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Abstract 

 

This essay has examined the social-democratic parties in both Sweden and Denmark and 

their political development regarding immigration policy during the period 2014-2018. 

This period saw a large number of refugees who came to Europe, which led to stricter 

immigration policy across Europe. The Danish migration policy has been stricter than the 

Swedish migration policy. Denmark is therefore interesting to compare with Sweden 

because they are a country similar to Sweden in many ways. 

The questions in this essay is following: 

- How has the Social Democrats migration policy evolved in Sweden compared to 

Denmark from 2014 to 2018? 

- How can these parties' migration policy be explained? 

The questions are answered by comparing the Social Democrats in Sweden and the Social 

Democrats in Denmark, which has been done according to the model Most Similar System 

Design (MSSD) with the control variables historical background, ideological, financial 

situation and political system. The explanatory variable is political culture and the 

dependent variable is a migration policy. The empirical material has then been compared 

in accordance with MSSD and opposed the theory othering. The conclusions of this essay 

are based on the fact that migration policy is different due to political culture. 
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1 Introduktion  

 

Människor flyr världen över för sina liv varje dag som ett resultat av konflikter, kriser och 

ekonomiska intressen. Resultatet av detta har varit att det har kommit stora flyktingströmmar 

till Europa, den mest uppmärksammade var under hösten 2015. I samband med detta har 

migrationspolitiken satts på dagordningen för de allra flesta partier, oavsett ideologisk 

bakgrund. Sverige och Danmark är grannländer men är även lika på många andra sätt, bland 

annat historiskt, kulturellt och socioekonomiskt.1  

 

Under 2015 kom en stor flyktingström till Europa och trycket blev hårt på länderna som tog 

emot flyktingar. Under tidens gång sågs en allt mer stramare migrationspolitik, över hela 

Europa. Socialdemokraterna är de största partierna i både Sverige och Danmark. Sverige har 

tagit emot många människor under 2015. Regeringen i Sverige gjorde en vändning under hösten 

2015 när det gäller asyl- och anhöriginvandringen och valde att skärpa migrationspolitiken, för 

att minska antalet asylsökande. Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade detta 

under en presskonferens tillsammans med Åsa Romson (MP). “Situationen är ohållbar. Europa 

har misslyckats. Sverige kan inte ta emot asylsökande på samma höga nivå längre”.2 

Denna studie heter ”En realistisk migrationspolitik för en ny tid? En komparativ studie om 

migrationspolitik inom Socialdemokraterna i Sverige och Danmark”. Rubriken kommer sig av 

användandet av ordet ”realistiskt” i Socialdemokraterna i Danmarks program ”Rättfärdigt och 

realistiskt – en migrationspolitik som enar Danmark” 3 samt Socialdemokraterna i Sveriges 

användande av frasen ”för en ny tid” i sitt program ”En trygg migrationspolitik för en ny tid”4. 

Socialdemokraterna hävdar att den nya politiken är realistisk, frågan är vem denna politik 

egentligen är realistisk för.  

Dansk migrationspolitik har länge varit stramare än den svenska migrationspolitiken. Danmark 

är således intressant att jämföra med Sverige då de är ett land som liknar Sverige på många sätt 

och samtidigt har migration på den politiska agendan. Men skiljer dom sig åt efter 2015?  

                                                 
1 Green-Pedersen, Christoffer & Odmalm, Pontus. Going different ways? Right-wing parties and the immigrant 

issue in Denmark and Sweden, Journal of European Public Policy, Vol. 15, No. 3, (2008) s.367 
2 Svenska Dagbladet, Svensson, Frida, Stiernstedt, Jenny, ”Sveriges nya migrationspolitik på EU:s lägstanivå”   
3 Socialdemokratiet, RETFÆRDIG OG REALISTISK - EN UDLÆNDINGEPOLITIK DER SAMLER 

DANMARK (Hämtat 2018-05-15) 
4 Socialdemokraterna, ”En trygg migrationspolitik för en ny tid”, 4 maj 2018 
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1.1 Syfte 

Det är intressant att göra en komparativ studie om Sverige och Danmark just för att det är länder 

som är lika på många plan, men som verkar skilja sig åt inom ett specifikt område nämligen 

migrationspolitik. Både Danmark och Sverige är medlemmar i FN, är demokratiska länder, har 

en gemensam historia och kulturell bakgrund. Dessa två partier, SAP i Sverige och A i 

Danmark, tycks trots samma ideologiska grund ha tydliga skillnader när det gäller just 

migrationspolitik. Således är dessa två partier intressanta att jämföra ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv för att ta reda på hur dessa skiljer sig åt och vad som orsakar dessa skillnader. Det 

har funnits betydande skillnader innan 2015, frågan blir således om det är så betydande 

skillnader även efter 2015. Syftet är att jämföra och belysa skillnaderna mellan svenska och 

danska Socialdemokraterna för att kunna upptäcka de bakomliggande faktorerna. 

 

1.1.1 Frågeställning 

 

- Hur har Socialdemokraternas migrationspolitik utvecklats i Sverige jämfört med 

Danmark från 2014 till 2018?  

 

- Hur kan dessa partiers migrationspolitik förklaras? 

 

Valet av åren 2014 - 2018 har gjorts för att fånga en eventuell förändring hösten 2015 då en 

stor ström migranter kom till Europa.  
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2 Teoretisk utgångspunkt 

 

Studien är komparativ och det är därför realistiskt att denna bygger på en komparativ teori, den 

teoretiska utgångspunkten i denna studie är därför även studiens metodologiska utgångspunkt. 

Studien bygger på teorin Most similar system design (MSSD) som utgår från att skillnad 

förklarar skillnad. Denna teori presenteras ytterligare i den metodologiska diskussionen, som 

presenteras vidare i kapitel 3.1. En utgångspunkt blir att söka finna faktiska skillnader och hur 

dessa kan förklaras. I detta fall mellan partier i perioder av betydande samhällelig förändring, 

så som flyktingströmmen som kom under den valda tidsperioden. En andra utgångspunkt för 

tolkning av det empiriska materialet är begreppet andrafiering som är ett begrepp som förklarar 

stigmatisering i samhället.   

 

2.1 Andrafiering  

Andrafiering innebär att identifiera eller snarare kategorisera en människa eller en grupp som 

”de andra”. Denna teori går ut på att en dominerande grupp identifierar sig som ”vi” och de 

som avviker från ”vi” blir ”dom”. Dessa avvikelser kan vara till exempel kultur, språk, kön eller 

klasstillhörighet. Teorin kommer att bli intressant och värdefull att luta mot både den politiska 

kulturen samt migrationspolitiken för att analysera det empiriska materialet. Inte heller minst 

de ideologiska aspekterna samt synen på folkhemmet och välfärd. Andrafiering blir således 

skillnaden mellan folkgrupper som skapar klyftor och tillskrivna egenskaper. ”Vi” tillskriver 

”dom” egenskaper som ”vi” inte identifierar med oss själva. Begreppet är en översättning av 

engelskans ”othering” och beskriver hur den överordnade gruppen i samhället dominerar den 

underordnade. Detta genom att tillskriva ”de andra” oönskade egenskaper. Skillnaderna skulle 

till exempel kunna vara språkliga, kulturella eller visuella och genom att generalisera utefter 

dessa skapas en kategorisering av människor.5 Teorin andrafiering är viktig för att kunna förstå 

hur migrationspolitik kommer till uttryck och eventuellt förändras. 

I “Välfärdsstaten och de nyanlända - Politik för flyktingars bosättning i Sverige, Danmark och 

Norden” skriver Bo Bengtsson, Karin Borevi och Andreaz Strömgren om de nya utmaningarna 

för den nordiska välfärdsmodellen, som har varit en följd av att människor har kommit till 

                                                 
5 Holliday, Adrian., Hyde, Martin & Kullman, John, Intercultural communication: an advanced resource book 

for students, 2nd ed., Routledge, London, 2010.  
 



  
 

7 

norden från andra delar av världen. Denna studie har gjorts på nationell och kommunal nivå 

med fokus på Oslo, Malmö och Åhus. En analys görs om hur politiken i respektive länder 

hanterar frågan om just bostäder och segregation. ”Välfärdsstaten och de nyanlända” är 

intressant utifrån begreppet andrafiering då den sätter välfärd och migration i perspektiv till 

varandra, vilket kommer att vara ett återkommande tema i denna studie. Artikeln belyser att 

frågan om kommunal och statlig styrning över bostäder ofta accepteras och att syftet med en 

dylik styrning kan vara att åstadkomma etnisk differentiering eller undvika tryck på speciella 

områden. De nordiska länderna har utvecklats något olika gällande bostadspolitiken. Sveriges 

modell beskrivs som en modell som sätter multikulturella perspektiv i centrum, medan 

Danmark beskrivs av författarna som ett land som under 1980-talet stramade åt 

anhöriginvandringen och förde en stram socialpolitik. Norge är det land som i artikeln beskrivs 

ligga mitt emellan Sverige och Danmark.6  

 

 

  

                                                 
6 Bengtsson, B., Borevi, K., & Strömgren, A. Välfärdsstaten och de nyanlända. Politik för flyktingars bosättning 

i Sverige, Danmark och Norge. (2007). 
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3 Metod och material  

3.1 Metod 

Studien är en undersökning av en betydande samhällelig förändring. Den samhälleliga 

förändring som studien åsyftar är den flyktingström som nådde Europa under år 2015. Det är 

intressant att undersöka hur detta påverkar partiers agerande och hur detta kan förklaras på ett 

systematiskt sätt. Studien är komparativ och kommer att analysera och jämföra partipolitiska 

dokument och handlingar av Socialdemokraterna i Sverige och Danmark. Enligt Carsten 

Anckar som har skrivit ”Komparativ politik: institutioner och beteende” är en komparativ 

studie värdefull då den leder till ny forskning.  Att komparera, eller jämföra, två fall, exempelvis 

två länder, skapar relevans och ny forskning. Om en studie bara studerar ett fall bygger denna 

på fakta som redan finns, om en studie bygger på två fall som kompareras med varandra sätts 

studien i ett sammanhang och slutsatser kan dras.7 I denna komparativa studie kommer Most 

Similar System Design att användas, modellen presenteras vidare i nästkommande kapitel. 

Materialet kommer först och främst att bestå av politiska dokument från både Sverige och 

Danmark. Uppsatsens empiriska resultat kommer att analyseras mot teorin MSSD för att ge en 

djupare förståelse för resultatet. Ekegren och Hinnfors skriver i boken Uppsatshandbok – hur 

du lyckas med din uppsats att det är av yttersta vikt att studiens empiriska material redovisas 

systematiskt för att förenkla för läsaren och forskaren.8 

 

Studiens empiri avgränsas till dokument inom tidsramen 2014 till 2018, då detta är en period 

där Europa, däribland Sverige och Danmark, har skakats om av flyktingströmmen som kom 

2015. Denna period är således tillräcklig för att kunna analysera Socialdemokraternas i Sverige 

och Danmarks migrationspolitik. En nackdel med att använda just två länder skulle kunna vara 

att det är för få länder för att studien ska leda till ett vetenskapligt bidrag som gör det möjligt 

att generalisera och därmed mindre användbart. Ett annat problemområde kan vara att kapitlen 

om politisk kultur samt migrationspolitik flyter ihop, studien har systematiskt försökt att skilja 

på dessa genom dess ingångsvärden. 

 

Studien är både kvalitativ och komparativ, således behövs ett systematiskt tillvägagångssätt för 

att välja ut empirin. Studien bygger på diverse sekundärkällor, bl.a. tidningsartiklar, med 

                                                 
7 Anckar, Carsten, Komparativ politik: institutioner och beteende, s. 287ff 
8 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas (2012). Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats]. 2., [rev.] 

uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 86. 
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anledning av detta behöver metoden att välja empirin vara både kritisk och systematisk. Empirin 

har valts ut systematiskt, enligt Kristina Lundgren, Birgitta Ney & Torsten Thurén  som har 

skrivit en bok om ”Nyheter: att läsa tidningstext”, måste en forskare ta hänsyn och systematiskt 

välja ut material enligt vissa kriterier. Materialet består till viss del av tidningsartiklar, detta är 

ett givet val då det valda fallet är en sentida politisk händelse. Då det är ett fenomen som i allra 

högsta grad är aktuellt, i och med tidsramen 2014-2018, tidningarna skildrar verkligheten som 

vi har runtomkring oss. Det finns goda skäl att använda dokumentationen där den finns, 

nämligen i diverse artiklar. När materialet har valts ut har detta gjorts genom en analysmodell 

i Lundgrens bok som tar fasta på massmedier, detta för att kunna genomföra en kvalitativ 

metod. Denna modell innebär en kritisk läsning där läsaren ska ta vissa kriterier i beaktande när 

denne väljer ut material. Varje text är unik, oavsett om författare skriver utifrån samma källor, 

just därför krävs flexibilitet. Detta då alla texter är vinklade då ingen författare är opartisk. 

Dessa kriterier är bland annat i vilket sammanhang artikeln är publicerad, vad den behandlar, 

ordval i artikeln och om artikeln har trovärdiga källor. I Lundgrens modell finns ett antal olika 

kriterier, vilka är omfattande.  

I denna studie har följande kriterier valts ut för att göra studien trovärdig:9 

 

- Vilka källor har utgivaren använt?  

- I vilket sammanhang hämtas materialet?  

- Vad handlar materialet om? 

- Vilket ordval har utgivaren använt sig av? Finns det värdeladdade ord? 

- Är materialet vinklat, vilket perspektiv har artikeln?  

- Var, när och hur är materialet publicerat?10   

 

Allt empiriskt material har valts ut systematiskt genom sökorden: Sverige, Danmark, 

Socialdemokraterna, migration och migrationspolitik. Sökorden har även översatts till danska 

samt engelska. Urvalet har även gjorts med kriteriet att materialet ska vara relevant för studiens 

frågeställningar. Då metoden är komparativ kommer det empiriska materialet att tematiseras i 

kapitel 4 för att tydliggöra uppsatsens komparativa ansats för läsaren. Bearbetningssystemet 

och uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av modellen Most Similar System Design (MSSD) 

som kommer att användas tematiskt för att förstå det empiriska resultatet.  

                                                 
9 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, 1999. s.54ff 
10 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, 1999. s.56ff 
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3.1.1 Most similar system design (MSSD) 

Denna studie syftar till att jämföra uttalanden och texter från Socialdemokraterna i Danmark 

och Sverige. Studien baseras på metoden Most similar system design (MSSD) som utgår från 

att skillnad förklarar skillnad.11 En förutsättning för att kunna använda sig av MSSD är att fallen 

som jämförs med varandra är likartade.12 Sverige och Danmark är lika i många aspekter till 

exempel historiskt, kulturellt och ekonomiskt men skiljer sig åt när det gäller migrationspolitik. 

Valet av material som rör migrationspolitik är därför naturligt då det dessutom frekvent 

diskuteras i media. MSSD möjliggör en analys av variationer i den beroende variabeln. 

Modellen nedan ska tolkas på följande vis: i kategori 1-4 finns utgångspunkter som är lika i 

båda jämförelseländer. I kategori 5 det vill säga politisk kultur syns förklaringsvariablerna 

tillsammans med 6 som är den beroende variabeln, dessa två är särskilt föremål för analys av 

det empiriska materialet. Valet av MSSD föll sig naturligt då Sverige och Danmark är tillsynes 

lika, men tycks skilja sig åt på en aspekt, nämligen migrationspolitik. Studiens uppgift blir 

således att finna en förklaringsvariabel till den beroende variabeln.13  

Nedan följer studiens analysmodell enligt MSSD:  

Most Similar System Design Socialdemokraterna 

(Sverige) 

Socialdemokratiet 

(Danmark)  

1.Historisk bakgrund Lika Lika 

2.Ideologisk utgångspunkt Lika Lika 

3.Ekonomisk utgångspunkt  Lika  Lika 

4.Politiskt system  Lika Lika 

5.Politisk kultur  Olika Olika 

6.Migrationspolitik Olika  Olika  

 Tabell 1 14 

Här blir 1, 2, 3 och 4 kontrollvariabler och 5 en förklaringsvariabel och 6 är den som är den 

beroende variabeln. Ambitionen blir således att identifiera olikheterna för att förklara skillnaden 

mellan de tillsynes lika partierna.   

                                                 
11 Anckar, Carsten, Komparativ politik: institutioner och beteende, s.290ff  
12 Anckar, Carsten, Komparativ politik: institutioner och beteende, s. 293 
13 Anckar, Carsten, Komparativ politik: institutioner och beteende, s.292 
14 Tabell 1 visar MSSD i perspektiv till socialdemokratin i Sverige och Danmark 
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3.2 Material 

Denna studie kommer till största delen att byggas på partipolitiska dokument från Sverige och 

Danmark men även av förslag, ställningstagande och nyhetsrapporteringar från de olika 

partierna. Det empiriska resultatet inkluderar även uttalanden från politiker på riksnivå. För att 

frågeställningarna ska kunna besvaras behöver även äldre empiriskt material att användas. Detta 

material utgörs av litteratur skriven av forskaren Nils Elvander (Skandinavisk arbetarrörelse, 

1980), samt Grete Brochmann, & Anniken Hagelund (Innvandringens velferdspolitiske 

konsekvenser: nordisk kunnskapsstatus, 2005), Ylva Norén Bretzers (Sveriges politiska system 

2010) samt Socialdemokraternas uppgifter om den egna historian. Detta material används för 

att kunna besvara frågeställningarna och ge läsaren en större förståelse för ämnet.  

 

MSSD är en modell som används i denna uppsats för att förstå det empiriska materialet och 

möjliggöra en komparativ studie. En kategori i MSSD i denna studie är historisk bakgrund, 

därför är det lämpligt att bredda det empiriska materialet till litteratur, uttalanden, dokument 

och texter på hemsidor, för att kunna besvara frågeställningarna.  

 

Studien har avgränsats till just Sverige och Danmark, inom tidsramen 2014 till 2018 då detta är 

tidsramen för den aktuella flyktingströmmen som tog sin topp 2015, under denna tidsram 

kommer ett perspektiv med ”före 2015” och ”efter 2015” kunna tas med i analysen. Denna 

tidsram gör det också möjligt att se skillnader i utvecklingen av de båda partierna samt 

möjligheter att se hur yttre faktorer möjligtvis påverkat dem. Tidsramen är även tillräckligt smal 

för att möjliggöra att den ryms i denna typ av studie, då detta är en kvalitativ studie krävs en 

smal tidsram för att kunna precisera och framförallt analysera det empiriska materialet. 

Avgränsningen av just Sverige och Danmark gjordes med tanke på att det är de länder i Norden 

som trots liknande förutsättningar skiljer sig åt i den beroende variabeln. Sverige och Danmark 

skiljer sig åt när det gäller utrikespolitik, dock har avgränsningen i denna studie gjorts till 

migrationspolitik. Fokus på migrationspolitik har valts då det är ett aktuellt ämne i båda 

länderna och har figurerat i media då migrationspolitiken berör flera olika politiska områden 

såsom välfärd och bostäder.15  

 

 

                                                 
15 Dagens samhälle (2016-05-13).  
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3.3 Källkritik 

Studien kommer till stor del att bygga på partipolitiska dokument från Sverige och Danmark. 

Dessa dokument är publika dokument som partierna själva har valt att eventuella väljare ska se, 

här finns således en risk för att informationen är vinklad. Denna faktor måste naturligtvis tas i 

beaktande när empirin analyseras. Något som också bör lyftas är att studien är skriven i Sverige 

och således finns det en risk att den svenska aspekten blir dominant och mer tillgänglig. I detta 

resonemang måste även den språkliga aspekten tas i beaktande. Författarens modersmål är 

svenska, men innehar adekvata kunskaper i danska språket, kunskaper som kompletteras av 

diverse lexikon. Dessa eventuella felkällor går inte att avfärda helt men kan minimeras med 

hjälp av att källorna kompletteras genom andra källor och ställs mot varandra för att 

säkerhetsställa validitet. I och med att det är en kvalitativ studie så läses texterna om ett antal 

gånger för att deras värde för uppsatsens empiriska resultat ska säkerhetsställas.16  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
16 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012. s.278ff 
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4 En komparation mellan Sverige och Danmark  

4.1 Historisk bakgrund  

Sedan mitten av 1930-talet har socialdemokratin varit betydligt starkare i Sverige än i Danmark, 

även om SAP gick tillbaka under 1970-talet och partiet förlorade regeringsmakten år 1976.17 

Gemensamt för Socialdemokratiska partibildningarna i Skandinavien är att den politiska och 

fackliga rörelsen har gått hand i hand.18  Socialdemokraterna är det största partiet i både Sverige 

och Danmark. Socialdemokratin har ett betydligt starkare fäste i Sverige än vad den har i 

grannländerna, däribland Danmark, framförallt under 1970-talet.19 

 

4.1.1 Sverige  

Partiet bildades 1889, till skillnad från Danmark var arbetarrörelsen i Sverige svag under senare 

delen av 1800-talet. Under denna tid hjälpte partiet i Danmark partiet i Sverige. 

Socialdemokraterna bildades med en stark anknytning till fackföreningsrörelsen.  År 1896 

utsågs Claes Emil Tholin till partiledare och den första representanten i Sveriges Riksdag var 

Hjalmar Branting, som sedan blev Socialdemokraternas första kongressvalda partiledare 1908. 

Branting bildade den första Socialdemokratiska regeringen i Sverige den 10:e mars 1920. År 

1928 valdes Per Albin Hansson till partiordförande.20 

 

Riksdagsvalet 1928 blev ett historiskt val, i detta valet vann högern och Socialdemokraterna 

förlorade regeringsmakten. Även riksdagsvalet 1932 blev en vändpunkt, där 

Socialdemokraterna återfick regeringsmakten och kampen mot arbetslösheten blev huvudfokus 

för Socialdemokratin.  Landstings- och kommunvalet 1938 blev första gången 

Socialdemokraterna fick väljarmajoritet med 50,4%.21  

 

Tage Erlander utsågs till Per Albin Hanssons efterträdare 1946 och utformade under sin tid som 

partiledare trygghetssystemet ATP (den allmänna tilläggspensionen). År 1969 efterträddes 

Tage Erlander av Olof Palme som blev känd för sitt stora internationella engagemang, inte 

minst mot det rasistiska systemet Apartheid i Sydafrika. 1976 förlorade Socialdemokraterna 

regeringsmakten åt Moderaterna, Centern och Folkpartiet men återupptog den 1982. Efter 

                                                 
17 Elvander, Nils, Skandinavisk arbetarrörelse (1980) 
18 Socialdemokraterna, Vår historia (hemsida)  
19 Elvander, Nils, Skandinavisk arbetarrörelse, 1980, s.13f 
20 Socialdemokraterna, Vår historia (hemsida) 
21 Socialdemokraterna, Vår historia (hemsida) 
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mordet på Olof Palme 1986 övertogs rollen som partiledare av Ingvar Carlsson - som under sin 

tid som partiledare – fick se principen om ”varannan damernas” införas på socialdemokraternas 

valsedlar. 1991 förlorade socialdemokraterna makten men återfick den igen 1994. Efter valet 

1994 var hälften av socialdemokraternas representanter i regeringen män och hälften kvinnor. 

1996 blev Göran Persson partiledare för Socialdemokraterna i Sverige och därmed även 

Sveriges statsminister. Sverige blev medlem i EU 1995, år 2001 var Sverige ordförandeland 

inom EU. Valet 2006 förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten och Göran Persson avgår 

som partiordförande, till efterträdare väljs Mona Sahlin 2007. Mona Sahlin blev således 

Sveriges första kvinnliga partiledare men avgick 2011 och efterträdes av Håkan Juholt som 

redan 2012 efterträddes av nuvarande partiledaren Stefan Löfven.22 År 2014 återfick 

Socialdemokraterna regeringsmakten och Stefan Löfven blev Sveriges statsminister. 

 

Den svenska modellen är ett begrepp som syftar på vissa politisk-ekonomiska drag som 

utmärker Sverige. Modellen har utvecklats på 1900-talet genom samspelet mellan de regerande 

Socialdemokraterna samt parter inom arbetsmarknaden. Den svenska modellen syftar ofta på 

den svenska välfärdsmodellen, där arbetsmarknadsförhållanden är ett av tre ben. De andra två 

är socialförsäkringssystemet och den offentliga sektorn kopplade till välfärd, så som vård, skola 

och omsorg. En viktig aspekt inom modellen är det utbyggda socialförsäkringssystemet. De 

största faktorerna inom modellen hävdas vara den offentligt drivna och finansieringen av 

välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg. De största delarna av välfärdstjänsterna i Sverige är 

offentligt finansierade. Enligt Sveriges välfärdsmodell ska skola, vägar, polis, brandkår o.s.v. 

vara avgiftsfritt. Subventionerat är sjukvård, förskola och kollektivtrafik. Detta är för att alla i 

samhället ska ha lika chans i livet.23  

 

4.1.2 Danmark  

Partiet grundades 1871 av Louis Pio, Harald Brix samt Paul Geleff. Danmark har präglats av 

industrialiseringsprocess där människor som bott på landsbygden flyttade in till städerna för att 

arbeta. Under krigsåren på 1910-och 1920-talen agerade Socialdemokraterna i Danmark 

stödparti åt det parti som då ledde landet. Det var radikala ministären som ledde regeringen. 

Detta lade grunden till det långvariga samarbetet mellan socialdemokraterna och den radikala 

ministären: Stauning-Munch under 1930-talet fram till 1940-talet.24 I valet 1924 fick 

                                                 
22 Socialdemokraterna, Vår historia (hemsida) 
23 Socialdemokraterna, Den svenska modellen, (hämtad:2018-05-09) 
24 Nationalencyklopedin, socialdemokratiet (2018-05-12) 
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Socialdemokraterna i Danmark 36,6% av rösterna och blev således de största partiet, tack vare 

detta kunde en regering bildas med Thorvald Stauning som statsminister.25 År 1973 blev 

Danmark medlem i EU.26 Socialdemokraterna har lyckats behålla regeringsmakten fram till 

1982, med några få undantag. Detta innebär att socialdemokratin har präglat 

samhällsutvecklingen i Danmark. Socialdemokraterna återfick regeringsmakten 2011 och då 

tillträdde Helle Thorning-Schmidt och blev den första kvinnliga statsministern i Danmark. I det 

senaste valet, 18 juni 2015, blev Socialdemokraterna återigen det största partiet i Danmark med 

26,3%, Helle Thorning-Schmidt avgick och Mette Frederiksen tillträdde 18 juni 2015.27 

 

Under andra halvan av 1900-talet gick Socialdemokratiet med i både NATO och EG – senare 

EU. Partiet har haft statsministerposten i landet 1953-1968 samt 1975-1982, dock utan egen 

majoritet. Under 2000-talet har partiet samarbetat med Radikale Venstre och Socialistisk 

Folkeparti, som efter valet 2011 blev regeringspartier under Helle Thorning Schmidt. Under 

2015 var det nytt val och partiet blev största parti men förlorade regeringsmakten. Mette 

Fredriksen blev därmed också partiledare.28 Den danska modellen befästes på 1990-talet, detta 

gjordes av den socialdemokratiska statsministern Poul Nyrup Rasmussen. Danmark har med 

hjälp av denna lyckats halvera sin arbetslöshet sedan 1993. Modellen bygger på: Flexibel 

arbetsmarknad och en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

 

4.2 Ideologisk utgångspunkt  

Först bör begreppet ideologi förklaras, med utgångspunkt för hur det används generellt för att 

kunna presentera en ideologisk utgångspunkt kopplat till partierna. Vidare kommer begreppets 

användning inom ramen för denna uppsats att förklaras. Ideologi är ett mångtydigt begrepp, 

som främst används inom politisk teori och idéhistoria. Begreppet ideologi kan jämföras med 

samhällsåskådning eller en persons verklighetsuppfattning. Det finns därför ett makro- och 

mikroperspektiv av begreppet. En ideologi innefattar oftast grundläggande värderingar och 

därigenom kan också människors handlingsmönster förklaras. De grundläggande värderingarna 

styr helt enkelt handlingsmönster enligt denna förklaringsmodell. Det är synen på begreppet 

som ett uttryck för grundläggande värderingar som är denna studiens utgångspunkt och 

förståelse. Båda partierna har den röda rosen som partisymbol, rosen symboliserar för partierna 

                                                 
25 Socialdemokratiet, Partiets historie, (hemsida) 
26 Europeiska Unionen  
27 Socialdemokratiet, Partiets historie, (hemsida) 
28 Nationalencyklopedin, socialdemokratiet (2018-05-12) 
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många saker, däribland gemenskap, kamp, socialism, tillväxt, mångfald och kultur. Detta 

bildspråk genomsyrar ideologierna och tankemönstren som partierna bygger på.29 

 

4.2.1 Sverige  

Sveriges Socialdemokrater har rötter inom arbetarrörelsen och ideologin bygger på demokratisk 

socialism. Grunden bygger på en tanke om jämlikhet mellan kön, klasser, etniska grupper 

o.s.v.30  Grundpelaren för partiet är ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. 

Partiets ideologi bygger på allmän välfärd genom en stark offentlig sektor, som alla gemensamt 

ska bidra till. Socialdemokraterna är således för fördelningspolitik för att bygga ett samhälle 

för alla.31 Genom att lansera sig som ett parti för alla har de lyckats behålla regeringsmakten. 

Målet med partiet var att skapa ett socialistiskt samhälle på demokratisk väg. 

Socialdemokraternas ideologiska utgångspunkt är socialdemokrati. Målet med ideologin är att 

minska klyftorna i samhället och bygga en stark välfärd. Under andra halvan av 1900-talet 

skapade partiet stora investeringar i samhällsbygget som de kallade för Folkhemmet. 

Socialdemokraterna har enda sedan de grundades haft starka fackliga rötter och till 

Landsorganisationen (LO).32  

 

4.2.2 Danmark  

Danmarks Socialdemokrater har rötter inom arbetarrörelsen och ideologin bygger på 

demokratisk socialism. I första rummet står välfärden och människan. Ideologin bygger på att 

främja frihet, jämlikhet och solidaritet. Socialdemokratin i Danmark har betonat vikten av en 

gemenskap, för att främja en politisk förändring genom stora grupper av människor.  Enligt 

partiet är målet att ge individen frihet att ge denna förmågan att kunna förverkliga sina egna 

drömmar. Socialdemokratin vill främja alla likas rätt och står för alla människors lika värde, 

oberoende av kön, klass, religion eller etnisk bakgrund. Den vill även ge alla människor rätten 

att leva i ett demokratiskt samhälle som tar hänsyn och ansvarar för en miljömässig, ekonomisk 

och socialt hållbar framtid.33  

                                                 
29 Nationalencyklopedin, ideologi. (hämtad 2018-05-10) 
30 Nationalencyklopedin, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.  (hämtad 2018-05-08) 
31 Nationalencyklopedin, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. (hämtad 2018-05-08) 
32 Dagens Nyheter, Socialdemokraterna – historia och ideologi  
33 Socialdemokraterne, Hånden på hjetret (Principprogram), 2008 
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4.3 Ekonomisk utgångspunkt  

Den ekonomiska utgångspunkten är väsentlig för att förstå ett lands ingångsvärden. 

Bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, är summan av alla varor och tjänster som 

produceras i ett land under ett års tid uppdelat på antalet invånare i ett land. BNP per capita 

används således för att mäta välståndet i ett land. Enligt världsbanken var BNP per capita för 

Danmark 2015 var 49 020,4 USD och för Sverige samma år 47 862,0 USD.34 För att förtydliga 

detta följer två diagram av Sverige respektive Danmarks ekonomiska utveckling mätt i BNP 

från år 1960 till och med år 2016.35 

 

4.3.1 Sverige  

Sveriges BNP har växt under lång tid, men Sverige är ändå beroende av en välfungerande 

utrikeshandel.  Sverige har utvecklats från ett fattigt jordbrukssamhälle till ett land som 

innefattar en högteknologisk industri, stor export samt en stor servicesektor. Utvecklingen beror 

till stora delar på att Sverige är ett land med stora tillgångar, främst i form av skog, vattenkraft 

och järnmalm. Den politiska stabiliteten är även en faktor som har bidragit till den utveckling 

som har lett till framgångar för svensk ekonomi.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 The World Bank, BNP per capita, (Hämtad 2018-05-09) 
35 The World Bank, BNP per capita, (Hämtad 2018-05-09) 
36 Nationalencyklopedin, Sverige.  (Hämtad 2018-05-09) 
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Nedan följer ett diagram av Sveriges ekonomiska utveckling mätt i BNP från år 1960 till och 

med år 2016. 

Bildkälla: Globalis, BNP per invånare. 37 

Enligt detta diagram var BNP per capita 59 180 USD år 2014, och 51 845 USD år 2016.  

 

4.3.2 Danmark  

Tidigare har jordbruket varit en viktig faktor för Danmarks ekonomi, men nu är detta bara en 

liten del av Danmarks totala BNP. Danmarks ekonomi och näringsliv är i hög grad beroende av 

service- och tjänstenäring samt en modern industri. Danmark har en brist på industriråvaror och 

är beroende av utrikeshandel. Den danska ekonomin håller på att återhämta sig efter den 

finansiella krisen 2008, dessförinnan präglades Danmark av stabila statsfinanser. Danmark är 

beroende av inkomster från transporttjänster samt turistnäringen och de viktigaste 

exportvarorna i Danmark är olja, läkemedel och vindkraft.38 

 

 

                                                 
37 Globalis, BNP per invånare (Hämtad 2018-05-09) 

38Nationalencyklopedin, Danmark. (Hämtad 2018-05-09) 
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Nedan följer ett diagram av Danmarks ekonomiska utveckling mätt i BNP från år 1960 till och 

med år 2016. 

 

Bildkälla: Globalis, BNP per invånare.39 

Enligt detta diagram var BNP per capita 62 549 USD år 2014, och 53 579 USD år 2016.  

 

4.4 Politiskt system  

4.4.1 Sverige  

I Sverige är riksdagen det högst beslutande organet som väljs genom proportionella val. I 

Sverige växte monarkin fram under Gustav Vasa, rent konstitutionellt är Sverige fortfarande en 

monarki. Denna funktion är dock främst symbolisk och kungen eller drottningen ska företräda 

landet vid till exempel statsbesök. Den svenska statschefen spelar således en mycket begränsad 

roll.40  

Enkammarriksdagen tillkom 1971 i Sverige, sedan dess har Sveriges politiska arena präglats av 

minoritetsstyre trots fyraprocentspärren. Detta har i sin tur lett till blocköverskridande 

                                                 
39 Globalis, BNP per invånare (Hämtad 2018-05-09) 

40 Norén Bretzer, Ylva, Sveriges politiska system, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s.58ff 
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uppgörelser, även om de traditionella blocken har bestått av ett högerblock samt ett 

vänsterblock.41  

I Sverige finns sedan 1970 en gemensam valdag där det väljs till kommun, landsting och 

riksdag. Från och med 1994 infaller denna valdag var fjärde år, dessförinnan var detta var tredje 

år.  Sverige har en tradition av ett stabilt partiväsen och det största partiet sedan 1914 är Sveriges 

Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP). 

4.4.2 Danmark  

Danmark är en konstitutionell monarki med parlamentarism och enkammarsystem. Följden i 

monarkin är ärftlig. Konungens eller drottningens roll är genom parlamentarismen först och 

främst symbolisk då makten koncentrerats till folketingsmajoriteten. Parlamentet i Danmark 

benämns som Folketinget och väljs vart fjärde år. Danmark har proportionella val där personen 

som röstar måste vara minst 18 år gammal.42 

År 1915 övergav Danmark majoritetsval och fick istället proportionella val. Det skapades ett 

system där Venstre och Konservative Folkeparti gick samman i ett högerblock och där 

Socialdemokratiet gick samman med Radikale Venstre i ett vänsterblock. Detta höger-vänster 

system skulle visa sig bli stabilt och bestod till 1960-talet då Danmark 1950 var ett kapitalistiskt 

jordbrukssamhälle där den sociala strukturen ändrades långsamt. Dansk Folkeparti, som är 

Danmarks motsvarighet till Sveriges Sverigedemokrater grundades 1995. I valet var Dansk 

Folkeparti ett aktivt stöd till minoritetskoalition ledd av Venstre. Detta partiet har, precis som 

Sverigedemokraterna i Sverige, satt spelreglerna och präglat klimatet för nationell politik.43  

 

4.5 Politisk kultur  

I boken Statsvetenskap: introduktion i politisk analys som är skriven av Øyvind Østerud finns 

ett kapitel om politisk kultur. Detta kapitel kommer att ligga till grund för diskussionen om 

politisk kultur i denna studie. Den politiska kulturen omfattar normer, attityder, värden, 

trossystem, verklighetsuppfattningar och känslor inför politikens fenomen men även 

självuppfattning och kunskapsnivå inom politiska frågor.44 I studien kommer begreppet 

                                                 
41 Nationalencyklopedin, Sverige (hämtad 2018-05-09) 
42 Nationalencyklopedin, Danmark (hämtad 2018-05-12). 
43 Nationalencyklopedin, Danmark (hämtad 2018-05-12). 
44 Østerud, Øyvind, Statsvetenskap: introduktion i politisk analys, 199, s.226ff 
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”politisk kultur” att innefatta synen på välfärd, samarbetsviljan gentemot andra partier samt hur 

politiska partier och dess företrädare ställer sig till migrationspolitik. 45   

 

4.5.1 Sverige  

År 1928 valdes Per Albin Hansson till partiordföranden, han var även den som myntande 

begreppet ”Folkhemmet”.46 

 

Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar 

och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig 

fördel på den andres bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det 

goda samhället råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.47 

 

Folkhemmet blev senare ett begrepp för en politisk tanke som bygger på jämlikhet. Denna tanke 

är ofta förknippad med socialdemokratin, i och med att det var partiet som spred begreppet. 

Folkhemmets mål är att alla ska vara en del i samhället, ha en bostad, bidra efter förmåga och 

få välfärdstjänster efter behov.48  

 

”På andra sidan välfärdsstaten. En studie i politiska idéers betydelse” är en studie av Fredrika 

Lagergren som bygger på idéerna bakom den svenska modellen, det vill säga folkhemmet som 

förverkligar modellen av en välfärdsstat. Studien vill belysa och förklara hur idéerna bakom 

folkhemmet såg ut. Tesen som författaren driver är att Sveriges väg från fattigdom till välbärgat 

folkhem började i samband med den demokratiska processen runt sekelskiftet på 1900-talet. I 

studien analyseras idéer av inflytelserika författaren Ellen Key (1849-1926) samt statsvetaren 

Rudolf Kjellgren (1864-1922). Genom detta kan idén om folkhemmet rekonstrueras och sättas 

i perspektiv till det nya demokratiska Sveriges institutioner.49 

 

I boken ”Per-Albin Linjen” profileras Folkhemmet som det goda hemmet, utan motsättningar. 

En god demokrati präglas av en god hemkänsla där alla vill vara med och bidra. Per-Albins 

linje var inte någon form av klasskamp utan han menade att alla måste kunna lita på 

                                                 
45 Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken, Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser: nordisk 

kunnskapsstatus, 2005. s.11 
46 Socialdemokraterna, Vår historia (hemsida) 
47 Socialdemokraterna, Vår historia (hemsida) 
48 Nationalencyklopedin. Folkhemmet (hämtad: 2018-05-19)  
49 Lagergren, F, På andra sidan välfärdsstaten: en studie i politiska idéers betydelse, 1999 



  
 

22 

Socialdemokratin, målet ska vara full sysselsättning. Folkhemmet var således ett idealsamhälle 

som syftade till jämlikhet utan någon annans fall.50 

 

I regeringsförklaringen 2015 påbörjar Stefan Löfven sitt uppdrag under hösten 2015. En av de 

första meningarna han säger syftar på vikten av samarbete.  

 

Jag tror på ett Sverige som vi skapar tillsammans, som är något större än bara en 

sammanslutning av människor på en geografisk yta, som är en gemenskap där vi känner ansvar 

för varandra. 51  

 

I regeringsförklaringen fortsätter Löfven att trycka på vikten av att samla Sverige, för att enligt 

honom skapa en bättre etablering. Under regeringsförklaringen talar Löfven om en nationell 

samling som kallas ”Sverige tillsammans” där olika civilsamhällesorganisationer bjuds in för 

att tillsammans hitta gemensamma lösningar på frågor kopplade till asylpolitiken. Han syftar 

även till att de som har kommit till Sverige också är en tillgång för Sverige. Statsministern 

menar även att Sverige ska värna om asylrätten och fortsätter: ”Sverige står upp för asylrätten. 

I tider av kris är den som viktigast. Den som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i 

Sverige.”.52  

 

2015 spolades en treårig pojke upp på en strand, efter att ha drunknat i Medelhavet. I september 

samma år anordnades en manifestation på medborgarplatsen i Stockholm, där temat var 

”Refugees welcome”. Alla politiska ungdomsförbund, förutom SDU, fanns representerande. På 

plats var även statsminister Stefan Löfven. Under manifestationen pratade Löfven om att alla 

länder i Europa ska samarbeta och hjälpas åt med att ta emot flyktingar. ”Tanken var aldrig att 

det europeiska samarbetet skulle stänga ute människor som flyr.” Vidare pratade statsministern 

om att ”mitt Europa bygger inte murar” och lyfte efter det att Europa måste hjälpas åt och stå 

upp för alla människors lika värde.53  

 

Decemberöverenskommelsen var en överenskommelse mellan sex partier i Sverige. 

Överenskommelsen syftade till flera olika saker, varav en var att skapa ett tryggt 

                                                 
50 Fredriksson, Gunnar, Strand, Dieter & Södersten, Bo, Per Albin-linjen: tre ställningstaganden till en 

socialdemokratisk tradition, 1970. s.26ff, 35ff 
51 Regeringsförklaringen 2015, Stefan Löfven, 15 september 2015. 
52 Regeringsförklaringen 2015, Stefan Löfven, 15 september 2015. 
53 Dagens Nyheter, ”Löfven: Mitt Europa bygger inga murar”, 2016-09-06 
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parlamentariskt läge och en annan var att stänga ute Sverigedemokraterna från allt för stort 

politiskt inflytande. Vidare menade överenskommelsen att det parti som var störst skulle få 

bilda minoritetsregering. I oktober 2015 upplöstes dock överenskommelsen efter att 

Kristdemokraterna valt att lämna den.54 

 

Den 24 november 2015 rapporterade SVT att regeringen presenterade en ny lagstiftning, där 

målet och syfte var att få färre asylsökande till Sverige. Några av förslagen var tillfälliga 

uppehållstillstånd (TUT) för alla som behövde asyl, med undantag för kvotflyktingar. 

Regeringens mål med de ändrade lagarna och nya reglerna var också att anpassa sig till EU:s 

miniminivå rörande flyktingmottagandet, därav förslaget med TUT. SVT rapporterar också att 

regeringen kommer att öka kontrollen vid Sveriges gränser, och Stefan Löfven kommenterar 

läget i Sverige med ”Syftet är att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande”. 

Statminister Stefan Löfven kommenterar läget med följande ord ”Det smärtar mig att Sverige 

inte kan ta emot asylsökande på den höga nivå vi gör idag.”.  Löfven avslutar med att lyfta att 

regeringen söker ett brett stöd för förslagen. 55  

 

Under maj 2018 rapporterar Dagens Nyheter att lokala och regionala S-företrädare är kritiska 

mot den förda migrationspolitiken. Kritiken grundas i att regeringens restriktiva förslag rörande 

asylpolitiken som antogs 2016 ska permanentas. Såväl SSU som S-kvinnor är kritiska mot 

tillfälliga uppehållstillstånd och en stramare migrationspolitik.56 Stefan Löfven kommenterar 

läget med:  

 

Det vi såg 2015 ska inte upprepas, vi ska inte tillbaka dit och där är vi helt överens som 

parti. Nu ska vi istället se till att de människor som fått stanna som kom 2015 får de bästa 

möjliga villkoren att komma in i vårt samhälle. 57 

 

4.5.2 Danmark  

Majoritetsregeringar är sällsynt i Danmark, det har endast varit tre stycken majoritetsregeringar 

av de 30 regeringar som har funnits i Danmark fram till 2015. Socialdemokraterna har haft 

statsministerrollen under majoriteten av perioden men väljarstödet har varit relativt lågt.58 

                                                 
54 Nationalencyklopedin, decemberöverenskommelsen. (hämtad 2018-05-19) 
55 SVT, ”Regeringen: ny lagstiftning för färre asylsökande”, 2015-11-24  
56 Dagens Nyheter, Löfven slår ifrån sig kritiken, 2018-05-08  
57 Dagens Nyheter, Löfven slår ifrån sig kritiken, 2018-05-08  
58 Nationalencyklopedin, Danmark (hämtad 2018-05-12). 



  
 

24 

Socialdemokratiet, eller före detta Socaldemokraterne, har grund i fackföreningsrörelsen. 

Venstre är ett konservativ-liberalt mittenorienterat parti i Danmark, de bildades 1870 och är 

Danmarks äldsta parti. Venstre ses som huvudmotståndare till Socialdemokratiet då Venstre 

innehar rollen som det största högerpartiet i Danmark, men Venstre och Socialdemokartiet har 

ingått i en koalition tillsammans genom åren. Genom åren har det varit väldigt jämt mellan 

dessa två partier.59 

År 1915 fick Danmark proportionella val. Det skapades ett system där Venstre och 

Konservative Folkeparti gick samman i ett högerblock och där Socialdemokratiet gick samman 

med Radikale Venstre i ett vänsterblock. Detta höger-vänster system skulle visa sig bli stabilt 

och bestod till 1960-talet då Danmark 1950 var ett kapitalistiskt jordbrukssamhälle där den 

sociala strukturen ändrades långsamt. Dansk Folkeparti, som är Danmarks motsvarighet till 

Sveriges Sverigedemokrater, grundades 1995. I valet var Dansk Folkeparti ett aktivt stöd till 

minoritetskoalition ledd av Venstre. Detta partiet har satt spelreglerna och präglat klimatet för 

nationell politik.60 

Under 2000-talet stramade Socialdemokraterne åt sin flyktingpolitik och asylpolitik. Ändringen 

uppgavs bero på att partiet ville undvika att fler väljare valde att lägga sin röst på Dansk 

Folkeparti. 2009 präglades Danmark av finanskrisen. Under denna period hade Danmark militär 

närvaro i Irak och Afghanistan och under 2005 publicerade Jyllands-Posten Muhammed-

karikatyrerna som fortsatte att politiskt skaka om klimatet i flera år framöver. Oroligheter kring 

ekonomisk politik gjorde att ett extraval utlystes 2011. Valet resulterade i ett tapp för 

Socialdemokraterne, som fick 24,9%. Det räckte dock för att vänsterblocket skulle kunna bilda 

regering som helhet. Socialdemokraterne ökade 2015 till 26,3%, ökade gjorde även Dansk 

Folkeparti (21,1%) och partiet blev därmed det största högerpartiet.61  

I följande stycken finns citat från artiklar som de danska Socialdemokratiet har hänvisat till på 

sin egen hemsida. Den danska politiken syns manifesterad i bl.a. tidningsartiklar skrivet av 

Socialdemokraterna, i tidningen Politiken skriver Henrik Sass Larsen, företrädare för 

Socialdemokraterna under 2015, att Danmark inte klarar av en stor invandring till landet. Larsen 

menar att en stor flyktingtillströmning skulle göra att välfärdssamhället som Danmark byggt 

upp skulle ”undergrävas”. Larsen skriver vidare i artikeln att Danmark inte bör gå samma väg 

                                                 
59 Nationalencyklopedin, Danmark (hämtad 2018-05-12). 
60 Nationalencyklopedin, Danmark (hämtad 2018-05-12). 
61Nationalencyklopedin, Danmark (hämtad 2018-05-12). 
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som Sverige, och få en ”massinvandring”. Avslutningsvis betonar debattören att det är viktigt 

att föra en human men rimlig politik för att på så vis skapa solidaritet.62  

 

I en debattartikel i tidningen Jyllands-Posten skriver S-märkta parlamentsledamoten Christian 

Rabjerg Madsen  om normer och attityder som präglar den danska kulturen och hur endels 

kulturer och normer inte är önskvärda i Danmark. Debattören inleder med att konstatera för 

läsaren att inte alla muslimer är extrema islamister, men om antalet muslimer i Danmark ökar 

så ökar islamisterna också ”det är en matematisk sanning”. Vidare står det i artikeln att en del 

flyktingar har med sig ett negativt kulturarv som utgör ett hinder för deras integration i det 

danska samhället. Detta kulturarv kan yttra sig ibland annat förtryck av kvinnor, en ovilja att i 

skolan acceptera blandning av könen, inte äta fläskkött eller att stanna hemma ifrån vissa typer 

av idrottsaktiviteter. Utgångspunkten för Madsen är att västerländska värderingar så som frihet 

från diskriminering är av yttersta vikt. Det går dock att vara dansk muslim och bli accepterad i 

samhällslivet.63 

 

I ett klipp som delades på Socialdemokraternas hemsida talar partiledare Mette Frederiksen om 

välfärdssamhället kopplat till migrationspolitiken. Hon menar att välfärdssamhället är hotat.64 

I videon inleder hon med att berätta att hon inte gillar den utveckling som Danmark har haft 

under de senaste åren som har lett till exempelvis parallellsamhällen och att ovälkomna 

värderingar strömmar in i Danmark och är olika de värderingar ”som binder Danmark 

samman”65.  Partiledaren menar att detta är grundbulten till att partiet väljer att lägga fram en 

ny migrationspolitik.66  

 

4.6 Migrationspolitik  

Migrationspolitiken har spelat huvudrollen på den politiska arenan under en lång tid runt om i 

Europa, inte minst sedan flyktingströmmen 2015. I samband med detta har opinionen och 

attityden när det kommer till just migrationspolitik påverkats och flera partier har ändrat sin 

linje när det kommer till migrationspolitik. 

 

                                                 
62 Politiken, Henrik Sass Larsen, ”Vi vil göre alt for at begraense antallet af ikkevestlige flygtinge og 

invandrarere”, 2015-09-18 
63 Jyllands-Posten, Christian Rabjerg Madsen, ”Bekaemp den negative kulturelle arv”, 2016-03-10 
64 Socialdemokratiet, Integrationspolitik: Den nye frihedskamp. (Hämtat 2018-05-13) 
65 Fritt översatt från danska  
66 Socialdemokratiet, Integrationspolitik: Den nye frihedskamp. (Hämtat 2018-05-13) 
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I en artikel från SvD presenteras det att den nordiska modellen för migrationspolitik håller på 

att omformas, i Danmark lutar Socialdemokraterna mot att endast ta emot kvotflyktingar och 

har som mål att högst 30% av alla människor i varje skola och bostadsområde ska ha ”icke-

västlig” bakgrund. Relationen mellan S i Danmark och Sverige är kärv och Peter Hummelgaard, 

S-ledamot i Folketinget menar att socialdemokraterna i Sverige måste ha ett svar i frågan om 

just migrationspolitik. I Sverige ogillas den danska linjen av ledande S-politiker. Sveriges 

civilminister Ardalan Shekarabi är oroad över den nya svängningen och typen av etniska 

uppdelningar: ”Det skulle få katastrofala effekter om vi började göra den här typen av etniska 

uppdelningar”.67
  

 

Även lokala politiker har kommenterat detta, Svenska Dagbladet skriver vidare i artikeln att 

Boel Godner (kommunalråd i Södertälje) menar att både Sverige och Danmark måste sluta göra 

skillnad på människor och människor. Godner kan dock inte se att förslaget angående högst 

30% ”icke-västliga” i varje bostadsområde och skola skulle bli aktuellt i Sverige. Under det 

senaste året har Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) återkommit till att ”i Sverige 

arbetar man”. I Sverige är Socialdemokraterna emot att samarbeta och förhandla med 

Sverigedemokraterna, Ardalan Shekarabi menar att Sverigedemokraterna och 

Socialdemokraterna är motsatser när det kommer till migrationspolitik.68   

  

4.6.1 Sverige  

I ett tal av Sveriges statsminister Stefan Löfven vid manifestationen för flyktingar 6 september 

2015 lyfte statsministern att Sverige måste agera. Statsministern börjar talet med:  

Miljoner människor är på flykt undan krig och fruktansvärd terror, människor som du 

och jag med drömmar och förhoppningar, men som tvingas fly undan bomber med sina 

barn i famnen. På vägen riskerar de sina liv – i trånga lastutrymmen, i containrar, i 

sjöodugliga båtar. Alla klarar sig inte. Alan, 3 år, sköljdes upp på stranden. Fasan, rädslan 

som denna lilla pojke upplevt, ska ingen någonsin behöva uppleva.69 

Löfven menar att EU måste öka sitt mottagande av kvotflyktingar och att Sverige måste göra 

sin del. Statsministern menar att tanken aldrig var att det europeiska samarbetet skulle leda till 

att stänga människor ute, utan det ska finnas lagliga vägar för att kunna söka asyl: ”Tanken var 

                                                 
67 SvD, Shekarabi: ”Katastrofala effekter om vi gör etniska uppdelningar, 18-02-24 
68 SvD, Shekarabi: ”Katastrofala effekter om vi gör etniska uppdelningar, 18-02-24 
69 Regeringskansliet, Tal av statsminister Stefan Löfven vid manifestationen för flyktingar, 2015-09-06 
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aldrig att medlemsländerna skulle ägna sig åt ett svarte-petter-spel där den med sämst politik 

kommer undan ansvar.”.70 

Statsministern gör en tillbakablick och nämner att det europeiska samarbetet började efter 

Europas världskrig och att organisationen då lovade att något sådant aldrig skulle ske igen. 

Statsministern använder en historisk metafor när han säger att murar aldrig får användas för att 

separera människor. Löfven avslutar talet med att säga att ansträngningen som vi ser idag så 

småningom kommer att bli en tillgång samt att han menar att Sverige ska fortsätta vara ett land 

som bär solodarieten som sin största stolthet.71 

Den 23 oktober släpper Socialdemokraterna ett pressmeddelande på sin hemsida, där regeringen 

kungör att de har enats med de borgerliga partierna gällande flera åtgärder i syfte att stärka 

asylmottagandet och stärka kommunerna när de ska etablera de nyanlända. En av de insatser 

som överenskommelsen gäller är att det ska betalas ut 10 miljarder kronor till kommuner och 

landsting under 2015 för att stärka välfärden. En annan överenskommelse är att alla kommuner 

ska ta emot asylsökande.72 Denna politik innebar även att den svenska utlänningslagen anpassas 

till EU:s miniminivåer och att tillfälliga uppehållstillstånd blir regel för samtliga 

skyddsbehövande asylsökande förutom kvotflyktingar.73 

 

Under 2017 hände ytterligare förändringar inom Socialdemokraterna. Då partiets ledning i 

början av 2017, meddelat att de inte vill gå ifrån den under 2015 antagna flyktingpolitiken utan 

vill förlänga denna till obestämd tid.  Detta meddelande menar då att de inte kommer att löpa 

ut 2019 - då den var tänkt att upphävas. Stefan Löfven kommenterar detta med: “Vi ska ha 

samma krav på nyanlända som andra arbetssökande”.74 

 

En ny flyktingpolitik presenterades 4 maj 2018 under parollen ”En trygg migrationspolitik”. 

Socialdemokraternas migrationspolitik får namnet ”En trygg migrationspolitik för en ny tid” 

och föreslår bland annat att den nya asyllagen ska vara konstant till dess att det finns 

gemensamma regler inom EU, att gränskontrollerna ska stå fast samt att ID-kontroller ska 

förstärkas vid behov, kraftigt utöka åtgärder för att kunna fastställa asylsökandes identitet. 

                                                 
70 Regeringskansliet, Tal av statsminister Stefan Löfven vid manifestationen för flyktingar, 2015-09-06 
71 Regeringskansliet, Tal av statsminister Stefan Löfven vid manifestationen för flyktingar, 2015-09-06 
72 Socialdemokraterna, Insatser för att klara flyktingkrisen, 2015-10-23 
73 Svenska Dagbladet, Svensson, Frida, Stiernstedt, Jenny, ”Sveriges nya migrationspolitik på EU:s lägstanivå”   
74 SVT, Juhlin, Johan, ”S-ledning vill bevara stram flyktingpolitik” 



  
 

28 

Vidare föreslås att avskaffa möjligheten för asylsökande att få uppehållstillstånd för att arbeta 

om individen har fått avslag som asylsökande. Möjligheten för kommuner att ge 

försörjningsstöd till den som har fått avslag ska avskaffas. Socialdemokraterna vill även öka 

stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa samt kräva att 

de länder som Sverige ger bistånd till ska vara tvungna att ta emot sina egna medborgare om de 

fått avslag på sin asylansökan i Sverige. Avslutningsvis vill Socialdemokraterna utöka FN:s 

internationella kvotflyktingsystem för att se till att ansvaret fördelas på fler länder och att 

Sverige ska driva på för att ge stöd åt fler länder att ta emot och integrera fler människor, även 

detta för att skapa ett kollektivt ansvar runt om i världen. 75 Under mandatperioden har det skett 

enorma svängningar i både opinion och ideologiska ståndpunkter. Under presskonferensen 

menar Stefan Löfven att Sverige ska ta emot sin andel och inte mer.76 

 

4.6.2 Danmark  

Sass Larsen menar i ett debattinlägg publicerat på Ekstrabladet att det är nödvändigt att 

begränsa antalet flyktingar som kommer till Danmark. Han menar att detta är nödvändigt för 

att kunna upprätthålla ett välfärdssamhälle som innefattar alla danskar. För att kunna skapa 

solidaritet mellan Danmarks invånare och de som har allra minst är en åtgärd som begränsar 

antalet flyktingar nödvändig. Larsen menar i sitt resonemang att om integrationen misslyckats 

och det kommer för många flyktingar till Danmark är det exempelvis de skolbarn som bor i de 

fattigaste stadsdelarna och som kommer ifrån socioekonomisk svag bakgrund som inte kommer 

att gynnas av ett generöst flyktingmottagande.77 

 

I tidningen BT skriver parlamentsledamot Peter Hummelgard att det är väldigt många 

människor som kommer från afrikanska länder till Danmark, utan att ha flytt från krig. Han 

anser att detta är ohållbart och utgör en belastning för samhället, då många människor kommer 

hit illegalt via vägar som drivs av människors som bedriver organiserad brottslighet. Skribenten 

menar att EU behöver hitta hållbara lösningar för migrationspolitiken gentemot Afrika, för att 

Medelhavet inte ska utnyttjas av flyktingsmugglare. Han lyfter vidare att de ekonomiska 

förutsättningarna i Afrika måste stärkas genom bistånd. För att detta ska bli verklighet behövs 

det investeringar inom bland annat jordbruket och handeln. Här kopplar skribenten an mot 

                                                 
75 Socialdemokraterna, ”En trygg migrationspolitik för en ny tid”, 4maj 2018 
76 Socialdemokraterna, ”En trygg migrationspolitik för en ny tid”, 4maj 2018 
77 Ekstrabladet, Henrik Sass Larsen, ” Sass til skuespilchef: 'Det er ikke fascisme at begrænse antallet af 

flygtninge'” 2016-01-18 (Hämtad 2018-05-17) 
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USA:s Marshall-hjälp som gavs åt länder efter andra världskriget. Texten avslutas med att 

understryka att migrationen till Europa måste begränsas och dess bakomliggande orsaker ska 

bekämpas, allt för att EU ska få en bättre inre sammanhållning.78 

 

I ett blogginlägg, som Socialdemokratiet länkar på sin hemsida, skrivet av Nicolai Wammen 

(förtroendevald för Socialdemokratiet, f.d. försvarsminister och tidigare Europaminister)79 

menar han att det finns otroligt mycket utmaningar inom området för migrationspolitik. Han 

beskriver ett scenario där problemen har funnits i många år. Orsaken att det är problem uppges 

vara att det har kommit fler människor till landet än vad de har klarat av att integrera. 

Integreringsproblemen beskrivs som att människor i allt för liten utsträckning lärt sig tala 

danska och allt för få människor har kommit ut på arbetsmarknaden. Skribenten avslutar med 

att konstatera att det är ett nytt parlamentariskt år under 2017 och att socialdemokratiska partiet 

är redo att börja arbeta med de utmaningar som de har identifierat.80  

 

DR rapporterar i början av 2018 att danska socialdemokraterna vill avskaffa möjligheten att 

söka asyl i Danmark. Förslaget har fått titeln ”Rättvist och realistiskt”. Istället ska människor 

kunna söka asyl i flyktingläger i väntan på svar. Partiledaren Mette Fredriksen menar på att 

detta ska bli ett mer humant flyktingsystem.81 Detta förslag stöds av Dansk Folkeparti, som är 

ett nationalistiskt, konservativt och högerpopulistiskt parti i Danmark samt den borgliga 

regeringens stödparti. I en intervju säger partiledaren för DF att partiet så snart som möjligt vill 

göra upp tillsammans med Socialdemokraterna och att regeringen inte nödvändigtvis behöver 

vara med i en eventuell uppgörelse. Utspelet har motiverats av Socialdemokraternas partiledare 

med att den största utmaningen i det samtida danska samhället är just integration. Dansk 

Folkepartis partiledare menar att det nya upplägget från Socialdemokraterna innehåller mycket 

av det som Dansk Folkeparti har kämpat för i flera år.82  

 

I det politiska programmet ”Retfærig og realistisk – en utlændingepolitik der samler Danmark” 

beskriver de danska Socialdemokraterna sin politiska ståndpunkt. I detta program finner vi 

bland annat att de danska Socialdemokraterna vill, helst i samarbete med andra EU-länder, 

                                                 
78 BT, Peter Hummelgaard Thomsen, ”S-profil med dyster forudsigelse: 'Hvis vi ikke gør noget nu, bukker vi 

under'” 2017-08-13 
79 Socialdemokratiet, Nicolai Wammen (Hämtad: 2018-05-15) 
80 Nyheder.tv2.dk Blog, Nicolai Wammen ”Her er 5 udfordringer Danmark står overfor lige nu” 
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81 Expressen, Danska Socialdemokraterna vill avskaffa möjligheten att söka asyl i landet, 2018 
82 Aftonbladet, Dansk Folkeparti stöder S utspel om asyl, 2018 



  
 

30 

skapa ett mottagningscenter utanför Europa. En människa ska således inte kunna söka asyl i 

Danmark utan ska göra det på ett mottagningscenter, om människan senare blir beviljad asyl så 

får denna komma till Danmark.  De som kommer till Danmark ska således bli skickade till detta 

mottagningscentret. Om de är flyktingar så får de skickas till detta FN-läger, om de är migranter 

kommer de att skickas till sitt hemland. Vidare föreslås ett tak, som ska bestämmas av 

parlamentet, över hur många ”ikke-vestlige” (icke-västliga) personer Danmark kan ta emot per 

år. Syftet är att få kontroll igen vilket ska leda till att Danmark själva ska kunna reglera 

tillströmningen till landet. Stramare krav vid familjeåterförening, inom detta ska det vara ett 

krav att en människa ska arbeta och bidra. Enligt förslagen ska det även finnas ett 

”hjemsendelsesreform” (hemsändelsereform) som kommer att säkra att de som har fått sin 

ansökan om asyl avslagen ska skickas hem. I förslaget läggs även vikten på att de danska 

gränskontrollerna ska upprätthållas och att Danmark själv ska kunna bestämma och kontrollera 

sina egna gränser. Programmet fortsätter med att trycka på att en människa först ska bidra till 

landet innan denna kan utnyttja välfärdssystemet, detta anses rimligt då den lika tillgången till 

välfärdslösningar (vård, skola, omsorg) måste kunna upprätthållas. Socialdemokraterna 

fortsätter med att fortsätta trycka på att alla i Danmark ska bidra till samhället, även de 

flyktingar som har tillfälliga uppehållstillstånd som ska skickas hem när deras hemländer tillåter 

detta.83 
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5 Analys 

 

I detta avsnitt kommer analysen av uppsatsens empiriska resultat att göras. För att öka 

läsbarheten kommer analysen att tematiseras på samma sätt som det empiriska resultatet.  

 

5.1 Historisk bakgrund  

Som det redovisas i det empiriska materialet har Socialdemokraterna i Sverige och Danmark 

en väldigt likartad historisk bakgrund. Både Socialdemokraterna i Sverige och Danmark har 

växt fram genom arbetarrörelsen och båda partierna profileras som ett arbetareparti och 

grundades i slutet av 1800-talet. Profilfrågan för Socialdemokraterna i både Sverige och 

Danmark har varit arbete, vilket kan vara en möjlig faktor till att partierna har dominerat 

politiken. Båda länderna är medlemmar i EU. Socialdemokratin har varit stor i både Sverige 

och Danmark och påverkat den politiska agendan samt samhällsutvecklingen i båda länderna. 

Socialdemokraterna hade ledande positioner under 1920-talet, i Sverige som regering och i 

Danmark som stödparti.  

Under den historiska bakgrunden kan det tydas som att länderna är likartade, de skiljer sig dock 

åt under en aspekt, nämligen utrikespolitiken. Tydligast blir detta under Olof Palme då han blev 

en frontfigur för engagemanget att motarbeta det rasistiska systemet Apartheid i Sydafrika. 

Denna typ av frontfigur inom internationell politik har inte Danmark haft. Detta faktum 

påverkar den politiska kulturen där skillnaderna blir markanta.  

 

5.2 Ideologisk utgångspunkt 

I kapitlet 4.2 som rör ideologisk utgångspunkt kan det utläsas att båda partierna bygger på 

samma ideologi: socialdemokratin. En ideologi innefattar oftast grundläggande värderingar och 

därigenom kan också människors handlingsmönster förklaras. I det empiriska materialet finns 

en tydlig koppling mellan båda partierna till arbetarrörelsen. Det finns även en tydlig koppling 

i partiernas ideologiska mål: 

Sverige: ”att minska klyftorna i samhället och att bygga en stark välfärd.” och ”av var och en 

efter förmåga, åt var och en efter behov” 

Danmark: ”vill främja alla likas rätt och står för alla människors lika värde, oberoende av kön, 

klass, religion eller etnisk bakgrund.” 
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I dessa utdrag kan det tydas som att partierna har samma ideologiska mål. Enligt det empiriska 

materialet har partierna även samma symboliska ros som står för gemenskap, kamp, socialism, 

tillväxt, mångfald och kultur. Partierna har således samma ideologiska utgångspunkt. Det kan 

således konstateras att Socialdemokraterna i Danmark och Sverige, enligt det empiriska 

materialet, har liknande ideologiska utgångspunkt.  

 

5.3 Ekonomisk utgångspunkt  

Sverige och Danmark är länder som är väldigt lika när det kommer till ekonomi, de har liknande 

förutsättningar och utmaningar. Även bruttonationalprodukten (BNP) per capita är liknande.  

Enligt diagrammen om BNP, i kapitlet som rör ekonomiska utgångspunkter, och information 

syns att Danmark och Sverige har liknande förutsättningar och utmaningar samt snarlika 

ekonomiska utvecklingar. I det empiriska materialet kan det utläsas att både Sverige och 

Danmark är beroende av utrikeshandel. Enligt diagrammen som presenterats i kapitel 4.3 syns 

att Sverige och Danmarks ekonomiska utveckling är liknande och har ungefär samma 

utvecklingskurva. 2014 Sveriges var BNP 59 180 USD, Danmarks var under samma år 62 549 

USD 2014. Under 2016 tappade båda länderna i ranking gällande BNP: Sverige hade 51 845 

USD, Danmark 53 579 USD. Danmark och Sverige är beroende av utrikeshandel och av en stor 

servicesektor.  

  

5.4 Politiskt system  

I det empiriska materialet återfinns att både Sverige och Danmarks politiska system bygger på 

proportionella val och att socialdemokratin varit dominerande i den politiska historian. Båda 

länderna är konstitutionella monarkier med parlamentarism och enkammarsystem. Sverige och 

Danmark är monarkier men statschefen har endast en ceremoniell, och således en mycket 

begränsad, roll i båda länderna. I det empiriska materialet återfinns även att både Sverige och 

Danmark traditionellt sätt har en blockpolitik med vänster- och högerblock.   

 

5.5 Politisk kultur  

I detta och följande kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten om andrafiering att 

användas. Andrafiering är, som tidigare nämnt i kapitlet om teoretisk utgångspunkt, att 

identifiera eller kategorisera en människa eller grupp som ”de andra”. Denna teori blir tydlig 

när ”vi” tillskriver ”dom” oönskade egenskaper som inte stämmer in på ”oss”. I kapitlet om 
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politisk kultur belystes att den politiska kulturen omfattar normer, attityder, värden, trossystem, 

verklighetsuppfattningar och känslor inför politikens fenomen men även självuppfattning och 

kunskapsnivå inom politiska frågor. I studien kommer begreppet ”politisk kultur” att innefatta 

synen på välfärd, samarbetsviljan gentemot andra partier samt hur politiska partier och dess 

företrädare ställer sig till migrationspolitik. 

 

I Sverige är politiken präglad av idén om ”folkhemmet”, ett begrepp som inte finns i Danmark. 

Idén om folkhemmet bygger, så som de redovisas i det empiriska materialet, på tanken om 

jämlikhet och genomsyras av att det inte ska finnas någon skillnad mellan människa och 

människa utan att alla ska få samma rättigheter. Folkhemmet ingår i, och påverkar således den 

politiska kulturen i Sverige. Beskrivningen av folkhemmet är ett hem där alla är välkomna och 

där alla ska ha ett gott liv. Enligt Fredrika Lagergren vill folkhemmet förverkliga en 

välfärdsstat. Folkhemmet skulle således kunna ses som motsatsen till andrafiering.  

 

Danmark är medlemmar i NATO, vilket skulle kunna vara ett uttryck för andrafiering, ”vi” 

måste samlas för att försvara oss mot ”dom”.  Danmarks politiska kultur har genomsyrats och 

påverkats av att landet har haft ett starkare högerblock, men trots detta har vänstern haft makten 

i form av minoritetsregering. Avsaknaden av starka regeringar har präglat det politiska klimatet 

i Danmark och skulle därför kunna påverka väljarstödet och den ideologiska identiteten hos 

väljarna. Sverige har dock, under lång tid, haft starkare regeringar, vilket i sin tur har orsakat 

en tydligare linje från partierna med starkare opposition. Detta har påverkat den politiska 

kulturen i både Sverige och Danmark och har således påverkat de båda partierna.  

 

Socialdemokraterna i Sverige har historiskt varit starkare än i Danmark. Länderna har inte heller 

samma typiska blockpolitik, även om Danmark, liksom Sverige, har en form av höger-vänster 

block, så har det i Danmark skett samarbeten med olika partier. Samarbeten har skett både till 

höger och vänster men i Sverige har man inte sträckt ut handen på samma sätt. I Sverige har 

samarbeten skett genom t.ex. Decemberöverenskommelsen, där syftet med samarbetet var att 

inte släppa in Sverigedemokraterna och att låta det största partiet föra sin politik. Ett sådant 

samarbete har inte skett i Danmark. Stefan Löfven har öppet tagit ställning att inte samarbeta 

med Sverigedemokraterna, i Danmark har inte samma ställningstagande gjorts gentemot Dansk 

Folkeparti.  
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I det empiriska materialet finns Stefan Löfvens regeringsförklaring från 2015, där 

statsministern lyfter vikten att Sverige ska skapas tillsammans och där vi tillsammans ska ta 

ansvar – inte bara för de som finns på samma geografiska yta som vi. Vidare menar han i den 

nationella samlingen ”Sverige tillsammans” att de som kommer till Sverige är en tillgång för 

Sverige och att de som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige. Stefan Löfven 

var även på plats under manifestationen ”Refugees welcome” samma år och lyfte då vikten av 

att alla länder i Europa ska samarbeta och ta emot flyktingar. Vidare sa han att ”mitt Europa 

bygger inga murar”. Detta skulle kunna ses som ett utryck för folkhemmet och således 

motsatsen till andrafiering.  

 

I det empiriska materialet skriver Henrik Sass Larsen att Danmark inte klarar av mer 

invandring. Vidare menar han att en stor flyktingström till Danmark skulle göra att 

välfärdssamhället i Danmark skulle ”undergrävas”. Sass Larsen kopplar även an till Sverige 

och menar att Danmark inte bör gå samma väg som Sverige och få en ”massinvandring”. 

Samtidigt som Sverige talar om ett gemensamt ansvar talar Danmark om en flyktingström som 

måste stoppas, här finns en tydlig skillnad på Socialdemokraterna i Sverige och i Danmark.  

 

24 november 2015 rapporterar SVT att regeringen i Sverige presenterar en ny lagstiftning vars 

syfte är att få färre asylsökande. Stefan Löfven menar att syftet är att skapa ”andrum” i svenskt 

flyktingmottagande. Detta andrum kan enligt andrafiering analyseras som andrum för ”oss” 

från ”dom”. Vidare lyfter Löfven att det smärtar honom att Sverige inte längre kan ta emot 

asylsökande på samma höga nivå, vilket i sin tur kan vara ett försök till att hålla fast om 

folkhemmet. I det empiriska materialet finns uppgifter om att Danmark under 2000-talet 

stramade åt sin flykting- och asylpolitik, vilket uppgavs bero på att partiet ville undvika att fler 

väljare gick till Dansk Folkeparti. Sveriges åtstramning skedde således 2015. I början av 2016 

skriver Christian Rabjerg Madsen  om normer och attityder som präglar den danska kulturen 

och hur vissas kulturer och normer inte är önskvärda i Danmark. Madsen menar att flyktingar 

för med sig en ”negativ kultur” som är skadlig för Danmark. Madsen sätter således, enligt teorin 

om andrafiering, migration i konflikt med ett välfungerande samhälle. Inom samma tidsram 

som Stefan Löfven talar om att det smärtar honom att Sverige inte klarar av att ta emot fler 

flyktingar så påstår Madsen att en del flyktingar har med sig en negativ kultur som inte är 

välkommen i Danmark.   
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I det empiriska materialet finns uppgifter om att regionala S-företrädare i Sverige är kritiska till 

den förda migrationspolitiken från 2018, företrädarna menar att den tillfälliga asylpolitiken med 

bl.a. tillfälliga uppehållstillstånd ska permanentas. Stefan Löfven kommenterar läget med att 

han inte vill att det som hände 2015 ska upprepas och vill istället att de människor som har fått 

stanna i Sverige ska kunna integreras med goda förutsättningar.  Det går att tolka det empiriska 

materialet utifrån andrafiering som att man vill ”vårt” bästa och att det är Sveriges välfärd som 

spelar roll. I det empiriska materialet menar Mette Frederiksen att välfärdssamhället är hotat, 

att det strömmar in ovälkomna värderingar i Danmark som hotar de värderingar som binder 

Danmark samman.  Inom samma tidsram som Stefan Löfven lyfter praktiska argument om att 

Sverige inte kan ta emot fler lyfter Mette Frederiksen att Danmark är hotat av ovälkomna 

värderingar.  

 

5.6 Migrationspolitik  

I det empiriska materialet uppges det att Stefan Löfven lyfte, i talet vid manifestationen 2015, 

att det är människor ”som du och jag” som flyr för sina liv. Statsministern visar öppet känslor 

inför situationen och säger att ingen människa ska behöva uppleva rädslan som dessa människor 

upplever. Vidare lyfter statsministern det historiska perspektivet på migrationspolitik och 

menar att murar aldrig får användas för att separera människor, han fortsätter med att 

människorna som kommer till Sverige nu kommer att bli en tillgång för Sverige. I det empiriska 

materialet lyfter parlamentsledamoten för Socialdemokraterna Peter Hummelgard att det är 

väldigt många människor som kommer från afrikanska länder till Danmark utan att ha flytt 

undan krig. Hummelgard menar att detta är ohållbart och en stor belastning för samhället. 

Löfven talar om hur Sverige ska ta ansvar och ta tillvara på tillgången i att det kommer 

människor till Sverige för att bygga upp det svenska folkhemmet, medan danska Hummelgard 

ser flyktingströmmen som något ohållbart, en stor belastning. Enligt andrafiering kan 

Hummelgards utryck ses som i att ”dom” kommer hit och är ett hot för ”vår” välfärd.  

 

Socialdemokraterna i Sverige lägger sig på EU:s miniminivå när det kommer till den svenska 

utlänningslagen och tillfälliga uppehållstillstånd blir regel för samtliga skyddsbehövande 

asylsökande förutom kvotflyktingar. Under 2017 meddelar Socialdemokraterna i Sverige att 

partiets ledning inte vill gå ifrån den flyktingpolitik som antogs 2015 utan istället vill förlänga 

denna på obestämd tid. Stefan Löfven kommenterar detta med “vi ska ha samma krav på 
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nyanlända som andra arbetssökande”. Det Stefan Löfven säger i citatet går att tolka att SAP har 

förändrat en jämförelsevis generös flyktingpolitik. Detta skulle kunna tolkas som att Sverige 

har börjat närma sig systerpartiet i Danmark med dess restriktiva flyktingpolitik. De danska 

Socialdemokraterna rapporterar i början av 2018 att de vill avskaffa möjligheten att söka asyl i 

Danmark, människor ska istället kunna söka asyl i flyktingläger i väntan på svar. Detta 

motiveras av partiledaren med att integrationen är den största samtida utmaningen för Danmark. 

Detta förslag är något som Dansk Folkeparti har kämpat för i flera år och välkomnar. Inom 

ramen för andrafiering kan denna politik tolkas som att ”de andra” inte är välkomna till ”oss”, 

de får stanna där borta. Partiledaren motiverar själv ”de andra” som ett hot mot välfärden när 

hon uttrycker sig med att säga att integration är det största hotet mot det samtida Danmark.  

 

Henrik Sass Larsen menar i ett debattinlägg publicerat av Ekstrabladet att det är nödvändigt att 

begränsa antalet flyktingar som kommer till Danmark. Han stället migration i konflikt med 

välfärdssamhället, enligt andrafiering ”dom” hotar ”vårt” välfärdssamhälle. 2017 skrevs ett 

blogginlägg av Nicolai Wammen  där han menade att de problem som har funnits i Danmark i 

flera år har uppkommit på grund av att det har kommit fler människor till Danmark än vad 

landet har kunnat integrera. Wammen påstår att problemen i Danmark är på grund av att ”någon 

annan” inte tillhör ”oss”, vilket är ett tydligt uttryck för andrafiering. Vidare presenterar de 

danska Socialdemokraterna 2018 förslag om att ha som mål att högst 30% av alla människor i 

varje skola och bostadsområde ska ha icke-västlig bakgrund. Detta är tydlig retorik av 

andrafiering där de danska Socialdemokraterna delar upp människor i västliga och icke-västliga 

och dessutom väljer att sätta ett tak på hur många av ”dom andra” som får bo inom ett visst 

område. De svenska Socialdemokraterna gillar inte den danska linjen och Ardalan Shekarabi är 

oroad över den nya svängningen och kommenterar detta med: ”Det skulle få katastrofala 

effekter om vi började göra den här typen av etniska uppdelningar”. Även Boel Godner 

(kommunalråd i Södertälje) menar att både Sverige och Danmark måste sluta göra skillnad på 

människor och människor. Detta visar på att de svenska och danska Socialdemokraterna är olika 

när det kommer till migrationspolitik.  

 

Socialdemokraterna i Sverige presenterade en ny flyktingpolitik 4 maj 2018 under parollen ”En 

trygg migrationspolitik för en ny tid”, redan i titeln sägs att någonting nytt har hänt. I denna 

politik presenteras bland annat att gränskontrollerna ska stå fast samt att ID-kontroller ska 

förstärkas vid behov, kraftigt utöka åtgärder för att kunna fastställa asylsökandes identitet. 

Dessa förslag är uttryck för andrafiering, ”vi” måste se till att skydda oss mot ”dom” genom 
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gränskontroller, och en strävan att slå vakt om Sveriges välfärd. Vidare föreslås att avskaffa 

möjligheten för asylsökande att få uppehållstillstånd för att arbeta om individen har fått avslag 

på sin asylansökan. Möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd till den som har fått 

avslag ska avskaffas och Socialdemokraterna vill även öka stödet för säkerhet och humanitära 

förhållanden i flyktingläger utanför Europa samt kräva att de länder som Sverige ger bistånd 

till ska vara tvungna att ta emot sina egna medborgare om de fått avslag på sin asylansökan i 

Sverige. Socialdemokraterna vill även behålla de tillfälliga uppehållstillstånden, någonting som 

Socialdemokraterna tidigare satt ett begränsat tidsrum för. Argumenten som används är 

praktiska ”Sverige klarar inte mer” och det lyfts en strävan att skapa ett kollektivt ansvar runt 

om i världen.  

 

Socialdemokraterna i Danmark presenterade ett program vid namn ”Rättfärdigt och realistiskt 

– en migrationspolitik som samlar Danmark”. I detta program föreslås mottagningscenter 

utanför Europa. Partiet föreslår ett tak över hur många icke-västliga som Danmark kan ta emot 

per år. Partiet använder sig av begreppet icke-västlig som är ett begrepp som går att koppla till 

andrafiering där de icke-västliga är dom andra. Vidare föreslås stramare krav vid 

familjeåterförening, med krav på att en människa ska bidra till samhället innan denna kan ta del 

av välfärden. Det föreslås även en hemsändelsereform som syftar på att säkra att de som fått 

avslag faktiskt åker hem till sitt hemland. Tonvikten läggs i programmet på att de danska 

gränserna ska kontrolleras av just Danmark.  
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6 Avslutande diskussion  

 

6.1 Slutsats  

En väsentlig aspekt att lyfta är att denna studie är en kandidatuppsats, med begränsat omfång. 

Således innefattar studien också ett begränsat empiriskt material, det är därför svårt att dra 

generella slutsatser. Studiens frågeställningar är: 

 

- Hur har Socialdemokraternas migrationspolitik utvecklats i Sverige jämfört med 

Danmark från 2014 till 2018?  

 

- Hur kan dessa partiers migrationspolitik förklaras? 

 

Perspektivet och syftet har varit att undersöka utifrån ett nationellt perspektiv. Detta har också 

gjorts. Empiri har inhämtats från båda ländernas olika medier och presenterats i kronologisk 

ordning för att ge en bild av utvecklingen av migrationspolitiken. Emellertid är det 

problematiskt att med den mängd empiriskt material som ryms i en C-uppsats att dra generella 

slutsatser. Därför kommer inte heller några generella slutsatser göras. Frågan om 

migrationspolitik är komplex, för att ge en rättvis bild av båda ländernas migrationspolitik bör 

en större studie göras. 

 

Enligt MSSD så är Socialdemokraterna i Danmark och Sverige lika i aspekterna historisk 

bakgrund, ideologisk utgångspunkt, ekonomisk utgångspunkt samt inom ramen för politiskt 

system. Vidare har Socialdemokraterna i Danmark och Sverige en olikartad politisk kultur som 

sedan kan förklara att de även har en olikartad migrationspolitik. I Sverige är politiken präglad 

av idén om folkhemmet, detta begrepp finns inte i Danmark. Idén om folkhemmet bygger, så 

som de redovisas i det empiriska materialet, på tanken om jämlikhet och genomsyras av att det 

inte ska finnas någon skillnad mellan människa och människa utan att alla ska få samma 

rättigheter. I Danmark har den politiska kulturen präglats av minoritetsregeringar och därmed 

lett till att partierna har samarbetat i större utsträckning än i Sverige. I Sverige har partier 

samarbetat genom t.ex. Decemberöverenskommelsen, där syftet med samarbetet var just att inte 

släppa in Sverigedemokraterna och att det största partiet skulle få föra sin politik. Ett sådant 

samarbete har inte skett i Danmark. Den politiska kulturen som presenteras i analysen visar att 

samtidigt som Sverige talar om ett gemensamt ansvar så talar Danmark om en flyktingström 
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som måste stoppas, här finns en tydlig skillnad på Socialdemokraterna i Sverige och i Danmark.  

Inom samma tidsram som Stefan Löfven talar om att det smärtar honom att Sverige inte klarar 

av att ta emot fler flyktingar så påstår Madsen att en del flyktingar har med sig en negativ kultur 

som inte är välkommen i Danmark. Inom samma tidsram som Stefan Löfven lyfter praktiska 

argument om att Sverige inte kan ta emot fler lyfter Mette Frederiksen att Danmark är hotat av 

ovälkomna värderingar. Den politiska kulturen skiljer sig således åt inom Socialdemokraterna 

i Sverige och Socialdemokraterna i Danmark. I den politiska kulturen kan det utläsas att Stefan 

Lövfen värnar om folkhemmet, även utanför Sveriges geografiska gränser. Utifrån analysen 

görs det klart att Löfven talar om hur Sverige ska ta ansvar och ta tillvara på tillgången som blir 

av att det kommer människor till Sverige för att bygga upp det svenska folkhemmet, medan 

Hummelgard i Danmark ser flyktingströmmen som något som är ohållbart samt en stor 

belastning. Enligt andrafiering kan Hummelgards utryck ses som i att ”dom” kommer hit och 

är ett hot mot ”vår” välfärd. I Danmark ser vi argument om välfärden, att migration ska vara 

något som står i konflikt med en stabil välfärd. I Sverige ser vi inte samma retorik och samma 

motsättning.  

 

Socialdemokraterna fokuserar mycket på välfärd och ser detta som en konsekvens av ett 

välfungerande samhälle med en stabil ekonomisk tillväxt och en lämplig 

arbetsmarknadsmodell. En ickefungerande migrationspolitik skulle kunna ses som ett hot mot 

politiken som bygger på just välfärd inom landet. Detta leder i sin tur till att partiet vill ha en 

fungerande migrationspolitik utan för stora konsekvenser på välfärdssamhället. Motsättningen 

till andrafiering är i studien folkhemmet. Ju mer utav det så kallade folkhemmet det finns desto 

mindre andrafiering, när denna viktiga aspekt brister inom socialdemokratin så växer tanken 

om ”vi och dom”, även kallat andrafiering. Studien är uppdelad enligt en tidsram med en 

kronologisk ordning, således har en tidsaspekt lagts in i studien. I denna tidsaspekt kan det 

utläsas att Danmark har haft en stramare migrationspolitik än Sverige under lång tid, och att 

Danmarks migrationspolitik har bestått av i stort sett samma argument. I det empiriska 

materialet finns uppgifter om att Danmark under 2000-talet stramade åt sin flykting och 

asylpolitik, vilket uppgavs bero på att partiet ville undvika att fler väljare gick till Dansk 

Folkeparti. Sveriges åtstramning skedde 2015 men var kopplad till praktiska argument och en 

vädjan att omvärlden skulle ta större ansvar. 

 

Socialdemokraterna i Sveriges migrationspolitik har förändrats mellan 2014 och 2018. Detta 

kan bero på ett fasthållande av folkhemmet men när det senare kom en yttre faktor 



  
 

40 

(flyktingströmmen 2015) blev denna koppling svagare och gav utrymme för andrafiering. Även 

om migrationspolitiken inom Socialdemokraterna i Sverige och i Danmark har närmat sig 

varandra så finns tydliga skillnader i retoriken. I Sverige används praktiska argument medan 

det i Danmark används argument som ställer migration och välfärd i konflikt med varandra. En 

möjlig komponent till detta är att Socialdemokraterna i Sverige håller på att lämna en viktig 

komponent.  

 

Denna studie heter ”En realistisk migrationspolitik för en ny tid? En komparativ studie om 

migrationspolitik inom Socialdemokraterna i Sverige och Danmark”. Rubriken kommer sig av 

användandet av ordet ”realistiskt” i Socialdemokraterna i Danmarks program ”Rättfärdigt och 

realistiskt – en migrationspolitik som enar Danmark” samt Socialdemokraterna i Sveriges 

användande av termen ”en ny tid” i sitt program ”En trygg migrationspolitik för en ny tid”. 

Enligt teorin om andrafiering och begreppet om folkhemmet kopplat till välfärd så kan det tydas 

som att den nya politiken är realistisk för de som inte är ”dom andra” (för att använda de danska 

Socialdemokratiets ordval: icke-västliga). Politiken i den nya tiden är realistisk för de som inte 

hotar välfärden i det egna landet.  

 

Efter detta kapitel anses frågeställningarna ”Hur har Socialdemokraternas migrationspolitik 

utvecklats i Sverige jämfört med Danmark från 2014 till 2018?” och ”Hur kan dessa partiers 

migrationspolitik förklaras?”  besvarade.   

 

6.2 Vidare forskning  

Vidare forskning skulle kunna innebära att en kommande studie studerar språkbruket i 

exempelvis Socialdemokraterna i Danmark och Sverige, underlag för detta skulle exempelvis 

kunna vara talen som framförs på första maj. En annan möjlig vidare forskning skulle kunna 

vara att undersöka hur integreringen sker i de valda länderna och hur de olika partierna agerar 

för att integrera nyanlända.  Att ta in ännu mer politisk kultur, i form av yttre påverkan av andra 

ideologier, hade varit ett intressant ämne för vidare forskning.  
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7 Sammanfattning  

 

Människor flyr världen över för sina liv varje dag som ett resultat av konflikter, kriser och 

ekonomiska intressen. Resultatet av detta har varit att det har kommit stora flyktingströmmar 

till Europa, den mest uppmärksammade var under hösten 2015. I samband med denna har 

migrationspolitiken satts på dagordningen för de allra flesta partier, oavsett ideologisk 

bakgrund. Sverige och Danmark är grannländer men är även lika på många andra sätt, bland 

annat historiskt, kulturellt och socioekonomiskt. Denna studie har behandlat 

Socialdemokraterna i Sverige och Danmarks politiska utveckling när det kommer till 

migrationspolitik under tidsramen 2014-2018, vilket har valts då det 2015 kom en stor 

flyktingström till Europa och trycket blev hårt på länderna som tog emot flyktingar. Under 

tidens gång sågs en allt mer stramare migrationspolitik, över hela Europa. Dansk 

migrationspolitik har länge varit stramare än den svenska migrationspolitiken. Danmark är 

således intressant att jämföra med Sverige då de är ett land som liknar Sverige på många sätt 

och samtidigt har migration på den politiska agendan. Men skiljer dom sig åt efter 2015? 

Frågeställningarna ”Hur har Socialdemokraternas migrationspolitik utvecklats i Sverige 

jämfört med Danmark från 2014 till 2018?” och ”Hur kan dessa partiers migrationspolitik 

förklaras?” besvaras genom att komparera Socialdemokraterna i Sverige och 

Socialdemokraterna i Danmark. Detta har gjorts enligt modellen Most Similar System Design 

(MSSD) med kontrollvariablerna historisk bakgrund, ideologisk utgångspunkt, ekonomisk 

utgångspunkt samt politiskt system. Förklaringsvariabeln är politisk kultur och den beroende 

variabeln är migrationspolitik. Det empiriska materialet har sedan komparerats i enlighet med 

MSSD och ställts mot det teoretiska begreppet andrafiering. Slutsatserna som dras i uppsatsen 

är baserade på att den beroende variabeln migrationspolitik styrs av förklaringsvariabeln 

politisk kultur.  
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