjligt att 

vara attraktiv på arbetsmarknaden som står under en förändring till tjänstemannasektorn från 

industri. Moderaterna vill även underlätta för företag samt ge ett stöd till de som har det svårt 

att etablera sig på arbetsmarknaden. De vill även satsa på yrkesintroduktion och utveckla 

arbetsförmedlingen för att få in fler på arbetsmarknaden.  Man vill även satsa på utbildning, 

kapital och goda villkor för investeringar. Målet med Socialdemokraternas och Moderaternas 

politik för att främja kompetens på arbetsmarknaden är såklart att få in fler på 

arbetsmarknaden, men som vi ser, ovan, är vägen dit olika.  

 

Sammanfattning 

Den största likheten finns i synen på en skev jämställdhet mellan kvinnor och män, båda 

värnar om arbetsrätt, företagande, trygghet för arbetstagare samt främja kompetensfrämjande 

åtgärder. Även om det finns många likheter i analysen ovan finns det även många skillnader. 

Båda partierna har annorlunda syn på det Sverige man analyserar (verklighetsbeskrivningen), 

hur man skall motivera människor att arbeta (trygghet-skattesänkningar) samt hur man skall 

få in fler på arbetsmarknaden. Den huvudsakliga skillnaden ligger dock i 

verklighetsbeskrivningen och den största likheten i hur man skall arbeta för tryggheter för 

löntagare samt främja företagande  

 

4.1.4 Sammanfattning 
Socialdemokraterna hävdar i alla partiprogram att kapitalet är överordnat löntagare samtidigt 

som man värnar om arbetares villkor och möjligheter att påverka sitt arbete, detta skall ske 

genom fackliga överenskommelser och kollektivavtal.  

 

Moderaterna hävdar dock att det åligger den enskilda att själv bestämma om vad som är bäst 

för individen samt ett ofta främjande för företagande och låga skatter, vilka skall motivera att 

arbeta.  

 

På ett område där partierna har närmat sig varandra är det kring arbetsrätt. 

Socialdemokraterna har ständigt förespråket mer rätt åt arbetarna medans jag upplever att 

Moderaterna stått bakom företagens sida och hur man skall bana väg för flera arbeten. I 2013 
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års partiprogram ser man hur Moderaterna vill trygga arbetsrätt genom att värna om LAS 

samt en arbetslöshetsförsäkring. Ser man till tidigare partiprogram anser jag att 

arbetslöshetsförsäkringen och ekonomiska tryggheten främst har tillhört Socialdemokraternas 

retorik. Samtidigt har Socialdemokraterna närmat sig Moderaterna genom att man vill främja 

företagande, något som jag inte anser har nämnts i 1990 och 2001 års partiprogram. Partierna 

har närmat sig varandra i vägen till målet, att skapa bra förutsättningar för arbetare har varit 

båda partiers mål i alla partiprogram.  

 

Det genomgående för partiprogrammen gällande arbetsmarknadspolitiken är att det råder 

orättvisor för kvinnor och män där män tjänar mer än kvinnor och detta ger sämre 

karriärmöjligheter, detta är båda partierna överens om. De båda partierna menar även på att 

utbildning blir ett allt mer viktigt arbetsredskap samt att man skall kunna arbeta längre för att 

bidra till välfärden. Dessa områden har de varit överens om i alla partiprogram. Men då 

Moderaterna nu har närmat sig Socialdemokraterna genom att prata om arbetsrätt och en 

ekonomisk trygghet för löntagare, samtidigt som Socialdemokraterna vill föra en politik som 

är anpassad för att främja företag som tidigare var Moderaternas retorik, anser jag att det inte 

är mycket som skiljer dom åt. Något som även har förändrats är Socialdemokraternas relation 

till kapitalet, från 1990 då arbetaren var underordnad detta, till 2013 där det nämns lite kring 

arbetarens lydnad gentemot kapitalet. Denna underkastelse har försvunnit i och med 

kunskapen har ökat och därmed styr den individuella kunskapen arbetstagarens riktning 

snarare än kapitalet.  

 

Den stora skillnaden mellan partierna är hur Moderaterna ser att skatter skall kunna motivera 

fler att arbeta och från Socialdemokraternas sida där fackföreningar och fackliga avtal 

fortfarande är starkt förknippat med partiet, något som inte Moderaterna förespråkar. Även 

om likheter ligger i vägen till målet finns även dessa skillnader där.  

  

4.2 Utbildningspolitik 

4.2.1 1990 och 1993 års partiprogram 
Både Socialdemokraterna och Moderaterna betonar vikten av att ha en grundläggande 

utbildning. Socialdemokraterna påpekar dock att de med en ofullständig utbildning oftast är 
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de som har fysiskt förslitande arbeten. Detta är en risk för nya klassklyftor mellan de 

utbildade och de outbildade, vilket då åligger skolans ansvar att se till att det inte sker.  

 

Partierna betonar även vikten av att kunna vidareutbilda sig då det krävs ökad kompetens 

inom arbetslivet. Målet med utbildningen anser båda partierna vara att förbereda eleven till 

vuxenlivet, dels inom samhället och inom arbetslivet. Att ha en grundläggande kunskap gör 

att man kan bedöma olika situationer rationellt vilket även är en demokratisk tillgång då 

individen kan granska information av olika slag. Även jämställdhet skall främjas, skolan skall 

arbeta för att varje elev, oavsett bakgrund, kön, etnicitet kan påverka sitt eget liv och 

utformning i skolan.  

 

Partierna anser att eleven skall ha uppnått vissa mål (läroplan och betyg) men vägen dit är 

olika. Eleven skall kunna påverka sin egen skolgång anser både Socialdemokraterna och 

Moderaterna. Socialdemokraterna vill att man i samråd mellan personal, elev och föräldrar 

anpassa utbildningen utifrån elevens förutsättningar. Moderaterna anser att det skall finnas 

fler utbildningsalternativ och nämner friskolor som ett sådant. Då Socialdemokraterna vill 

anpassa elevens skolgång efter elevens förutsättningar i skolan, anser Moderaterna att elevens 

valfrihet kan utnyttjas så att man kan välja den skola och utbildning som man anser vara bäst 

för eleven. Utbildning skall vara kostnadsfritt anser Socialdemokraterna medans Moderaterna 

anser att det offentliga stödet skall erbjuda eleven en grundläggande utbildning dock skall 

skolor kunna ta ut elevavgifter.  

 

Sammanfattning 

Partierna är mest lika varandra i målet där båda vill arbeta för vidareutbildning, bedöma 

situationer rationellt och en jämställd skola. Skillnaderna ligger i vägen till målet, 

Moderaterna vill arbeta för en individuell valfrihet genom ett fritt skolval och flera 

utbildningsalternativ. Socialdemokraterna vill kunna påverka elevens skolgång genom bra 

kontakt mellan elev-skola-lärare, alltså mer påverka organisationen inom skolan än att välja 

en helt ny skola.  

 

4.2.2 2001 års partiprogram 
Kunskapen är viktig för Socialdemokraterna och Moderaterna. Kunskapen, anser båda 

partierna, minskar risken för klyftor i samhället. Finns det klyftor i kunskapen, riskerar även 
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detta att visa sig i kommande arbeten då kunskapen blir ett allt mer viktigt arbetsredskap när 

maskiner mer och mer tar över produktionen istället för människor. Kunskapen blir även en 

nyckel för välfärd och att föra samhället vidare. Att kunna värdera information och fakta 

innebär en bra förutsättning för en utveckling av samhället vilket även innebär en stor 

betydelse för demokratin.  

 

Målet med skolan är skapa ett kunskapssamhälle för både Socialdemokraterna och 

Moderaterna. De vill även säkerställa en bra skolmiljö där Socialdemokraterna vill att man 

skall kunna påverka sin skolgångs utformning. Utformningen anser jag dock vara det som 

skiljer partierna åt. Socialdemokraterna vill ha en skola där alla får en lik utbildning men att 

man skall kunna påverka sin skolgång. Moderaterna anser dock att för att utveckla skolan 

skall driften av skolan kunna erbjudas av flera alternativ, underlätta för privata aktörer att 

etablera och driva skola på det sätt som är bäst lämpligt. Detta är en grundförutsättning då 

kunskap endast kan tillföras personligt, detta kräver personliga lärosätt för varje enskild elev 

och fler alternativ än det offentliga.  

 

Socialdemokraterna däremot fördömer att samhälleliga angelägenheter lämnas över till 

marknadens prismekanismer och styrs av enskilda vinstintressen. De vill att man skall 

genomföra en kommunal skatteutjämning, så alla, i oavsett vilken kommun man är bosatt i, 

får en likvärdig utbildning. Istället för att lämna över skolan till marknaden skall man 

utveckla lärarna och ta vara på deras kompetens. Socialdemokraterna lägger även stor vikt vid 

att skolan skall bryta ned klassmönster, gå emot könsbundna mönster och uppnå läroplanens 

mål.  

 

Så även om de bådas mål är att erbjuda en miljö där alla kan utvecklas efter sina 

förutsättningar skiljer sig dessa tillvägagångssätt. Detta sker främst där Moderaterna anser att 

friskolor kan utveckla eleverna medans Socialdemokraterna fördömer vinstintresse och anser 

en gemensam skola motverkar segregation och bidrar till en lik utbildning för alla. 

 

Sammanfattning 

I verklighetsbeskrivningen och målet är partierna överens. Båda partierna anser att kunskap är 

viktigt och detta skall tillföras genom en individuell anpassning. Det som skiljer partierna åt 

är en del i målet, Moderaterna förespråkar fler alternativ än det offentliga samt vägen till 
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målet. Socialdemokraterna vill att man skall påverka skolan för en individuell anpassning, ha 

en kommunal skatteutjämning och dra maximal nytta av lärarna medans Moderaterna menar 

på att fler alternativ än det offentliga är nödvändigt för fler alternativ.  

 

4.2.3 2013 års partiprogram 
 
Båda partierna anser att kunskap är viktigt för en fortsatt tillväxt och en utveckling av jobben. 

Då kunskap blir allt viktigare i arbetslivet ökar betydelsen av en hög kvalitet i den 

grundläggande utbildningen. Moderaterna säger att dåliga skolresultat beror på en 

underminering av kunskap och lärarens roll samt en mindre likvärdighet i skolan. Detta kan 

försvaga den sociala rörligheten, minskar sammanhållningen och ökar utanförskapet. 

Socialdemokraterna anser att det är det fria skolvalet som ligger till grund för ökad 

segregation och klyftor mellan resursstarka och resurssvaga elever, detta riskerar framtida 

osäkra arbetsvillkor, vårdmöjligheter och större risk för arbetslöshet.  

 

Målet för de båda partierna är lika, skapa en likvärdig skolgång samt att värna om 

arbetsmiljön. De anser även att skolorna skall vara avgiftsfria vilket ger alla chansen att uppnå 

kunskapskraven på likvärdiga villkor. Socialdemokraterna anser dock att marknadens 

prismekanismer och enskilt vinstintresse sätter stopp för denna utveckling medans 

Moderaterna anser att likvärdigheten kan förbättras genom ökade resurser till skolan för högre 

kvalitet samt öka kunskapen. Dock är Socialdemokraterna positivt inställda till fler alternativ 

än det offentliga för att utveckla skolan, detta är viktigt då elever lär sig på olika sätt och 

därmed är fler alternativ nödvändiga. Moderaterna anser att det fria skolvalet inte har någon 

påverkan på skolors lika utbildning, utan att resurser och strategier att lyfta skolor med 

strukturella problem skall öka likvärdigheten bland skolor.  

 

Socialdemokraterna anser att en kommunal skatteutjämning skall utjämna skillnader i skolor 

över landet, vilket kommer motverka segregation och möjliggöra för en lik utbildning oavsett 

skola och bostadsort. Att undvika segregation bidrar till ett mer jämlikt samhälle där folk från 

olika bakgrunder arbetar gemensamt. Även om Socialdemokraterna är emot det fria skolvalet 

skall individen kunna påverka sin skolgång efter ens egna förutsättningar.  Detta skiljer sig åt 

från Moderaternas syn på hur man skall uppnå en likvärdig utbildning som genom högre krav, 

kunskapskontroller och tydligare kunskapsmål. Dock är partierna överens att man skall skapa 
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en likvärdig skola genom att motverka mobbning samt att säkerställa en hög utbildning på 

lärare. Moderaterna anser även att man skall säkerställa elevers rättigheter vid nedläggning av 

skolor samt underlätta för en övergång mellan skola och arbetsmarknaden.  

 

Sammanfattning 

De största skillnaderna mellan partierna i verklighetsbeskrivningen, Moderaterna anser att en 

underminering av läraren och kunskapen kan bidra till segregation anser Socialdemokraterna 

att det är det fria skolvalet som har lett till segregation mellan resursstarka och resurssvaga 

elever. De skiljer sig även i vägen till målet där Moderaterna vill ha tydligare kunskapsmål 

medans Socialdemokraterna vill underlätta för enskilda individer genom att själv kunna 

påverka sin skolgång.  

 

Den största likheten som finns mellan partierna finns i verklighetsbeskrivningen där båda 

betonar betydelsen av kunskap och dessa finns även i målet där båda vill se en jämlik skola 

samt vill se fler driftsalternativ än det offentliga för att underlätta för det individuella lärandet.  

 

4.2.4 Sammanfattning 
Socialdemokraterna och Moderaterna har i alla partiprogram betonat vikten av utbildning. I 

skolan får man färdigheter att sedan ta med sig ut i vuxenlivet. Kunskap och kompetens har 

även ökat i betydelse för arbetslivet. Detta är även en fråga kring hur man skall kunna värdera 

och bedöma information, vilket är en viktig demokratisk tillgång. Partierna menar även på att 

skolan är viktig för att lära ut jämställdhet oavsett kön, etnicitet skall alla kunna påverka sina 

liv. Kunskapen minskar även klyftor om inte i tidiga skolåren så visar sig kunskapsklyftor 

senare i arbetet.  

 

Båda partierna anser att man skall kunna påverka sin skolgång själv, detta är genomgående i 

alla partiprogram. Socialdemokraterna påpekade 1990 att man skall kunna utforma sin skola 

genom att ha samtal med elev, föräldrar och lärare. Moderaterna 1993 ansåg dock att detta 

skulle kräva fler utbildningsalternativ som friskolor. 2001 står fortfarande Socialdemokraterna 

kvar vid samma ståndpunkt att alla elever skall gå i en likvärdig skola men där man skall 

kunna anpassa sin skolgång. Moderaterna 2001 anser dock att driftsalternativen inom skolan 

skall utvecklas och det skall bli lättare att etablera skolor då alla elever är olika krävs fler 

alternativ än det offentliga. Socialdemokraterna anser dock att en kommunal skatteutjämning 
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skall lösa så att alla kommuners skolförutsättningar blir likadana oavsett hur välbärgad 

hemkommunen än är. En gemensam skola motverkar segregation menar även 

Socialdemokraterna på. 2013 menade Moderaterna på att flera driftsformer fortfarande var att 

föredra, och även Socialdemokraterna. Socialdemokraterna anser numer att fler alternativ än 

det offentliga är önskvärt då varje elev lär sig på olika sätt gentemot andra elever, därmed 

skall man få välja det lärosätt och skola där man lär sig bäst på.  

 

2001 menar Socialdemokraterna att lärarnas status bör höjas och 2013 säger även 

Moderaterna att detta är nödvändigt för en hög nivå på utbildning. Även om partierna är ense 

kring många områden i skolan då de vill verka för en bra skolmiljö, främja lärare, numera ser 

flera driftsätt som bra samt att skolan skall vara avgiftsfri, bryta klassmönster och har arbetet 

mot mål (betyg och läroplaner) så finns en sak som fortfarande skiljer dem åt, det fria 

skolvalet. Moderaterna anser, och har gjort från 1993, att välja skola ger eleven större 

valfrihet till vad som är det bästa alternativet för elever. Socialdemokraterna har ansett från 

2001 att ett fritt skolval inte leder till en likvärdig utbildning, de anser att det skapar 

segregation, vilket de anser skulle vara en större förlust istället för att elever har möjligheten 

att själva välja vilken skola som passar de bäst. Den likvärdiga utbildning som 

Socialdemokraterna förespråkar, skall uppfyllas genom en kommunal skatteutjämning, detta 

har Socialdemokraterna nämnt i alla tre partiprogram.   

 

4.3 Migration och integration 

4.3.1 1990 och 1993 års partiprogram 
Båda partierna är överens om att det är en orolig värd man lever i och att människor behöver 

hjälp. Medans Socialdemokraterna ser att invandrare berikar samhället med kultur och språk, 

anser Moderaterna att ett fritt inträde skulle leda till en etnisk utrotning i hemlandet. Detta 

anser jag vara en skillnad i attityden mot invandring. Dock anser jag att dessa skiljer sig åt i 

synen hur man skall hantera denna situation. Socialdemokraterna beskriver hur man skall göra 

det bra för flyktingar i Sverige genom att underlätta med samhällsinformation på olika språk, 

snabb handläggning samt fokusera på grupper från flyktingläger. Moderaterna anser att man 

skall hjälpa flyktingar nära deras hemländer samt stimulera viktiga punkter som kan få 

hemlandet på rätt väg ur fattigdom. Detta anser jag vara en skillnad i attityden mot 

invandring. Kombinationen realism och humanism nämner även Moderaterna vilket skulle 
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underlättas genom att kunna ge kollektiva besked och inte tillåta individuell prövning av 

beslut kring uppehållstillstånd.  

 

Även om det skiljer sig på en viss front i frågan vill båda partierna underlätta integrationen för 

invandrare. Moderaterna anser att man skall lära ut svenska snabbt för att underlätta 

integrationen och en möjlighet till självförsörjning. Båda partierna anser att kulturer berikar 

samhället och låta invandrare utveckla sin kulturverksamhet i Sverige. Socialdemokraterna 

anser att man skall ta hänsyn till invandrares möjligheter till bostad i kommunala 

bostadsbyggnadsplaner och ge avgiftsfri undervisning i svenska. Även om 

Socialdemokraterna är generösa i sin flyktingpolitik nämner de inte vad som kan göras 

annorlunda för att minska på flyktingfronten. Moderaterna anser att man skall utveckla de 

fattiga länderna ekonomiskt, investeringar och kunskapsmässigt samt skapa breda 

överenskommelser mellan EU-länder.  

 

Jag menar inte på att Moderaterna är emot invandring men jag anser att Moderaterna i detta 

avseende är mer restriktiv mot invandring än vad Socialdemokraterna är. Medans båda 

partierna ser hur man skall underlätta för invandrare ser Moderaterna hur man skall hjälpa 

dom på plats och försöker se till hur man skall kunna åtgärda flyktingströmmarna genom att 

utveckla fattiga länder. Detta anser jag vara det som skiljer partierna åt i 1990 och 1993 års 

partiprogram gällande migration och integration.  

 

Sammanfattning 

Skillnaderna ligger i vägen till målet hur Moderaterna vill agera i flyktingars hemländer för 

att få dessa länder på rätt fot igen. Annars är partierna väldigt lika varandra i alla delar där 

båda partierna vill underlätta för flyktingarna då man strävar efter en god integration.  

 

4.3.2 2001 års partiprogram  
Båda partierna är överens om att det finns en stor segregation i samhället med medföljande 

orättvisor. Socialdemokraterna och Moderaterna är även ense om att invandrares kompetenser 

inte tas till vara på. Socialdemokraternas benämner även att utanförskapet är stort i 

invandrartäta förorter där framtidstro är låg och där vuxna stängs ute från arbetsmarknaden. 

Att det sker en strukturomvandling på arbetsmarknaden, har lett till arbetslöshet bland 
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lågutbildade, vilket tar ut sin aggression och förakt mot invandrare vilket ökar 

främlingsfientligheten hos befolkningen. Mångfalden blir för stor att hantera.  

 

För båda är målet att uppnå någon slags humanism och förbättra integrationen. 

Socialdemokraterna vill ha ett jämlikt samhälle utan fördomar och diskriminering genom en 

förbättrad integration som ger hela befolkningen en acceptans mot den enskilda individen 

oavsett kultur, religion och ursprung. Moderaterna anser att man inte behöver vara född i 

Sverige för att vara svensk, man vill alltså ge en acceptans här att alla kan bli svenskar oavsett 

religion, bakgrund, etnicitet eller religion. De båda partierna vill se en acceptans mot alla 

människor oavsett bakgrund. 

 

En ökad acceptans är såklart önskvärt för att acceptera människor som de är. Men samtidigt 

måste rent politiska åtgärder krävas för att detta skall gå igenom. Socialdemokraterna anser att 

ökad resursfördelning skulle leda till minskade klyftor, fördelningen måste dock vila på 

majoritet hos befolkningen för att fördelningen skall ses som acceptabel. Socialdemokraterna 

anser även att arbetsmarknad och utbildningssektor är viktigt för att bryta klassmönster och 

segregation. Moderaterna anser att vägen till bättre integration ligger i människors villkor och 

medborgares solidaritet mot andra, i människors villkor i att låta sociala system följa 

människor och inte nationsgränser då gränserna allt mer suddas ut och hos medborgare i att 

visa humanism och förespråka allas lika värde. Att låta människor visa respekt mot varandra, 

anser även Moderaterna att detta minskar spridningen av nationalism och främlingsfientlighet.  

 

Båda partierna beskriver verkligheten väldigt lika med utanförskap och segregation. Denna 

del speglas av en önskning av en ökad acceptans mot sina medmänniskor, detta berör de båda 

partierna. Denna humanism är genomgående för de båda partierna och de politiska åtgärderna 

för hur man skall agera för ett mer jämlikt samhälle är få. Socialdemokraterna nämner att de 

förespråkar en omfördelning av resurser vilka skall vila på en majoritet av befolkningen för 

att vara hållbara. Moderaterna kräver sociala system som följer människan istället för 

nationsgränser. I övrigt är partierna överens kring att arbeta för ett humant samhälle, dock 

utan några politiska åtgärder utan pratar om rättigheter, acceptans och respekt för varandra.  

 

Sammanfattning 
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Här finns det ingen större skillnad mellan partierna, båda är överens om att välkomna 

människor och visa en acceptans mot flyktingar. Partierna är lika varandra i alla delar.  

4.3.3 2013 års partiprogram 

 
Socialdemokraterna och Moderaterna anser att invandrare inte kommer in i samhället. 

Moderaterna anser att invandrare har det svårt att komma in på arbetsmarknaden vilket leder 

till utanförskap och att integrationen har misslyckats. Socialdemokraterna menar på att det 

finns rasistiska strukturer i samhället, vilket bidrar till ett ojämlik samhälle där hudfärg, 

bakgrund och etnicitet spelar roll i sysselsättningsgraden. Invandare är även 

bostadssegregerade och inte ofta representerade i folkförsamlingar, vilket inte ger en rättvis 

bild över befolkningen. Ökade sociala klyftor i och med bostadssegregationen bidrar till 

rasism då man framställer invandrare som problematiska. Båda partierna anser att 

problematiken kring integrationen finns och att invandrare inte kommer in på 

arbetsmarknaden. 

 

Målet med flyktingpolitiken är nära densamma för de båda partierna. De vill att invandrare 

skall ha egen försörjning, arbete, utbildning och bostad. Socialdemokraterna och Moderaterna 

anger även att Sverige skall ta emot flyktingar men det skall vara reglerat. Utöver detta 

påpekar Moderaterna att man skall kräva större motprestationer för att erhålla fullt 

försörjningsstöd och man skall kunna dra in delar av det om man inte deltar i aktiviteter som 

ökar attraktionskraften på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna betonar att man vill skapa ett 

mindre rasistisk samhälle genom att låta flera kommuner att ta emot flyktingar och att öka 

sysselsättningen för invandrare. De vill även verka för interkulturalitet som skulle öka 

förståelsen för andra kulturer.  

 

Socialdemokraterna anger att de vill möjliggöra egen bostad, försörjning, utbildning, detta vill 

även Moderaterna. Moderaterna vill stärka kopplingen mellan SFI och arbetsmarknaden, 

kunna enklare verifiera studier från tidigare hemländer som flyktingar skall kunna ta med sig 

in på arbetsmarknaden. Båda partier anser att arbetsmarknaden är nyckeln till en bra 

integration, detta anser Moderaterna skall åtgärdas genom att förbättra villkoren för företag, 

satsa på skolor i socialt utsatta områden, arbeta mot diskriminering och samt ökade drivkrafter 

att arbeta. Dessa åtgärder skall underlätta att komma in på arbetsmarknaden och därmed 

minska utanförskapet.  
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Sammanfattning 

Socialdemokraterna och Moderaterna är lika varandra när det gäller integration och migration. 

De är lika i verklighetsbeskrivningen, målet och vägen till målet.  

 

4.3.4 Sammanfattning 
Migrationen och integrationen har det varit svårt att finna några skillnader på. Under 1990 

och 1993 års partiprogram finner jag de största skillnaderna. Moderaterna ansåg att man 

skulle agera i flyktingars hemland genom att satsa på kritiska faktorer som minskar fattigdom 

samt att hjälpa dom så nära sitt hemland som möjligt. De ansåg även att ett fritt inträde till 

industrialiserade länder riskerade en etnisk utrensning i hemlandet. De som fick stanna i 

Sverige skull dock integreras genom att lära ut svenska språket och ge en möjlighet till 

självförsörjning. Socialdemokraterna menade dock på att man skulle erbjuda 

samhällsinformation på olika språk, fri språkundervisning, snabb handläggning. Båda 

partierna ansåg dock att kulturen berikar det svenska samhället och man skall främja till en 

fortsatt kulturverksamhet i Sverige.  

 

2001 var även partierna överens då de ansåg att invandare ofta var segregerade vilket 

medföljde orättvisor. Socialdemokraterna ansåg även att det fanns rasism och 

främlingsfientlighet hade uppkommit mot invandrare och att det krävs fördelningspolitik 

skulle leda till minskade klyftor. Partierna strävade mot en acceptans i samhället, bland annat 

genom att Moderaterna menade på att man kunde vara svensk även om man inte var född i 

Sverige oavsett religion, bakgrund och etnicitet. Denna form av respekt mot varandra anser 

Moderaterna vara viktigt för en bra integration. Moderaterna anser även att sociala system 

skall följa människan och inte nationsgränser.  

 

2013 menar partierna på att segregationen finns och integrationen har misslyckats. Det går att 

se skillnad i sysselsättningsgraden beroende på hudfärg, etnicitet och religion. Målet är för 

båda att kunna erbjuda bostad, utbildning och arbete. Partierna anser även att invandringen 

skall vara generös men reglerad. Moderaterna anser att det krävs mer aktiviteter för att öka 

attraktionskraften på arbetsmarknaden. för att erhålla fullt försörjningsstöd, stärka kopplingen 

mellan SFI och arbete, göra det lättare att verifiera kunskaper från hemlandet. Moderaterna 
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anser även att man skall satsa på skolor i socialt utsatta områden och öka drivkrafterna at 

arbeta för en bättre integration. Socialdemokraterna menar att flera kommuner bör ta ansvar.  

 

Som vi ser är utvecklingen mellan partierna relativt parallell. Det mest anmärkningsvärda var 

att Moderaterna verkade aningen skeptiska till invandring i partiprogrammet 1993 men har 

sedan förespråkat invandring för ett bättre kulturliv och sedan angett åtgärder som skall leda 

till en bättre integration. Socialdemokraterna har varit mest positiva till invandringen menar 

på att integrationen inte fungerar fullt ut, precis som Moderaterna, och anser att fler 

kommuner bör ta ansvar. Migrationen och integrationen och dess åtgärder anser jag vara 

väldigt lika varandra och har sällan skiljt sig åt i partiprogrammen.  
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5. Slutsats 
Sammanfattningsvis skiljer sig inte de politiska målen åt, både Socialdemokraterna och 

Moderaterna vill uppnå bra skolresultat, en fungerande arbetsmarknadspolitik och ett bra 

mottagande av flyktingar och att kunna integrera dem på ett sätt som får in dem in i samhället. 

Ser man på mina tre valda områden har det skett en förändring i två av dem. Inom 

Arbetsmarknadspolitiken har Moderaterna närmat sig Socialdemokraternas retorik kring att 

förespråka arbetsrätt och värna om löntagares rättigheter. Samtidigt har Socialdemokraterna 

närmat sig Moderaterna då de vill främja företagande, något som Moderaterna till en början 

förespråkar. Det som skiljer dem åt hur man skall motivera människor att arbeta, Moderaterna 

menar på att detta skall ske genom sänkta skatter medans Socialdemokraterna anser att 

trygghet skall säkras genom kollektiva avtal och fackliga organisationer. 

 

I utbildningspolitiken har partierna närmat sig varandra. Båda partierna har varit överens om 

att man skall kunna påverka sin skolgång för att kunna påverka utbildningen i den mån det är 

bäst för den enskilda individen. Moderaterna har från 1993 förespråkat friskolor och andra 

driftsalternativ än det offentliga, var Socialdemokraterna 1990 kritiska till detta och ansåg att 

alla skulle gå i en likvärdig skola. Dock så har Socialdemokraterna 2013 börjat se fler 

driftsalternativ än det offentliga som en möjlighet att utveckla skolväsendet. Det som skiljer 

Socialdemokraterna och Moderaterna inom utbildningspolitiken är det fria skolvalet, där 

Moderaterna menar på att det stärker valfriheten medans Socialdemokraterna anser att det 

skapas klyftor mellan resursstarka och resurssvaga elever samt att det leder till segregation.  

 

I synen på migration och integration har partiernas åsikter varit lika varandra i alla tre 

partiprogram. Man har alltid strävat mot en bra integration och försöka få en samhällelig 

acceptans för att minska främlingsfientlighet och rasism. Den enda avvikande punkten i synen 

kring migration och integration anser jag vara att Moderaterna ville stärka flyktingars 

hemländer genom att stimulera olika faktorer som skulle minska fattigdom, annars är 

partiernas flyktingpolitik lika varandra över de tre partiprogrammen.    

 

Dessa tre områden representerar några av de mest viktiga områdena, inte bara för samhället 

utan även för väljarna själva. Göran Persson menar på att en dålig profilering av 

Socialdemokraterna och Moderaterna göder Sverigedemokraternas framgång. Även Sören 

Holmberg och Karl Loxbo menade på att likande åsikter från Socialdemokraterna och 
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Moderaterna gynnar Sverigedemokraterna. Min uppsats har visat på att det skiljer lite mellan 

de två största partierna i några av de viktigaste politikområdena och att de har närmat sig 

varandra över tid. Detta stämmer väl överens på Mouffes teori kring den politiska miljön. Då 

de största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna liknar varandra, kan väljarna rösta 

på ett mer radikalt parti för förändring i samhället, när opposition och regering står för en 

liknande politik. Detta skulle kunna vara en förklaring till Sverigedemokraternas framgång i 

det senaste valet.  

 

Att använda Tingstens modell har både sina svagheter och styrkor. Styrkor i att man tydligt 

får se vad partierna anser vara verkligheten, målet och vägen till målet. De svagheter som 

nämns grundar sig i att man kanske inte jämför samma saker alltid, detta blir således en fråga 

om validitet. Att man jämför ”äpplen och päron” blir ett risktagande för att man inte jämför 

samma sak beroende på hur partierna väljer att formulera verkligheten och de politiska målen. 

Jag anser dock att Tingstens modell var bra att använda i mitt avseende. Nästa analys på 

området skulle dock kunna göras i form av en argumentationsanalys eller innehållsanalys för 

att se hur de olika partierna har förändrat retoriken kring viktiga områden i den politiska 

debatten. Har de även närmat sig varandra där? Detta skulle vara intressant att undersöka.  
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