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Abstract  
  

This study presents the Social Democratic Party change in the migration policty between 

the period of 2014 until today. The Essay describes and focuses on whether the Swedish  

Social Democratic Party’s migration policy is still in the same direction regarding 

solidarity, justice and solidarity, since these three core values constitute social democracy 

based on their party program. Through the party program, election, manifestos and 

government declarations, this study reveals that the social democratic migration policy 

has changed and become more restrictive during the later period, but that the Social 

Democracy as an ideology overall still stands and preaches about the same values 

regarding solidarity, equality and justice.  
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Begreppslista  

  

Idé - En idé är en (plötsligt uppkommande) tanke som ger en första överblick eller 

utgångspunkt över visst område eller för visst resonemang.  

  

  

Ideologi - Ideologi betecknar i allmänna ordalag en åskådning, alltså en samling idéer, 

ofta om samhället.  

  

  

Socialdemokrati - Socialdemokrati är en stor politiskt reformistisk riktning 

inom arbetarrörelsen, som vill verka för demokrati (ibland definierat som 

politisk, social och ekonomisk demokrati) och eftersträvar en jämlikare 

inkomstfördelning med hjälp av den socialistiska ideologins princip.   

  

  

Rättvisa - Rättvisa är ett filosofiskt begrepp som förekommer inom flera andra 

områden. Finns ingen direkt definition på vad rättvisa är.   

  

Solidaritet - Solidaritet syftar på sammanhållning mellan olika människor inom grupper, 

klasser, nationer eller hela världen. Sammanhållningen innebär att man är beredd på att 

ställa upp eller hjälpa  till gemenskapen.   

  

Jämlikhet  -  Jämlikhet eller social jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor 

inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, 

att alla människor är lika mycket värda  
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1. Inledning      

1.1 Solidaritet eller kompromiss?   

Sverige har under många år varit världsledande i sin humana politik, detta främst genom 

socialdemokraterna och deras uppbyggnad av välfärdsstaten och den så kallade “ 

svenska modellen” där sociala förmåner och ekonomisk trygghet reflekterar partiets 

politik. Socialdemokraterna är även det partiet som flitigt använder sig av orden 

solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Dessa tre ord är kärnan i den socialdemokratiska och 

vägledning för hur socialdemokratin bör bildas. Partiet vann valet 2014 med 31,01 %av 

rösterna vilket skapade en hel del debatter i landet, efter åtta år med en borgerlig 

regering hade Sverige en socialdemokratiskt ledd regering för första gången sedan 2006 

som då leddes av Göran Persson1.   

  

2013 antog partiet något som kallades för framtidskontraktet där mycket utav den 

socialdemokratiska politiken skulle förbättras, områden och frågor som rör miljö, jobb 

och vården genomsyras på programmet för en bättre och rättvisare Sverige.2 2014 

innebar förändringar för Sveriges politik och många frågetecken kring 

regeringsbildandet var ett faktum. Socialdemokraterna saknade majoritet i riksdagen 

och blockpolitiken var fortfarande något som existerade.  

  

Med Stefan Löfven i spetsen lyckades socialdemokraterna tillslut få makten, men inte 

utan kostnad. Decemberöverenskommelsen som innebar att partierna som ingick i 

alliansen skulle släppa fram en minoritetsregering så länge regeringen som då bestod av 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle släppa fram högerblockets budget för att 

utesluta Sverigedemokraterna.   

Det inget av partierna var beredda på i form av politik eller resurser var flyktingkrisen 

som drabbade Europa och Sverige 2015. 162 877 nya asylsökande under 2015 där 

många fortfarande väntar på besked om uppehållstillstånd. Krisen ledde till att Sverige 

stängde och begränsade sina gränser under den socialdemokratiskt ledda regeringen 

samtidigt som partiet i sitt valprogram skriver i området gällande  

  
1 Statistik för det nationella  valet 2014  
https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html  
2Socialdemokraternas partiprogram som antogs av partikongressen 2013  
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640bb6/1568881590567/framtidskontraktet.pdf  

  

https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html
https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640bb6/1568881590567/framtidskontraktet.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640bb6/1568881590567/framtidskontraktet.pdf
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utrikes/migrationspolitiken att “Den som är i behov av skydd ska få en fristad i vårt 

land”.3  

1.2 Problemformulering  
På många håll hör man att socialdemokrati är solidaritet. I socialdemokraternas 

partiprogram riktar man in sig på ett jämställt och rättvist Sverige och en rättvis värld 

oavsett om du bor i Sverige eller om du bor på andra håll så ska man stå upp för och 

med människor. På senare har socialdemokratin förändrats, inte bara som politik men 

också som ideologi. Efter krisen 2015 som ingen var redo för eller beredd på skapades 

skiljaktiga meningar inom partiet men också utanför.    

Många argumenterade för att Sveriges resurser inte alls räcker till och gränserna bör 

hållas stängda medan andra påpekade att solidaritet inte ligger i att stänga gränser för 

folk som var i behov av skydd vilket också socialdemokraterna skrev i sitt valmanifest 

från 2014, att den som är i behov av skydd ska också få en fristad i vårt land. Än idag 

saknar många ett besked från sin asylansökningar och många har även hamnat i en så 

kallad gråzon i väntan på sina uppehållstillstånd.   

Men hur solidarisk är egentligen socialdemokraternas migrationspolitik och hur har den 

förändrats över åren?    

1.3 Avgränsningar   
För att den föreliggande studien ska vara genomförbar har jag valt att avgränsa arbetet 

där arbetet kommer fokuseras utifrån det svenska socialdemokratiska partiet. Kärnan i 

arbetet kommer först och främst vara kring Socialdemokraternas migrationspolitik 

och hur denna har förändrats mellan åren 2014 fram tills idag.    

Fokus för arbetet kommer därmed att ligga perioden 2014- fram tills idag där 

socialdemokraterna haft en period av politisk oroligheter inom partiet, med 

regeringskris, flyktingkris samt olika typer av utmaningar där partiet leds av Stefan 

Löfven fram tills idag.  

  
3 Valmanifestet inför valet 2014;  
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest -2014.pdf  

  

  

  

  

1.4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studien är att ta reda på och få en konkret bild över hur den 

socialdemokratiska ideologin inom området för migrationspolitik har förändrats från 

år 2014 fram tills idag, men också för att få en uppfattning om den migrationspolitiken 

https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
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de bedriver står i samklang med de riktlinjer som partiet har antagit i form av 

solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Detta med utgångspunkt och hjälp i form av den 

socialdemokratiska ideologin. Undersökningen kommer således att undersöka den 

idémässiga politiken, delvis den politiken som de vill praktisera i form av valmanifest, 

partiprogram samt regeringsförklaringar.    

Arbetet kommer att besvara följande frågeställningar:    

1. Hur har den socialdemokratiska migrationspolitiken förändrats mellan 

åren 2014 fram tills idag?    

2. Är den socialdemokratiska migrationspolitiken i överenstämmelse med 

deras idé om solidaritet, jämlikhet och rättvisa?  

  

1.5 Disposition  
Uppsatsens disposition kommer ske på följande sätt, första delen av uppsatsen kommer 

ni kunna läsa inledningen där syfte, problemformulering samt frågeställningar tas upp. 

Den andra delen av uppsatsen kommer själva kärnan av arbetet att presenteras i form av 

teorin samt den tidigare forskningen som existerar inom mitt forskningsområde. Den 

tredje delen behandlar metoden i form av tillvägagångsättet, insamling av empiriskt 

material källkritik och analysens genomförande. I den fjärde delen av uppsatsen 

kommer ni finna resultatet som gjorts utifrån de frågeställningar uppsatsen är ute efter 

att besvara. I den femtedelen av uppsatsen kommer ni att kunna läsa analysen av 

resultatet för att i forskningens sista del läsa slutsatsen.   

  

2. Teori  

2.1 Tidigare forskning  

Tidigare forskning kring Socialdemokraternas ideologiska förändringar har riktats sig in 

på hur socialdemokrati som idé har förändrats efter den nya eran på socialdemokratin. 

Den nya eran av politik växte fram under den så kallade tredje vägen där 

socialdemokratin allt mer under 80-talet fick en nytt liberalt tankesätt, där 

privatiseringar och avregleringar och privatisering av ekonomin var ett faktum.4   
Henry Pettersson som tidigare disputerat vid Örebros universitet skriver i boken  

“Studier i rött; socialdemokratins idéer” att den svenska socialdemokratins 

grundläggande idéer och värderingar inte endast går att finna i den klassiska idén 

kring socialdemokrati.5 Men han anser därmed att den svenska socialdemokratin är till 

väljarandel och regeringsinnehav det mest inflytelserika socialdemokratiska partiet till 

skillnad från de övriga socialdemokratiska partierna i världen. Pettersson menar att 

framgången av den socialdemokratin som vi ser idag har vilat på tre centrala 

värderingar och idéer där hans definition är pragmatism, modernism och jämlikhet.6    
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Vidare menar Petterson att den tredje vägens politik som präglade Sveriges politik i 

slutet av 80-talet kan ses som en reform kopplat till modernisering men att rättvisa, 

jämlikhet och trygghet även i benämning av solidaritet är det spåret vi fortfarande 

ser kvar av de traditionella ideologiska värderingar partiet har.    

En annan forskning som för uppsatsen är intressant  är forskningen som William  

Lindgren och Jonna Sandström vid Göteborgs universitet bedrivit och avhandlat på  

Mastersnivå. Forskningen “ Från öppna hjärtan till stängda gränser - en studie om den 

svenska migrationspolitiska diskursen”. I uppsatsen tar författaren upp hur debatten och 

tonen kring migrationspolitiken förändrades mellan åren 2015-2017 då den humanitära  

  
4 Nationalencyklopedin, Tredje vägens politik.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tredje-vägens-politik (hämtad 2019-12-08)  
  
5 Pettersson, H. Studier i rött; Socialdemokratins idéer. 2005. S. 8   
6 Petterson, H. Studier i rött; Socialdemokratins idéer. 2005. S. 9  

  

krisen för Europa var som värst. De har tagit utifrån lagförslag, riksdagsdebatter samt 

regeringsförklaring utifrån både Socialdemokraterna och Moderaterna hur den svenska 

tonen gällande migrationspolitiken förändrades. De menar både socialdemokraterna och 

moderaterna från att ha en human och solidarisk migrationspolitik började istället att 

stänga sina gränser genom reformer i migrationspolitiken.7  

  

2.2 Val av teori   
Henry Pettersons tankar och idéer angående socialdemokratin utifrån “Studier i rött - 

socialdemokratins idéer” samt Anthony Giddens teori kring den tredje vägens 

socialdemokrati i “Tredje vägen - en förnyelse av socialdemokratin“ kommer att ligga 

till grund för uppsatsen teoretiska inramning. Främst kommer Henry Petterssons 

benämning kring socialdemokrati att användas till att redogöra för teorin i sin helhet, 

men kommer även att använd mig av Anthony Giddens “tredje vägens socialdemokrati  

“ för att få in den nya inriktningen av socialdemokrati som präglar dagens politik idag i 

Sverige.   

Valet av dessa teorier och tänkare gjordes främst utifrån uppsatsen syfte och 

frågeställningar som ska besvaras men även på grund av att dessa två personer är 

viktiga inom den socialdemokratiska forskningen. Förövrigt kommer en liten bakgrund 

till teorin socialism i allmänhet att tas upp.    

  

2.3 Socialism uppkomst och socialdemokratins rötter  
Socialdemokratin föddes ur skuggan av socialism, socialism myntades av Karl Marx 

(1818-1883)  under 1800-talet där han grundade idén kring socialism, där idéerna sedan 

utvecklats till olika inriktningar inom ideologin. Klassiska tankar inom 
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socialdemokratin betonas oftast genom rättvisa, jämlikhet och trygghet speciellt inom 

den svenska socialdemokratin. Begreppet trygghet kom sedan att benämnas som 

solidaritet under 60-talet och 70-talet.   

  
Socialdemokrati benämns även som en internationell rörelse som i demokratiska former  

  
7 Lindgren, W & Sanström J. “ Från öppna hjärtan till stängda gränser; en studie om den svenska migrationspolitiska diskursen”  
Masteruppsats via Göteborgs universitet. 2017. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/51498/1/gupea_2077_51498_1.pdf (Hämtad 

2019-12-08)  

vill verka för en planmässig ekonomisk hushållning som är under samhällets ledning, de 

vill även verka för en rättvis fördelning av tillverknings resultatet men även rättvis 

reformering av sociala och kulturella aspekter8.    

I slutet av 80-talet började socialdemokratiska partier att avlägsna sig från den 

traditionella idén kring socialdemokrati, detta var till följd av nyliberalismens uppkomst 

som även kallas för “tredje vägens socialdemokrati” men också till följd av 

socialismens problem där man ville ha en  tydlig revolution för att uppnå sitt mål. Det 

finns olika system på hur reformen förändrades och Anthony Giddens menar att det 

finns fyra modeller eller system.   

Det brittiska systemet som banade väg för den nya socialdemokratiska inriktningen med 

Tony Blair i spetsen fokuserade mycket på social service och hälsovård för 

medborgarna, men valde även att ha inkomstrelaterade förmåner. Medan den modellen 

vi är vana vid i Skandinavien valde istället att fokusera på höga skattebaser och en 

allmän inriktning där förmåner inte baseras på din inkomst, istället valde man att 

finansiera statliga och offentliga tjänster för alla. Det mellaneuropeiska systemet har 

enligt Giddens relativt lågt utvecklade sociala tjänster, men att det finns ett rikligt utbud 

av andra förmåner. Sedan finn den sydeuropeiska modellen som innebär att formen 

påminner Giddens om den mellaneuropeiska modellen men ännu mindre bearbetad och 

mindre samt lägre stödnivåer.9   

  
Man ska även ha i åtanke att klassisk socialdemokrati samt nyliberalism, även om den 

nya modellen av socialdemokrati är en kompromiss, är två olika politiska filosofier.  

Dessa punkter menar Giddens visar hur den klassiska socialdemokratin gentemot  

nyliberalismen skiljer sig.10  

  

  

  

Figur 1: Idealmodellen  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/51498/1/gupea_2077_51498_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/51498/1/gupea_2077_51498_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/51498/1/gupea_2077_51498_1.pdf
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Klassisk socialdemokrati (den gamla 

vänstern)  

Thatcherism eller nyliberalism (den 

nya högern)  

  
8 Nationalencyklopedin, socialdemokrati. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialdemokrati (hämtad 2019-12-11) 
9 Giddens, A. “ Tredje vägen - om förnyelsen av socialdemokratin”. (1999). S.16  
  
10Giddens, A. “Tredje vägen - om förnyelsen av socialdemokrati” (1999). S.17  

En genomgripande statlig inblandning  Minimal statlig inblandning  

Statligt dominans över civilsamhället  Självgående civilsamhälle  

Kollektivistisk orientering  Marknadsorienterad  

Keynesiansk politik + korporatism  Auktoritär inställning i moraliska frågor 

samt en stark ekonomisk individualism  

En begränsad fri marknad  Arbetsmarknaden ska sköta sig själv  

Stark jämlikhetssträvan  Acceptans av ojämlikhet  

En omfattande välfärdsstat som ska ta 

hand om sina medborgare med mottot  

“från vaggan till graven”   

Traditionell nationalism  

Linjär modernisering  Linjär modernisering  

Låg miljömedvetenhet*  Låg miljömedvetenhet*  

Internationalism  Realistisk syn på världsordningen  

  

2.3.1 Henry Pettersson – definition av socialdemokrati  

Termen “socialdemokrati” har i historien använts för att benämna två olika fenomen, 

delvis en ideologisk riktning inom socialismen11 där Karl Marx (1818-1883) var en av 

de tidigare grundfäderna till ideologin. Den andra delen definierades  huvudsakligen 

som en samling inom den europeiska partifamilj med vissa karaktäristiska 

organisatoriska drag.12 Bildning kring socialdemokratiska partier som gör att de skiljer 

sig från den klassiska idén  kring socialismen menar Olofsson på att de är specifika 

kombinationer av en arbetarklassstruktur, en reform av fackliga rörelser.13  

Socialdemokrati kan därmed både betraktas som ett slags idéinriktning för den folkliga 

radikala socialistiska traditionen men också ses som en idériktning och gränsen mellan 

socialism (marxism) och liberalism. Själva begreppet socialdemokrati har ursprung i 

Eduard Bernsteins revisionism som var kritik riktade mot Marx idéer, där Bernstein 

kritiserade Marx vad forskare uppfattat på tre punkter utifrån vad som är moralisk, 

politiskt och ekonomisk kritik.14 Socialdemokratin skiljning ifrån den klassiska 

socialismen (Marx) vad gällande förändringar att reformer snarare än revolution är en  

 11 Petterson, H. Studier 

i rött - socialdemokratins idéer. (2005). S. 11   

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
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12 Petterson, H. Studier i rött - socialdemokratins idéer. (2005). S.11  
13 Petterson,H. Studier i rött - socialdemokratins idéer. (2005). S.11   
14Petterson,H. Studier i rött - socialdemokratins idéer. (2005). S.11  

  

viktig redskap till att uppnå en hållbar politik i längden, där Eduard Bernstein menar på 

att den faktiska positionsflyttningar framåt i inflytande och den samhällspåverkan via 

dagspolitiken är viktigare än själva slutmålet.   

  

“Rörelsen är allt, målet intet “15  

(Eduard Bernstein via Henry Pettersson)  

Idéerna som förenar socialdemokratin med socialliberalismen har preciserat av Terrence 

Ball och Richard Dagger som humanism, rationalism, sekularisering, framstegstro och 

universalism där dessa begrepp förklaras följande:   

  

1. Humanism är tron att människan och människorna utgör den yttersta grunden för 

samhället.  

2. Rationalism är ett uttryck som förklarar människosyn samt en verklighetssyn.   

3. Med sekularisering menar man vidare att särskilja mellan det världsliga (politik) från 

det andliga (religion) och menar på att dessa två inte ska blandas.  

4. Universalismen är ett tänk kring att det finns en gemensam mänsklig natur som 

förenar oss alla oavsett etnicitet, kön, religion och kultur.16   

Socialdemokratins idéförändringar kan därmed också tolkas som en gradvis 

kompromiss och anpassning till socialliberala idéer i form av till exempel 

marknadsekonomi. Med detta menar Pettersson att man erkände individualismen och 

konkurrensen som ett permanent inslag i samhället.17  

Skiljelinjerna mellan dessa två idéer menar Pettersson att det ligger i begreppen frihet 

och jämlikhet där dessa två har olika benämningar på begreppen. Socialdemokratin har 

starkare betonat begreppet jämlikhet (rättvisa) medan socialliberalerna har betonat 

frihet. Socialdemokrater menar enligt Pettersson på att frihet kan gå för långt samt att 

vem riktar sig friheten till, friheten får heller inte leda till utnyttjande av de som har det 

mindre bra ställt i samhället.18 Den skandinaviska modellens socialdemokrati utmärks 

sedan 1930-talet att vara att vara statsbärande som är i nära allians med olika fackliga 

rörelser. En politik som är byggd på balans mellan arbete och kapital där man ger hög  

 15 Petterson, H. 

Studier i rött - socialdemokratins idéer. (2005). S.16   
16Pettersson, H. Studier i rött - socialdemokratins idéer. (2005). S. 25   
17Pettersson,H. Studier i rött - socialdemokratins idéer. (2005). S. 26   
18 Petterson, H. Studier i rött - socialdemokratins idéer. 2005. S. 27  
prioritet åt ekonomisk tillväxt och rättvisa. Konsensus har därmed spelat en stor roll för 

den skandinaviska socialdemokratin och dess politik.19  
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3. Metod  
I denna delen kommer jag att presentera val av metod samt redogöra för 

tillvägagångssättet samt insamling av material men också källkritik av den valda 

metoden, materialet samt de litteraturer som jag använt.   

  

3.1 Val av metod  

Den valda metoden är till för att synliggöra den svenska socialdemokratiska partiets 

förändring kring politiska idéer. Val av design är därmed utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar20 därför är det passande för denna studien att använda en idé- och 

ideologianalys, men för att uppsatsen ska ha en röd tråd och vara genomförbar kommer 

även uppsatsen att bygga på en kvalitativ textanalys som innebär att man inom olika 

texter väljer ut de mest väsentliga samt centrala innehåll inom ramarna för uppsatsen 

syfte. I åtanken att meningen med uppsatsen är att jämföra socialdemokraternas 

migrationspolitik under perioden 2012 fram tills idag.   

  

    

  
19 Petterson, H. Studier i rött - socialdemokratins idéer. 2005. S. 49  
20 David, M & Sutton, C.D. “ Samhällsvetenskapliga metod”(2016) S. 260  

3.1.1 Tillvägagångssätt   

Inför denna uppsatsen har jag valt att fokusera på den socialdemokratiska arbetarpartiet 

här i Sverige och deras migrationspolitik har förändrats som sedan ska kopplas samman 

med huruvida politiken står i linje med ideologin. Detta kommer således med hjälp av 

den valda teorin socialdemokratin inom den klassiska socialdemokratiska inriktningen 

men också den nya inriktningen socialliberalism som presenteras av både Henry 
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Pettersson samt Anthony Giddens att analyseras. Därmed blir uppsatsen av en så kallad 

deduktiv karaktär som innebär att teorin som valts ut används på materialet. Valet av 

analysmetoden var för mig ett givet valet eftersom jag ville se förändringen kring den 

socialdemokratiska politiken men också hur den politiken påverkas utav deras ideologi 

och inriktning därför var ide- ideologianalys det mest passande tillvägagångssättet för 

uppsatsen. Med tanke på att metodvalet banar väg för själva tolkningen av materialet 

har jag därmed även noggrant valt ut de analytiska redskapen för kompositionen av 

materialet. Arbetet har krävt en noggrann genomläsning av olika  valmanifest, 

partiprogram, regeringsförklaringar från den socialdemokratiska partiet, som även utgör 

det empiriska materialet för analysen. Därmed blir dessa källor sekundära i uppsatsen 

mening.   

  

Idé- ideologi analysen syftar till att besvara uppsatsen två frågeställningar där den första 

är: “Hur har den socialdemokratiska migrationspolitiken förändras mellan åren 2014 

fram tills idag?“ samt den andra frågeställningen där frågan lyder “Är den 

socialdemokratiska migrationspolitiken i riktlinje med deras partiprogram angående 

solidaritet, jämlikhet och rättvisa?”. Detta kommer då med hjälp av valmanifest, 

partiprogram samt regeringsförklaringar att analyseras.   

För att lättare förstå hur jag kommer analysera kommer jag därmed att använda mig av 

idealmodellen som är den klassiska socialdemokrati vs Thatcherism eller också 

nyliberalism (se punkt 2.1) som analytiskt redskap.   

Illustrationen nedan är ett förtydligande av studiens tillvägagångssätt.   

  

Figur 2:  

   

    

  

3.1.2 Idé -och ideologianalys   

En idé eller ideologianalys syftar på de idéer som uttrycks i olika skrifter och texter. 

Begreppen idé och ideologi är inte ett lätt begrepp att skiljas åt. Men ett förtydligande 

av bägge begreppen kan klargöra en framtid undersökning, i begreppslistan har jag 

förklarat innebörden av dem. Beckman förklarar även att idéanalys kan ha beroende 

utifrån syfte, problemformulering, och frågeställningar olika avsikt som till exempel att 

beskriva, förklara eller ta ställning till.21 Enligt Beckman finns det därmed olika 

analystekniker22 att använda sig av och den jag fann mest användbar för uppsatsen är 

innehållsanalys som innebär att jag är ute efter att förklara innehållet i större texter som 
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valmanifest, partiprogram men även innehållet i regeringsförklaringar som gjorts av 

socialdemokraterna. Den valda metoden har då i största syftet att redogöra för de 

centrala argumenten i innehållet för att sedan kunna knytas samman för att sedan kunna 

förklara eller peka på eventuella förändringar jag är ute efter att hitta. Ludvig Beckman 

skriver också att denna typen av analysteknik kan ge en större utsträckning för 

uppsatsen analys del samt få en varierande analys.   

  

3.2 Empirisk material   

Det empiriska materialet som används i denna uppsatsen kommer främst hämtas från 

den svenska socialdemokraternas hemsida (www.socialdemokraterna.se) där både 

valmanifest samt partiprogram går att hitta, men framför allt den typen av politik de vill 

bedriva de kommande åren. Sedan kommer jag även att söka mig via internet specifikt 

på regeringens hemsida på de olika öppningstalen samt regeringsförklaringar partiet via 

Stefan Löfven har gjort tidigare som komplettering i resultatdelen för uppsatsen.  

Därmed kommer dessa källor att kunna hämtas ifrån regeringens officiella hemsida  

(www.regeringen.se)  

Men det kommer även att användas olika tidskrifter som kan ha en betydelse för 

uppsatsen men även från hemsidor som NE.se (Nationalencyklopedin), Statistiska 

centralbyrån och riksdagens hemsida.  

Utöver att använda mig av elektroniskt material kommer således även litteraturer från 

olika forskare som Henry Pettersson och Anthony Giddens, men även olika uppsatser  

 21Beckman,L. Grundbok i idéanalys - det kritiska 

studiet av politiska texter och idéer. (2005). S.14  

  
22 Beckman,L. Grundbok i idéanalys - det kritiska studiet av politiska texter och idéer. (2005). S.42-43  
som är av den högre nivån ( magister, master) inom området socialdemokrati att 

användas i form av fakta men också som teoretiska utgångspunkter. Denna litteratur 

kommer vara till en stor hjälp till hur uppsatsen kommer att formas men också till 

analysen av forskningsområdet.   

  

3.2.1 Källkritik  

Metoden som jag valde passade bra till den typen av forskning jag ville utföra, jag ville 

undersöka hur den socialdemokratiska migrationspolitiken har förändrats men också om 

den typen av politik fortfarande är socialdemokratiskt när det gäller riktlinjerna kring 

rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Hade det varit en annan uppsats som jag var ute efter 

att forska kring hade denna typen av metod eller material och litteraturer inte fungerat. 

Gällande materialet och litteraturer som har använts tycker jag utifrån äkthet, 

oberoende, tendens samt samtidighet att det har varit äkta och samtidighet speciellt 

http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
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material och källor tagna från officiella hemsidor som socialdemokraternas, regeringens 

samt riksdagen. Dessa källor har också varit oberoende men också delvis bundna till 

varandra av den anledningen att det är statliga sidor.   

Valet i form av valmanifest och partiprogram finner jag att det finns äkthet, samtidighet, 

de är oberoende och har en tendens att komma upp igen senare. Ett exempel på detta är 

tillexempel valmanifest från 2014 och 2018 som båda har utgått ifrån partiprogrammet 

men innehållet har ändrats.   

När det sedan kommer till litteraturer som jag använt mig av i form av Henry Pettersson 

studier i rött samt Anthony Giddens tredje vägen finner jag även här att det finns en 

äkthet en slags tendens samt oberoende men gällande samtidighet är vissa delar av 

litteraturen inte appliceringsbara. Ett exempel på detta är idealmodellen där det står att 

både nyliberalism samt den klassiska socialdemokratin har en låg miljömedvetenhet 

vilket inte stämmer överens med den politiken idag.   

  

4. Bakgrund och resultat  
I denna delen kommer resultatet av det empiriska materialet att presenteras i form av 

2013 års partiprogram, valmanifest från 2014 samt regeringsförklaringar åren där 

socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten.  

  

4.1 Bakgrund   

Socialdemokraterna i Sverige tappade sin regerande position 2006 till moderaterna som 

tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet skapade en regering 

efter valet 2006. Efter förlusten 2006 kantades socialdemokraterna av interna problem 

inom partiet med olika skandaler som drabbades under perioden 2006 fram till att 

Stefan Löfven valdes till en ny partiordförande på partikongressen 2013.   

Statistik från den svenska statistiska centralbyrån visar även att migrationen till Sverige 

ökade 2006 där antalet uppskattas att vara 95 750 personer jämfört mot tidigare år 2005 

där endast 65 220 personer invandrade, siffran för de kommande åren kom även att öka 

fram tills 2010-2011 där det minskade i antal till siffrorna 98 801 personer respektive 96 

467 personer år 2011 för att sedan öka successivt mellan åren 2012-2016 där det pikade 

som mest 2016 med antalet 163 005 invandrade personer.23 Den humanitära krisen 

mellan åren 2014-2016 ledde till att regeringen gick ut och  beslutade att man skulle 

stänga gränserna och man begränsa framåtkomlighet för människorna.24  
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Socialdemokraterna i deras manifest, valprogram betonar i olika sammanhang om social 

rättvisa och trygghet och solidaritet, oavsett om det kommer till saker som handlar om 

ekonomi, hälsa eller migrationspolitik.   

På socialdemokraternas hemsida skriver man att man värnar den reglerade invandringen 

och att det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätten att söka 

asyl, men de skriver också att ansvaret måste delas och att den nya lagstiftningen gör så 

att fler har möjlighet att söka i andra länder än Sverige.25 Samtidigt förklarar 

socialdemokraterna att ansvaret måste fördelas likaså inom Sverige som i övriga EU för 

att sedan förklara att återvändandet för de som fått avslag måste öka.   

  

  

Det är inget nytt att den socialdemokratiska politiken har förändrats sedan de vann valet  

2014, med decemberöverenskommelsen samt januariavtalet har socialdemokraterna fått  

  
23Statistiska centralbyråns statistik över invandring till Sverige senaste decenniet.  
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/ 
24 Reportage om den humanitära krisen som drabbade Sverige och Europa 2015 och framåt. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/700845?programid=1316 25Socialdemokraternas 

migrationspolitik de kommande åren   
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0  

ta mycket kritik både internt samt externt. Många menar på att socialdemokraterna har 

lämnat socialdemokratin medan andra säger att socialdemokraterna är för mesiga 

gällande migrationspolitiken. Sedan den nya lagstiftning som trädde kraft efter den 

massiva invandringen 2016 har även antalet invandrade minskat i Sverige. Den nya 

lagstiftning som skulle vara tillfällig ligger idag kvar i den svenska lagstiftningen, den 

nya asyllagstiftningen ersatte permanenta uppehållstillstånd mot tillfälliga 

uppehållstillstånd där denna lagstiftningen gör det även svårare för personer som sökt 

asyl att få familjeåterförening men också svårare att stanna kvar i Sverige beroende på 

vilken status man sökt asyl som.26   

Sedan den nya lagen trädde kraft har antalet immigrerande minskat även om siffrorna 

ligger över 100 000 har antalet invandrande minskat.  

  

“Om utlänningen är flykting ska uppehållstillståndet gälla i tre år, om inte något annat 

följer av 16 a § eller tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna 

ordningen kräver en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får dock inte vara kortare än 

ett år. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara 

tidsbegränsat[…].”27  

(Lag 2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige)   

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/700845?programid=1316
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/700845?programid=1316
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik#0
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4.2 Resultat  

4.2.1 Partiprogram 2013  
2013 antog socialdemokraterna ett nytt partiprogram på partikongressen, inledningen av 

det nya partiprogrammet som kallas för ett program för framtiden börjar med att 

socialdemokratin vill forma grundat på demokratins ideal där alla människor har lika 

värde och rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle menar 

socialdemokraterna på är den demokratiska socialismens mål. Människan eller 

medborgaren i den demokratiska ska ha en frihet att utvecklas som individer, råda över 

sina tillvaro och kunna påverka deras vardag samt det egna samhället.   

  
26 Tillfälliga lagen om uppehållstillstånd som förlängdes 2019 med beteckningen SFS 2019:481  
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf  
27 Lag 2016:752 om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, (LAG 2019:481) 

då den uppdaterades 2019.  https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf  

Vidare skriver man i inledningen av 2013 partiprogram att solidaritet bygger på insikten 

att vi människor är beroende utav varandra, att ett gott samhälle byggs i samverkan och 

genom ömsesidig respekt samt hänsyn där alla ska ha samma rättigheter som 

skyldigheter. Den socialdemokratiska demokratisynen känner inte av nationsgränser, 

deras mål med rörelsen är global gemenskap där synen grundas utifrån den 

demokratiska idealen. Där med förutsätter demokrati en frihet från fattigdom och misär 

där människorna har möjlighet att utvecklas i gemenskapen med andra människor.28  

  

I olika avsnitt i partiprogrammet pratar man om frihet samt att frihet är målet men 

rörelsen är minst lika viktig, men för att kunna nå frihet måste man stå upp för 

solidaritet, jämlikhet och rättvisa. När alla dessa är uppnådda då har människan också 

fått frihet. Av olika orsaker menar socialdemokraterna på att även om möjligheterna 

växer och finns så växer sig också ojämlikheten, inte bara i Sverige med världen därför 

vill socialdemokraterna verka för ett gemensamt ansvar där ansvaret bygger på 

demokratiska principer. En rättvis fördelning av arbetet oavsett om det handlar om 

politiska beslut och genomförande eller inom privatlivet.   

  

Respekt för mänskliga rättigheter enligt socialdemokraterna är en viktig del och en 

förutsättning för demokrati, de menar på att det är oacceptabelt att någon med politiskt 

makt eller ekonomiska intressen inkräktar de mänskliga rättigheterna. De menar även på 

att de mänskliga rättigheterna är nära kopplat med fred, utveckling och säkerhet därmed 

vill socialdemokraterna förstärka detta sambandet genom med företrädare och aktivister 

samverka för att utveckla ekonomiska, politiska samt humanitära fredsfrämjande 

instrument där människors lika värde samt rättigheter respekteras. De menar på att 

säkerheten samt friheten för den individuella människan måste värnas och alltid oavsett 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf
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skyddas. Därför måste världssamfundets reagera när ett hot mot befolkningsgrupper 

oavsett om hotet kommer från själva statsapparaten eller olika organisationer.29 Ingen 

stat eller terrorgrupp får med politiskt eller ekonomiskt styrka tvinga andra stater till 

militäriskt eller politiskt underordning då staternas suveräna rätt är ett grundläggande 

villkor för en fungerande världssamfund samt samarbeten.   

  
28 Socialdemokraternas partiprogram från Kongress 2013   
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett -program-

forforandring_2013.pdf  
29 Socialdemokraternas partiprogram från 2013   
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett -program-

forforandring_2013.pdf  
Socialdemokraterna menar även på att det fler orsaker än de militära spänningarna som 

skapar väpnade konflikter, ekonomiska klyftor sociala och etniska motsättningar skapar 

samhällsklyftor och skapar därmed också större problem för freden. Detta leder till att 

konflikter inom stater blossas upp vanligare än konflikter som är sker stater emellan 

därför vill man även se en reform av Förenta nationerna.  

  

“Vi anser att hela FN-systemet bör reformeras för att åstadkomma en demokratiskt 

uppbyggd, global beslutsorganisation som bättre återspeglar förhållandena i dagens 

värld. FN ska i aktiv dialog med de globala folkrörelserna vara den ledande aktören för 

de mänskliga rättigheterna, i bekämpandet av fattigdomen och i klimat- och 

miljöarbetet.”   

(Socialdemokraternas partiprogram från 2013)   

  

I och med solidaritet för att värna demokratiska processer runt om i världen vill även 

socialdemokraterna att en procent av landets BNP går till bistånd samt stöd för 

utvecklingsländer för att förstärka civilsamhället. I partiprogrammet skriver även 

socialdemokraterna att Sverige ska ge en trygg fristad åt människor tvingas fly från 

förföljelse och våld men att det ska ske genom en generös men ändå reglerad 

invandring. Där man vill att alla kommuner ska ta ansvar att ta emot flyktingar där man 

vill att kommunerna ska skapa insatser för att möjliggöra arbeten, egen försörjning samt 

rätten till utbildning och egen bostad.   

  

4.2.2 Valmanifest 2014  

Inför valet 2014 gick socialdemokraterna ut med valmanifest som löd “ kära framtid, 

valmanifest för ett bättre Sverige. För alla”, inledningsvis började socialdemokraterna 

med att betona att Sverige håller på att tynas bort och att arbetslösheten är det högsta 

man haft i Sverige samt att samhällsklyftorna ökar. I inledningen av valmanifesten 

riktar sig socialdemokraterna till det svenska folket och att det är dem man behöver stöd 

https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640b87/1568881590520/ett-program-for-forandring_2013.pdf
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av för att kunna förändra politiken framöver. Inte helt uteslutet ställer man även frågan i 

valmanifestet om man ska låsa fast politiken i sina ideologiska block eller om 

samarbeten vore det bästa för Sverige.   

  

“Vi socialdemokrater är övertygade om att mer samarbete är det bästa för Sverige – 

mellan människor, mellan partier, över blockgränsen, mellan politik och näringsliv, 

mellan politiken och det civila samhället, och mellan stat och kommuner.”  

  

 (Socialdemokraternas valmanifest 2014)   

Även i valmanifesten i likhet med partiprogrammet från 2013 skriver 

socialdemokraterna i olika sakpolitiska frågor att de vill värna om jämlikhet, trygghet 

och rättvisa. Mycket utav de socialdemokraterna vill förändra de kommande åren har 

mycket med kapital och ekonomi där kapital och ekonomi är det som är det allra 

viktigaste för att kunna uppnå de sakpolitiska målen. Detta vill då socialdemokraterna 

betona med att genom ökad skatt samt flera insatser för att minska samhällsklyftorna 

kommer det svenska samhället även att uppnå en trygghet, rättvisa samt jämlikhet. Det 

man vill är att ta bort orättvisor i form av vinster i till exempel skola, vården med mera.   

Inom de migrationspolitiska samt utrikespolitiska frågorna i valmanifestet skriver man 

att en rättvis värld är möjlig. Där socialdemokraterna menar att den svenska rösten för 

mänskliga rättigheter, fred samt rättvisa ska återigen höras. Här betonar man även att 

samarbeten över nationsgränserna är något som är bra och bör göras för att främja 

demokrati och frihet. Man vill därmed göra mer för att sprida detta. Här skriver man 

också att den svenska rösten ska höras när mänskliga rättigheter kränks och därmed vill 

man alltså återigen ta upp att man vill reformera FN.30   

  

“Konflikterna i mellanöstern - kriget i Syrien. Islamiska statens (IS) terror våld i Irak, 

Syrien, Libanon och konflikten mellan Palestina och Israel - är tydliga hot mot 

internationell fred och säkerhet[…]”  (Socialdemokraternas valmanifest 2014)   

  

Vidare vill socialdemokraterna de kommande åren att alla som är i behov av skydd ska 

få en fristad i Sverige, alla ska också ha rätten till en individuell samt säkerprövning av 

sina asylskäl samtidigt som man betonar att även här är det ett gemensamt ansvar där 

både kommunerna men länderna inom EU måste ta ansvar över en jämn fördelning.   

  

“Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.  
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30 Socialdemokraternas valmanifest från valet 2014   
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest -2014.pdf  

Samtidigt som EU:s medlemsstater förmås att ta ett mer solidariskt ansvar”  

(Socialdemokraternas valmanifest 2014)   

  

Punkter socialdemokraterna vill verka för i valmanifestet från 2014:   

1. Utveckla det internationella samarbetet - stärk FN.   

Sverige ska åter var en aktiv nation i FN. Vi vill med kraft driva den svenska 

kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Vi ska delta i fler FN-ledda fredsinsatser.  

Sverige bistånd ska fortsatt vara 1 procent av BNP.   

2. Försvaret av Sverige börjar i Sverige – nej till svenskt medlemskap i Nato. Den 

militära alliansfriheten ger handlingsfrihet och ökar säkerheten i vår omvärld. 

Men gemensam säkerhet och krishantering måste också byggas i samarbeten 

med andra. Det svenska försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas.   

3. Tydlig politik i EU för fler jobb, löntagarnas rättigheter och fred.  EU ska göra 

mer idag för utbildning och jobb. Vi vill stärka och bevaka löntagarnas 

rättigheter. EU:s krishantering måste utvecklas så väl globalt som  

EU:s närområden.31  

  

(Socialdemokraternas valmanifest 2014)   

  

  

4.2.3 Valmanifest 2018  

Efter flyktingkrisen åren 2015-2018 valde socialdemokraterna att i Valmanifestet från 

2018 fokusera på trygghet i olika sakpolitiska frågor. I detta valmanifestet betonar man 

trygghet i olika former oavsett gällande ekonomi, eller inom vården till trygga 

anställningar. Här betonar man att tryggheten är vår tid viktigaste punkt för ett samhälle 

som inte ska hamna under mörka rörelser. Inledningsvis i valmanifestet ger man en 

känga åt både Moderaterna samt Sverigedemokraterna där man menar att de säljer ut 

landet och den svenska tryggheten genom skattesänkningar.32  

  
31 Socialdemokraternas valmanifest från valet 2014.   
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf  
32 Socialdemokraternas valmanifest från 2018  
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest -2018.pdf  

  

“Och i en föränderlig tid, i en konfliktfylld värld, står vi med stolthet upp för denna 

grundläggande princip: Vi ska inte sänka skatten för några rika få. Vi ska bygga 

https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
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ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige – för oss alla.”33  

(Socialdemokraternas valmanifest från 2018)  

  

I valmanifestet från 2014 väljer socialdemokraterna att fokusera på trygghet bland 

svenska medborgare och politiken som berör landets medborgare. Inom 

utrikes/migrationspolitiska områden skriver man även här att man vill i linje med 

partiprogrammet att alla måste ta ansvar för flyktingmottagandet. De menar vidare på 

att om människor ska integreras in i det svenska samhället måste det finnas en reglerad 

invandring där Sverige inte kan bevilja ett oproportionerligt asylsökande. I området för 

utrikes/migrationspolitiska väljer Socialdemokraterna att avsluta med att de värnar 

asylrätten men att det finns gränser även för Sverige.   

  

“Ett gemensamt och proportionerligt ansvar för flyktingmottagandet. Ska människor 

som beviljas asyl i Sverige direkt komma in i arbete och bli en del av samhället, så kan 

inte Sverige ta en oproportionerlig del av ansvaret för flyktingmottagandet. Vi värnar 

asylrätten i Sverige, i Europa och i världen, men ansvaret måste vara gemensamt.”   

(Socialdemokraternas valmanifest från 2018)  

  

Punkter socialdemokraterna vill verka för inom ramarna migrationspolitiken:   

1.Verka för att FN:s internationella kvotflyktingssys-tem utökas så att ansvaret fördelas 

på fler länder, samt arbeta för att EU upprättar ett gemensamt asylsystem som fördelar 

flyktingmottagandet rätt-vist och proportionerligt.  

2. Ge starkt stöd till UNHCR:s arbete att hjälpa flyk-tingar i konflikters 

närhet och bekämpa internationell människosmuggling som riskerar människors liv.  

3. Behålla den nya asyllagen tills gemensamma regler i EU är på plats, som 

innebär att färre asylsökande söker sig till Sverige och fler till andra länder.  

  
33 Socialdemokraternas valmanifest från 2018  
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest -2018.pdf  

4. Säkerställa att ett avslag på en asylansökan också innebär att den som saknar asylskäl 

lämnar landet.34  

  

(Socialdemokraternas valmanifest för 2018)  

  

https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
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4.2.4 Regeringsförklaringar av Stefan Löfven 2014-2019  

  

1. Regeringsförklaring 3 oktober 2014   

Den första regeringsförklaring för Stefan Löfven kom i samband med det vunna valet.  

Den 3 oktober 2014 öppnade Löfven riksdagsmötet med förklaringar på vad 

Socialdemokraterna skulle utöva för politik det kommande året. Här i 

regeringsförklarandet använder Stefan Lövfen ord som solidaritet, rättvisa samt frihet 

driftigt under sitt tal. I den migrationspolitiska delen valde Stefan Löfven att säga 

följande:   

“Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan 

förföljelse och förtryck. En bred uppslutning kring migrationspolitiken är en styrka för 

vårt land. Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. 

Mottagandet förstärks med ytterligare resurser till SFI och möjligheter för nyanlända 

att komplettera sin utbildning. Överenskommelsen om migrationspolitiken ligger fast.  

Breda uppgörelser i riksdagen inom migrationspolitiken kommer att eftersträvas. 

Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar för att söka asyl inom 

unionen samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar i andra länder. Fler av EU:s 

medlemsstater ska ta ansvar för flyktingmottagandet. “ 35  

  

(Stefan Löfvens regeringsförklaring under första riksdagsmötets öppnande, 3 oktober  

2014)   

  
34 Socialdemokraternas valmanifest från 2018  
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest -2018.pdf  
35 Stefan Löfvens regeringsförklaring från 2014;   
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b 

/regeringsforklaringen-3-oktober-2014  

  

2. Regeringsförklaring 5 oktober 2015  

I början av sitt väljer statsministern Stefan Löfven att betona de framgångar Sverige har 

lyckats med under det första året där socialdemokraterna har suttit i makten, trots 

framgångar menar Stefan Löfven att det fortfarande finns mycket jobb kvar. Även 

under talet här väljer man att betona vissa ord som frihet och jämlikhet men i 

underliggande meningar också i olika sakpolitiska områden att betona solidaritet.   

  

https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest-2018.pdf
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
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“ Alla människors lika värde och rätt att göra sina egna val. Detta är grundläggande 

för hur vi vill att Sverige ska möta framtiden. Vägen till ett jämlikt Sverige handlar om 

att behandla alla människor med respekt. Ett mer jämlikt Sverige blir ett mer dynamiskt 

och sammanhållet Sverige.”   

  

(Stefan Löfven, Regeringsförklaring i riksdagen 5 oktober 2015)   

  

Inom de migrationspolitiska området valde Stefan att säga:  

“ Något av det mest svenska vi har är vår tradition av öppenhet mot omvärlden. I 

Sverige har generationer av människor som flytt förtryck och fattigdom fått chans att 

börja ett nytt liv. De har berikat vårt land, gjort oss klokare och gett oss ett mer 

utvecklat samhälle. De bidrar till vårt välstånd. Utan denna öppenhet hade Sverige 

varit ett fattigare land.”  

(Stefan Löfven, Regeringsförklaring i riksdagen 5 oktober 2015)   

  

“De innebär att Sverige tagit ledningen i utvecklingen mot öppnare gränser och ökad 

rörlighet, något som är till stor fördel för ett samhälle som vill utvecklas och kunna 

möta framtida demografiska utmaningar. Vi slår därför vakt om och vårdar denna 

reform.”   

(Stefan Löfvens tal på riksdagsmötets öppnande 5 oktober 2015)   

  

Samtidigt menar Stefan Löfven också på att den svenska regeringen vill att Sverige ska 

ha en human, rättssäker och ordnad asylpolitik. Sverige ska vara en fristad för 

människor som flyr undan förföljelse och förtryck.36  

  

3. Regeringsförklaring 13 september 2016   

I det tredje regeringsförklarandet i områdena för utrikes/migrationspolitiska frågor 

börjar Stefan Löfven med att sympatiserar för en flicka uppväxt i Jordanien. I talet 

väljer Stefan Löfven att fokusera på vilket jobb Sverige gör för omvärlden och hur 

humanitär man är.   

  

“Vårt bistånd till humanitära insatser i krigens närområden ger människor mat för 

dagen och tak över huvudet. Fler barn får möjlighet att gå i skolan. Sverige ska förbli 

en av världens största humanitära givare.”   
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(Stefan Löfven i regeringsförklaringen 13 september 2016)  

  

“Den globala flyktingkrisen fortsätter att skapa ett ofattbart mänskligt lidande. Fler 

länder måste bidra mer – i  EU och globalt. Orsakerna till att människor tvingas fly ska  

bekämpas.[…]”37  

(Stefan Löfven i regeringsförklaringen 13 september 2016)  

  

“[…]Ansvaret för människor på flykt ska bäras solidariskt av alla medlemsländer. 

Regeringen har gjort och kommer att fortsätta att göra det som krävs för att klara 

mottagande och etablering i Sverige, upprätthålla en reglerad invandring och värna 

asylrätten.”   

  

4. Regeringsförklaring 12 september 2017  

“Världens länder har ett gemensamt ansvar för människor som befinner sig på flykt. EU 

behöver komma i mål med en ny gemensam, human och solidarisk asylpolitik. 

Asylrätten ska värnas. Sverige ska ha en reglerad invandring. Regeringens arbete för 

ett förbättrat åter-vändande fortsätter. Handläggningstiderna ska kortas. De som får 

stanna ska snabbare kunna börja jobba eller studera.”  

  

  
36 Stefan Löfvens regeringsförklaring 15 september 2015   
https://www.regeringen.se/4a63e5/contentassets/dd95ef69eafa4f6dadcac0c2b7855652/regeringsforklaringen-2015.pdf  
37 Regeringsförklaring 13 september 2016 av Stefn Löfven   
https://www.regeringen.se/4a6757/contentassets/330217d4abda464a97cfe3b0f0214317/regeringsforklaringen-sv-2016.pdf  
(Stefan Löfven, regeringsförklaring 2017)   

  

I Stefan Löfvens tal från riksdagsmötets öppnande från den 12 september 2017 inom de 

utrikes/migrationspolitiska områden valde man i sitt tal att benämna gemenskap samt 

samarbete. Specifikt gällande migrationspolitiken där Stefan Löfven menar på att EU 

måste jobba effektivare men också för en mer solidariskt migrationspolitik, men Stefan 

Löfven väljer även att betona att Sverige ska ha en reglerad invandring och arbetet för 

återvandring måste fortsätta.38  

  

5. Regeringsförklaring 21 januari 2019  

Regeringsförklaring för 2018 skedde istället den 21 januari 2019 då riksdagsvalet 

skedde under hösten 2018 där Sverige hade problem med regeringsbildandet, efter 

många om och men samt förhandlingar över blockgränserna kunde Socialdemokraterna 

med Miljöpartiet inta regeringsmakten där de kommer att ha  stöd av Liberalerna samt 

https://www.regeringen.se/4a63e5/contentassets/dd95ef69eafa4f6dadcac0c2b7855652/regeringsforklaringen-2015.pdf
https://www.regeringen.se/4a63e5/contentassets/dd95ef69eafa4f6dadcac0c2b7855652/regeringsforklaringen-2015.pdf
https://www.regeringen.se/4a63e5/contentassets/dd95ef69eafa4f6dadcac0c2b7855652/regeringsforklaringen-2015.pdf
https://www.regeringen.se/4a63e5/contentassets/dd95ef69eafa4f6dadcac0c2b7855652/regeringsforklaringen-2015.pdf
https://www.regeringen.se/4a6757/contentassets/330217d4abda464a97cfe3b0f0214317/regeringsforklaringen-sv-2016.pdf
https://www.regeringen.se/4a6757/contentassets/330217d4abda464a97cfe3b0f0214317/regeringsforklaringen-sv-2016.pdf
https://www.regeringen.se/4a6757/contentassets/330217d4abda464a97cfe3b0f0214317/regeringsforklaringen-sv-2016.pdf
https://www.regeringen.se/4a6757/contentassets/330217d4abda464a97cfe3b0f0214317/regeringsforklaringen-sv-2016.pdf
https://www.regeringen.se/4a6757/contentassets/330217d4abda464a97cfe3b0f0214317/regeringsforklaringen-sv-2016.pdf
https://www.regeringen.se/4a6757/contentassets/330217d4abda464a97cfe3b0f0214317/regeringsforklaringen-sv-2016.pdf
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Centerpartiet. Detta överenskommelsen kom att kallas för Januariavtalet där Centern 

och Liberalerna gav sitt stöd till Regering i utbyte mot vissa överenskommelser i 

budget. I den migrationspolitiska delen talade Stefan Löfven återigen att asylrätten ska 

värnas i Sverige, i Europa och i världen. Men att fler länder måste ta ansvar, samt att 

Sverige fortfarande ska ha kvar lagen om tillfälliga uppehållstillstånd.   

  

“Asylrätten ska värnas i Sverige, i Europa och i världen. Fler länder måste ta ett större 

ansvar. Svenskt flyktingmottagande ska vara långsiktigt hållbart. Den tillfälliga 

migrationslagen förlängs i två år och samtidigt ges alternativt skyddsbehövande lika 

rätt till familje-återförening som flyktingar. Regeringen arbetar för att upprätta ett 

gemensamt asylsystem inom EU som fördelar flyktingmottagandet rättvist och 

proportionerligt. Asylsökande ska få ett rättssäkert mottagande med korta väntetider. 

De som har skyddsskäl ska snabbt bli en del av samhället och de som saknar sådana 

skäl ska snabbt återvända. Det viktigaste verktyget för att stoppa flyktingkatastrofer är 

insatser för utveckling och konfliktlösning.”39  

  
38 Regeringsförklaring 12 september 2017 av Stefan Löfven  
https://www.regeringen.se/4a5f9b/contentassets/2c1a5ff9c9204c12bb62257ee7775aab/regeringsforklaringen-2017.pdf  
39 Stefan Löfvens tal i regeringsförklaringen 21 januari 2019   
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/  
  

(Stefan Löfvens tal från riksmötets öppnande 21 januari 2019)    

  

6. Regeringsförklaring 10 september 2019   

  

“Asylrätten ska värnas i Sverige, i Europa och i världen. Fler länder måste ta ett större 

ansvar. Svenskt flyktingmottagande ska vara långsiktigt hållbart. Den tillfälliga 

migrationslagen förlängs i två år och samtidigt ges alternativt skyddsbehövande lika 

rätt till familje-återförening som flyktingar. Regeringen arbetar för att upprätta ett 

gemensamt asylsystem inom EU som fördelar flyktingmottagandet rättvist och 

proportionerligt. Asylsökande ska få ett rättssäkert mottagande med korta väntetider. 

De som har skyddsskäl ska snabbt bli en del av samhället och de som saknar sådana 

skäl ska snabbt återvända. Det viktigaste verktyget för att stoppa flyktingkatastrofer är 

insatser för utveckling och konfliktlösning.”40  

  

(Stefan Löfvens tal från regeringsförklaringen i Sveriges riksdag den 10 september 

2019)   

https://www.regeringen.se/4a5f9b/contentassets/2c1a5ff9c9204c12bb62257ee7775aab/regeringsforklaringen-2017.pdf
https://www.regeringen.se/4a5f9b/contentassets/2c1a5ff9c9204c12bb62257ee7775aab/regeringsforklaringen-2017.pdf
https://www.regeringen.se/4a5f9b/contentassets/2c1a5ff9c9204c12bb62257ee7775aab/regeringsforklaringen-2017.pdf
https://www.regeringen.se/4a5f9b/contentassets/2c1a5ff9c9204c12bb62257ee7775aab/regeringsforklaringen-2017.pdf
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/
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5. Analys och slutdiskussion  
I denna delen av uppsatsen kommer min analys av resultatet och forskningsarbetet att 

presenteras. Idéanalys kommer att göras utifrån resultatet som besvarat 

frågeställningarna. Här kommer det resultatet att knytas samman med Figur 2 som ska 

vara det analytiska redskapet för analysen.  

   

  
40 Regeringsförklaring 10 september 2019 av Stefan Löfven   
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/  

5.1 Analys för punkt 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3  

Partiprogrammet från 2013 som kallades för framtidskontraktet samt valmanifestet från 

valet 2014 visar i punkt 4.2.1 och 4.2.2 att rättvisa, solidaritet och jämlikhet är något 

som genomsyrar den socialdemokratiska politiken, speciellt inom området för 

migrationspolitiken. Man betonar i manifestet att alla som är i behov av skydd ska få det 

i Sverige, att den svenska och socialdemokratiska politiken ska stå upp för solidaritet 

och mänskliga rättigheter. Utifrån partiprogrammet samt valmanifestet kan man 

fortfarande se tydliga spår av den klassiska socialdemokratin. Man vill fortfarande ha en 

relativ begränsad marknad, man vill ha öppna dialoger med andra stater då de menar på 

att samverkan och samarbete är något bra för kollektivismen. Man vill stå upp för 

mänskliga rättigheter och värna asylrätten. Här pratar man om att den som är i behov av 

skydd ska kunna få det i Sverige.   

I punkterna 4.2.1 och 4.2.2 vilka är punkterna från det nya partiprogrammet samt 

valmanifestet under den första perioden, framgår att Socialdemokraterna fortfarande 

står på samma linje som deras partiprogram angående jämlikhet, rättvisa samt 

solidaritet. Man pratar och betonar i olika stycken varför man tycker att jämlikhet, 

rättvisa och solidaritet är ett självklart mål för deras politik. De drar parallellen att 

genom jämlikhet, rättvisa och solidaritet uppnår individen också den individuella 

friheten. Åren 20132014 syns den socialdemokratiska migrationspolitiken som starkast. 

https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/
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Här är solidaritet, jämlikhet samt rättvisa något som är viktigt för socialdemokraterna, 

framförallt inom områden för migration. Här är det en konkret politik som bedrivs 

utifrån de migrationspolitiska frågorna snarare än att försöka säga att det här är något 

alla länder måste jobba för utan här visar socialdemokraterna vad de kan göra och vad 

de måste göra.  

I punkt 4.2.2 som är valmanifestet från 2014 börjar man ändra sin politik,  iställer för att  

konkreta säga vad man vill inom områden för migrationspolitik väljer man istället att 

ändra på sin retorik att alla behöver ta ansvar speciellt inom EU där en jämnfördelning 

måste ske. I detta avsnitt är det väldigt lite information på vad socialdemokraterna vill 

göra inom de migrationspolitiska frågorna, även här betonar man rättvisa, jämlikhet och 

solidaritet men det är ingen direkt eller konkret vilken typ av migrationspolitik man vill  

man vill bedriva mer än att man värnar “asylrätten”   

Den senare valmanifestet alltså valmanifestet från 2018 (pkt 4.2.3) visar att den 

socialdemokratiska politiken inte längre står i hundraprocentigt i linje med deras 

partiprogram och antagande kring solidaritet, rättvisa jämlikhet även om  dessa tre 

begrepp är något som ofta kommer upp under valmanifestet. Inom ramarna för 

migrationspolitiska området börjar man även här att säga att samarbeten är nyckeln till 

framgång. Här är den idén om kollektivism samt internationalism fortfarande lika stark 

som den var i de två tidigare punkterna men den politiken socialdemokraterna nu vill 

bedriva är inte en politik som är lik den klassiska socialdemokratin, även om det 

fortfarande finns spår av den.   

Man värnar fortfarande för asylrätten, det som skiljer den politiken man vill bedriva 

2018 jämfört med politiken från 2013-2014 är att man vill ha en reglerad invandring 

och en proportionerligt fördelning av just invandringen. Retoriken man använder är att 

om landet ska uppfylla dess funktion, människor som sökt asyl ska få den hjälp att 

komma in i arbetet och integreras kan Sverige heller inte ta emot oproportionerlit med 

invandrare jämfört andra länder. Här väljer man också om att prata om att stödet för 

humanitära kriser att man vill reformera om FN utifall en humanitär kris bryter ut då 

kan man snabbt hjälpa folket på plats och att stödet från Sverige kommer komma i form 

av bistånd som innefattar 1 procent av landet BNP.   

Här är också synen på internationalism stark och även solidaritet, rättvisa och jämlikhet.  

Det som skiljer dessa två perioder åt är att politiken som var mellan 2013-2015 och 

2015-tills idag är att flyktingkrisen mellan år 2015-2018 då invandringen var som högst 

inte har skett än. Efter den humanitära krisen ändrades också den socialdemokratiska 

politiken. Istället för att ha öppna gränser där alla som är i behov av skydd är välkomna 

till Sverige, valde man också under dessa perioder att stänga sina gränser samtidigt som 

man ändrade politiken och retoriken till att också andra behöver hjälpa till och att  
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Sverige inte “klarar av“ att ta ett ensamt ansvar och att det finns även gränser för 

Sverige gällande detta.   

  

  

5.2 Analys för punkt 4.2.4  

I den första regeringsförklaringen från statsministern 2014 är det även här tydliga spår 

av den klassiska socialdemokratin. Här är man tydlig och öppen med vilken typ av 

migrationspolitik man vill bedriva  och hur man ska stå upp för människor. Att 

migrationspolitiken ska byggas på rättvisa och solidaritet för andra människor. Här 

väljer man att se styrkan som invandringen kan medföra. Även regeringsförklaringen 

från 2015 väljer Stefan Löfven att tala för en human migrationspolitik och att Sverige 

bör vara fortsatt öppet och ha öppna gränser då man menar även på här att människor 

som kommer till Sverige berikar landet.   

I dessa två regeringsförklaringar är den klassiska socialdemokratin synlig i 

statsministerns tal, däremot i talet 2016 börjar man ändra sin retorik och sitt politiska 

syfte . Man väljer att tala om hur andra länder med Sverige måste ta ett större ansvar 

men också att Sverige nu ska bedriva en migrationspolitik som är mer restriktiv och 

reglerad. Trots detta pratar man fortfarande om rättvisa, jämlikhet samt att man bör stå 

upp för solidaritet och genom bistånd gör man just detta.   

Regeringsförklaringen från 2017 som är snarlik 2016 tal inom områden för 

migrationspolitiken. Man riktar sig in på solidariskt samarbeten, att EU måste jobba 

effektivare för solidariskt flyktingmottagande. En sak man dock ser från detta talet som 

skiljer sig från de tidigare punkterna att Sverige ska vara öppet och solidariskt samt att 

invandringen berikar är att man pratar om en ökad återvandring.   

I de två senare talen betonar man hur viktigt samarbetet mellan EUs medlemsstater är 

samt att man måste hitta nya lösningar till problemet. Man väljer också att tillägga att 

lagen om tillfälliga uppehållstillstånd som uppkom i samband med den humanitära 

krisen mellan år 2015 och fram tills idag ska ligga fast trots att invandringen till Sverige 

har minskat de två senaste åren.    

  

  

5.3 Slutdiskussion  

I både punkterna 5.1 och 5.2 finns det utifrån det vi sett utifrån resultatet fortfarande 

starka spår av den klassiska socialdemokratin kvar, det som jag kan se som har ändrats 

inom den svenska socialdemokratin är inte själva ideologin som är den klassiska 

socialdemokratin. På dem punkterna är det fortfarande en väldigt stark 
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socialdemokratisk politik. Det som jag däremot ser och som de ändrat är själva idén om 

vad rättvisa, jämlikhet och solidaritet är. Man pratar mycket fortfarande om samarbeten 

och kollektivism till olika begränsningar inom marknaden. Men att med den 

flyktingströmmen som kom mellan åren 2015 fram tills idag har gjort att 

socialdemokraterna insett att de måste anamma en del av nyliberalismen vilket innebär 

att de har fått en mer realistisk syn på världsordningen.  

Sedan är det också klart svårt för den socialdemokraterna att bedriva enbart en politik 

som gynnar dem då partiet under dessa perioder har dem fått kompromissa väldigt 

mycket för att kunna inneha den regerande makten. Och i sammanband med detta har 

de själva inte suttit vid makten utan när Stefan Löfven talar inför riksdagsmötets 

öppnande är det också den politiken som Miljöpartiet bedrivit samt i senare år (2019) 

också med miljöpartiet och i vissa former av en politik som Liberalerna och 

Centerpartiet vill bedriva.   

Men mycket av migrationspolitiken har ändrats, från öppna gränser där alla ska vara 

välkomna vill man nu ha en restriktiv politik och där återvandring som inte tagits upp 

innan inom den socialdemokratiska migrationspolitiken ska genomföras.    
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6. Slutsats  
 Hur har den socialdemokratiska migrationspolitiken förändras mellan åren 2014 fram 

tills idag? Är den socialdemokratiska migrationspolitiken i riktlinje med deras idé 

angående solidaritet, jämlikhet och rättvisa?  

Dessa är de två frågeställningar som forskningen var ute efter att besvara, i resultatet 

syns visar det på att den socialdemokratiska migrationspolitiken blivit mer reglerad och 

mer restriktiv till följd av flyktingkrisen som hände mellan åren 2015 och som 

fortfarande syns kvar än idag. Det gick från öppna gränser och den som är i behov av 

skydd ska få det hos oss till att man vill att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd 

ska ligga kvar samtidigt som man vill ha restriktivare invandring och ett 

proportionerligt ansvar kring mottagandet.   

Trots förändringen i den socialdemokratiska migrationspolitiken visar resultatet att 

frågeställning två är fortfarande giltig och deras politik fortfarande ligger åt den 

klassiska socialdemokratin med inslag av nyliberalism till en viss del Man betonar 

fortfarande rättvisa och solidaritet samt jämlikhet och att man står upp för dessa värden.  

Därmed har den socialdemokratiska migrationspolitiken förändrats men rättvisa, 

jämlikhet och solidaritet som är kärnan inom socialdemokratin har inte ändrats. Dessa 

tre värden utgör fortfarande till stor del grunden till det som utgör politiken i stort sett 

inom partiet.   
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https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04641321/1568881590668/valmanifest -2018.pdf  

  

  

Stefan Löfvens regeringsförklaring från 3 oktober 2014  

https://www.regeringen.se/49b6d2/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b 

/regeringsforklaringen-3-oktober-2014  

  
Stefan Löfvens regeringsförklaring från 5 oktober 2015 (hämtad 2019-12-20)  
https://www.regeringen.se/4a63e5/contentassets/dd95ef69eafa4f6dadcac0c2b7855652/regeringsforklaringen-2015.pdf  
  

Stefan Löfvens regeringsförklaring från 13 september 2016 (hämtad 2019-12-20)  

  

https://www.regeringen.se/4a6757/contentassets/330217d4abda464a97cfe3b0f0214317/regeringsforklaringen-sv-2016.pdf   
  

Stefan Lövfens regeringsförklaring 12 september 2017 av Stefan Löfven (hämtad 2019-12-20)  
https://www.regeringen.se/4a5f9b/contentassets/2c1a5ff9c9204c12bb62257ee7775aab/regeringsforklaringen-2017.pdf   

Stefan  Löfvens  regeringsförklaring  från  den  21  januari  2019  (hämtad  2019-12-23)  

https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/  

  

Stefan Löfvens regeringsförklaring från den 10 september 2019 (hämtad 2019-12-23  
 https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/   

  

SFS (svensk författningssamling)   

  

Tillfälliga lagen om uppehållstillstånd som förlängdes 2019 med beteckningen SFS 2019:481 (tidigare SFS 2016:752) (hämtad 

2019- 

12-16)  
https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-06/SFS2019-481.pdf     
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