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Abstract 
 

 

The aim of this study was to see if the socialdemocratic led government in Sweden was 

supported in its decision to limit the flows of asylum seekers coming to Sweden in the end of 

2015.  

 

By using an argument analysis method, this paper has looked closer at the arguments of four 

different socialdemocratic organisations – SSU, S-kvinnor, ABF and Tro & solidaritet in 23 

different articles in the period 2015-09-01-2016-04-01. In the analysis, pro. et. Contra was 

used to structure the arguments into negative and positive arguments about the government’s 

decision.  

 

The findings showed that all four organisations were negative about the government changing 

the immigration policy, and especially SSU and S-kvinnor. The critique was harder and more 

determined in the articles written by these two, while it was at least a bit more understanding 

about the government’s decision in the articles from ABF and Tro & solidaritet.  
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1. Inledning  

 

”Idag är inte situationen som sådan” – Stefan Löfvens svar på frågan om inre gränskontroller 

skulle införas i Sverige.1  

 

Hösten 2015 ökade antalet flyktingar kraftigt till Sverige, och under september -oktober var 

det 80 000 människor som sökte asyl i landet.2  2015-11-12 knappt två månader efter Löfvéns 

uttalande till Göteborg-Posten, införde den socialdemokratiska regeringen inre 

gränskontroller, så som ID-kontroller vid Öresundsbron och på färjorna till Sverige.  

Migrationsverket rapporterade 2015-11-19 att flyktingkatastrofen blivit så allvarlig att de inte 

längre kan erbjuda tak över huvudet för asylsökande som kommer till Sverige. Myndigheter 

och kommuner klarar inte att ta emot fler flyktingar på ett säkert sätt.3  

 

Två veckor efter migrationsverkets utspel, beslutade den rödgröna regeringen att 

asylmottagandet ska minska kraftigt. Regeringen anpassade asylreglerna till miniminivå i EU, 

med syfte att flyktingar ska söka sig till andra EU-länder i första hand. 4 Detta innebar en 

helomsvängning i svensk politik, och frågan om asylmottagandet började diskuteras flitigt hos 

samtliga partier.  

 

I denna uppsats så studeras argumentationen inom den socialdemokratiska rörelsen. Genom 

att titta på flera förbund inom socialdemokratin, så ska vi undersöka om den 

socialdemokratiskt ledda regeringen får medhåll för den nya positionen i flyktingfrågan i sin 

egen rörelse. Detta är intressant utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv, för att den tittar på 

om den nya positionen är förankrad i hela den socialdemokratiska rörelsen.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Göteborgs-Posten. Löfven- Svensk gränskontroll inte aktuell. 2015-09-14.  
2 Regeringen, pressmeddelande av flyktingsituationen, 2015-11-25  
3 Migrationsverket, kan inte längre erbjuda tak för de nyanlända. 2015-11-25  
4 Regeringen, pressmeddelande av flyktingsituationen, 2015-11-25 
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1.2 Syfte  

Denna studie syftar till att undersöka om socialdemokraternas åtstramning av 

flyktingpolitiken har stöd i den socialdemokratiska rörelsen. Med hjälp av en 

argumentationsanalys så undersöks de socialdemokratiska förbundens position i 

flyktingfrågan, i och med de åtgärder som vidtogs av regeringen. 

1.3 Preciserad frågeställning 

 Har de socialdemokratiska förbunden ändrat sina positioner i frågan om 

flyktingmottagande, i och med regerings åtstramningsbeslut? 

 

Med hjälp av tesen; Får regeringen stöd för åtstramningarna av asylmottagandet, så kommer 

denna uppsats att se närmare på hur de olika förbunden positionerar sig jämfört med 

regeringen.  

 

1.4  Disposition  

Studiens inledande kapitel börjar med en introduktion om forskningsproblemet. Därefter 

presenteras syftet, frågeställningen, avgränsningen för studien samt en kortare 

begreppsförklaring för termer som används i uppsatsen.  I det andra kapitlet ges en 

introduktion till de förbund som ska ingå i uppsatsen, samt en inblick i kärnvärden som 

historiskt sett har präglat socialdemokratin. Sedan i kapitel tre presenteras metod och 

material.  I kapitel fyra så presenteras redovisningen av undersökningen. I Kapitel fem 

kommer analysen av frågeställningen presenteras och avslutas med en sammanfattning. 

Avslutningsvis i kapitel sex kommer sammanfattning, svaret på frågeställningen, 

slutdiskussion samt förslag på framtida forskning i ämnet.  

1.5 Avgränsning  

Min förhoppning från början var att finna bra och relevant data om flyktingkrisen, vilket 

visade sig vara problematiskt då det är en pågående kris och det inte finns så mycket 

publicerad forskning tillgängligt inom uppsatsens ämnesområde. Eftersom min uppsats är 

begränsad till tidsperioden 2015-09-01 till 2016-04-01 används bara artiklar från denna 

tidpunkt. Det kan därför ha tillkommit relevanta artiklar i efterhand som passat uppsatsen. 

Denna tidsperiod valdes eftersom att regeringspartiet Socialdemokraterna drastiskt ändrade 

sin flyktingpolitik under denna period.  
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Denna uppsats avgränsas till de mest aktiva förbunden inom den socialdemokratiska rörelsen. 

Uppsatsen kommer därför att titta på artiklar från förbunden; SSU, tro och solidaritet, S-

kvinnor och ABF. Gemensamt för dessa förbund är att de antingen är en del av 

socialdemokraterna eller sympatiserar med socialdemokraterna, men att de samtidigt har egna 

stadgar och kan därför skilja sig i åsikter. Studien kommer även att titta närmare på olika 

tidskrifter och relevanta bloggar för att få en fördjupad syn. Tidskriften ”Tvärdrag” är SSU:s 

egen tidning som trycks fyra gånger om året. Tvärdrag har även en blogg där idépolitik aktivts 

diskuteras. Även enskilda uttalanden av huvudpersoner som sitter i den socialdemokratiska 

regeringen och uttalanden från de olika förbunden har varit en grund för studien, från 

exempelvis justitieminister Morgan Johansson (S). Den sistnämnda används för att tydliggöra 

regeringens ståndpunkt.  

 

1.6 Begreppsförklaring   

Jag kommer använda mig av följande begrepp i uppsatsen, då dessa inte är självklara utan kan 

behöva förtydligas. 

Asylsökande: Begreppet asylsökande är enligt migrationsverkets ordförklaring en person som 

tagit sig till Sverige och sökt skydd men som inte har fått svar på asylansökan.5    

Flykting: I FN:s flyktingkonvention benämns flykting som en person som flytt från sitt land 

till exempelvis Sverige och som inte kan återvända till landet på grund av fruktan för 

förföljelse av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller annan politisk 

uppfattning.6  

Migration: Är ett samlingsbegrepp som står för utvandring.7  

Uppehållstillstånd (UT): Är när en utländsk person får stanna i Sverige. 8  

Tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT): Är ett uppehållstillstånd som bara gäller under viss 

period. 9 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Migrationsverket, ordförklaring,(hämtat den 17 maj 2016)  
6 UNHCR, vem är flykting? (hämtat den 17 maj 2016) 
7 Migrationsverket, ordförklaring,(hämtat den 17 maj 2016) 
8 Migrationsverket, ordförklaring,(hämtat den 17 maj 2016) 
9 Migrationsverket, ordförklaring,(hämtat den 17 maj 2016) 
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2. Förbunden 

I detta avsnitt så ges en kortare introduktion till de socialdemokratiska förbunden, vars artiklar 

ingår i uppsatsen. Här beskrivs förbundens position i flyktingfrågan innan regeringens 

åtstramningar, för att senare kunna se om förbunden likt regeringen också har bytt 

argumentation.  

 

2.1 SSU 

Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) är socialdemokraternas ungdomsförbund 

som idag har drygt 12 500 medlemmar. Förbundet driver politiskt påverkansarbete, arrangerar 

studier, sociala och kulturella aktiviteter för ungdomar. Enligt reformprogrammet från 2013 så 

ska SSU driva för avskaffandet av Dublinförordningen, som innebär att asylsökande måste 

söka asyl i det första EU-land man kommer till när man flyr. Enligt programmet så ska man 

kunna söka asyl i Sverige, trots att man har fått sin asylansökan prövad i andra länder innan. 10 

 

2.2 S-kvinnor 

Socialdemokratiska kvinnor (S-kvinnor) är den första kvinnoklubben inom svensk politik och 

har idag 250 kvinnoklubbar i Sverige inom 26 distrikt. S-kvinnor driver lokalt opinionsarbete, 

utbildar medlemmar och driver internationella projekt med inriktning på kvinnan.11 På temat 

asyl så fokuserar S-kvinnor särskilt på kvinnliga flyktingar och barn. I förbundets 

reformprogram för 2013-2017 så driver förbundet frågan om att stärka kvinnan i 

asylprocessen, exempelvis genom att ha rätt till ett kvinnligt juridiskt ombud vid prövningen. 

En annan fråga som också nämns är att utbildning och språkutbildning ska anpassas efter 

kvinnors olika skiftande behov. 12 S-kvinnor har idag drygt 7000 medlemmar.  

 

2.3 Tro & solidaritet 

Socialdemokrater för tro och solidaritet är en rörelse som startade för 80 år sedan, där 

religiösa socialdemokrater samlas med en gemensam grund i politisk påverkan. Enligt 

förbundets stadgar från 2012 så är Tro & solidaritet en rörelse där vänstervärderingar förenas 

med religiösa påbud som rör fattigdomsbekämpning och jämlikhet. På temat asyl så profilerar 

sig förbundet för utökade rättigheter för människor flyr krig, där man i ett program från 2010 

exempelvis vill att gömda flyktingar ska ha rätt till sjukvård, att ingen ska behöva avvisas till 

                                                           
10 SSU, Reformprogram 2013, (hämtat 2016-05-22) 
11 S-kvinnor. Vår organisation.  
12 Ibid, En jämställd värld är möjlig, (Hämtat 2016-05-22)  
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ett land där det enligt UNHCR är krig och slutligen att man ska kunna söka asyl på 

ambassader. 13 Förbundet har omkring 2 500 medlemmar. 14 

 

2.4 ABF 

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är ett förbund som började tidigt med att arrangera 

föreläsningar i Sverige och studiecirklar. Drygt 750 000 personer ingår i ABFs cirkel-och 

kursverksamheter. 15 Förbundet är partipolitiskt obundet, men grundades av 

socialdemokraterna, LO och konsumentkooperationen och fortfarande vilar förbundets 

värderingar på arbetarrörelsen. ABF är enligt idéprogrammet en mötesplats för alla kulturer, 

och man påpekar även att invandringen till Sverige har varit ett lyft för utvecklingen. På temat 

asyl så ska ABF enligt idéprogrammet hjälpa asylsökande med språkutbildning för att de ska 

få en snabbare väg in i samhället. 16 

 

2.5 Socialdemokratin  

Socialdemokratin kallas även för reformistisk socialism och är en socialistisk ideologi som 

bygger på samhällsförändringar med hjälp av reformation, dess tidigare benämning är 

revisionistisk socialism, som uppkom i Tyskland där man ville ompröva marxismen och 

istället inta en icke revolutionär samhällsförändring.17    

Reformistisk socialism, utgår från människans egen vilja och dess styrka i att vilja frigöra sig 

själv. kommunismen hämtar istället sin styrka från den ”sociala evolutionen” och tron på att 

ha historien på sin sida, vilket gör att möjligheten för påverkan är minskad.18  Den 

reformistiska socialismen strävar efter att minska ojämlikheter i samhället, genom att jämna ut 

inkomstskillnader samt öka kunskapen genom utbildning. Ideologin hävdar att ett gott 

samhälle även förbättrar människorna.19 Den målgrupp som mest är betonad är arbetarna i 

reformistisk socialism.  

Utifrån ett socialdemokratiskt samhällsperspektiv så byggs samhället upp på politiskt 

samförstånd och på demokratiska metoder. Reformistisk socialism menar att samhällets olika 

                                                           
13 Socialdemokrater för tro & solidaritet, Rätt till livet – Asylpolitiskt program 2010, (Hämtat 2016-05-22)  
14 Ibid, Om oss, (hämtat 2016-05-22)  
15 Arbetarnas bildningsförbund. Sveriges ledande studieförbund. 2016-05-17  
16 Ibid. np. 2016-05-17  
17 Larsson, Reidar ”Politiska ideologier i vår tid” 2006.s. 83 
18 Ibid. S.83  
19 Ibid. S. 84 
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delar påverkas och förändras oberoende utav varandra.20  Reformistisk socialism har haft svårt 

att kunna sammanföra sin politiska metod mot det socialistiska målet. Samtidigt som det 

funnits olika påtryckningar av revisionistisk litteratur som ständigt visar på hur den 

”ideologiska visionen” ska vara. Ernst Wigforss som var politiker och reformistisk ideolog, 

beskriver ”provisoriska utopier” där det ideologiska målet styrs av dagspolitiken, vilket 

skulle innebära att samhället inte är definitivt utan kan ständigt ändras.21   

Socialdemokratin har präglat svensk politik i flera sekel, och en del hävdar att det 

socialdemokratiska styret i Sverige varit så märkbart att det är givet att prata om en hegemoni. 

Herbert Tingsten som var en svensk statsvetare, hävdar att de andra partierna under årens lopp 

anpassat sig till socialdemokratin, och samhället gick redan 1950 mot en omvandling i 

socialistisk inriktning.22 Historikern Åsa Linderborg hävdar istället att socialdemokratin 

präglats av de andra partierna. Tidigt fick partiet välja att antingen fortsätta vara ett 

arbetarparti och då uppfylla det socialistiska idealet, men då riskera att bli en politisk 

marginaliserad grupp, eller istället välja att vidga sin politik så att det skulle passa hela 

befolkningen och därmed vinna en större majoritet. Partiet valde den senare alternativet.23 

Svensk politik har länge dominerats av en vänster-höger skala, där synen på demokrati varit 

annorlunda och det är även en bidragande orsak till att partisystemet varit hållbart. Det har 

nästan aldrig uppkommit några nya etablerade konfliktlinjer, inte fören 1970, då frågan om 

kärnkraft blev en stor stridsfråga. Socialdemokratin var splittrad i kärnkraftsfrågan, och 

partiledningen drev fram en folkomröstning, för att få klarhet och kunna hålla ihop det 

splittrade partiet.24  

 

Synen på migration inom socialdemokratin har varierat, men att hävda att socialdemokratin 

alltid stått upp för ”öppna gränser”, kan snabbt avisas. Senaste gången det var kris inom 

flyktingpolitiken var 1989, då beslutet fattades om att endast människor som uppfyllde kraven 

för FN:s flyktingkonvention skulle beviljas asyl i Sverige, samt de människor som hade starka 

skyddsbehov. 25 Det så kallade luciabeslutet antogs den 14 december 1989. Dåvarande 

ansvarigt statsråd Maj-Lis Lööw uttalande sig om flyktingsituationen i Sverige följande:  

                                                           
20 Ibid. S. 86 
21 Larsson, Reidar ”Politiska ideologier i vår tid” 2006.s. 87 
22 Bäck Mats & Möller Tommy, partier och organisationer, 2003. S. 36 
23 Ibid. S.37  
24 Ibid. S. 41 
25 Riksdagens protokoll 1989/90:46- 14 december 1989. S. 78 
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”Påfrestningarna har medfört att mottagandet inte längre kan ske i värdiga former som 

eftersträvas/…/.” detta sades i riksdagens protokoll 1989/90:46, den 14 december.26 Maj-Lis 

Lööw beskriver flyktingsituationen som ohållbar då det påfrestar kommunerna och dåvarande 

invandrarverket. Detta innebar att extraordinära åtgärder tvingades fram som tält, fartyg och 

husvagnar.  Med andra ord innebar det att man inte kunde ta hand om flyktingar på ett 

eftersträvansvärt sätt.27 Maj-Lis Lööw argumenterar vidare: 

 

 ”Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av. Skall vi framöver på ett bra sätt breda en fristad åt dem 

som behöver det allra mest, måste vi idag inskränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i 

Sverige.”  (Prot. 1989/90:46.)28    

 

Maj-Lis Lööw beskriver beslutet som svårt men som nödvändigt, för att kunna bemöta 

framtiden.   

På socialdemokraternas hemsida beskrivs det hur Sverige ska bemöta flyktingströmmarna på 

bästa sätt. De argumenterar för att EU måste ta ett större ansvar för flyktingpolitiken. Vidare 

så belyser den socialdemokratiska regeringen hur Sverige idag tar ett stort ansvar för 

migrationen och det skapar i sin tur ett högt tryck på migrationsverket och Sveriges 

kommuner, vilket de anser inte är rimligt. De använder sig utav tio ståndpunkter för att kunna 

reformera EU:s flyktingpolitik bland annat genom att EU måste kunna omfördela mängden 

flyktingar på ett bättre sätt och införa fler lagliga vägar in till EU.29  

Morgan Johansson som är justitie-och migrationsminister, förklarar i en artikel från Dagens 

Nyheter 2016-01-28; 

”Sverige har tagit emot fler asylsökande än något annat EU-land. Nu måste vi koncentrera oss på att 

ge dem som fått asyl ett bra mottagande. Samtidigt måste vi säga att de som inte har rätt att stanna 

måste åka tillbaka. Annars får vi en fri invandring och det är inget som vi klarar av ekonomiskt."30 

                                                           
26 Ibid. S. 78  
27 Riksdagens protokoll 1989/90:46- 14 december 1989. S. 78 
28 Ibid. S.79  
29 Socialdemokraterna, migration-asyl och flyktingpolitik.  
30 Lagerwall Katarina, Larsson J Mats, Svenska Dagbladet, ”Migrationsministern; skärpta regler ska få fler att 

lämna Sverige”, 2016-01-28 
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Morgan Johanssons citat får här utgöra den socialdemokratiska regeringens perspektiv på 

åtstramningarna i flyktingmottagandet.  

2.6 Tidigare forskning  

Det finns en bred och betydande forskning inom socialdemokratin och dess politik. Det har 

dock inte funnits någon tidigare forskning på det aktuella ämnet som uppsatsen valt att 

undersöka. Studien har därför valt att istället presentera tidigare forskning där man har tittat 

på förändrade positioner, fast i andra politiska sakfrågor.  

 

I Håkan Jönssons undersökning ”Den svenska kärnkraftspolitken - en processpårande 

fallstudie av svensk kärnkraftspolitik” från 2009,31 presenteras en fallstudie på hur retoriken 

inom partierna däribland socialdemokraternas har förändrats i frågan om kärnkraft. Jönsson 

beskriver hur socialdemokraterna under 1980-talet inte alls diskutera kärnkraften fören början 

på 1990-talet och gör då en helomvändning och helt vill avveckla kärnkraften eller åtminstone 

begränsa den. En av frågorna som Jönsson ställer i sin uppsats är om partierna håller sina 

löften om den förda energipolitiken. Följande svar blir att Socialdemokraterna löften inte 

stämmer överens med den förda politiken. Det kan förklaras med att socialdemokraterna ville 

vara trovärdiga i frågan om kärnkraftspolitken genom att i folkomröstningen välja den 

legitimerade vägen. Detta kan vara för att behålla väljare och medlemmar. Att 

socialdemokraterna valt en annan väg än vad retoriken från början var, kan förklaras med att 

frågor som välfärd behöver utvecklas samt att näringslivets möjligheter att utvecklas och av 

hänsyn till miljön. Slutsatsen i Håkan Jönssons uppsats blir att retoriken och den förda 

politiken kan vara olika om det finns behov som måste bli uppfyllda, då regeringen måste visa 

handlingskraft och förmåga att kunna lösa problem som uppstår i vardagen.32  Håkan Jönsson 

uppsats passar min forskning då den belyser hur socialdemokraterna väljer att bryta sina 

löften och inte följa den förda politiken. Det går att relatera till min forskning där 

Socialdemokraterna gick till val på ett löfte men gjorde sedan en omvändning.   

 

En annan tidigare forskning som är relevant för min uppsats är från av Bale.et.al som har 

skrivit en studie som heter "If you can´t beat them, join them? Explaining the Social 

                                                           
31 Jönsson, Håkan, ”Den svenska kärnkraftspolitken - en processpårande fallstudie av svensk kärnkraftspolitik”- 

2009, Växjös Universitet  
32 Ibid. S.36  
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Democratic Responses to the challenge from the populist radical right in Western Europe.33 

Studien är en jämförande analys av hur fyra olika socialdemokratiska partier från Australien, 

Nederländerna, Danmark och Norge går tillväga när invandringsfrågor får ett ökat intresse i 

samhället, och högerpopulistiska partier växer sig starka genom att åta sig dem. Kärnfrågorna 

för den radikala högern är just invandring och integration.  Bale.et.al fortsätter med att när 

sådana frågor kommer upp på agendan tvingas socialdemokraterna vidta åtgärder kring hur 

partiet ska konkurrera med de högerpopulistiska. Frågorna som de socialdemokratiska 

partierna ställer sig är hur bör de gå tillväga? Och hur ska målen uppnås för att de ska behålla 

sin maktposition34 Bale.et.al förklarar hur de socialdemokratiska partierna framförallt står 

inför tre problem med att de högerpopulistiska partierna får en större roll på den politiska 

arenan. För det första använder de högerpopulistiska partierna kampanjer som endast rör 

frågor om invandring och integration, något som inte de andra partierna inte använt sig utav. 

För det andra så fångar de väljare från mitten det vill säga de som oftast är arbetslösa eller är i 

tillfälligt arbete. För det tredje innebär det att högerpopulistiska partier kan underlätta arbetet 

med bilda borgerliga regeringar, genom att stödja eller förena dem.35   

 

Bale.et.al beskriver vidare hur de socialdemokratiska partierna ställs inför tre olika 

valmöjligheter, eller tre idelatypiska strategier som de kan använda sig av då invandring går 

från att inte vara en politisk fråga till att bli den största politiska frågan av konkurrerande 

partier. Först är det hold, som innebär att partiet håller fast vid sin ståndpunkt ofta genom att 

stärka partiet och föra en konsensus med dess kärnväljare. Den andra idelatypiska strategin är 

defuse, som innebär att man väljer att ignorera motståndarens politik, eller på annat sätt 

försöker försvaga den andres politiska position. Den tredje idelatypiska strategin är adopt, den 

handlar om Anthony Downs teori om röstmaximering för att hålla kvar regeringsmakten. För 

att få fler som röstar på partiet i regeringsställning, i detta fall socialdemokraterna, måste 

partiet finna en balans mellan deras egna väljare till att samtidigt försöka locka andra väljare 

från den högerpopulistiska sidan. Genom att kanske förändra sin politik som lockar med dem 

som vill ha en stramare invandring.36  Slutligen gör författarna Bet.et.al en sammanställning 

av sin studie där dem förklarar att de socialdemokratiska partier som är starka inom partiet 

och för en tolerant politik till invandring inte byter sin politiska position, om de inte måste för 

                                                           
33 Bale, et.al.“If You Can’t Beat Them, Join Them? Explaining Social Democratic Responses to the Challenge 

from the Populist Radical Right in Western Europe”, Political studies. 2010. S.411  
34 Bale.eta.al “If You Can’t Beat Them, Join Them? S.411 

35 Ibid. S.412 
36 Ibid. S. 413 
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att få ett ökat väljarstöd i nästa val. Den andra slutsatsen som författarna beskriver är om de 

socialdemokratiska partierna tappar väljare på sin förda politik, så föreslås det att använda sig 

av den tredje idelatypiska strategin adopt av Anthony Downs, för att få ett ökat väljarstöd.  

Avslutningsvis belyser Bet.et.al hur de socialdemokratiska partierna blir röstmaximerade på 

grund av konkurrensen från högerpopulistiska partier som lyfter invandringen till en politisk 

fråga.37 Bet.et.al studie passar bara in till min uppsats då den belyser hur socialdemokraterna 

väljer att bemöta migrationsfrågan.  

 

Nästa studie är skriven av statsvetaren Gunnar Hansson som skrivit boken ”om samhällets 

omvandling- Wigforss och pragmatismens politiska filosofi”.  Där Hansson förklarar hur 

socialdemokratin kan betraktas som en pragmatisk rörelse, och vad det inneburit för det 

svenska samhället. Hansson diskuterar även Ernst Wigforss, som var en socialdemokratisk 

teoretiker samt politiker och pragmatism. Gunnar Hanssons studie blir intressant för denna 

uppsats för den berör svenska socialdemokratins tidigare hantering av kriser och andra 

utmaningar, genom en pragmatisk tolkning.38   

Sammanfattningsvis så passar den tidigare forskningen in på min uppsats, då de berör 

socialdemokraternas anpassning av sin politik. Jag hoppas att med den tidigare forskningen 

beröra socialdemokratins positionering av denna flyktingsituation.  

 

3. Metod 

3.1. Val av metod  

Metoden som valts för att besvara frågeställningen är en kvalitativ textanalys, som innebär en 

noggrann läsning utav utvalda artiklar.39Det innebär att de mest centrala delarna väljs ut från 

textens delar. Eftersom denna studie kommer att titta närmare på huruvida den 

socialdemokratiska rörelsen skiljer sig åsiktsmässigt från regeringen, så kommer uppsatsen att 

tillämpa en argumentationsanalys.40  

En alternativ metod som också skulle kunna ha använts är idéanalys, där man exempelvis 

hade kunnat titta på om regeringen i och med sin förflyttning i flyktingfrågan samtidigt hade 

frångått ett ideal. Men en sådan analys kräver också tydligt definierade ideal som ställs emot 

                                                           
37 Bale.eta.al “If You Can’t Beat Them, Join Them? S.423 
38 Hansson Gunnar, om samhällets omvandling, 2011, s.14- 15  
39 Esaiasson. et al, ”Metodpraktikan”, Norstedts Juridik, 4th edition, 2012. S. 197  
40 Bergström, Göran och Boréus Kristina. ”Textens mening och makt- metodbok I samhällsvetenskaplig text och 

diskursanalys.” 2012. S.91 



  
 

14 
 

varandra, vilket jag känner är en mer djupgående uppsats. Med argumentationsanalysen så 

tittar man istället konkret på vilka argument och med retorik dessa framförs hos olika förbund, 

vilket intresserade mig mer i valet av metod.  

 

3.2 Argumentationsanalys (Pro et contra-, för och emot-, analys) 

För att kunna besvara frågeställningen om socialdemokraterna och deras rörelse skiljer sig 

inom asyl och migrationsfrågan, kommer denna uppsats att använda sig utav Pro et contra 

listan. Pro används som (för) och contra som (mot) argument.  Det vill säga att man ställer 

upp argument som är för och mot en tes. Genom att använda mig utav en pro et contra lista 

kan jag lättare identifiera argumentationerna kring förbundens respektive regeringens 

uttalanden om migrationspolitiken.   

En argumentationsanalys har tre syften, för det första ett deskriptivt syfte, där man försöker 

rekonstruera argumentationen, så att det passar in. För det andra ett preskriptivt syfte, det 

bedömer hur mycket argumentationen i en text lever upp till vissa normer. Det tredje syftet 

för en argumentationsanalys är att söka beviskraft för argumentet, alltså om argumentet stödjs 

eller försvagar den bestämda ståndpunkten.41  

3.3 Strukturera argumentationsanalys  

Det finns flera olika sätt att strukturera upp en argumentationsanalys på, de två vanligaste 

sätten är pro et contra listan och en metod av Toulmins modell. Som tidigare berörts så har jag 

valt att använda mig utav pro et contra listan. Modellen är den mest kända i svenska 

akademiska sammanhang. Pro et contra är ett sätt att strukturera argumenten i en text.42 Jag 

kommer använda mig av en tes (T) som hela analysen kommer ha sin grund i, för att kunna få 

fram resultatet på frågeställningen. Tesen använder jag sedan för kunna granska och tolka de 

argument som finns i artiklarna som berör migration och asyl, för att få fram bra och hållbara 

argumentet som stödjer eller försvagar tesen.43 Under arbetets gång har jag ställt förbunden 

respektive regeringens för- och motargumentation emot varandra. Argumentationsanalysen 

gör det möjligt att belysa olika argument och även se hur dessa förhåller sig till varandra. Det 

empiriska materialet som utgör utgångspunkten för den här studien är i form av artiklar och 

motioner.  

                                                           
41 Bergström och Boréus. Textens mening och makt S.93  
42 Ibid. S.94- 95  
43 Ibid. S.98 
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Tesen utformar här ett svar på frågeställningen. Tesen kommer i det här fallet inte att ta 

ställning för eller mot något argument. En tes kan ses på fler olika sätt exempel normativ 

(värderande), preskriptivt (uppmanande) eller faktuell(icke värderande), och i denna studie är 

tesen det sistnämnda.44 Texten behöver ibland bearbetas för att få en så bra struktur som 

möjligt, genom att sammanfatta meningar till ett påstående och ta bort överflödig information. 

45  

I texterna finns det ofta påståenden som inte är tänkta att stödja eller försvaga tesen, utan kan 

istället vara till för att stärka eller försvaga ett annat argument. Argument i texten som direkt 

är för eller emot tesen brukar kallas argument av första ordningen och det brukar skrivas (P1, 

P2, P3 och C1, C2, C3). Detta för att få en lättare strukturering och överskådlighet av 

argumentationerna. Sedan kommer argument i andra ordningen, det betecknas P1P2 som är 

första pro-argumentet för andra pro-argumentet, C1P2 är en annan beteckning som står för 

första contra-argumentet mot andra pro-argumentet för tesen.46 Numreringen av argumenten 

behöver inte betyda att det ena är viktigare än det andra, utan används bara för att särskilja 

argumenten i texterna. Det är ovanligt att man i en text hittar både pro-och contra-argument, 

beroende på genre. I ett partiprogram kan det endast finnas pro-argument. Det kan även vara 

svårt att finna contra-argument i en debattartikel, såvida det inte är en pågående debatt då det 

mer troligt att det finns både pro-argument och contra-argument i samma text.47  

3.4 Kritiska reflektioner av argumentationsanalysen  

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av en argumentationsanalys som 

metod. En kritik är att det finns två olika tolkningsproblem med analysmodellen. Det första är 

att det finns en stor spänning mellan de olika tolkningsstrategierna, och för det andra så krävs 

det att den deskriptiva analysen även tolkar de underförstådda påståendena.48 Boréus och 

Bergström beskriver att tolkningsproblem kan uppstå mellan forskaren och författaren, 

eftersom de kan ha olika uppfattningar om samma påstående. Vid användningen av 

analysmodellen kan det vara problematiskt med hur man faktiskt analyserar materialet då man 

påtvingar materialets betydelse, vilket gör att inte texten själv ”får tala”.  Resultatet kan då bli 

missvisande om studien inte betraktas som objektiv.49  

 

                                                           
44 Bergström och Boréus. Textens mening och makt. S.95  
45 Ibid. S.98  
46 Ibid. S. 100 
47 Ibid S. 102  
48 Ibid. S.131  
49 Ibid. S.132- 133  
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3.5 Empiriskt material   

Det empiriska materialet för denna studie har hämtats från internet och bibliotek. De förbund 

som har valts att användas är SSU, tro och solidaritet, S-kvinnor och ABF. Syftet till att dessa 

förbund valdes är för att de vänder sig till olika målgrupper i samhället samt att de har en 

framträdande roll inom rörelsen. Den här undersökningen bygger på material om 

socialdemokratin i form av artiklar som de olika förbunden författat och belyst sina åsikter i. 

De valda artiklarna är hämtade från förbundens egna hemsidor och tidningar såsom tvärdrag, 

tro och solidaritet, frihet, S-kvinnor, ABF och även bloggar där personer som representerar 

förbunden har uttalat sig. Jag har även använt mig av databasen mediearkivet, för att finna 

ytligare artiklar. Dessa artiklar berör ett stort antal grupper i samhället vilket jag anser är bra, 

eftersom man får olika synvinklar.  Sökorden jag använde mig av var; migration, asyl, 

flyktingkris, ID-kontroller och tillfälliga uppehållstillstånd. Många av artiklarna hade endast 

en rubrik med det aktuella ämnesområdet medan brödtexten handlade om något annat och var 

därmed inte relevant för analysen, därför sållades många av artiklarna ut. Det smidigaste var 

att gå in på respektive förbund och söka artiklar där som var relevanta för uppsatsen. En del 

av förbunden hade mindre antal artiklar men desto fler uttalanden och tvärtom, därmed föll en 

del av artiklarna bort. Jag valde att använda mig utav tjugotre artiklar, vilket är fem från varje 

förbund förutom SSU, där valdes åtta artiklar, eftersom dem har två olika tidningar där de för 

fram sina åsikter i. Av dessa artiklar så presenteras fyra stycken i den här undersökningen, 

alltså en från respektive förbund. Artiklarna berör just förbundens uttalande och reflektioner 

över migrationspolitiken. Antal artiklar kan anses vara för få, men eftersom flyktingkrisen är 

pågående och uppsatsen har en begränsad period valdes här de som ansågs ha rimligast 

argument och som ryms inom uppsatsens tidsram. De tjugotre artiklarna granskas sedan 

utifrån argumentationsanalysen med pro et contra lista. Artiklarna visar samma 

återkommande argument från olika vinklar och därför bedömer jag att det räcker med att 

endast presentera fyra stycken i uppsatsen. Jag har även valt att använda mig av två 

propositioner som är framlagda av socialdemokraterna i regeringsställning. Syftet med att 

endast använda mig av två är för att det är de två största framlagda propositionerna, där den 

ena kom på hösten och den andra på våren, därmed kan vi se den förändring som sker över 

den valda perioden. Det är framförallt propositionen som lades fram hösten 2015 som är 

relevant för uppsatsen, därför presenteras även den i redovisningen för pro et. contra-

analysen. Det är även de framlagda propositionerna som förbunden argumenterar om i 

artiklarna, därför anser jag att det är relevant att granska dessa då det berör uppsatsen från 
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annan vinkel. Alla artiklar som är valda berör den pågående flyktingkrisen och de flesta 

författarna argumenterar på samma sätt, vilket gör det lättare att få en tydlig struktur på pro et 

contra analysen. Jag har även studerat tidigare forskning inom det aktuella ämnesområdet, 

som ligger till grund för denna.  

 

3.6 Validitet, reliabilitet  

Vid alla former av texter som ska tolkas är det viktigt att som forskare kunna ge bra argument 

och motivera sin lösning. Ett inneboende problem på den metod som valts är att slutsatserna 

kan bli olika för andra forskare, då det är utifrån denna tolkning som slutsatserna dras. Alla 

kan inte få samma tolkning, oavsett om det är inom samma ämne. Ett annat validitetsproblem 

är om vi verkligen mäter det vi ska mäta. För ett bra resultat ska kunna presenteras så krävs 

det att begreppsvaliditeten är god alltså att det inte finns några systematiska fel och för det 

andra måste reliabiliteten vara bra.50 Som tidigare nämnts är det viktigt att vara objektiv till 

materialet som har samlats in. Det kan vara svårt då man ofta redan har en uppfattning när 

man läser en text. Läsningen av artiklarna varit objektiv inför denna uppsats och riskerar 

därför inte att uppnå låg reliabilitet. Förhoppningarna är dock att analysredskapen som 

använts ska på ett bra och effektivt sätt bidra till intersubjektiviteten.  51 

 

4. Redovisning  

Här redovisas pro et contra, där pro ger uttryck för stöd för regeringen, medan contra kommer 

att ge uttryck för motstånd till regeringens agerande.  

Nedan kommer resultatet att redovisas. En artikel från varje förbund har valts ut för att visa 

hur studien gått tillväga. Den bakomliggande tesen för argumentationen är: Får regeringen 

stöd för åtstramningarna av asylmottagandet? Regeringen och förbunden skiljer sig i frågan 

om flyktingmottagandet. Tesen är som tidigare nämnts ett påstående som inte kommer ta 

ställning för eller emot i denna uppsats, däremot kan ett påstående i en text fungera som en 

argumentation för eller emot tesen.52   

 

 

                                                           
50 Esaiasson. et al, ”Metodpraktikan”. S. 57 
51 Boréus & Bergström 2012, s. 133 
52 Ibid. S. 95 
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4.1 Argumentens värden 

Figur 4.1.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaring: Argumentationsanalysens pro et contra lista.  

Efter inläsning av artiklarna har jag använt mig av dessa värden som kan ses i modellen ovan. 

Dessa värden fångar in det mesta i debatten inom migrationsfrågan.  

I kolumnen med pro-argumenten, talar värdena för att förbunden vill ha hårdare åtstramning 

av flyktingpolitiken. I kolumnen finner vi, andra stater måste ta sitt ansvar, myndigheterna 

klarar inte av trycket, långa väntetider för mottagandet av nyanlända och bättre beredskap. 

Värdena vill fånga upp att Sverige inte ensamt kan ta ansvar för alla de nyanlända och att 

asylmyndigheter inte längre kan klara av att ge de nyanlända ett humanitärt välkommande, då 

det inte ens finns tältplatser att erbjuda längre. Till följd av det ökade trycket uppstår det långa 

väntetider och människor tvingas leva i en lång ovisshet. Det krävs bättre beredskap i 

kommunerna och på myndigheterna i mottagandet.  

I kolumnen med contra-argumenten belyser värdena istället hur förbunden tar avstånd i frågan 

om införandet av hårdare åtstramningar i flyktingpolitiken. I kolumnen finner vi; urholkar 

asylrätten, race to the bottom, går SD tillmötes och Sverige kan bättre, med hänvisning till en 

omfördelning inom landet. Det första värdet tar fasta på hur ID-kontroller begränsar rätten att 

söka asyl och därmed urholkar asylrätten. Värdet race to the bottom förklaras med att om 

Sverige sänker standarden för flyktingmottagandet kommer det leda till en negativ spiral hos 

andra länderna. Begreppet att de går SD tillmötes är för att Socialdemokraterna är en politisk 

motpol till SD och med lagförslaget så närmar sig Socialdemokraterna dem i flyktingfrågan.  

Pro (för): Contra (emot): 

Andra stater måste ta sitt ansvar Urholkar asylrätten 

Myndigheterna klarar inte av trycket Race to the bottom 

Långa väntetider för mottagande av 

nyanlända 

Går SD tillmötes 

Bättre beredskap Sverige kan bättre. Hänvisning till 

omfördelning inom landet. 
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Modellen ovan kommer studien att tillämpa för varje förbund och även på propositionerna, 

för att fånga det mesta inom debatten. Viktigt att ha i åtanke är att detta är uppsatsens tolkning 

på hur man fångar debatten om flyktingfrågan.  

4.2  Regeringens proposition 2015/16:54:174 

För att förstå regeringens lagförslag har jag tittat närmare på framlagda propositioner. I 

regeringens proposition 2015/16:54:174 ”Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige” som överlämnades till riksdagen 2016-04-28, är förslagen att 

begränsa möjligheten till uppehållstillstånd på grund av att de centrala samhällsfunktionerna 

utsätts för stor belastning. I propositionen nämns en tidsbegränsad lag som anpassas till det 

svenska regelverket, och gör att Sverige endast tar emot flyktingar till en miniminivå. 

Förslaget innehåller tillfälliga uppehållstillstånd till att förutom till kvotflyktingar och 

skyddsbehövande. Sverige kan inte ta emot alla, därför krävs det att alla EU-länder tar sitt 

ansvar. 53 

(P1) Stora påfrestningar för det svenska asylsystemet.  

(P2) Mottagandet skulle förbättras.  

(P3) Kommuner kräver bättre beredskap.  

(P4) Minskar väntetiden för asyl.  

4.3 Arbetarnas bildningsförbund 

I ABF:s artikel "Låt oss bli fler som säger "välkommen hit" från 2016-03-09, skriver Helén 

Pettersson och Monica Widman Lundmark om EU:s gemensamma ansvar om 

flyktingpolitiken.54 I denna artikel kan vi finna flera pro et contra argument till tesen.  

Författarna beskriver den nuvarande flyktingsituationen som en orolig tid, men det mesta i 

artikeln talar mot tesen, författarna menar att de förstår nödvändigheten av ID-kontroller men 

att det måste finnas ett bättre sätt. Helén Pettersson och Monica Widman Lundmark belyser 

samtidigt nödvändigheten av ett värdigt mottagande samt att det är för långa väntetider i 

asylprocessen. Jag valde att presentera denna artikel då jag anser att den visar både på 

förståelse och besvikelse från ABF. Den innehåller pro-argument till huvudtesen, men det 

som framhävs mest är contra-argument och förslag på hur man istället kan gå tillväga för att 

                                                           
53 Riksdagens proposition 2015/16:54 ”Ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända” Stockholm 2015-

11-26 
54 Petterson, Helén & Widman Lundmark, Monica, ” Låt oss bli fler som säger Välkommen hit!”, 2016-03-09  
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öka integreringen i samhället.   

(P1) Förstår nödvändigheten i att EU:s länder måste ta ett gemensamt ansvar. 

(P2) Långa väntetider, alla får inte samma möjligheter.  

 

I ABF:s artikel, beskrivs det att språket utgör en viktig del i att intrigera i samhället, och 

genom att sätta upp gränser ökar rasismen. Rasismens idévärld är det största hotet mot 

framtiden. Helén Pettersson och Monica Widman Lundmark menar istället att Sverige kan 

bättre och uppmanar regeringen att satsa mer på språkkaféer och studiecirklar. Detta kommer 

att på lång sikt öka kvaliteten på mottagandet, eftersom språket är en väg in i samhället och 

som i sin tur skapar framtidstro. 

(C1) Det är en rättighet att söka asyl och Sverige klarar att upprätthålla generös asylpolitik 

samt att ge alla som kommer hit ett gott mottagande. 

(C2) Att sortera in människor i olika kategorier ökar rasismen/…/ fler måste stå upp och säga 

välkommen hit.  

4.4 Socialdemokratiska kvinnor 

I S-kvinnors artikel ”från flykt, till frihet” från 2015-11-25,55 beskrivs det hur de som drabbas 

hårdast av kriget i Syrien är kvinnor och barn på flykt och därför är det så viktigt att ge dem 

ett värdigt mottagande när de väl kommer till Sverige. Författaren nämner hur både 

kommuner och enskilda personer gör ett fantastiskt jobb genom att arbeta ideellt med 

flyktingar. I artikeln beklagar sig s-kvinnor vad förslaget kommer att innebära för de utsatta 

kvinnorna och barnen på flykt, de som redan befinner sig i en utsatt situation. S-kvinnor 

menar att de kommer fortsätta arbeta för rätten till asyl och ett bra mottagande i Sverige. 

(P1) Myndigheter som migrationsverket, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

polisen och socialtjänsten meddelar att de nått gränsen för vad de klarar av. 

(P2) Asylsökande tvingas att sova utomhus, inte ens tältplatserna räcker till.   

(P3) Frustration att inte alla Europas länder ställer upp solidariskt för människor på flykt.  

(P4, C4) Kräver att alla Sveriges kommuner tar sitt ansvar och hela Europa.  

                                                           
55 Pressmeddelande, Humanitär front för kvinnor på flykt, 2015-10-19S-kvinnor  
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S-kvinnors artikel nämner det brutala våldet mot kvinnorna på flykt och hur deras stöd 

tillsammans med andra kvinnoförbund i Sverige stöttar dem på flykt.   

(C1) När fler människor än någonsin är på flykt undan krig, konflikter och terror – stå upp för 

asylrätten.  

(C2) S-kvinnor beklagar utsatta grupper som barnfamiljer som endast framöver kommer få 

tillfälliga uppehållstillstånd.  

(C3) Regeringens restriktiva förändringar i asyl och migrationspolitiken smärtar S-kvinnor. 

4.5 Tro och solidaritet  

I tro och solidaritets artikel ”tillfälliga uppehållstillstånd och medicinsk åldersbestämning-

ovärdiga medel i asylpolitiken” 2015-11-24, som är skriven av Ulf Bjereld och Monica 

Pourshahidi argumenteras det att man är förstående till regeringens beslut om den akuta 

flyktingsituationen men att man är samtidigt väldigt bekymrade av delar i beslutet. 56 

Förbundet tro och solidaritet kritiserar partiet och menar att förslagen inte löser de praktiska 

problemen och att stänga dörren till Sverige inte är rätt tillvägagångssätt. Artikeln är skriven 

på ett sådant sätt att den beskriver att den långa asylprocessen är ett problem men ger direkt 

svar på hur man kan lösa det på annat sätt. 

(P1) Problem att människor sätts i sysslolöshet. 

(P2) Ökar den administrativa bördan hos migrationsverket och andra myndigheter.  

(P3) kommuner får ingen rimlig chans att hinna förbereda sig.  

(P4) Alla EU-länder måste ta sitt ansvar  

Vidare beskriver Bjereld och Pourshahidi att de är förstående till regeringens uppgörelse men 

att de känner besvikelse. 

(C1) Tillfälliga uppehållstillstånd är ovärdigt och minskar inte antalet flyktingar. 

(C2) Stänger dörren för människor som är i kris. 

(C3) Partierna löser inte de praktiska problemet, skjuter det bara ifrån sig  

(C4) Sverige är ett stolt land som ska behålla dörren öppen 

                                                           
56 Bjereld, Ulf, Tillfälliga uppehållstillstånd och medicinsk åldersbestämning – ovärdiga medel i asylpolitiken, 

2015-11-24 
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4.6 Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund 

I SSU:s artikel ”Dags att sätta ner foten” skriven den 2015-10-23, av Erik Larsson, 

argumenteras det om hur tillfälliga uppehållstillstånd försämrar villkoren för migranter som 

tar sig till Sverige. Processen blir både längre och prövande för de nyanlända och för 

migrationsverket. Erik Larsson kallar det för en osolidarisk flyktingpolitik och ett svek mot 

arbetarrörelsen, det ger även en chans för rasismen att öka.  Larsson argumenterar vidare att 

när väl flyktingarna kommer till Sverige efter att ha flytt från krig och misär ställs inför en 

lång och svår prövningsprocess, därför borde fler länder i Europa ta sitt ansvar. Larsson 

förklarar vidare i artikeln hur världen står i kris medan Sverige och övriga Europa inte längre 

tar sitt ansvar.57 

(P1) Migrationsverket går redan på knäna.  

(P2) Europeiska länderna tar inte sitt ansvar.  

Erik Larsson förklarar vidare att det är dags att sätta ner foten för den osolidariska 

flyktingpolitiken som pågår och argumenterar att partiet i regeringsställning brutit mot löftet 

att ge alla ett värdigt mottagande.  

(C1) Onödigt extraarbete för migrationsverket. 

(C2) Försämrar möjligheten för flyktingar. 

(C3) Ett svek mot flyktingarna som tar sig hit.  

(C4) Ger rasismen en ökad chans att gro. 

(C5) Osolidarisk flyktingpolitik. 

 

5. Analys av förbunden 

I detta avsnitt presenteras analysen av resultaten för varje förbund. Analysen görs på samtliga 

artiklar som denna uppsats har inkluderat för förbunden. Jag har i analysen rekonstruerat om 

                                                           
57 Larsson, Erik, Dags att sätta ner foten, 2015-10-23 
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vissa argumentationer i artiklarna så att de passar analysen. Argumentationerna i texterna har 

jag sedan ställt mot tesen för att se om argumenten stödjer eller försvagar den. 

 

 

5.1 Arbetarnas bildningsförbund  

Av de olika artiklarna från ABF, så är dem tydliga med att värna om asylrätten och kritiserar 

regeringens åtstramning av migrationspolitiken. Det finns samtidigt en underförståelse i 

artiklarna om regeringens beslut. I ett citat av Helén Pettersson kan förståelsen tas i uttryck 

såhär; ”Vi vet att väntetiden på asylboendena har förlängts de senaste åren/…/behoven av 

insatser är stora” 58 Samtidigt ger artiklarna förslag på hur man annars kan gå tillväga för att 

lösa situationen utan att strama åt flyktingpolitiken, och som innebär att integrera fler i 

samhället. ABF menar att lösningen inte finns i hårdare åtstramningar, utan i att utbilda 

nyanlända. Asylboenden behöver inte bli vänthallar för de nyanlända, utan kan ses som 

platser för folkbildande verksamhet.59   

Utifrån tesen tolkas det som att alla ABFs artiklar är överlägset contra-argument. Regeringens 

åtstramning av migrationspolitiken ses inte som en bra lösning på det faktiska problemet. De 

mest frekventa argument som lyfts fram i artiklarna är att Sverige kan bättre. I de artiklar som 

författades innan åtstramningen i november, nämns det att något måste hända, 

flyktingsituationen i Sverige är inhuman. Efter beslutet av regeringen att införa inre 

gränskontroller, blir argumentationen annorlunda. Det argumenteras att det är fel sätt att 

bemöta flyktingfrågan på och att det inte löser det faktiska problemet. Hårdare åtstramningar 

leder till främlingsfientliga strukturer. I artiklarna skrevs det om hur man istället kunde gå 

tillväga för att tillsammans minska trycket på myndigheter och kommuner. ABF förespråkar 

mångkulturalism och genom att strama åt invandringen utvecklas inte Sverige. Som berördes i 

kapitlet om förbunden, så menar ABF att Sverige bör satsa på språkutbildningar och 

studiecirklar för att få in fler nyanlända i samhället och därmed minskar trycket på 

myndigheterna.  

 

5.2 Socialdemokratiska kvinnor 

I S-kvinnors artiklar berörs flyktingfrågan utifrån ett fokus på kvinnan. S-kvinnor kritiserar 

partiet, men även dem visar på en förståelse för besluten som fattats om hårdare åtstramningar 

                                                           
58 Pettersson, Helén, ABF kommenterar regeringens investeringar i snabbare etablering, 2015-09-10 
59 Petterson, Helén & Widman Lundmark, Monica, ” Låt oss bli fler som säger Välkommen hit!”, 2016-03-09 
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kring flyktingpolitiken, eftersom myndigheterna meddelat att de inte längre kan ge de 

nyanlända ett värdigt bemötande. S-kvinnor visar dock på ett starkt avstånd i artiklarna till 

regeringens beslut. ”S-kvinnor kommer fortsätta kämpa för rätten till asyl, ett värdigt 

mottagande för de flyktingar som kommer hit...”60 

Vidare så lyfts det fram att de som drabbas hårdast av åtstramningarna är kvinnor och barn på 

flykt, något som s-kvinnor tycker är inhumant. Utifrån tesen så framförs flest contra-argument 

i de övergripande artiklarna av s-kvinnor. I artiklarna diskuteras det framförallt att en bredare 

humanitär front behövs och med gemensamma krafter kan man enas för att hjälpa kvinnorna 

på flykt. S-kvinnors ordförande svarar på regeringens åtstramning i en artikel med citatet 

”sämre villkor löser inte flyktingkrisen”.61 I S-kvinnornas reformprogram som i början på 

uppsatsen nämndes så vill man stärka kvinnan i asylprocessen. I beslutet från regeringen 

drabbas kvinnor och barn värst, därför kan argumentationen i artiklarna tolkas som att de 

starkt tar avstånd till beslutet, då de framförallt värnar om kvinnans rättigheter.  

 

5.3 Tro och solidaritet  

I övergripande artiklarna för tro och solidaritet, beskrivs det att de har en stor respekt för de 

utmaningar som samhällets aktörer ställs inför, men att det är fel väg att gå och förslagen om 

hårdare åtstramning i flyktingpolitiken endast är ovärdigt för de asylsökande och det kommer 

inte minska antalet flyktingar. De artiklar som är skrivna innan förslaget om hårdare 

åtstramning förespråkar man i tro och solidaritet att någon måste ta ansvar och långsiktiga 

politikiska lösningar måste antas. Man väljer även att lyfta människor som är solidariska och 

ideella krafter. ”En oerhört positiv anda bryter just nu den utbredda främlingsfientlighet som 

alltför länge eskalerat Europa och Sverige”62 Efter regeringens framlagda förslag säger Ulf 

Bjereld som är ordförande för tro och solidaritet ”Nyss var vi bäst i världen, nu tävlar vi 

plötsligt med resten av Europas ledare om bäst sätt att säga nej”63  I artiklarna efter 

åtstramningarna skriver tro och solidaritet att man är tacksam över att man nått en 

överenskommelse om flyktingsituationen. Men samtidigt är man bekymrad över resultatet, 

och då framförallt införandet av tillfälliga uppehållstillstånd vilket de anser som en inhuman 

asylpolitik. Tro och solidaritet argumenterar i artiklarna att åtstramningarna inte kommer 

minska antalet flyktingar utan snarare öka den administrativa bördan hos migrationsverket 

                                                           
60 Pressmeddelande, Humanitär front för kvinnor på flykt, 2015-10-19 
61 Ohlsson et.al Botström, "Sämre villkor löser inte flyktingkrisen" 2015-10-21  
62 Bjereld, Ulf & Pourshahidi, Monica, Både akut hjälp och långsiktig politik krävs för att stoppa döden på 

medelhavet, 2015-09-05 
63 Bjereld, Ulf, "Det är människor på flykt som behöver andrum" - 2015-11-26 
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som redan är överansträngt.  De mest frekventa argument som lyfts fram i artiklarna är att det 

är bra att man nått en uppgörelse, men är djupt besvikna över resultatet, det urholkar 

asylrätten eftersom det inte ska vara illegalt att söka asyl. I början av uppsatsen nämndes det 

att tro och solidaritet tror på ett utökade av rättigheter för människor. Därför kan 

argumentationen efter åtstramningarna till flyktingpolitiken verka hårda, eftersom beslutet 

enligt förbundet setts som ett inhumant, men samtidigt bra då någon behövde ta ansvar.  

5.4 Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund  

Överlag i SSU:s artiklar beskrivs det att man är besviken på regeringens tafatthet, förslagen 

som kom för att stjälpa flyktingsituationen kom sent och inte alls som de hade förväntat sig. I 

de artiklar som är skrivna innan förslagen om åtstramningarna så riktar man kritik till EU:s 

ledare.64  Efter åtstramningarna var SSU väldigt kritiska till migrationspolitiken och hävdade 

bland annat att det var ett svek mot flyktingar som kom till Sverige. SSU diskuterade att de 

som kommit till Sverige endast är en möjlighet för landet, därför bör istället 

etableringspolitiken förbättras. Åtstramningarna leder endast till att det blir svårare att 

integrera i samhället menar SSU. ”Jag är besviken över de förslag som presenterats. Vi ska 

inte rikta udden mot de människor som söker sig till Sverige. Udden måste riktas mot andra 

EU-ledare genom sanktioner mot de länder som inte vill ta ansvar”. Philip Botström, 

förbundsordförande SSU. 65 Som tidigare nämndes så vill SSU avskaffa Dublinförordningen, 

vilket gör att flyktingar kan söka asyl i Sverige trots att de varit i andra EU-länder. Det kan 

förklara den besvikelse SSU för i sin argumentation till beslutet av hårdare åtstramningar.  

 

6. Svaret på frågeställningen 

För att besvara frågan för studien "Har de socialdemokratiska förbunden ändrat sina 

positioner i frågan om flyktingmottagande, i och med regerings åtstramningsbeslut?" så har 

argumentationsanalysen, pro-et-contra varit användbar. Jag har använt mig utav tesen 

”Förbunden stödjer regeringens åtstramningar” Detta har gjort att jag har kunnat urskilja 

diskussionen i för och mot argument. I artiklarna kunde man utläsa mestadels motargument 

till tesen, vilket ger stöd åt svaret ”nej” på undersökningens frågeställning.   

6.1 Sammanfattning 

                                                           
 
65 Botström Philip, Pressmeddelande, "SSU besvikna på regeringens migrationsbesked" 2015-11-24 
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Denna undersökning har tittat närmare på argumentationen hos den socialdemokratiska 

rörelsen, i relation till socialdemokraterna i regeringsställning.  Av de fyra olika förbunden 

och de totalt tjugosex artiklarna så var majoriteten mot regeringens åtstramningar av 

flyktingmottagandet. Däremot så varierar kritiken från förbunden, där vissa av förbunden i sin 

argumentation lyfter en viss förståelse för varför regeringen agerar som de gör.  

Bland förbunden som har varit mest kritiska hittar vi SSU och S-kvinnor. I redovisningen av 

dessa artiklar förekommer en mer bestämd och hårdare ton mot regeringens beslut. I 

artiklarna av S-kvinnor, förklaras det att de som drabbas hårdast av krig är kvinnor. Med 

regeringens åtstramning av flyktingpolitiken får inte kvinnorna någon hjälp, och det gör S-

kvinnor frustrerade, eftersom beslutet även innebär att endast tillfälliga uppehållstillstånd ges 

till barnfamiljer som egentligen är i behov av långvariga skyddsbehov. S-kvinnors hårda 

reaktion på regeringens beslut i artiklarna kan man även tolkas som rädsla att man kommer 

sluta hjälpa människor på flykt.  

 

Även SSU kritiserar partiet i hanteringen av flyktingsituationen. SSU förklarar i en av 

artiklarna att beslutet som fattats är rasistiskt och inte alls står för socialdemokratins principer 

och värdegrunder. SSU menar att när man börjar prata om människor i form av volymer så 

har man redan där avhumaniserat dem, och därmed närmat sig en annan ideologi då man inte 

längre ser flyktingar som individer.  

 

Tillskillnad från S-kvinnor och SSU, så har argumentationen varit lugnare inom ABF och tro 

och solidaritets artiklar. I ABFs artiklar förstår man den underliggande premissen av att 

beslutet var nödvändigt, eftersom Sverige tillsammans med EU har ett gemensamt ansvar och 

bör fördela flyktingar som kommer till Sverige solidariskt. I ABFs artiklar vänds ofta 

argumentationen av beslutet till något positivt, såsom att långa väntetider kan leda till att man 

istället går en språkkurs. ABF för även en mjukare ton till regeringens beslut, eftersom man 

inte längre kan erbjuda nyanlända ett värdigt mottagande då måste någonting göras. ABF kan 

även föra en mjukare ton i sina artiklar då de inte är bundna av partiet utan endast delar 

samma värdegrund.  

I tro och solidaritets artiklar finns det också en respekt till det fattade beslutet, framförallt för 

att myndigheter inte längre klarar av trycket. Det framförs dock att man är kritisk till om det 

verkligen behövdes en sådan hård åtstramning av flyktingpolitiken. Tro och solidaritet menar 

istället att lösningen finns i långsiktiga politiska beslut och inte i tillfälliga åtstramningar. Tro 

och solidaritet kan föra en mer mjukare argumentation i artiklarna eftersom de förstod att 
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beslutet var nödvändigt, men de tror samtidigt inte att beslutet kommer att på lång sikt minska 

antalet flyktingar som kommer till Sverige.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att till skillnad från regeringen så är inte förbunden beroende av 

väljarna, och kan därför tänkas ha möjligheten att uttrycka sig mer fritt. Förbunden kan alltså 

arbeta för sina profilområden och prioriterade frågor utan att behöva anpassa sig till den breda 

väljarkåren.  

När förbunden presenterades tidigare i uppsatsen så såg man att alla fyra har haft positiva 

inställningar till asylmottagandet. Efter redovisat resultat så ser vi att dessa prioriteringar 

fortfarande syns i förbundens argumentationer. Argumentationerna förstärker skillnaden 

mellan förbunden och regeringen i frågan om asylmottagandet.  

 

De starkaste contra-argumenten som framförts i artiklarna är besvikelsen på regeringen, där 

förbunden menar på att Sverige kan bättre, förslaget urholkar asylrätten, vilket sedan leder till 

att rasismen ökar. Artiklarna som argumenterar för tesen är som tidigare nämnts få, men de 

som finns visar ändå på en förståelse till varför partiet måste lägga fram sådana förslag. Det 

debatteras i artiklarna att ID-kontroller och tillfälliga uppehållstillstånd är inhumant men 

samtidigt är asylsystemet överbelastat och är inkapabelt till att ge ett gott bemötande åt de 

nyanlända. Därför är alla i artiklarna från förbunden överens om att något måste göras, men 

att det är fel sätt. Det som också är återkommande i alla artiklarna är att de kritiserar de andra 

EU-länderna och påpekar att fler stater borde ta sitt ansvar.  

 

 

6.2 Framtida forskning 

Denna uppsats har handlat om skillnaden mellan moderpartiet och förbunden. Under 

processen så märktes det tydligt att det saknas forskning på just relationen mellan partiet och 

gräsrotrörelsen, så som ungdomsförbund och olika förgreningar av partiet. Det vore intressant 

och ett bra tillägg för ämnet med fler studier om hur de skillnader som presenterades i denna 

uppsats på längre sikt påverkar moderpartiet. Om exempelvis hur de krav som gräsrotrörelsen 

driver får någon effekt på partiet i regeringsställning. I framtida studier så skulle man även 

kunna göra idéanalyser som fångar in tankekonstruktionen bakom argumentationerna.  
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