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Abstract 

This thesis is about the new Swedish political party, Borgerlig Framtid (Bourgeois 

Future) in comparison with the other bourgeois parties in Swedish politics. It uses the 

(theoretical aspect), organization theoretical perspective on why new political parties is 

being formed. This perspective means that new political parties emerged when the 

existing once fail to align themselves with voters preferences. 

Two questions is being answered “What similarities and differences exist between the 

Bourgeois Future and the four bourgeois parliamentary parties?” and “Are there 

based on the organization theoretical perspective space for Bourgeois Future in 

Swedish politics?” 

The answers to these questions are that between Bourgeois Future and (some of) the 

other bourgeois parties there are many similarities but also some big differences and 

that there might be room for Bourgeois Future in Swedish politics but that depends on 

whether if the differences that exist appear as important or not to the voters. 

Keywords: Bourgeois Future, bourgeois parties, organization theoretical 

perspective  
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1. Inledning 

Efter det svenska riksdagsvalet 2014 så tappade de borgerliga partierna nästan 9% jämfört 

med valet 2010.
1
 Detta tapp ledde till att de förlorade regeringsmakten. En person som anser 

att detta är på grund av att de borgerliga partierna har tappat sina borgerliga värderingar är 

grundaren av ett nytt borgerligt parti Anders Königsson. Han bildade partiet Borgerlig 

Framtid som han anser står för de borgerliga värderingar som saknas i Sverige.
2
 

 I Sverige så har bara fyra partier lyckats ta sig in i den svenska riksdagen sen 1921, dessa är 

Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Ny Demokrati och Sverigedemokraterna.
3
 Så vad krävs då 

för att ett nytt parti ska kunna etablera sig i den svenska politiken? Denna undersökning 

kommer att, utifrån det organisationsteoretiska perspektivet som handlar om att nya partier 

kommer fram och lyckas där övriga partier misslyckats, eller, inte vill ändra sig efter väljarnas 

preferenser,
4
 utreda om det finns ett sånt utrymme i den svenska politiken för Borgerlig 

Framtid att kunna etablera sig. 

 

1.1 Syfte/Frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka skillnader och likheter som finns mellan 

Borgerlig Framtid och de fyra borgerliga riksdagspartierna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, 

Liberalerna och Moderaterna; samt att utifrån det organisationsteoretiska perspektivet se om 

det finns ett ledigt utrymme för Borgerlig Framtid i den svenska politiken. Till min hjälp så 

kommer följande frågeställningar att användas. 

Vilka likheter och skillnader finns mellan Borgerlig Framtid och de fyra borgerliga 

riksdagspartierna? 

Finns det utifrån det organisationsteoretiska perspektivet utrymme för Borgerlig Framtid i 

den svenska politiken? 

 

                                                             
1 Val.se “Valresultat” Hämtat 24/4-2016 
2 Borgerlig Framtid.se ”Anders” 24/4-2016 
3 Gissur Ó Erlingsson, Anders Håkansson, Karl Magnus Johansson och Ingvar Mattson, ”Politiska partier” 2005 
sid 147 
4 Erlingsson mfl 2005 sid 161-162 
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1.2 Bakgrund 

Borgerlig Framtid bildades officiellt i februari 2014 av partistyrelsen och partiordförande 

Anders Königsson. De säger sig vara ett liberalt konservativt blågrönt parti. Liberalt för de 

tror på en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter, 

konservativa för att de har ett konservativt synsätt på samhälle och kultur. De är blå för de 

säger sig vara borgerliga och gröna för de vill ha ett hållbart samhälle som tar itu med 

miljöproblem. De säger också att de har vuxit relativt snabbt med lokalavdelningar på flera 

ställen i Sverige och fler är på väg att öppnas.
5
 

 

1.3 Tidigare forskning 

Inom svensk forskning om politiska partier så har statsvetaren Gissur Ó Erlingsson skrivit 

avhandlingen ”Varför bildas nya partier, om kollektivt handlande och partientreprenörer”. 

Där han vill svara på varför bildar människor nya partier och varför blev partier som aldrig 

haft riksdagsrepresentation allt vanligare i svenska kommuner under åren 1973-2002. han går 

bland annat igenom hur det går att studera partiers uppkomst, han förklarar hur de första 

partierna i Sverige bildades och varför de har haft en så pass stabil position i svensk politik. 

Han går också igenom existerande förklaringar till varför nya partier uppstår. Han förklarar 

entreprenörsmodellen och går igenom ett par lokala partier och hur de bildades.
6
 

Evert Vedung har skrivit om varför Miljöpartiet bildades i artiklarna ”Grönt för Miljöpartiet” 

och ”Miljöpartiet, nedfrysningsteorin och den järnhårda oligarkilagen”. Där han skriver om 

att det var extra sensationellt att Miljöpartiet lyckades ta sig in i riksdagen 1988 då de 

lyckades övervinna tre typer av barriärer. Den första partistödsbarriären, där redan befintliga 

partier har ett övertag i form av partistöd. Den andra mediabarriären då media inte brukar vara 

positivt inställda till nya partier. Och den tredje grundlagsbarriären som handlar om att ett 

parti måste få 4% av rösterna för att komma in i riksdagen. Han ser två anledningar till 

Miljöpartiets framgång, den första den miljövåg som svepte över landet under 60 och 70-talet. 

                                                             
5 Borgerlig Framtid.se ”Vad vi vill” Hämtat 25/4-2016 
  Borgerlig Framtid.se ”Anders” Hämtat 25/4-2016 
  Borgerlig Framtid.se ”Vår politik” Hämtat 25/4-2016 
6 Gissur Ó Erlinsson ”Varför bildas nya partier, om kollektivt handlande och partientreprenörer” 2005 
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Och den andra de övriga partiernas oförmåga att ändra sig efter den, här knyter han an till det 

organisationsteoretiska perspektivet som används i denna undersökning.
7
 

En annan som också har skrivit om Miljöpartiet är Martin Bennulf i sitt kapitel ”The rise and 

fall of Miljöpartiet de gröna” i boken ”The green challenge, the development of green parties 

in Europe” redigerad av Dick Richardson och Chris Rootes. Så försöker han förklara varför 

Miljöpartiet kom in i riksdagen 1988 och varför de åkte ur riksdagen 1991.
8
 

Lauri Karvonen har i sin artikel ”In from the cold? Christian parties in Scandinavia” om 

Kristdemokraterna och har kommit fram till tre viktiga orsaker om varför de bildades. Den 

första en petition underskriven av 140 läkare som varnade för antalet ökade könssjukdomar 

och aborter där de ansåg att den ökade promiskuiteten låg bakom det. Den andra att riksdagen 

planerade att dra ner på religionsundervisningen där nästan 2 miljoner svenskar skrev på ett 

upprop mot detta. Och den tredje att den statliga censuren tillät en film som hette ”491” som 

innehöll många sexscener. Sammanfattat så var det det moraliska förfallet som Karvonen såg 

som den huvudsakliga orsaken till att Kristdemokraterna bildades.
9
 

I boken ”Political parties & democratic linkage” förklarar författarna Russel J Dalton, David 

M Farrell och Ian McAllister att etablerade politiska partier är överlevare som är bra på att 

anpassa sig efter de preferenser som väljarna har, även när det tillkommer nya preferenser. 

Därför är det väldigt svårt för nya partier att få utrymme att lyckas. De hänvisar också till det 

monopol som etablerade partier kan skaffa sig bland annat genom partibidrag som inte ges till 

små partier utanför etablissemanget.
10

 

I boken ”When parties fail, emerging alternative organizations” redigerad av Kay Lawson 

och Peter H Merkl handlar om att när befintliga etablerade partier inte kan eller vill rätta sig 

efter väljarnas nya preferenser ges utrymme för nya partier att bildas och etablera sig. Denna 

bok är väsentlig till de organisationsteoretiska perspektivet då den innehåller exempel på detta 

ifrån länder på ett antal olika kontinenter.
11

 

                                                             
7 Evert Vedung ”Grönt för Miljöpartiet” 1988  
   Evert Vedung ”Miljöpartiet, nedfrysningsteorin och den järnhårda oligarkilagen” 1991 
8 Martin Bennulf ”The green challenge, the development of green parties in Europe” 1995 sid 128-145  
9 Lauri Karvonen  ”In from the cold? Christian parties in Scandinavia” 1993 
10 Russel J Dalton, David M Farrell och Ian McAllister ”Political parties & democratic linkage, how parties 
organize democracy” 2011 
11 Kay Lawson, Peter H Merkl ”When parties fail, emerging alternative organizations” 1988 
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Vedung och Dalton mfl har samma tankar om att partistödet hindrar nya partier från att kunna 

etablera sig. Vedungs undersökning om Miljöpartiet visar också att det var till stora delar 

utifrån det organisationsteoretiska perspektivet som Miljöpartiet kunde etablera sig. Detta kan 

även ses i Karvonens undersökning om Kristdemokraterna då en del av väljarna ansåg att det 

förekom ett moraliskt förfall och de övriga partierna inte kunde eller ville agera efter det så 

gav det Kristdemokraterna en chans att lyckas etablera sig. 

 

1.4 Statsvetenskaplig relevans 

Att studera politiska partier är en central del utav statsvetenskapen. Forskningsområdet som 

handlar om nya partier är inte stort. Det är inte heller implementeringen utav de existerande 

teorierna om varför nya partier bildas och hur de lyckas.
12

 Men det är ett spännande och 

viktigt fenomen att undersöka för att få bättre förståelse varför nya partier bildas och hur stor 

deras chans att etablera sig är.  Denna undersökning använder sig utav en av teorierna inom 

detta område, det organisationsteoretiska perspektivet, för att undersöka om det finns 

utrymme för det nya partiet Borgerlig Framtid i svensk politik. Denna undersökning kan 

således bara ses som en väldigt liten del inom det större forskningsområdet. Men den är 

relevant eftersom forskningsområdet är till stora delar outforskat och att användandet utav det 

organisationsteoretiska perspektivet inte har gjorts på Borgerlig Framtid förut. Även om 

undersökningen inte kommer att ge något definitivt svar på att Borgerlig Framtid kommer att 

lyckas etablera sig, så går denna undersökning att använda sig utav i framtiden för att se om 

utrymmet för det fanns, men att de inte lyckades etablera sig, eller tvärtom att utrymmet inte 

fanns men att de lyckades etablera sig och då söka andra förklaringar till varför det inträffade. 

Så varför välja att undersöka Borgerlig Framtid? Borgerlig Framtid har under våren 2016 

synts i ledande media. En miljöpartistisk kommunpolitiker som skrivit en del debattartiklar på 

Expressen och andra tidningar valde att lämna miljöpartiet för att gå med i Borgerlig Framtid. 

En distriktsordförande för Kristdemokratisk ungdom har också valt att gå med i Borgerlig 

Framtid.
13

 De har också skrivit en debattartikel på Svenska Dagbladet där de öppet går ut med 

                                                             
12 Erlingsson 2005 sid 16-18 
13 Borgerlig Framtid.se ”På gång” Hämtat 25/4-2016 
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att de övriga borgerliga partierna har svikit sina väljare och att Borgerlig Framtid är ett bra 

alternativ istället.
14

 

Detta i kontext med den teoretiska aspekten det organisationsteoretiska perspektivet gör 

Borgerlig Framtid till en bra och relevant kandidat att jämföra med de övriga borgerliga 

partierna. 

 

1.5 Disposition 

I första kapitlet presenterades ämnesvalet och problembilden. Sedan presenterades syftet och 

frågeställningarna. Efter det kom bakgrunden till Borgerlig Framtid. Sedan presenterades 

tidigare forskning inom området och till sist varför undersökningen är statsvetenskapligt 

relevant och varför Borgerlig Framtid valts i denna undersökningen. 

I andra kapitlet så kommer valet av metod till undersökningen presenteras. Vilken metod som 

används i undersökningen och analysen kommer förklaras och för och nackdelar kommer 

diskuteras. Även det faktiska tillvägagångssättet och det använda materialet kommer 

presenteras. Samt avgränsningar. 

I det tredje kapitlet så presenteras det teoretiska perspektivet i undersökningen. Där fyra olika 

perspektiv på varför nya partiers bildas presenteras samt ett par andra tankar om området. 

Dessa är det institutionella perspektivet, strukturperspektivet, det entreprenörscentrerade 

perspektivet och det organisationsteoretiska perspektivet. Där det organisationsteoretiska 

perspektivet kommer vara i fokus. 

I det fjärde kapitlet görs analysen av det valda materialet. Den utgår ifrån fem politiska 

områden där två påståenden tagits ifrån Borgerlig Framtids politik i dessa områden där sedan 

de andra borgerliga partiernas politik undersöks för att se om de håller med om dessa 

påståenden eller inte. 

I det femte och sista kapitlet presenteras slutsatsen där de två frågeställningarna som 

presenterades i det första kapitlet besvaras. 

 

                                                             
14 Svenska Dagbladet  ”Debatt, Alliansen sviker sina väljare, 8/4-2016” Hämtat 25/4-2016 
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2. Metoder, avgränsningar och tillförlitlighet 

Metoden som används till det empiriska materialet i denna undersökning är en kvalitativ 

textanalys. Närmare bestämt en systematiserande kvalitativ textanalys. Det innebär att det 

materialet som undersöks i detta fall borgerliga partiers politiska program men även 

uttalanden om politiska frågor i media undersöks för att få klarhet i vad det är de borgerliga 

partierna anser om en politisk fråga. Den kvalitativa textanalysen är en systematiserande 

textanalys som hjälper till att klassificera innehållet i det empiriska materialet så att svar på de 

frågorna som ställs till materialet kan besvaras.
15

 

Undersökningen är även aktörsbaserad då det är var de olika partierna står i ett antal frågor 

som ska undersökas för att användas i analysen och inte vad det är de exakta frågorna innebär 

eller varför de vill att dessa politiska frågor ska genomföras.
16

 

Undersökningen är beskrivande då det är skillnaderna och likheterna mellan de borgerliga 

partierna samt om det finns utrymme för  Borgerlig Framtid i svensk politik enligt det 

organisationsteoretiska perspektivet som ska förklaras. Och inte varför de olika partiernas 

politik ser ut som den gör och inte hur Borgerlig Framtid ska agera för att lyckas.
17

  

Det gäller även att hålla isär vem det är som säger vad när en systematiserande kvalitativ 

textanalys används för att klassificera innehållet hos ett antal politiska aktörer, i detta fall 

partier. Detta blir förhållandevis enkelt när det politiska program som finns på respektive 

partis hemsida undersöks då det är tydligt vilket partis politik som studeras genom att se på 

namnet på hemsidan. Detta blir något svårare när det är uttalanden i media som undersöks, 

inte vilket parti den som gör uttalande representerar för det är något som nämns i artikeln. 

Utan om det som personen säger är ett uttalande som är förankrat hos partiet eller om det är 

en personlig åsikt. Därför är det främst den politik som redovisas på deras hemsidor som 

används. 

 

 

 

                                                             
15Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud ”Metodpraktikan, konsten att studera 
samhälle individ och marknad” 2012 sid 210-226 
16 Esaiasson mfl 2012 sid 210-226 
17 Torsten Svensson, Jan Teorell, ”Att fråga och att svara, samhällsvetenskaplig metod” 2007 sid 22-31 
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2.1  Metod som används i analysen 

Analysen kommer bestå utav en beskrivande idéanalys. En beskrivande idéanalys kan 

användas när olika partiers politik ska jämföras. När exempelvis ett politiskt material beskrivs 

och idéanalysen används så görs ett påstående om politikens innehåll och karaktär som sedan 

kan jämföras med andra politiska material.
18

 Som i detta fall när Borgerlig Framtids politik 

ska jämföras med de övriga borgerliga partiernas politik. För att kunna beskriva Borgerlig 

Framtids politik och jämföra den med de övriga borgerliga partiernas politik så behövs ett 

analysverktyg. Analysverktyget används sedan för att kunna hitta det inom partiernas politik 

som är relevant för undersökningen.
19

 För att redovisa skillnaderna och likheterna mellan 

Borgerlig Framtids politik och de övriga borgerliga partiernas politik i denna undersökning så 

behövs ett analysschema. Analysschemat är en tvådimensionell uppställning som används för 

att visa det är jag tänker undersöka. I analysschemat så finns det analysenheter, det är de 

undersökningsobjekt eller fall som ska undersökas.
20

 I denna undersökning så är 

analysenheterna två påståenden som hämtas från Borgerlig Framtids politik. De två 

påståendena väljs efter vad Borgerlig Framtid anser är extra viktigt inom just det 

politikområdet. Detta jämförs sedan med de övriga borgerliga partiernas politik och vad de 

vill inom det specifika området för att få fram om det överensstämmer med vad Borgerlig 

Framtid vill eller inte. 

Rent praktiskt kommer analysschemat att se ut på följande sätt. Ett politikområde kommer att 

presenteras utifrån vad Borgerlig Framtid anser bör göras politiskt inom området, alltså var de 

anser bristerna finns idag och vad som bör göras åt det. Efter det så kommer två påståenden 

att tas fram utifrån vad Borgerlig Framtid anser bör göras inom området. Dessa två 

påståenden sätts sedan in i analysschemat som ser ut på följande sätt. 

 Påstående 1 Påstående 2 

C   

KD   

L   

M   

 

                                                             
18 Ludvig Beckman ”Grundbok i idéanalys” 2005 sid 49-55 
19 Esaiasson mfl 2012 sid 135-153 
20 Esaiasson mfl 2012 sid 45-50 
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I rutorna till höger om partiinitialen så kommer svaren JA eller NEJ finnas, ja innebär att de 

har samma eller liknande synsätt som Borgerlig Framtid angående påståendet och nej att de 

inte har det. Under analysschemat kommer sedan resonemanget bakom varje partis att svar att 

redovisas med hänvisning till den politik som de vill driva inom området. 

Eftersom det empiriska materialet främst är den politik som partierna redovisar på sina 

hemsidor så är det det materialet som analysen bygger på. Anledningen till att det är 

materialet på deras hemsidor som används är för att många av partierna har slutat med 

renodlade parti program. Vissa använder fortfarande idéprogram och dylikt, men de säger 

sällan vad exakt det är partiet vill inom ett område. Det de vill inom ett område redovisar dem 

oftast på sina hemsidor under rubriken ”Vår politik” där det sedan finns ett antal 

underkategorier inom de olika politikområdena. Enbart när det framkommit vissa oklarheter 

om vad det är ett parti vill inom ett politikområde har annat material så som nyhetsartiklar och 

debattartiklar använts för att få klarhet i vart det är de står. 

 

2.2 Avgränsningar 

Det är fem politikområden som kommer att undersökas och analyseras. Anledningen till att 

det inte är fler politiska områden som kommer att undersökas är att i en C-uppsats så är 

omfånget begränsat och fler politiska områden skulle inte få plats inom detta omfång. De fem 

politiska områden som har valts är migration, EU, försvar, lag-och ordning samt skola. 

Anledningen till att just dessa fem områden valts är att migrationspolitiken är väldigt 

omdiskuterad och att borgerliga partier har börjat skifta inställning i frågan. EU har valts för 

att politiken som förs i EU har stor påverkan på politiken i Sverige och är därför väldigt 

viktig. 

De övriga tre områdena försvar, säkerhet och skola är valda för att det är sådana områden som 

Borgerlig Framtid anser att de andra borgerliga partierna har misslyckats i och där de vill ha 

förändring detta har framkommit efter mejlkorrespondens med Borgerlig Framtids vice 

ordförande Bo Hansson.
21

 Därför är det intressant att undersöka dessa områden för att se om 

de politiska ställningstagandena är olika mellan Borgerlig Framtid och de övriga borgerliga 

partierna. Valet av rubrik till områdena kommer ifrån Borgerlig Framtids politik och de blir 

därför deras definition på vad området är som används. 

                                                             
21 Bo Hansson vice ordförande Borgerlig Framtid 18/4-2016 Bilaga 1 



11 
 

2.3 Validitet och reliabilitet 

God validitet innebär avsaknaden av systematiska mätfel i undersökningen.
22

 Påståendena 

som används i analysschemat är utförda så att det går att svara antingen ja eller nej. Detta 

bidrar till att minska chansen för att systematiska fel ska kunna inträffa. Risken med ett sådant 

upplägg är att svaret från flera partier kan bli samma fast graderna av det de vill är olika. 

Exempelvis påståendet ”straffskalan på grova brott ska öka” första problemet skulle kunna 

vara vad är ett grovt brott? Men eftersom det är partiernas politik som svaren bygger på så 

utgår svaret från vad varje enskilt parti anser är grovt brott och om de vill att straffet på det 

ska öka. 

Detta leder oss in på reliabiliteten, den innebär avsaknaden av osystematiska mätfel i 

undersökningen.
23

 Skulle exempelvis någon annan utifrån undersökningens analysschema få 

samma svar på påståendena ifrån partierna? Påståendena är utformade så att det tydligt ska 

kunna ses om ett parti anser ja eller nej på påståendet. Avsaknaden av information hos partiet 

om vad de tycker om ett visst påstående gör att svaret inte kan bli ja. Därför blir svaret i ett 

sådant fall i denna undersökning nej. Det gör att upprepade mätningar från olika personer 

borde ge samma resultat.  

                                                             
22 Svensson, Teorell, 2007 sid 54-59 
23 Svensson, Teorell, 2007 sid 54-59 
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3. Teorikapitel med huvudfokus på det organisationsteoretiska 

perspektivet 

I detta kapitel så kommer fyra teoretiska perspektiv på vad som gör att nya politiska partier 

bildas att presenteras samt ett par andra tankar inom området. De fyra perspektiven är det 

institutionella perspektivet, strukturperspektivet, det entreprenörscentrerade perspektivet och 

det organisationsteoretiska perspektivet. Där det organisationsteoretiska perspektivet är den 

huvudsakliga teorin för denna undersökning och därmed kommer att vara det som är 

huvudfokus i teori kapitlet. 

 

3.1 Institutionellt perspektiv 

Det institutionella perspektivet handlar om att vad för sorts valsystem ett land har också 

påverkar uppkomsten av nya partier. Detta grundas mest på Maurice Duvergers hypotes om 

att valsystem som har majoritetsval tenderar till att leda till ett tvåpartisystem där det enbart 

finns två starka kandidater att rösta på medan i ett proportionellt valsystem så har fler partier 

chansen att ta platser i exempelvis ett parlament och det leder till att ett flerpartisystem 

bildas.
24

  

Duverger menar att det finns två effekter som bidrar till detta, den mekaniska effekten och 

den psykologiska effekten. Den mekaniska effekten förklarar han med att i ett valsystem som 

är så proportionellt som möjligt så får ett parti procentuellt samma andel mandat i en 

församling som de fick röster och i ett sådant system så gynnas små partier. Medan det 

omvända gäller i ett majoritetsvalsystem där de små partierna missgynnas.
25

 

Denna mekaniska effekt menar Duverger leder till den psykologiska effekten, då en väljare 

förstår att i exempelvis ett majoritetsvalsystem så blir en röst på ett litet parti effektlös och 

därför väljer väljaren att rösta på ett av det två stora partierna som faktiskt har en chans att ta 

plats i församlingen. Och det omvända gäller i ett proportionellt valsystem där väljaren vet att 

en röst på ett litet parti inte är verkningslöst och därmed inte väljer bort det alternativet, vilket 

                                                             
24 Maurice Duverger “Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State” 1954 
25 Duverger 1954 
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leder till ett flerpartisystem. Och därför bidrar ett proportionellt valsystem till att fler partier 

bildas än i ett majoritetsvalsystem.
26

 

3.2 Strukturperspektiv 

Strukturperspektivet grundas i Ronald Ingleharts tankar om postmateriella värderingar, där 

Inglehart själv vill visa på att medborgares värderingar har förändrats i och med den 

välståndsökning som skett efter andra världskriget. Det har bland annat lett till ökad 

urbanisering och att utbildningsnivån har ökat. Detta har kopplats i samband med att nya 

partier bildas då medborgares nya värderingar leder till att de gamla partierna som var 

grundade på klassiska frågor som klasskillnader och var mer tydliga vänster-högeralternativ 

inte längre erbjuder det som medborgarna efterfrågar. Eftersom de inte vill eller kan 

inkorporera de nya frågorna i sina partier.
27

 

Denna tesen har fått stöd i enkätundersökningar som gjorts i ett fyrtiotal länder som visar att 

medborgarnas värderingar har förändrats och handlar numera om livsstilsfrågor något som 

benämns som postmateriella värderingar. Det har dock visat sig att denna tesen när det gäller 

att nya partier bildas på grund av postmateriella värderingar inte har fått något stöd av 

forskare när den har granskats. Så även om dessa värderingsförändringar har inträffat så går 

det inte visa att det är det som lett till att nya partier bildas.
28

 

 

3.3 Entreprenörscentrerat perspektiv 

Det entreprenörscentrerade perspektivet går ut på att en entreprenör skapar en produkt i detta 

fall ett parti som de tror att den finns en efterfrågan på. Detta perspektiv grundar sig i den 

ekonomiska marknadens modell om tillgång och efterfrågan, att det precis som på den 

ekonomiska marknaden finns tillgångar och efterfrågan och när något efterfrågas som inte 

redan erbjuds så tar entreprenören på sig att bilda ett nytt parti för att tillgodose efterfrågan.
29

  

Men vad får då entreprenören ut av att tillgodose efterfrågan på den politiska marknaden? 

Entreprenören säljer så att säga en vara vilket i detta fall är den politik som efterfrågas och 

väljaren köper den varan genom att rösta på entreprenörens parti. Och vinsten entreprenören 

                                                             
26 Duverger 1954 
27 Ronald Inglehart ”The silent revolution: Changing values and political styles among western publics” 1977 
28 Erlingsson mfl 2005 sid 159-160 
29 Erlingsson 2005 sid 99-104 
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gör kan vara den politiska makt den får, social ställning genom ett högre anseende eller rent 

utav ekonomisk vinning i form av lön och arvoden.
30

 

 

3.4 Organisationsteoretiska perspektivet 

Det organisationsteoretiska perspektivet går ut på att nya partier bildas då de befintliga 

partierna inte kan eller vill anpassa sig efter förändringar i sin omgivning. Dessa förändringar 

kan vara allt från väljarnas ändrade preferenser till att det politiska landskapet förändras.
31

 Det 

finns forskning som visar att de redan befintliga partierna är väl anpassade för att ändra sig 

efter det som efterfrågas för att kunna överleva. Russel J Dalton, David M Farell och Ian 

McAllister menar i sin bok ”Political parties & democratic linkage, how parties organize 

democracy” att partier som redan är etablerade i systemet använder systemet till sin fördel för 

att se till så att de inte tappar sin position. Detta sker genom bland annat att försöka förändra 

systemet som helhet till sin fördel, genom förändrade röstningslagar eller genom att förändra 

de partistöd som existerar i många demokratiska länder så att små nya partier får svårare att ta 

del av dem.
32

 

De redan befintliga partierna är också bra på att ändra sin politik efter det nya som efterfrågas 

för att bevara sin position, har väljarnas preferenser ändrats så pass att de inte längre stämmer 

överens med partiets politik så ändrar partiet sin politik för att kunna bevara sin position. 

Partierna ändrar också sin organisation efter de förändringar som sker, partimedlemskapen har 

minskat drastiskt i de flesta länderna, men ändå så bevarar de flesta partierna sina positioner. 

För att de ändrar sina organisationer så att de inte längre är beroende utav att ha många 

partimedlemmar för att kunna överleva.
33

 

Det organisationsteoretiska perspektivet visar alltså att nya partiers skapande är beroende utav 

hur de redan etablerade partierna agerar. Charles Hauss och David Rayside sammanfattar 

detta genom att säga ”Enkelt uttryckt, om de etablerade partierna sköter sitt jobb, är det 

                                                             
30 Erlingsson 2005 sid 99-104 
31 Erlingsson mfl 2005 sid 161 
32 Dalton mfl 2011 sid 218-231 
33 Dalton mfl 2011 sid 218-231 
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omöjligt för nya partier att lyckas. Deras misslyckanden gör det möjligt, dock ingalunda 

säkert, för nya partier att blomstra.”
34

   

I boken ”When parties fail, emerging alternative organizations” redigerad av Kay Lawson och 

Peter H Merkl så försöker de bevisa denna hypotes om att nya politiska organisationer uppstår 

där de gamla politiska organisationerna brister. Lawson redovisar i ett inledande kapitel 

”When linkage fail” två hypoteser som binder samman teorin om att nya politiska 

organisationer uppstår när de gamla tappar länken (linkage) till väljarna, väljarna slutar alltså 

känna att de har något gemensamt med partierna. De två hypoteserna är som följer, alternativa 

politiska organisationer uppstår när de befintliga partierna tappar länken till väljarna. 

Alternativa politiska organisationer blir framgångsrika för att dem ger väljarna den länken till 

det politiska systemet som väljarna anser fattas.
35

 

Detta gäller alla sorters nya politiska organisationer allt ifrån extrem höger till miljörörelser 

och detta visar dem prov på i boken ”When parties fail”. Det finns kritik emot denna hypotes 

Gissur Ó Erlingsson skriver i boken ”Politiska partier” att dem utgår enbart ifrån de redan 

etablerade partierna som analysenhet och tar inte hänsyn till de nya partierna och försöker 

undersöka djupare varför just dem bildades.
36

 

Peter Pulzer skriver i sitt kapitel i ”When parties fail” ”Ethnic protest in Britain in the 

1970s” att en av orsakerna till varför ett parti misslyckas är för att det inte längre kan 

tillfredsställa behovet hos sina nuvarande väljare. Vilket kan ske på olika sätt, bland annat att 

partiet ändrar till en politik som inte deras väljare vill ha. Eller att väljarna ändrar preferenser 

men partiet inte ändrar sin politik. Om partiernas politik misslyckas kan detta också leda till 

att väljaren ändrar preferenser.
37

 

 

3.5 Andra tankar inom området 

Axel Hadenius diskuterar i sin artikel ”Politiska aktörers preferenser” att politiskt handlande 

ska analyseras efter vad det är för avsikter som aktören har med sitt handlande. Han säger att 

det finns två typer av målsättningar av politiskt handlande, det strategiska målet, som handlar 

                                                             
34 Erlingsson mfl 2005 sid 162 
35 Lawson mfl 1988 sid 13-37 
36 Erlingsson mfl 2005 sid 162 
37 Lawson mfl 1988 sid 338-362 
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om att alla partiets handlingar går ut på att ge dem så stort inflytande som möjligt. Exempelvis 

att partierna för att få bra valresultat kan rätta sin politik efter det som väljarna vill se, de 

hittar områden där väljarna vill se förändring och rättar sin politik efter det för att få ett 

övertag emot övriga partier som har kvar sina tidigare värderingar. Samtidigt som de 

tydliggör skillnaderna mellan dem själva och övriga partier inom ett område som är viktigt för 

väljarna. Den andra målsättningen är sakmålet som går ut på att de anser att den politik som 

de vill föra är till gagn för alla. Hadenius anser att politiska partier ofta för en blandning av 

dessa två målsättningar när de för sin politik.
38

 

PJ Anders Linder menar i sitt kapitel i ”Nya partier och missnöjespartier” att väljarna vill se 

nya ansikten, i en undersökning så hade en tredjedel av de tillfrågade svarat att de ville se nya 

partier men inte nödvändigtvis ny politik. Anledningen till det var att de saknade förtroende 

för de sittande politikerna.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Axel Hadenius, ”Politiska aktörers preferenser” 1979 
39 PJ Anders Linder ”Nya partier och missnöjespartier” 2010 sid 45-53 
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4. Analys av fem politikområden 

I detta kapitel kommer fem politiska områden avhandlas där likheter och skillnader mellan de 

borgerliga partierna kommer undersökas. Utgångspunkten ligger i Borgerlig Framtids politik. 

4.1 Borgerlig Framtid Migrationspolitik 

Borgerlig Framtid vill i grunden reformera den svenska migrationspolitiken, de anser att den 

nuvarande svenska migrationspolitiken har lett till en rad samhällsproblem. De ser inte att 

lösningen på världens problem är att alla människor kommer till Sverige utan att dessa 

problem måste lösas genom att skapa ekonomisk och politisk stabilitet i de drabbade länderna. 

Några av de problem som de anser har drabbat Sverige med den nuvarande migrations 

politiken är bostadsbrist, arbetslöshet och utanförskap.
40

 

Detta vill Borgerlig Framtid lösa genom att under en överskådligt framtid drastiskt minska 

antalet människor som får komma till Sverige. De vill också att tillfälliga uppehållstillstånd är 

det som ska vara normen. De vill även skärpa villkoren för vem som ska få uppehållstillstånd 

och att det är viktigt att lyckas fastställa rätt identitet och ålder på de sökande. De vill även 

skärpa kraven på anhöriginvandring.
41

 

Detta leder till att följande två påståenden kommer att användas i analysschemat. 

Invandringen måste kraftigt minska. Och temporära uppehållstillstånd ska vara normen. 

Figur 4.1 

                                                             
40 Borgerlig Framtid.se ”Migration” Hämtat 11/4-2016 
41 Borgerlig Framtid.se ”Migration” Hämtat 11/4-2016 

 Invandringen måste kraftigt 

minska 

Tillfälliga uppehållstillstånd 

ska vara normen 

C NEJ NEJ 

KD NEJ JA 

L NEJ JA 

M JA JA 



18 
 

Centerpartiet vill att Sverige ska ha en generös flyktingpolitik där de vill verka för att så 

många svenska kommuner som möjligt tar ansvar och hjälper till att ta emot de som kommer. 

De tycker även att de verksamheter inom den ideella sektorn som hjälper till kan få vara med 

och ta större ansvar för flyktingmottagandet. De vill även att EU ska ha en gemensam 

flyktingpolitik där de vill ersätta Dublinförordningen med ett nytt system där de asylsökande 

söker asyl inom hela EU.
42

 

Detta leder till svaret nej på påståendet ”invandringen måste kraftigt minska” Centerpartiet 

håller inte med om detta påstående då dem vill ha en generös flyktingpolitik. När det kommer 

till det andra påståendet så har inte Centerpartiet någon tydlig information på sin hemsida om 

vad exakt de tycker om tillfälliga uppehållstillstånd. Men de redovisar på hemsidan att de har 

varit med om migrationsuppgörelsen som antogs den 23 oktober 2015 där en av punkterna är 

att tillfälliga uppehållstillstånd temporärt införs som huvudregel men att detta inte gäller 

kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer som fortsatt kommer få permanenta 

uppehållstillstånd.
43

 

Men Centerpartiets talesperson för integration och migrationsfrågor Johanna Jönsson är 

tydligt med att hon och Centerpartiet anser att permanenta uppehållstillstånd är bättre än 

tillfälliga uppehållstillstånd,
44

 så därför blir Centerpartiets svar på påståendet ”tillfälliga 

uppehållstillstånd ska vara normen” nej. 

Kristdemokraterna vill att Sverige ska ge skydd till människor som flyr från krig, förföljelse 

och förtryck samt att flyktingmottagandet ska värna om öppenhet och respekt för asylrätten. 

Och för att detta ska kunna ske så säger de att det måste vara ordning och reda i 

asylmottagningen och att den måste vara reglerad samt att det måste finnas en välfungerande 

integrationspolitik. För att motverka segregations så vill de att det satsas på att bygga nya 

bostäder och att de som kommer ska få arbete. Att lära sig det svenska språket anser de också 

är viktigt.
45

 

Kristdemokraterna skriver att de vill ha en reglerad asylmottagning men de säger ingenting 

om att antalet människor som kommer till Sverige måste minska utan enbart vad de anser 

behövs för att dessa människor ska kunna integreras i samhället. Det tillsammans med att vill 

                                                             
42 Centerpartiet.se ”Vår politik Migration och integration” hämtat 12/4-2016 
43 Centerpartiet.se ”Vår politik migrationsuppgörelsen” Hämtat 12/4-2016 
44 Dagensarena.se ”Centern- Put bättre än Tut 8/5-2015” Hämtat 12/4-2016 
    Johanna Jönsson ”Put eller Tut 8/5-2015” Hämtat 12/4-2016 
45 Kristdemokraterna.se ”Vår politik Migration och integration” Hämtat 12/4-2016 
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att Sverige ska ge skydd till människor och värnar öppenhet samt att de inte nämner någonting 

om att invandringen måste minska gör att svaret på det första påståendet ”invandringen måste 

kraftigt minska” Nej ifrån Kristdemokraterna. När det kommer till det andra påståendet 

”tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen” så har Kristdemokraterna en punkt i delen som 

handlar om migrationspolitiken som säger att ett av deras förslag är att införa tillfälliga 

uppehållstillstånd.
46

 Vilket gör att svaret på det andra påståendet ”tillfälliga uppehållstillstånd 

ska vara normen” blir ja. 

Liberalerna vill ha en generös och human flyktingpolitik då söka skydd mot förföljelse och 

förtryck är en mänsklig rättighet. De anser även att Sveriges välstånd bygger på öppenhet mot 

omvärlden och att stängda gränser gör oss fattigare. De tycker också att det är viktigt att de 

som kommer till Sverige snabbt kan lära sig språket för att komma in i det svenska 

samhället.
47

 

Även Liberalerna nämner att de vill ha en reglerad invandring men detta i samband med att de 

i framtiden vill se en värld utan gränser men att det i dagsläget inte är möjligt,
48

 så de säger 

inte att invandringen måste minska utan enbart att den måste vara reglerad. Detta tillsammans 

med att de säger att de vill ha en generös flyktingpolitik göra att svaret på det första 

påståendet ”invandringen måste kraftigt minska” blir nej. 

När det kommer till de andra påståendet ”tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen” så 

nämner det ingenting om det på sin hemsida under rubriken ”Vår politik” men även 

Liberalerna var med om migrationsuppgörelsen den 23 oktober 2015 tillsammans med 

regeringen där en av punkterna var att tillfälliga uppehållstillstånd ska införas under tre år.
49

 

Detta tillsammans med de beslut som togs på Liberalernas landsmöte (när de fortfarande hette 

Folkpartiet) i november 2015 om att tillfälliga uppehållstillstånd skulle bli huvudregel,
50

 gör 

att svaret på det andra påståendet ”tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen” blir ja. 

Moderaterna vill värna om asylrätten men de anser att Sverige inte kan ta ett så stort ansvar 

som landet gör idag och att flyktingmottagandet måste vara långsiktigt hållbart. De anser att 

Sverige behöver en tillfällig paus i flyktingmottagandet och att personer som kommer till 

                                                             
46 Kristdemokraterna.se ”Vår politik Migration och integration” Hämtat 12/4-2016 
47 Liberalerna.se ”Vår politik invandring” Hämtat 13/4-2016 
48 Liberalerna.se ”Vår politik invandring” Hämtat 13/4-2016 
49 Migrationsinfo.se ”Migrationsuppgörelsen” Hämtat 13/4-2016 
50 Svenska Dagbladet, Tobias Brandel ”Känslosam flyktingdebatt på FP-möte, 21/11-2015” Hämtat 13/4-2016 
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Sverige från ett annat säkert EU land för att söka asyl ska nekas inresa, de nämner även att 

detta respekterar FN:s flyktingkonvention.
51

 

Att Moderaterna vill tillfälligt stoppa flyktingmottagandet och att Sverige inte kan ta så stort 

ansvar som landet gör idag gör att svaret på det första påståendet ”invandringen måste kraftigt 

minska” blir ja. En annan av punkterna som Moderaterna nämner att de vill göra är att ge 

tillfälliga uppehållstillstånd till alla som kommer till Sverige på egen hand.
52

 Detta leder till 

att svaret på det andra påståendet ”tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen” blir ja. 

Sammanfattningsvis så går det att se att i migrationsfrågan så håller Moderaterna med 

Borgerlig Framtid i båda påståendena. Medan Liberalerna och Kristdemokraterna håller med 

Borgerlig Framtid i det andra påståendet ”tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen” men 

inte i det första påståendet ”invandringen måste kraftigt minska”. Slutligen så håller 

Centerpartier inte med Borgerlig Framtid i något av påståendena rörande migrationsfrågan. 

 

4.2 Borgerlig Framtid EU 

Borgerlig Framtid vill att EU ska vara ett redskap som hjälper medlemsländerna att samordna 

sig inom olika politiska områden. Dessa områden vill de främst ska vara handel med tjänster, 

varor och kapital, men även att arbetskraft ska enkelt kunna röra sig mellan de olika 

medlemsländerna. Men de vill att Sverige ska hålla sig utanför EMU och behålla kronan som 

valuta.
53

  

De skriver också att Sverige är en av de största nettobidragsgivarna till EU och att Sverige i 

och med det måste kunna ställa större krav på EU och vara tydligare med vad det är Sverige 

vill i EU. De vill även att EU:s byråkrati och detaljstyrning ska minska de vill inte att EU ska 

vara en överstatlig koloss. Jordbruksstödet som är EU:s enskilt största utgiftspost bör ses över 

anser dem. Säkerhetspolitiska så anser Borgerlig Framtid att ökad internationell handel är bra 

väg att gå för att uppnå fred och att EU ska vara med och bidra till det. Men de vill även ha 

starka gränskontroller för att motverka smuggling av narkotika och vapen.
54

 

                                                             
51 Moderat.se ”Vår politik migration” Hämat 13/4-2016 
52 Moderat.se ”Vår politik migration” Hämtat 13/4-2016 
53 Borgerlig Framtid.se ”EU” Hämtat 14/4-2016 
54 Borgerlig Framtid.se ”EU” Hämtat 14/4-2016 
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Borgerlig Framtid är tydliga med att de inte vill att EU ska bli ett nytt förenta staterna, de vill 

inte att EU ska bli ett överstatligt organ som detaljstyr medlemsländernas inrikespolitik. Detta 

tillsammans med att de är tydliga med att dem vill att Sverige inte ska gå med i EMU gör att 

följande två påståenden hämtas ifrån Borgerlig Framtids EU politik.
55

 ”EU ska inte vara ett 

överstatligt organ som detaljstyr medlems ländernas inrikespolitik” och ”Sverige ska behålla 

kronan och inte gå med i EMU”. 

Figur 4.2 

 

 

Centerpartiet att EU och samarbetet inom EU är bra, de vill att EU ska fokusera på att 

främja handel, demokrati och fred, samt att arbeta för bättre miljö och mot organiserad 

brottslighet. De vill se ett långsiktigt och hållbart EU och det anser dem uppnås genom att EU 

ska bli smalare och vassare. Med smalare menar dem att EU ska fokusera på rätt saker och 

inte lägga sig i beslut som enskilda individer tar, och inte lägga sig i sådant som är bättre 

lämpat att tas på lokal, regional eller nationell nivå. Med vassare menar de att EU ska 

fokusera på de stora frågorna så som handel, miljö, migration och kampen mot internationell 

brottslighet.
56

  

Centerpartiets inställning till EU att de ska bli smalare och vassare och inte detaljstyra på 

nationell nivå gör att svaret på det första påståendet ”EU ska inte vara ett överstatligt organ 

som detaljstyr medlemsländernas inrikespolitik” blir ja. När det kommer till det andra 

                                                             
55 Borgerlig Framtid.se ”EU” Hämtat 14/4-2016 
56 Centerpartiet.se ”Vår politik EU” Hämtat 14/4-2016 
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påståendet ”Sverige ska behålla kronan och inte gå med i EMU” så skriver Centerpartiet på 

sin hemsida under rubriken ”Vår politik EMU” att de ända sedan starten av EMU så har 

Centerpartiet varit emot ett svenskt medlemskap.
57

 Detta gör att svaret på det andra påståendet 

”Sverige ska behålla kronan och inte gå med i EMU” blir ja. 

Kristdemokraterna anser att EU samarbetet är viktigt speciellt när det gäller handel, 

bekämpa klimatproblem och arbete mot organiserad brottslighet och att det ska vara tydligt 

inom vilka områden som EU ska engagera sig i. Kristdemokraterna tycker samtidigt att beslut 

ska kunna tas på lägsta nivå och följa subsidiaritetsprincipen, som de förklarar med att beslut 

som kan tas av familjen ska tas av familjen och inte kommunen, och beslut som kan tas av 

kommunen ska tas av kommunen och inte staten och så vidare. Denna princip vill de att EU 

ska följa.
58

 

Subsidiaritetsprincipen gör att Kristdemokraterna inte vill att EU ska detaljstyra 

medlemsländernas inrikes politik, vilket gör att svaret på det första påståendet ”EU ska inte 

vara ett överstatligt organ som detaljstyr medlemsländernas inrikespolitik” blir ja. 

Kristdemokraterna anser att om Sverige ska gå med i EMU så måste det vara ett resultat av en 

majoritet i en folkomröstning. Men de säger också att en sådan diskussion är i dagsläget med 

den situationen som råder i Euro länderna inte aktuell inom en överskådlig framtid.
59

 Det gör 

att svaret på det andra påståendet ”Sverige ska behålla kronan och inte gå med i EMU” blir ja. 

Liberalerna säger att de är Sveriges mest Europa vänliga parti och de tror på det europeiska 

samarbetet. Men de vill att EU ska reformeras så att samarbetet inom vissa områden blir 

större, dessa områden är bland annat handel, ekonomi, migration, demokrati och mänskliga 

rättigheter samt brottsbekämpning. De vill att EU ska införa en gemensam europeisk 

polisstyrka som ska kunna bekämpa grovbrottslighet över nationsgränserna. Men i och med 

denna effektivisering som de vill se av EU så vill de att andra politiska områden ska 

medlemsländerna själva ta hand om, exempelvis kulturpolitik och turism ska EU inte lägga 

sig i.
60

  

Liberalerna är inte jättetydliga med om de vill att EU ska vara ett överstatligt organ, de skriver 

att vissa politiska områden som kultur politik och turism ska skötas av medlemsländerna. Men 

samtidigt så vill de ha en europeisk polisstyrka som och åklagarmyndighet som står över de 
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nationella diton.
61

 Detta tillsammans med att de vill införa gemensamma lagar för märkning 

av livsmedel och djurskydd,
62

 samt mer gemensam ekonomi och handel inom EU gör att 

svaret på det första påståendet ”EU ska inte vara ett överstatligt organ som detaljstyr 

medlemsländernas inrikespolitik” blir nej. 

Detta argumentet späs på även när vi ser på det andra påståendet ”Sverige ska behålla kronan 

och inte gå med i EMU” där Liberalerna är tydliga med att de vill att Sverige ska gå med i 

EMU då en gemensam valuta förstärker gemenskapen i EU och underlätta handeln,
63

 så svaret 

på det andra påståendet ”Sverige ska behålla kronan och inte gå med i EMU” blir från 

Liberalerna nej. 

Moderaterna anser att EU är ett bra verktyg att använda sig utav för att hantera framtida 

utmaningar som landet kan drabbas av och vill därför att Sverige ska vara en aktiv part inom 

EU. De anser även att EU samarbetet har gett förutsättningar för en varaktig fred i Europa 

genom att binda samman länderna med gemensamma ekonomiska intressen och värderingar. 

De anser också att de gemensamma ekonomiska intressena skapar tillväxt och arbeten i 

Sverige och övriga Europa. Och de är någonting som Moderaterna vill att EU satsar mera på. 

EU är också ett bra redskap för att arbeta emot de klimatproblem som de anser att världen står 

inför. De vill även att Sverige ska arbeta för att EU inte centraliseras allt mer så att besluten 

tas allt längre ifrån medborgaren.
64

 

Den sista meningen i föregående stycke om att Moderaterna inte vill att EU ska bli allt mer 

centraliserat ger den starkaste antydan om vad Moderaterna tycker om det första påståendet 

”EU ska inte vara ett överstatligt organ som detaljstyr medlemsländernas inrikespolitik” i den 

politik som de presenterar på sin hemsida. Det gör att svaret på det första påståendet blir ja. 

När det kommer till det andra påståendet ”Sverige ska behålla kronan och inte gå med i 

EMU” så presenterar inte Moderaterna någonting om det på sin hemsida, vare sig under 

rubriken ”EU” eller rubriken ”Ekonomi”. Men i en artikel i Svenska Dagbladet från 2013 som 

handlar om Moderaternas inställning till EMU inför Europaparlamentsvalet 2014 så framgår 

det att Moderaterna tidigare har varit positivt inställda till EMU men i och med den 
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ekonomiska krisen i Europa så har de ändrat inställning och anser att det i dagsläget inte är 

aktuellt med ett svenskt medlemskap i EMU.
65

 

Denna artikel ligger till grunden för Moderaternas svar på det andra påståendet ”Sverige ska 

behålla kronan och inte gå med i EMU” som blir ja. 

Sammanfattningsvis så går det att se att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna 

tycker samma sak som Borgerlig Framtid i de båda påståendena. De är alla tre tveksamma 

inför euron och vill inte att EU ska vara ett överstatligt organ. Skillnaden ses hos Liberalerna 

som är för ett svenskt medlemskap i EMU och vill att EU ska ta på sig större ansvar i frågor 

som traditionellt sätt har sköts på inrikesnivå. Liberalerna håller alltså inte med Borgerlig 

Framtid i något av de två påståendena. 

 

4.3 Borgerlig Framtid försvaret 

Borgerlig Framtid vill att Sverige med egna resurser ska kunna försvara landet, så därför vill 

de återinföra ett totalförsvar, där både ett militärt och civilt försvar existerar. Det militära 

försvaret ska bestå av både yrkessoldater och värnpliktiga. De vill att försvaret ska innehålla 

samtliga vapenslag som ska vara väl samordnade för att bemöta yttre hot. De vill även att 

försvarsanslaget ska öka till 2,5% av Sveriges BNP.
66

 

Det civila försvaret vill de ska kunna skydda befolkningen både i krigs och fredstid där det 

ska kunna sättas in vid naturkatastrofer och olyckor. De värnpliktiga soldaterna vill de få 

genom att införa en allmän samhällsplikt där män och kvinnor efter avslutad skolutbildning 

från 18 års ålder antingen kan göra militärvärnplikt eller civilplikt. Där civilplikten innebär att 

ta del i olika samhällsfunktioner där stöd behövs, bland annat som stöd person inom skola 

eller äldreomsorg.
67

 

Borgerlig Framtid vill även att så mycket av försvarsmaterialet som möjligt ska vara 

svenskproducerat. Och de vill återuppbygga det svenska livsmedels och bränslelagret som en 

del av totalförsvaret. De inser att återuppbygga det svenska försvaret kommer att ta tid, så de 
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vill att Sverige ska ingå i en militärallians med Finland och även utreda ett svenskt 

medlemskap i NATO.
68

 

Att Borgerlig Framtid vill återinföra en allmän värnplikt/civilplikt och att Sverige ska ingå i 

militära allianser med andra länder gör att följande två påståenden hämtas ifrån Borgerlig 

Framtids försvarspolitik. ”Sverige ska inför allmän värn/civilplikt” och ”Sverige ska ingå i 

militära allianser med andra länder”. 

Figur 4.3 

 

 

Centerpartiet säger att de välkomnat den svenska övergången till ett insatsförsvar. Och att 

eftersom försvaret ser annorlunda ut idag med mer högteknologisk verksamhet som kostar 

mer, så vill Centerpartiet att anslaget till försvarsmakten ska öka över tid. De vill även att 

försvaret ska vara väl förankrat hos befolkningen och är positiva till ideella 

försvarsorganisationer så som hemvärnet.
69

 

De vill också se nya sätt att försörja personalen i försvaret på, där de vill att soldater och 

officerare ska kunna arbeta deltid hos försvarsmakten och deltid i det civila samhället. Men 

detta menar dem skulle kräva stor hjälp av företag och organisationer i det civila samhället, att 

de ställer upp på detta.
70

 Centerpartiet är också positiva till svenskt samarbetet med andra 

nationer när det kommer till försvaret. De vill se ett djupare samarbete med Finland och vill 
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att de båda länderna ska gå med i NATO tillsammans. De vill även se ett djupare 

försvarssamarbete med de övriga nordiska länderna och EU.
71

 

Centerpartiet nämner ingenting om allmän värn/civilplikt, men eftersom de är positivt 

inställda till att Sverige numera har ett insatsförsvar vilket som var en av konsekvenserna till 

avskaffandet av den allmänna värnplikten så blir Centerpartiets svar på det första påståendet 

”Sverige ska införa allmän värn/civilplikt” nej. När det kommer till det andra påståendet 

”Sverige ska ingå i militära allianser med andra länder” så blir svaret ifrån Centerpartiet ja. 

Eftersom de är positiva till att Sverige ska gå med i NATO och att de vill se närmre svenskt 

försvarssamarbete med Finland och de övriga nordiska länderna samt med EU. 

Kristdemokraterna vill att Sverige ska ha ett försvar som har en sådan styrka, 

sammansättning och beredskap att den kan verka krigsavhållande vid kriser och konflikter i 

närområdet. Detta ska uppnås genom bland annat högre utbildningsnivå för officierar och 

genom inrättande av en insatsorganisation som ska se till att hela landet kan skyddas 

effektivt.
72

 

De vill även att Sverige ska fortsätta stärka sina samarbeten med internationella 

organisationer så som FN och EU men även med NATO vill de ge Sverige möjligheten att 

öva mer med. Då de anser att den svenska säkerheten främst kommer byggas bortom landets 

territoriella gränser. De vill också se en utredning i riksdagen om ett eventuellt svenskt NATO 

medlemskap.
73

 

Kristdemokraterna vill även att samarbetet mellan de svenska myndigheterna ska bli bättre så 

att de är beredda vid en eventuell krissituation som även innefattar naturkatastrofer. De anser 

också att civila och frivilliga organisationer är viktiga vid eventuell krigsberedskap och att de 

kan bidra till bland annat försvarsmaktens folkliga förankring och vid eventuell rekrytering 

till försvarsmakten.
74

 

Kristdemokraterna säger att under fredstid så ska inte allmän värnplikt råda.
75

 Vilket gör att 

deras svar på första påståendet ”Sverige ska införa allmän värn/civilplikt” blir nej. Eftersom 

Kristdemokraterna vill att Sverige ska fördjupa sitt militära samarbete med FN, EU och 
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NATO och vill ha en utredning om svenskt medlemskap i NATO så blir svaret på det andra 

påståendet ”Sverige ska ingå i militära allianser med andra länder” ja. 

Liberalerna anser att det svenska försvaret måste stärkas därför så måste anslagen till 

försvaret höjas. Detta anser de behövs eftersom de ser ökade hot i närområdet där de säger att 

Ryssland blivit allt mer auktoritärt och de satsar allt mer på sitt försvar. De vill framförallt öka 

den militära närvaron på Gotland. De vill också förbättra anställningsvillkoren för de svenska 

soldaterna och de svenska veteranerna.
76

 

Liberalerna vill att Sverige ska gå med i NATO de anser att landets säkerhet är beroende av 

alla länder inom det euroatlantiska området och att Sverige varken bör eller kan isolera sig. 

De säger också att eftersom Sverige redan idag har mycket samarbete med NATO men som 

ickemedlemsland inte mycket att säga till om så bör Sverige gå med i NATO så snabbt som 

möjligt.
77

 Liberalerna säger även att de varit med om att avskaffa den allmänna värnplikten.
78

 

Liberalerna nämner att de varit med att avskaffa den allmänna värnplikten som något positivt, 

därför blir deras svar på det första påståendet ”Sverige ska införa allmän värn/civilplikt” nej. 

Det faktum att de vill att Sverige så snart som möjligt ska gå med i NATO gör att svaret på 

det andra påståendet ”Sverige ska ingå i militära allianser med andra länder” blir ja. 

Moderaterna anser att det säkerhetspolitiska läget i närområdet är mer osäkrare än det varit 

på länge och ser Rysslands aggression i Ukraina och ökade närvaro i Östersjön som en 

huvudorsak till det. De vill att Sverige måste rusta sitt försvar så att landet är redo för den nya 

typen av krigföring som existerar. Med den nya typen av krigföring så menar de bland annat 

informationskrigföring och cyberkrigföring.
79

 

För att lösa detta vill Moderaterna utreda en möjlig att återupprätta det psykologiska försvaret 

som en egen myndighet för att kunna hantera påverkanskampanjer och propaganda. De vill 

också att Sverige tar fram nationella strategier för cybersäkerhet och att Sverige tar fram en 

egen cyberdoktrin. De vill också förbättra samordning av underrättelseverksamheten samt ta 

vara på den kompetens som finns i det civila samhället.
80
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Moderaterna anser att de försvarssamarbeten Sverige har idag med de övriga nordiska 

länderna, EU och NATO är bra och vill se en fördjupning av dem. Moderaterna vill att 

Sverige så snart som möjligt ska gå med i NATO. Och de vill att Sverige gör det tillsammans 

med Finland.
81

 Moderaterna ser också avskaffandet av allmän värnplikt som något positivt 

och säger att de svenska försvaret har blivit snabbare att mobilisera efter övergången till att 

enbart använda kontrakterade soldater i fredstid.  De anser att frivillighetssystemet är bättre än 

pliktsystemet.
82

 

Att Moderaterna anser att avskaffandet av allmän värnplikt var bra och att de var med om det, 

gör att svaret på det första påståendet ”Sverige ska införa allmän värn/civilplikt” blir nej. 

Deras positiva inställning till försvarsmaktens samarbete med andra länder och att de vill att 

Sverige ska gå med i NATO, gör att svaret på det andra påståendet ”Sverige ska ingå i 

militära allianser med andra länder” blir ja. 

Sammanfattningsvis så går det att se att samtliga borgerliga partier håller med om att Sverige 

ska ingå i militära allianser med andra länder. Medan inget av de andra partierna håller med 

Borgerlig Framtid om att Sverige ska inför allmän värn/civilplikt. 

 

4.4 Borgerlig Framtid lag och ordning 

Borgerlig Framtid anser att Sverige har blivit ett otryggt land, där våldtäkter , skottlossning, 

anlagda bränder, inbrott och stenkastning mot polis och räddningspersonal har blivit så vanligt 

att det hotar många medborgares säkerhet. Borgerlig Framtid säger att de vill gå tillbaka till 

en tid då Sverige var tryggt. Detta vill de ska ske genom bland annat att mycket av det 

administrativa som utbildade poliser idag måste göra ska hanteras av civil administrativ 

utbildad personal.
83

 

De vill också öka polis närvaron i närområdet i de utanförskapsområden där den organiserade 

gängkriminaliteten har ökat, genom att öppna upp för permanent stationerade poliser i dessa 

områden. Borgerlig Framtid vill också skärpa strafflagstiftningen speciellt på grova brott. De 

vill ta bort ungdomsrabatten för den som är myndig men inte fyllt 21 år. De vill ta bort den 

automatiska 2/3 frigivningen eftersom de vill att dömda brottslingar ska avtjäna hela sina 
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straff. De vill också att den som döms för flera brott samtidigt ska kunna få ett extra långt 

mängdbrottsstraff. De vill även sänka straffmyndighetsåldern som idag är 15 år. De vill göra 

det olagligt att rymma ifrån anstalter. Och de vill se bättre åtgärder på anstalterna för att 

förhindra dömda att återfalla i brott.
84

  

Att Borgerlig Framtid vill skärpa strafflagstiftningen och göra att dömda brottslingar avtjänar 

hela sin straff tid, leder till att första påståendet blir ”Straffskalan på grova brott ska öka”. Och 

att de vill se ökad permanent polis närvaro i utanförskapsområden, leder till att det andra 

påståendet blir ”Polis närvaron i utanförskapsområden ska öka”. 

Figur 4.4 

 

Centerpartiet öka resurserna till polisen för att höja deras löner och så att fler poliser kan 

anställas. De vill att även mindre allvarliga brott ska utredas i större utsträckning. Och de vill 

satsa på närområdes poliser så att alla ska veta vem som är ”sin” polis så att förtroendet till 

polisen ökar. De vill också att civilsamhället och medborgarna ökar sin kontakt med polisen 

genom exempelvis grannsamverkan.
85

 

Centerpartiet vill att strafflängden på grov brottslighet ska öka så som sådana brott som länkas 

till organiserad brottslighet bland annat grov utpressning. De vill också öka strafflängden på 

sexualbrott så som våldtäkt, där idag sällan maxlängden delas ut, detta vill dem ska ändras. 
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De vill också att flera brottsområden måste prioriteras hårdare så som människohandel och 

miljöbrott.
86

 

Centerpartiet vill se ökad strafflängd på ett flertal brott, det gör att deras svar på det första 

påståendet ”straffskalan på grova brott ska öka” blir ja. Att Centerpartiet vill se ökad polis 

närvaro i närområdet gör att de även vill se ökad polis närvaro i utanförskapsområden så 

därför blir svaret på det andra påståendet ”polis närvaron i utanförskapsområden ska öka” ja. 

Kristdemokraterna vill att Sverige ska vara ett tryckt land att leva i oavsett vem man är eller 

var man bor. De anser att familjens roll i brottsförbyggande insatser är mycket viktig. 

Kristdemokraterna vill bland annat införa en civilkuragelag som innebär att om en person 

bevittnar så måste den personen till det bästa av sin förmåga ingripa eller tillkalla hjälp. De 

vill också att endast de dömda som har levt upp till kriminalvårdens krav ska kunna släppas 

efter att ha avtjänat 2/3 av sitt straff.
87

 

Kristdemokraterna vill att de ska finnas en lokal verksam polis per 1000 invånare. Detta anser 

dem är särskilt viktigt i områden med hög brottslighet där det finns organiserad brottslighet. 

De vill också att varje skola i dessa områden ska ha en polis särskilt anknuten till den skolan. 

De vill även att det ska vara brottsligt att rymma eller försöka rymma från en anstalt. De vill 

att organiserad brottslighet ska ge strängare straff och de vill också att sexualbrott ska ge 

strängare straff. Det är även ett område som de säger att de varit med och skärpt straffen  

inom.
88

 

Att Kristdemokraterna vill se strängare straff på organiserad brottslighet och sexualbrott samt 

att de varit med och bidragit till det sistnämnda gör att deras svar på det första påståendet 

”straffskalan på grova brott ska öka” blir ja. Att de vill se fler poliser i närområdet speciellt i 

områden med högbrottslighet och problem med organiserad brottslighet, gör att deras svar på 

det andra påståendet ”polis närvaron i utanförskapsområden ska öka” blir ja.  
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Liberalerna vill att polisen ska stärka arbetet emot grov organiserad brottslighet. De vill 

också att polisen ska kunna anställa mer civilpersonal som kan utreda it brott och ekonomisk 

brottslighet. De vill också inrätta ett europeiskt FBI som ska kunna arbete mot den 

organiserade brottsligheten över ländernas gränser. De tycker även att det är bra med att 

polisen numera är en nationell organisation, men att det är bra med lokala poliskontor 

speciellt i utsatta områden där polisens närvaro kan göra mycket.
89

 

Liberalerna vill också att villkorlig frivigning bara ska ges till de intagna som har skött sig. De 

vill även satsa mer på behandling till de som har dömts för sexualbrott så att de även efter 

avtjänat straff ska kunna få hjälp. De vill också att grova sexualbrott ska ge högre straff och 

detta är något de har varit med och infört säger de. De har även varit med och ökat maxstraffet 

för köp av sexuella tjänster. Grova narkotikabrott är också något som de vill se högre straff 

för.
90

 

Att Liberalerna har varit med och infört ökade straff för olika typer av sexualbrott och att de 

vill se högre straff för grova drogbrott, gör att deras svar på det första påståendet ”Straffskalan 

på grova brott ska öka” blir ja. Att de ser positivt på ökad polis närvaro i närområdet och 

speciellt i utsatt områden, gör att svaret på det andra påståendet ” polis närvaron i 

utanförskapsområden ska öka” blir från Liberalerna ja. 

Moderaterna anser att polisen ska finnas där de behövs som mest. Därför vill de att det ska 

anställas 2000 fler poliser de närmaste åren och att målet om minst 20 000 poliser ska vara 

anställda återinföras. De områden där de anser att polisen behövs som mest är de där 

otryggheten är som störst. Därför vill de att polisen ska synas i utanförskapsområden mer och 

att brotten där ska utredas. Att stoppa den kriminella verksamheten i dessa områden kräver att 

polisen samarbetar med flera olika myndigheter och civilanställd personal anser 

Moderaterna.
91

 

Moderaterna vill att ett straff ska återspegla allvaret i det begångna brottet. De vill att grövre 

brott ska bestraffas hårdare än mindre allvarliga brott. Och de vill att fler insatser ska göras 

                                                             
89 Liberalerna.se ”Vår politik polisen” Hämtat 21/4-2016 
90 Liberalerna.se ”Vår politik kriminalvård” Hämtat 21/4-2016 
    Liberalerna.se ”Vår politik sexualbrott” Hämtat 21/4-2016 
Liberalerna.se ”Vår politik människohandel” Hämtat 21/4-2016 
Liberalerna.se ”Vår politik droger” Hämtat 21/4-2016 
91 Moderat.se ”Vår politik fler poliser” Hämtat 21/4-2016 
    Moderat.se ”Vår politik organiserad brottslighet” Hämtat 21/4-2016 
    Moderat.se ”Vår politik ungdomsbrottslighet” Hämtat 21/4-2016 
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mot vardagsbrott så som inbrott. De vill skärpa straffen på bostadsinbrott då de anser att dessa 

innebär en stor kränkning mot den drabbade. De vill även skärpa straffen för grova våldsbrott 

och narkotika brott. Och de vill också skärpa reglerna kring villkorlig frigivning. Och att de 

som återfaller i brott ska kunna ges hårdare straff.
92

 

Att Moderaterna vill se att starkare straff ska ges för grova brott så som grova våldsbrott och 

narkotikabrott samt att de vill att de som återfaller i brott ska kunna ges hårdare straff. Gör att 

deras svar på det första påståendet ”straffskalan på grova brott ska öka” blir ja. Att de vill 

anställa fler poliser och att det är viktigt att dessa syns i områden med mycket problem gör att 

deras svar på det andra påståendet ”polis närvaron i utanförskapsområden ska öka” blir ja. 

Sammanfattningsvis så går det att se att samtliga partier är överens på båda punkterna, 

straffskalan på grova brott ska öka och polis närvaron i utanförskapsområden ska öka. 

 

4.5 Borgerlig Framtid skola 

Borgerlig Framtid anser att skolan utgör grunden för framtidens välfärd och demokrati. Den 

måste kunna ge individen de grundläggande utbildningsförutsättningarna som behövs för att 

individen ska kunna försörja sig själv. För att skolan ska kunna klara av detta så anser de att 

det behövs ömsesidig respekt och arbetsro i skolan. De vill att skolans målsättning är att ingen 

elev lämnar skolan utan fullständiga betyg, de vill därför införa läroplikt istället för skolplikt. 

Läroplikten gör att elever som behöver längre tid på sig i skolan får det, och att eventuellt de 

som behöver kortare tid i skolan kan få det.
93

 

Borgerlig Framtid vill också att fler lärarledda lektionstimmar ges per vecka och att 

grundskoleelever erbjuds läxhjälp utanför skoltid. De vill också att betyg i form av skriftliga 

omdömen ska ges redan ifrån årskurs ett då det tidigt ger en indikator på vilka elever som 

behöver extra stöd och vilka elever som kan fortsätta på mer avancerad nivå. De vill även 

införa betyd i ordning och uppförande då det behövs en bra arbetsmiljö i skolan och att det är 

bra träning inför arbetslivet. De vill också att lärarens status ska höjas och att 

lärarutbildningen behövs ses över. Samt att lärarna ska få stöd i det administrativa arbetet.
94

 

                                                             
92 Moderat.se ”Vår politik skärpta straff” Hämtat 21/4-2016 
93 Borgerlig Framtid.se ”Skola och utbildning” Hämtat 21/4-2016 
94 Borgerlig Framtid.se ”Skola och utbildning” Hämtat 21/4-2016 
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Det faktum att Borgerlig Framtid vill införa läroplikt istället för skolplikt gör att det första 

påståendet blir ”Sverige bör införa läroplikt istället för skolplikt”. Det andra påståendet 

bygger på att de vill införa betyg i årskurs ett i form av skriftliga omdömen och lyder ”betyg 

ska införas i tidigare ålder”. 

Figur 4.5 

 

Centerpartiet anser att varje skola ska sträva efter att varje elev lämnar grundskolan med 

godkända betyg. De vill att varje elev som lämnar årskurs två ska kunna läsa och skriva och 

ha grundläggande kunskaper i matematik. De vill också göra grundskolan tioårig där det är  

obligatorisk skolstart vid sex års ålder. De vill att varje elev ska kunna få det stöd de behöver, 

och att duktiga elever ska kunna läsa på högre nivå. De vill också se fler lärare med 

specialpedagogisk kompetens.
95

 

Att Centerpartiet vill att grundskolan ska vara tioårig och obligatorisk gör att de håller fast vid 

att Sverige ska fortsätta ha skolplikt och inte läroplikt. Därför blir Centerpartiets svar på det 

första påståendet ”Sverige bör införa läroplikt istället för skolplikt” nej. När det kommer till 

vilken ålder betyg ska börja sättas vid så nämner inte Centerpartiet något om det. Men när de 

tidigare satt i regeringsställning så vill den regeringen inför betyg ifrån årskurs fyra. Men hos 

Centerpartiet var man oeniga om det där 44% tyckte det var en bra idé, medan 49% tyckte det 

                                                             
95 Centerpartiet.se ”Vår politik grundskola” Hämtat 22/4-2016 
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var en dålig idé.
96

 Det tillsammans med att de inte nämner något om det idag på sin hemsida 

gör att svaret på det andra påståendet ”betyg ska införas i tidigare ålder” blir nej. 

Kristdemokraterna vill att skolan ska kunna ge eleven de kunskaper som behövs för att leva 

och verka i ett modernt samhälle, de vill att skolan tillsammans med föräldrarna ska fostra 

eleverna till ansvarsfulla medborgare. De vill att fler lärarledda skoltimmar ska ges. De vill se 

bättre arbetsro i klassrummen och vill därför att skriftliga omdömen ska informera om elevens 

uppförande. De vill att fler lärare special utbildas. Elever som har svårt ska få stöd anser de 

och att även elever som har det lätt för sig ska kunna få utvecklas i sitt tempo.
97

 

De vill se förlängd skolplikt till tio år precis som Centerpartiet. De vill även att sommarskola 

ska vara obligatorisk för den som går ut nian med ofullständiga betyg.
98

 Detta gör att deras 

svar på första påståendet ”Sverige bör införa läroplikt istället för skolplikt” blir nej. 

Kristdemokraterna vill också att betyg ska införas från årskurs fyra, i regeringsställning så har 

de varit med och infört detta på prov,
99

 därför blir Kristdemokraternas svar på andra 

påståendet ”betyg ska införas i tidigare ålder” ja. 

Liberalerna vill att skolan ska vara en trygg miljö där alla lär sig läsa, räkna och skriva. De 

vill uppvärdera läraryrket så att lärarnas status och lön kan öka. De vill att skolan tar krafttag 

emot mobbning och skolk. De anser att skolan inte fungerar i kommunal regi utan vill att den 

ska förstatligas igen. De vill också inför tidigare skolstart och göra så att grundskolan blir 

tioårig. De vill även ha mer idrott i grundskolan. De vill införa obligatorisk läxläsning för de 

som behöver det. De vill inför skriftliga omdömen för eleverna redan från årskurs ett och 

betyg ifrån årskurs fyra. Då de anser att de hjälper till att visa vilken nivå eleven ligger på och 

vad den behöver för hjälp.
100

 

Att Liberalerna vill att grundskolan ska vara tioårig innebär att det vill ha kvar skolplikten och 

inte införa läroplikt, därför blir deras svar på det första påståendet ”Sverige bör införa 

läroplikt istället för skolplikt” nej. Att de vill inför skriftliga omdömen ifrån årskurs ett och 

betyg från årskurs fyra gör att deras svar på det andra påståendet ”betyg ska införas i tidigare 

ålder” blir ja. 

                                                             
96 Sveriges television ”Tidigare betyg splittrar Centerpartiet, 20/8-2014” Hämtat 22/4-2016 
97 Kristdemokraterna.se ”Vår politik skola” Hämtat 22/4-2016 
98 Kristdemokraterna.se ”Sommarskola” Hämtat 22/4-2016 
99 Kristdemokraterna.se ”Grundskola” Hämtat 22/4-2016 
100 Liberalerna.se ”Vår politik skola” Hämtat 22/4-2016 
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Moderaterna att svensk skola ska präglas av kunskap, trygghet och framtidstro. De vill att 

staten ska kunna ges större ansvar över skolor med fallande kunskapsresultat. De vill också 

satsa på fler karriärs tjänster för lärare i utanförskapsområden. De vill att det ska ställas högre 

krav på åtgärder mot mobbning. Och att frånvaro från lektioner ska motarbetas. De vill införa 

skriftliga ordningsomdömen för elever på högstadiet och gymnasiet. De vill också införa 

tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder. Och att skolplikten ska kunna förlängas 

med ett år för de som saknar gymnasiebehörighet efter högstadiet. De vill också att betyg ska 

ges redan i årskurs fyra.
101

 

Att Moderaterna vill att grundskolan ska vara tioårig och att skolplikten ska kunna förlängas 

med ett år gör att deras svar på det första påståendet ”Sverige bör införa läroplikt istället för 

skolplikt” blir nej. Att de vill införa betyg redan i årskurs fyra gör att deras svar på det andra 

påståendet ”betyg ska införas i tidigare ålder” blir ja. 

Sammanfattningsvis så går det att se att inget av de andra borgerliga partierna vill införa 

läroplikt istället för skolplikt. Samtliga borgerliga partier utom Centerpartiet vill se att betyg 

ska införas i tidigare ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
101 Moderat.se ” Vår politik skola utbildning” Hämtat 22/4-2016 
    Moderat.se ”Vår politik trygghet i skolan” Hämtat 22/4-2016 
    Moderat.se ”Vår politik betyg” Hämtat 22/4-2016 
    Moderat.se ”Förslag för grundskola” Hämtat 22/4-2016 
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5. Sammanfattning och slutsatser 

I detta kapitel kommer frågeställningarna som ställdes i första kapitlet att besvaras samt 

frågan om vad mer för forskning som kan göras inom området diskuteras. 

5.1 Vilka likheter och skillnader finns mellan Borgerlig Framtid och de fyra 

borgerliga riksdagspartierna? 

Figur 5.1 

 Centerpartiet Kristdemokraterna Liberalerna Moderaterna 

Invandringen måste 

kraftigt minska 
NEJ NEJ NEJ JA 

Tillfälliga 

uppehållstillstånd 

ska vara normen 

NEJ JA JA JA 

EU ska inte vara ett 

överstatligt organ 

som detaljstyr 

medlems ländernas 

inrikespolitik 

JA JA NEJ JA 

Sverige ska behålla 

kronan och inte gå 

med i EMU 

JA JA NEJ JA 

Sverige ska införa 

allmän 

värn/civilplikt 

NEJ NEJ NEJ NEJ 

Sverige ska ingå i 

militära allianser 

med andra länder 

JA JA JA JA 

Straffskalan på grova 

brott ska öka 
JA JA JA JA 

Polis närvaron i 

utanförskapsområden 

ska öka 

JA JA JA JA 

Sverige bör införa 

läroplikt istället för 

skolplikt 

NEJ NEJ NEJ NEJ 

Betyg ska införas i 

tidigare ålder 
NEJ JA JA JA 

Sammanlagt antal JA 5 7 5 8 

Sammanlagt antal 

NEJ 
5 3 5 2 
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Sammanställningen ovan visar vilka av Borgerlig Framtids påståenden som de övriga 

borgerliga partierna håller med om och vilka de inte håller med om. Av totalt tio påståenden 

så håller Moderaterna med Borgerlig Framtid om åtta, Liberalerna sju, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna fem var. I ett område, lag och ordning, så håller samtliga borgerliga partier 

med varandra. I försvarspolitiken så håller samtliga med om att Sverige ska ingå i militära 

allianser med andra länder medan ingen håller med Borgerlig Framtid om att Sverige ska 

införa allmän värn/civilplikt. I EU frågan så håller samtliga partier utom Liberalerna med 

Borgerlig Framtid i båda påståendena, Liberalerna håller inte med dem i något. I skolfrågan så 

håller inget av de övriga borgerliga partierna med Borgerlig Framtid om att Sverige bör införa 

läroplikt istället för skolplikt. Medan alla utom Centerpartiet håller med om att betyg ska 

införas i tidigare ålder. I migrationspolitiken så håller Moderaterna med Borgerlig Framtid i 

båda påståendena. Medan Centerpartiet inte håller med dem om något. Liberalerna och 

Kristdemokraterna håller med om att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen, men inte 

om att invandringen måste kraftigt minska. 

Moderaterna är i dessa frågor de som är mest lika Borgerlig Framtid men de två påståendena 

som de inte håller med om är två som drastiskt skulle ändra den nuvarande politiken inom de 

områdena. Det första att Sverige ska införa allmän värn/civilplikt, där var Moderaterna med 

och avskaffade den allmänna värnplikten så där är kontrasten stor. Den andra att Sverige ska 

införa läroplikt istället för skolplikt, det skulle ändra den svenska skolan rätt så rejält. 

Kristdemokraterna var de som efter Moderaterna var mest lika Borgerlig Framtid, den enda 

skillnaden var i migrationsfrågan där Kristdemokraterna inte vill kraftigt minska 

invandringen. Centerpartiet och Liberalerna höll med Borgerlig Framtid om lika många 

påståenden, men något olika. Liberalerna höll exempelvis inte med om något av EU 

påståendena medan Centerpartiet höll med om båda. Centerpartiet höll inte med om något av 

migrationspåståendena medan Liberalerna höll med om ett av dem. 

Sammanfattningsvis så är Moderaterna mest lika Borgerlig Framtid, tät följt av 

Kristdemokraterna och sedan Centerpartiet och Liberalerna. 
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5.2 Finns det utifrån det organisationsteoretiska perspektivet utrymme för 

Borgerlig Framtid i den svenska politiken? 

Att Borgerlig Framtid har grundats på grund av att de är missnöjda med de redan existerande 

borgerliga partiernas politik stämmer då det är något som de säger på sin hemsida. Detta 

stämmer överens med en av grunderna i det organisationsteoretiska perspektivet. I de 

politikområden som undersökts i denna uppsats så visar det att det finns en del skillnader 

mellan Borgerlig Framtids politik och de andra borgerliga partiernas politik. För att det ska 

räcka för Borgerlig Framtid för att kunna etablera sig så måste de områdena där de skiljer sig 

från de övriga vara sådana där väljarna vill se förändring. 

Som nämnt i teoridelen så är redan existerande etablerade partier överlevare som är bra på att 

ändra sin politik efter väljarnas preferenser. Ett exempel på detta är Moderaternas ändring i 

migrationsfrågan där många väljare vill ha en restriktivare politik och där Moderaterna ändrat 

sig efter det. Det är en sak som talar emot Borgerlig Framtid om de har en inställning som 

väljarna gillar så kan de andra partierna ändra sig efter det och stänga det politiska utrymmet 

för Borgerlig Framtid. 

En sak som talar till Borgerlig Framtids fördel är det Peter Pulzer sa att missnöjet hos de 

etablerade borgerliga partiernas väljare kan leda till att de ser ett nytt parti med förhållandevis 

lika värderingar som något positivt som de vill rösta på. Detta får stöd av det som Linder 

skrivit om att väljarna vill se nya ansikten då de saknar förtroende för de sittande politikerna. 

Det går även att koppla Hadenius tankar till det organisationsteoretiska perspektivet. I detta 

fall så blir det de två områden som Borgerlig Framtid var ensamma om, att införa läroplikt 

och att införa allmän värn/civilplikt. För att Borgerlig Framtid ska nå framgång så är det dessa 

två områden som de ska profilera sig med utifrån Hadenius tankar. Det finns kritik mot den 

svenska skolan med försämrade PISA resultat etc. Och även mot försvaret att det är alldeles 

för svagt. Om dessa två områden är viktiga för väljarna så skulle Borgerlig Framtid visa att de 

vill förändra hur det ser ut idag inom dessa områden markant, och på så sätt särskilja sig från 

de övriga borgerliga partierna för att få röster.  

Sammanfattningsvis finns det enligt det organisationsteoretiska perspektivet utrymme för 

Borgerlig Framtid i den svenska politiken. Men för att de ska kunna ta plats i det utrymmet så 

behöver de lägga vikt på de politiska områden där de skiljer sig från de övriga borgerliga 
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partierna och där väljarnas preferenser inte överensstämmer med de övriga borgerliga 

partiernas politik. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

Denna undersökningen har försökt besvara om det finns utrymme för Borgerlig Framtid i den 

svenska politiken utifrån det organisationsteoretiska perspektivet. Men vad behöver Borgerlig 

Framtid göra för att kunna etablera sig? De är en normativ frågeställning som skulle vara 

intressant att försöka besvara. Ett sätt skulle kunna vara ett se på de svenska politiska partier 

som har lyckats etablera sig de senaste 30 åren och se vad det är de har gemensamt i 

etableringsfasen som gör att de lyckats. För att försöka ta fram ett teoretiskt underlag om vad 

det är ett nytt politiskt parti behöver för förutsättningar och hur de ska agera för att kunna 

etablera sig. Det är något som kräver mer utrymme en vad en kandidat uppsats tillåter men 

skulle vara ett utmärkt ämnesområde vid en högre nivå. 
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Dagensarena.se ”Centern- Put bättre än Tut 8/5-2015” 

http://www.dagensarena.se/innehall/centern-permanenta-uppehallstillstand-ar-battre-for-

integrationen/  Hämtat 12/4-2016 

Johanna Jönsson ”Put eller Tut 8/5-2015” http://www.johannamatilda.se/page/7/  Hämtat 

12/4-2016 
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https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/sommarskola/ Hämtat 22/4-2016 
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https://www.liberalerna.se/politik/manniskohandel/ Hämtat 21/4-2016 

Liberalerna.se ”Vår politik NATO” https://www.liberalerna.se/politik/nato/ Hämtat 19/4-2016 

Liberalerna.se ”Vår politik polisen” https://www.liberalerna.se/politik/polisen/ Hämtat 21/4-
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http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/3_forslag_for_starkt_grundskola.pdf 
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utbildning/trygghet-i-skolan Hämtat 22/4-2016 
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http://www.svd.se/alliansen-sviker-sina-valjare--do-lever-kvar/om/debatt Hämtat 25/4-2016 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej Magnus,  

Tack för din frågeställning! Ber om ursäkt att svaret dröjde. 

Jag är frestad att vända på din fråga och istället formulera den som "vilka frågor har de 

borgerliga partierna inte lyckats med"? 

Grunden för Borgerlig Framtids politik ligger just i bedömningen att de borgerlig partierna 

har tappat de grundläggande värderingarna i vad samhället ska göra för sina medborgare. 

Samhällets uppgift är att skydda sina medborgare mot yttre och inre hot (Försvaret är 

nedmonterat och polisen har i många områden tappat kontrollen), stimulera näringslivet att 

växa och skapa arbetstillfällen (höga skatter och ökad reglering ger omvänd effekt, undantaget 

2006-10 års jobbskatteavdrag), förnuftsbaserad skolutbildning (PISA-undersökningarna 

rapporterar sämre kunskapsresultat), vård & omsorg för de som behöver (fortsatta 

nedskärningar inom sjukvård och äldreomsorgen innebär oftast sämre kvalitet), hållbar 

infrastruktur (sämre underhåll för vägnätet och, järnvägsnätet) och upprätthålla demokratisk 

ordning (vilket Decemberöverenskommelsen visar på dess motsats). 

Borgerlig Framtid bygger de politiska förslagen på hur vi vill att samhället ska se ut år 2030 - 

en långsiktig vision som per automatik inkluderar hållbarhet och miljöaspekter inom alla 

relevanta politikområden. Denna långsiktighet erbjuder inget annat parti hittills. 

Slutligen vill Borgerlig Framtid förändra politikens format - politiken ska vara tydlig nog så 

att allmänheten förstår dess innebörd, politiken ska stimulera och engagera allmänheten att 

intressera sig mer och politiken ska ange samhällets långsiktiga färdriktning. 

Välkommen åter om du har fler undringar. 

Mvh 

/B 

Bo Hansson, vice ordförande 

 


