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Abstract 

Sverige har historiskt sett haft en relativt öppen och liberal migrationspolitik som har tillåtit 

många människor att söka asyl och bosätta sig i Sverige. På senare år har dock detta börjat 

förändras och flera partier har börjat förespråka en strängare migrationspolitik. Efter valet 2014 

bildade Socialdemokraterna och Miljöpartiet regering tillsammans. Både före valet och under 

mandatperiodens första år stod regeringen och partierna som bildade den för en öppen 

migrationspolitik. I och med flyktingkrisen 2014 ändrade dock regeringen ståndpunkt och 

började istället förespråka en strängare migrationspolitik. Denna uppsats syftar till att 

undersöka hur denna förändring skedde. Detta kommer att undersökas utifrån Gunnar Sjöbloms 

teori om programrealisering. Uppsatsen studerar detta med en innehållslig textanalys. 

Uppsatsens resultat visar att förändringen av migrationspolitiken började under hösten 2015 

och att den primära anledningen till förändringen är att skaffa inflytande på den parlamentariska 

arenan. 

Nyckelord: Statsvetenskap, migrationspolitik, politisk förändring, policyförändring. 

Handledare: Ulf Petäja & Sara Svensson 
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1. Inledning 

Den 24 oktober 2015 presenterade statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa 

Romson en helomvändning i den svenska migrationspolitiken. Löfven berättade på en 

presskonferens att Sverige har haft flest asylsökande av alla länder i EU, 80 000 människor på 

två månader 1 . Som svar på detta införde regeringen regler som gjorde tillfälliga 

uppehållstillstånd till normen, införde medicinska ålderskontroller på alla ensamkommande 

flyktingbarn samt ID kontroller på alla vägar in i Sverige. Syftet med denna politik skulle vara 

att ge den svenska asylmottagningen ett ”andrum”. 

”Det smärtar mig att meddela att Sverige inte klarar att ta emot i samma takt som i dag” – 

Stefan Löfven2. 

När denna uppsats skrivs är nästa riksdagsval bara ett år bort och flera undersökningar visar att 

invandring och integration är den viktigaste frågan för många väljare. Kan regeringens 

förändrade migrationspolitik förklaras genom att de vill locka fler väljare inför valet? Eller 

beror förändringen på att regeringen behövde alliera sig med andra partier på grund av sin 

minoritetsställning i riksdagen? 

 

1.1  Bakgrund 

Den 23 november 2015 presenterade regeringen en överenskommelse tillsammans med 

allianspartierna gällande flertalet insatser som syftade till att säkra det svenska asylsystemet då 

detta system under en tid hade utsatts för ett ovanligt högt antal asylsökande på grund av den 

rådande flyktingkrisen i Europa. Ett av de största och även mest kontroversiella förslagen i 

överenskommelsen var att tillfälliga uppehållstillstånd skulle ersätta permanenta 

uppehållstillstånd som norm för asylsökande. I förslaget skärptes även kraven på 

anhöriginvandring med striktare försörjningskrav än tidigare.3 

Den 24 november 2015 tillkännagav regeringen en rad åtgärder som var menade att skapa ett 

andrum för det svenska flyktingmottagandet. Dessa åtgärder har likheter med de åtgärder som 

en månad tidigare hade presenterats tillsammans med allianspartierna. Likt det tidigare förslaget 

vill regeringen här ersätta permanenta uppehållstillstånd med temporära och skärpa kraven för 

                                                           
1Aftonbladet, 2015 
2Aftonbladet, 2015 
3Regeringen, 2015 
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anhöriginvandring både genom att höja försörjningskraven och begränsa den till endast 

kärnfamiljen. Dock går detta egna förslag från regeringen betydligt längre än den tidigare 

överenskommelsen. Enligt förslaget ska den svenska lagstiftningen anpassas efter EU:s lägsta 

nivå. Denna del av förslaget kom som en chock då Sverige historiskt sett varit ett av de länder 

i Europa som tagit emot flest flyktingar och asylsökande. Utöver detta kommer de som faller 

inom kategorin övriga skyddsbehövande inte att ges uppehållstillstånd överhuvudtaget.4 

1.2  Problemformulering 

Efter att regeringen Löfven under hösten 2015 ställt om den svenska migrationspolitiken från 

sin tidigare öppna karaktär till en kraftigt reglerad och mer stängd politik har svensk 

migrationspolitik varit ett kraftigt debatterat ämne. Starka röster har höjts både till stöd för den 

nya, hårdare migrationspolitiken men även emot den och för en mer öppen politik. Sverige är 

ett land som historiskt sett haft ett relativt öppet flyktingmottagande och därför kom regeringens 

åtgärdspaket under hösten 2015 som en chock för många. Samtidigt är flyktingpolitiken i flera 

mätningar en av de viktigaste frågorna för en väldigt stor del av den svenska väljarkåren. 

Den 4 februari 2013 skrev dåvarande oppositionsledaren, nuvarande statsminister, Stefan 

Löfven på sin Facebook sida: Jag kommer alltid att stå upp för den svenska asylrätten. Låt inte 

regeringen komma undan med det som är grunden i deras misslyckande: den stigande 

arbetslösheten och de sjunkande skolresultaten. Låt inte oanständighet löna sig5. Efter valet 

2014 blev Stefan Löfven statsminister och han införde under hösten 2015 ett åtgärdspaket som 

kraftigt minskade dem som hade rätt till uppehållstillstånd i Sverige6 , detta gjorde Löfven 

tillsammans med de partiet han 2013 kritiserade för att inte ha stått upp för asylrätten.  Det kan 

anses problematiskt ur en demokratisk synvinkel att partier som Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet, vilka inför valet 2014 stod för en väldigt öppen migrationspolitik, efter valet gör 

en omsvängning och själva börjar driva en politik som leder till stängda gränser och kraftigt 

minskad invandring till Sverige. Hur kan ett demokratiskt system fungera korrekt om väljarna 

inte vet vad partierna står för? Uppsatsens inomvetenskapliga problem uppstår då 

frågeställningen uppsatsen undersöker, är så pass ny att det finns begränsat med forskning på 

det specifika fallet och därför kan uppsatsen bidra till att bredda denna forskning. Uppsatsen 

                                                           
4Regeringen, 2015. 
5Stefan Löfven (facebook). 
6Regeringen, 2015. 
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blir också intressant då det finns en liknande händelse i modern svensk historia i och med 

luciabeslutet som kommer att redogöras för i den tidigare forskningen. 

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera den förändring som skedde i svensk migrationspolitik 

efter valet 2014 och att förklara varför och hur denna förändring skedde. Uppsatsen syftar också 

till att bidra till redan befintliga forskning kring politiska förändringar och då mer specifikt den 

förändring som sker inom politiska partier. Detta görs genom att fallet uppsatsen undersöker är 

nytt och därför inte redan har utförligt studerats. För att utföra denna undersökning kommer 

uppsatsen att använda sig av Gunnar Sjöbloms teori om programrealisering och de tre olika 

politiska arenorna han där presenterar. Denna teori kommer att appliceras på pressmeddelanden, 

uttalanden och propositioner från regeringen för att undersöka hur regeringens nya 

migrationspolitik kan förklaras utifrån Sjöbloms tre arenor. 

1.4 Frågeställning 

• Hur kan regeringens förändring av migrationspolitiken efter valet 2014 förklaras som ett 

fall av politisk förändring? 

2. Tidigare forskning 

2.1 Bakom socialdemokraternas beslut 

2007 publicerade Karl Loxbo en avhandling där han undersöker hur Socialdemokraterna har 

förändrats sen ATP-striden på 1950-talet till pensionsuppgörelsen på 1990-talet. Enligt Loxbo 

skiljer sig dessa två beslut kraftig åt och är enligt Loxbo ett kritiskt fall av politisk förändring 

som kan användas för att förstå andra politiska förändringar i andra partier. Vidare skriver 

Loxbo att politiska partier går en balansgång mellan att upprätthålla en kontinuitet och 

trovärdighet i sitt beslutsfattande samtidigt som de också måste anpassa sig till nya politiska 

och ekonomiska verkligheter.7 

Enligt Loxbo finns det två huvudsakliga perspektiv att använda sig av vid studiet av politiska 

partiers agerande. Det ena perspektivet betonar strukturella förklaringar till partiers agerande 

medan det andra handlar om att se partier som strategiskt handlande aktörer. Enligt det 

strukturella perspektivet är partiers huvudsyfte att mobilisera och representera olika grupper i 

samhället. Motpolen till de strukturella teorierna är den så kallade aktörsteorin. Inom 

                                                           
7Loxbo, 2007. S.14. 
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aktörsteorin är ekonomen Anthony Downs en av de främsta företrädarna. Enligt Downs är 

partier grupper av egenintresserade individer som söker efter att vinna makt och denna makt 

fås genom att vinna val. Aktörsteorins grund är att partiledningar agerar strategiskt för att uppnå 

sitt mål att vinna makt. Detta betyder att partier enligt denna teori anpassar sig efter väljarnas 

preferenser för att på det sättet kunna vinna val.8 

Loxbo har i avhandlingar analyserat Socialdemokraternas agerande i pensionsfrågan utifrån 

Gunnar Sjöbloms arenateori, samma teori som jag kommer att använda mig av i denna uppsats. 

I avhandlingen framför Loxbo också en viss kritik och förslag på vidareutveckling gällande 

Gunnar Sjöbloms arenateori som jag själv använder mig av i denna uppsats. Enligt Loxbo är 

det problematiskt att Sjöbloms teori inte berör hur en partiledning förhåller sig till partiets 

ursprungliga idéer och tidigare ställningstaganden. En tänkbar begränsning för partiers 

agerande över tid utelämnas därför av Sjöblom. Enligt Loxbo är detta något som annars är 

vanligt hos andra partiforskare. En annan kritik Loxbo har är att Sjöbloms teori inte inkluderar 

hur strategier på olika arenor förhåller sig till varandra vid olika historiska tidpunkter.9 

I sin avhandling når Loxbo två huvudsakliga slutsatser gällande varför Socialdemokraterna 

förändrade sin politik gällande pensionsfrågan. Loxbos första slutsats är att beslutet att förändra 

pensionssystemet 1998 berodde på att den försämrade samhällsekonomin på 80-talets slut 

tvingade socialdemokraterna att förändra sin hållning i pensionsfrågan för att kunna fortsätta 

utöva parlamentariskt inflytande i frågan. Loxbos andra slutsats är att den pragmatiska 

ställningen kring Sveriges försämrade ekonomi som varit synlig i riksdagen och regeringen inte 

syntes på väljararenan eller den interna arenan och att det därför uppstått en spänning mellan 

de budskap som socialdemokraterna förmedlat ut på de tre olika arenorna. Denna spänning 

ledde till att Socialdemokraterna under 1990-talet agerande som två olika partier. Ett parti på 

den parlamentariska arenan och ett annat parti på den interna- och väljararenan.10 

 

 

 

                                                           
8Loxbo, 2007. S. 18–19. 
9Loxbo, 2007. S.21. 
10Loxbo, 2007. S.231–232. 
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2.2 Ett val, tre arenor, åtta partier. 

I en artikel i statsvetenskaplig tidskrift 2015 skriver Hinnfors och Sundström en analys av 

riksdagsvalet 2014 utifrån Sjöbloms arenateori. Artikeln undersöker varför Moderaterna och 

Socialdemokraterna båda gjorde dåliga val medan Sverigedemokraterna istället gick kraftigt 

framåt. Enligt Hinnfors och Sundström kan ett tillsynes strategiskt agerande på en arena få 

negativa konsekvenser på en eller båda de andra arenorna. Ett exempel på detta var inför valet 

2010 när Socialdemokraterna efter påtryckningar på den interna arenan valde att ta in 

Vänsterpartiet i det redan existerande samarbetet med Miljöpartiet. Enligt Hinnfors och 

Sundström skadade detta Socialdemokraterna på både väljararenan och den parlamentariska 

arenan. Resultatet Hinnfors och Sundström kommer fram till är att Sverigedemokraterna blev 

valet-2014s enda riktiga vinnare. Enligt Hinnfors och Sundström är anledningen till detta att 

Sverigedemokraterna var det enda partiet i valrörelsen som lyckades organisera sitt innehåll på 

alla tre arenor på ett enhetligt och sammanhängande sätt.11 

Efter valet 2014 bildade Socialdemokraterna och Miljöpartiet en koalitionsregering. Detta var 

första gången sedan 1957 som Socialdemokraterna regerade tillsammans med ett annat parti. 

Enligt Hinnfors och Sundström visar detta på att den traditionella socialdemokratiska 

dominansen av svensk politik var över. Historiskt sett är minoritetsregeringar vanliga i Sverige. 

Dock har tidigare minoritetsregeringen inte behövt förhålla sig till en lika stark blockpolitik 

som regeringen efter 2014 har varit tvungen att göra. Regeringen har även haft ett ytterligare 

problem i framväxten av ett tredje maktblock i riksdagen i form av Sverigedemokraterna.12 

2.3 svensk invandringspolitik utifrån ett demokratiskt perspektiv 

2008 publicerades nr 8 av Current themes in imer research på Malmö Högskola. I detta nummer 

finns en studie: ”svensk invandringspolitik utifrån ett demokratiskt perspektiv”, skriver av 

Mikael Spång. I studien diskuterar Spång moraliska och politiska aspekter kring 

invandringspolitik och hur dessa kan relateras till de demokratiska principerna. 

Enligt Spång utgör invandringspolitiken det policyområde där konflikter mellan de 

grundläggande demokratiska principerna uppstår allra tydligast. Likt många andra 

policyområden drabbar lagar stiftade kring invandringen fler än bara det demos som omfattas 

av demokratin. Dock blir detta mer påtagligt inom invandringspolitiken då detta policyområde 

                                                           
11Hinnfors & Sundström, 2015. 
12Hinnfors & Sundström, 2015. 

 



9 

reglerar tillträdde till och uppehåll i staten för andra staters medborgare. I fallet gällande 

flyktingar blir detta extra tydligt då många flytt från dödshotande situationer och en stats 

invandringspolitik därför kan bli en fråga om liv och död. På grund av att invandringspolitik 

kan få dessa grova konsekvenser har migranter ett legitimt anspråk att deras situation och behov 

beaktas i skapandet av invandringspolitik. Hur denna balans mellan migranters rättigheter och 

demos demokratiska rättigheter ska se ut är en konfliktfylld fråga. Utifrån ett moraliskt 

perspektiv förespråkar många filosofer och samhällsvetare öppna gränser medan andra menar 

att en stat även måste ta hänsyn till befolkningens kollektiva målsättningar. Dessa målsättningar 

kan till exempel vara att upprätthålla stabilitet inom landet eller skapandet av ett välfärdssystem 

för statens medborgare. Utifrån dessa kollektiva målsättningar går det därför att argumentera 

mot den moraliska ståndpunkten och ge demokratisk legitimitet till att reglera invandring till 

en stat. Utifrån detta skriver Spång att vad som är moraliskt rättfärdigat och vad som är 

demokratiskt rättfärdigat inte alltid överensstämmer.13 

Reglerad invandring 

Spång skriver att de argument som används för att rättfärdiga en reglerad invandring ofta tar 

sin grund i att skydda den nationella kulturen, upprätthålla samhällelig stabilitet, skydda 

medborgarnas ekonomiska och sociala rättigheter eller att reglering av invandringen helt enkelt 

utgör en del av folkets demokratiska rättigheter. Enligt Spång är det de demokratiska 

rättigheterna som är det starkaste argumentet för att rättfärdiga reglerad invandring. Dock finns 

det problem i att det ofta förekommer en förskjutning av de demokratiska rättigheterna till att 

istället handla om nationen eller den nationella kulturen. Denna förskjutning beror på att 

demokrati i den moderna staten ofta är sammankopplad med nationalstaten och att detta enligt 

många samhällsvetare är ett stort problem. Denna problematik uppstår eftersom staters och 

demos gränser historiskt sett är resultatet av våld och tvång och inte samtycke.14 

Luciabeslutet 

Den 13 december 1989 införde den dåvarande socialdemokratiska regeringen det så kallade 

luciabeslutet. Beslutet innebar att Sverige enbart skulle ta emot de flyktingar som uppfyllde 

Genevekonventionens flyktingdefinition. Beslutet motiverades med att det stora antalet 

flyktingar som hade kommit till Sverige under den föregående hösten hade varit så pass stort 

att det hade skapat problem för det svenska mottagningssystemet. Antalet asylsökande var för 

                                                           
13Spång, 2008. S.10. 
14Spång, 2008. S.14ff. 
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stort för att asylsystemet skulle hinna med och kommunerna hade svårt att ta emot de som redan 

hade fått uppehållstillstånd. Regeringen ansåg att läget var så kritiskt att de införde åtgärder 

utan riksdagens godkännande. Denna befogenhet fick regeringen genom utlänningslagen som 

gav regeringen särskilda befogenheter ifall samhället eller flyktingmottagningssystemet var 

under särskilt hårda påfrestningar. Flera stora samhällsaktörer så som kommunförbundet, LO 

och SAF höll med regeringen om att dessa åtgärder var nödvändiga. Det fanns också de politiker 

som ansåg att beslutet var ett steg mot att bättre förankra flyktingpolitiken hos medborgarna 

och att en begränsning av mottagandet rent av kunde förebygga uppkomsten av en xenofobisk 

opinion. Beslutet fick också mycket kritik från andra organisationer så som religiösa samfund 

och NGO: s. Bland de mest kritiska till beslutet var svenska kyrkan. När beslutet den 14 

december presenterades för riksdagen fick det stöd av Moderaterna och Centerpartiet medan 

Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiserade beslutet. Vänsterpartiet menade att 

beslutet förde Sverige i en alltför restriktiv riktning och att det var fel av regeringen att inte 

diskutera åtgärderna i riksdagen. Beslutet gav upphov till flera debatter i riksdagen och 

Socialdemokraterna fick även hård kritik internt. Luciabeslutet revs upp av den nya regeringen 

efter valet 1991 efter att alla etablerade partiet hade argumenterat för öppen flyktingpolitik i 

valrörelsen för att ta avstånd från Ny demokrati.15 

Även Sofia Jansson i boken Irreguljär migration i Sverige skriver om luciabeslutet. Jansson 

skriver ungefärligen samma som Spång men gör även en koppling till den rådande 

omställningen av svensk migrationspolitik. Enligt Jansson var det liknande motiv och retorik 

som användes för att legitimera luciabeslutet som idag används av regeringen för att motivera 

sin nya migrationspolitik. I likhet med luciabeslutet framhöll regeringen Löfven ett ökande 

antal asylsökande för att använda undantagstillståndets retorik och motivera extraordinära 

åtgärder för att kraftigt minska antalet asylsökande. Enligt Jansson har även termen 

systemkollaps kommit att bli vanligt i dagens argumentation för ett minskat 

flyktingmottagande.16   

 

 

                                                           
15Spång, 2008. S.66. 
16Jansson, 2016. S.101. 
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3. Metod & material 

I min undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ textanalys. Denna metod går 

ut på att grundligt undersöka ett mindre antal texter för att finna texternas centrala budskap. 

Kvalitativ textanalys kan beskrivas som att ställa frågor till en text som texten sedan besvarar. 

För att kunna ställa dessa frågor krävs därför först en tydlig problemformulering som har 

preciserats ner till en fråga. Svaret på denna fråga blir sedan svaret på studiens 

forskningsproblem. Kvalitativ textanalys skulle kunna sägas handla om att vissa delar av texten 

är viktigare än andra.17 

Grunden i nästan varje form av textanalys är att tolka en eller flera utvalda texter detta gäller 

både om texten är skriftlig eller bildlig18. När en text tolkas i en samhällsvetenskaplig kontext 

finns det fem väsentliga element: Texten, sammanhanget texten har producerats eller 

konsumerats i, avsändaren, mottagaren och uttolkaren. Skillnaden mellan mottagaren och 

uttolkaren blir i detta fall att medans uttolkaren visserligen är en mottagare så mottager 

uttolkaren texten i en annan kontext än den ”primära” mottagaren. Detta gör att uttolkarens 

tolkning av texten kan skilja sig från mottagarens19.  

 Att tolka en text medför problemet att tolkning blir subjektiv baserat på den metod du som 

forskare använder och vilken förförståelse du har kring texten20. Min utgångspunkt kring svensk 

migrationspolitik och den förändring som skedde hösten 2015 grundar sig i det officiella 

förklaringar som framfördes av regeringen Löfven i media. Även om min utgångspunkt kring 

fallet är begränsad kan detta ändå påverka studien då det är jag som forskare som väljer vilka 

texter som tas upp i undersökningen och hur dessa ska tolkas. Bergström och Boréus skriver att 

inom samhällsvetenskapen har forskaren en socialt och historiskt formad förförståelse. På detta 

sätt är jag som forskare med och konstruerar mitt studieobjekt21. Enligt Bergström och Boréus 

kan en forskare minska risken för subjektivitet genom att öka kunskapen kring sin egen 

förförståelse och på detta sätt minska dess prägel på analysen och skapa förutsättningar för god 

validitet i undersökningen22. Trots denna risk för subjektivitet är textanalys fortfarande en bra 

metod så länge den utförs rätt.  

                                                           
17Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012. S. 235. 
18 Bergström & Boréus, 2012. S. 30. 
19 Bergström & Boréus, 2012. S. 30. 
20 Bergström & Boréus, 2012. S. 31. 
21 Bergström & Boréus, 2012. S. 42. 
22 Bergström & Boréus, 2012. S. 42. 
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För att göra relevant och riktig textanalys krävs att rätt form av textanalys används. I denna 

studie har jag valt att använda mig av en innehållslig idéanalys. Politiska texter avser ofta att 

övertyga mottagare om en ståndpunkt eller verklighetsbeskrivning. Därför är en idéanalys 

lämplig för att undersöka och analysera dessa. Enligt Bergström och Boréus finns det tre 

huvudsakliga syften med en idéanalys: ett beskrivande, ett förklarande och ett 

ställningstagande23. I denna undersökning är de det beskrivande syftet jag kommer att använda 

mig av för att förstå hur regeringen argumenterar för sin migrationspolitik. Bergström och 

Boréus skriver att innehållslig idéanalys används för att analysera och förstå hur t.ex. ett 

politiskt parti argumenterar kring en fråga24 . Bergström och Boréus skriver även att viss 

användning av argumentationsanalys kan även vara av användning. Till skillnad från 

argumentationsanalys syftar inte en innehållslig idéanalys enbart till att undersöka argument 

utan söker istället efter att få en djupgående förståelse för vad texten ger uttryck för. Den 

innehållsliga idéanalysen har som huvudsakligt syfte att redogöra för vad som sägs i en debatt 

och att sedan knyta an detta till t.ex. en politisk ideologi eller förändringen av en sådan25 . 

Genom att använda mig av en innehållslig idéanalys kan jag få en utökad förståelse för 

innehållet i mina utvalda texter samt vilka politiska idéer dessa ger uttryck för.  

Studiens empiriska material kommer att sorteras utifrån Gunnar Sjöbloms tre arenor, den 

interna arenan, väljararenan och den parlamentariska arenan26. Sjöbloms arenor kommer att 

presenteras tydligare i teoridelen av uppsatsen. För att studera den parlamentariska arenan 

kommer uppsatsen att använda sig av propositioner och motioner. Ett tolkningsproblem som 

kan uppstå när empirin analyseras är hur det ska avgöras när det är partiet som uttrycker en 

åsikt och inte en enskild partirepresentant. I denna undersökning kommer jag att utgå ifrån att 

när en motion i riksdagen är undertecknad av en eller flera partirepresentanter så representerar 

detta hela partiets åsikt i frågan. För att studera väljararenan kommer presskonferenser och 

uttalanden i media att användas och för att studera den interna arenan kommer kongressbeslut 

och protokoll att användas som grund. För att göra det tydligt vilket material som används för 

att undersöka vilken arena bifogar jag under detta stycke en tabell som tydliggör detta. Även 

studiens analys kommer att delas upp utefter de tre arenorna för att sedan sammanställas i en 

jämförande analys. För att även jämföra över tid och undersöka förändringar kommer motioner, 

                                                           
23 Bergström & Boréus, 2012. S. 140. 
24 Bergström & Boréus, 2012. S. 146. 
25 Bergström & Boréus, 2012. S. 146. 
26 Sjöblom, 1968. S.74–75. 
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kongressbeslut och presskonferenser eller liknande från tiden före valet 2014 att analyseras. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att analyseras tillsammans som regeringen med 

undantag för materialet före 2014 och på den interna arenan där deras separata kongresser 

kräver detta. En skillnad i materialet från partikongresserna är att det inte är ifrån samma år från 

båda partierna. Detta beror på att Socialdemokraterna har kongress vart annat och Miljöpartiet 

varje år. Jag anser dock att materialet från kongresserna ändå är jämförbara. En kvalitativ 

textanalys handlar om att grundligen undersöka ett mindre antal texter för att finna det viktigaste 

i dessa27. Detta innebär att min undersökning har ett relativt litet material. Dock undersöks detta 

material desto mer noggrant.  

Tabell 1: Material. Sjöbloms tre arenor och vilket material som används till vilken arena. 

Interna arenan Kongresshandlingar så som protokoll, 

propositioner och motioner 

Väljararenan Debattartiklar, presskonferenser och debatter. 

Parlamentariska arenan Motioner och propositioner ifrån Riksdagen 

 

Reliabilitet är en viktig aspekt i alla studier. Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om att 

undersökningen ska kunna utföras på nytt men fortfarande uppnå samma resultat28. Begreppet 

blir väldigt viktigt i denna typ av studie där resultatet är avhängigt av forskarens egna tolkningar 

av det utvalda materialet. För att uppnå hög reliabilitet krävs objektivitet från forskaren samt 

att forskaren är medveten om sin egen roll i forskningen och uppmärksammar problematik som 

kan uppstå på grund av slarv och feltolkningar. Validitet är också viktigt för en studie. Validitet 

handlar om att de slutsatser som nås ska hänga ihop och vara logiska29. För att uppnå detta är 

det viktigt att i studien noggrant redovisa sin teori och material och förklara hur analysen av 

detta har gått till väga. Eftersom jag använder mig av tidigare etablerade teorier och väl 

operationaliserade begrepp som är kopplade till min utvalda teori, samt är tydliga i vilket 

material jag använder och varför jag har valt materialet, kan jag anse att min studie har god 

reliabilitet och validitet. 

                                                           
27 Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012. S. 210. 
28Bryman, 2011. S.49. 
29Bryman, 2011. S.50. 
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3.1 Avgränsningar och urval 

Undersökningen kommer att begränsas till att analysera den regering som bildades av 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna efter valet 2014. Materialet som undersökningen använder 

sig av grundas i Sjöbloms tre arenor. För den parlamentariska arenan har jag valt att använda 

propositioner och motioner eftersom jag anser att dessa bäst speglar partiernas officiella åsikter 

i migrationsfrågan då det är dessa som är det relevanta för undersökningen. Andra 

riksdagsdokument så som protokoll kommer inte att inkluderas då debatt kring frågan partierna 

emellan inte är relevant. På väljararenan består det empiriska materialet av presskonferenser 

och andra former av offentliga uttalanden av ledande partirepresentanter. Dessa uttalanden 

kommer i största möjliga mån vara kopplade till materialet som förekommer på de andra två 

arenorna, t.ex. presskonferenser kring en ny lag. Den interna arenan undersöks med hjälp av 

motioner och protokoll ifrån partikongresser. Till skillnad från den parlamentariska arenan är 

debatten på denna arenan mer intressant då den speglar interna strider eller avsaknaden av dessa 

kring migrationspolitiken. Huvudsakligen baseras analysen på det som ägde rum kring 

migrationsfrågan från och med valet 2014 och därför kommer det huvudsakliga materialet att 

vara från perioden 2014–2017. För att även ge en inblick i hur partierna stod i frågan före valet 

och hur valet eventuellt förändrade partiernas ståndpunkter kommer även material ifrån 2013 

att undersökas. 

För att utveckla och tydliggöra hur undersökningen har gått tillväga kommer jag i detta stycke 

visa på de analystekniker jag har använt mig av i denna uppsats. Jag har i min undersökning 

valt ut den typ av analys som jag uppfattar vara mest relevant för denna typ av undersökning. 

Undersökning har studerat flera olika sorters texter. Vilken typ av text som har analyserats har 

bestämts utifrån den teori som undersökningen grundar sig i. Den teori uppsatsen grundar sig i 

gör det nödvändigt att analysera olika former av texter. Dock är det viktigt att påpeka att varje 

del av analysen analyserar en särskild form av text och att dessa ej blandas. Att undersökningen 

använder sig av texter på detta sätt för att genomföra en samhällsvetenskaplig studie betyder 

alltså att den använda metoden är en textanalys30.   

Det viktigaste i analysmaterialet har varit om det utvalda ämnet har tagits upp överhuvudtaget. 

Sen har materialet kategoriserats tidsmässigt för att kunna ge en analys över tid och hur 

aktörerna har förändrat sina åsikter i ämnet. Slutligen har materialet också kategoriserats utifrån 

vilken av de utvalda aktörerna som har skapat texten. Det utvalda materialet analyseras och 

                                                           
30 Bergström & Boréus, 2012. S. 30. 
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undersöks utifrån aktörernas officiella ståndpunkt som yttrycks i texterna, t.ex. är det 

regeringens officiella ståndpunkt i migrationspolitiken som är intressant för undersökningen 

och inte vad olika ministrar eller riksdagsledamöter anser i frågan. I Metodpraktikan skrivs det 

att det finns två huvudsakliga sätt att söka material på, “välja snävt eller fiska brett”31. Med 

detta menas att valet av material kan vara smalt och enbart innefatta en särskild typ av material 

eller material från enbart en källa eller att materialet kan vara av alla typer och från många olika 

källor. Vilken av dessa två metoder som är bäst finns det inget svar på utan beror oftast på 

situationen och praktiska begränsningar. Denna uppsatsen använder sig av ett smalt 

materialurval. Författarna av Metodpraktikan att skriva att det snäva materialvalet må vara 

tråkigare och mer begränsat men samtidigt är säkrare och enklare att ta del av32. Detta har varit 

en av våra utgångspunkter när det har kommit till att välja material. Fördelen med att använda 

ett såpass litet material som jag gör är att det endast blir de officiella ståndpunkterna hos 

partierna som analyseras och inte enskilda politikers åsikter. 

4. Teori 

1968 publicerades Gunnar Sjöbloms avhandling, Party Strategies in a multiparty system, vid 

Lunds universitet. Enligt Gunnar Sjöblom finns det fyra mål som varje parti strävar efter att 

uppfylla. Dessa är programrealisering, röstmaximering, maximera det parlamentariska 

inflytandet och enighet inom partiet. Det första målet, programrealisering, är det viktigaste och 

huvudsakligaste målet och är ett partis övergripande mål att genomföra sitt politiska program 

medan de andra tre målen handlar om att uppnå en maktposition på en av tre politiska arenorna, 

den interna arenan, väljararenan och den parlamentariska arenan. Dessa tre sista mål kan ses 

som rent strategiska mål som är nödvändiga för att uppnå det första målet, 

programrealisering.33 

Interna arenan 

Målet på den interna arenan är att uppnå så stor enighet kring partiers politik som möjligt bland 

dess medlemmar. Desto större intern enighet ett parti har desto mer effektivt kan partiet arbeta 

på de två andra arenorna och den interna arenan kan därför också ses som ett verktyg. Om ett 

parti misslyckas att uppnå enighet på den interna arenan försvårar detta partiets arbete på den 

parlamentariska arenan då förhandlingar med andra partier försvåras kraftigt om partiet inte 

                                                           
31 Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012. s.220 
32 Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012. s.220 
33Sjöblom, 1968. S.74–75. 
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internt är enig kring sin politik. Ett misslyckande på den interna arenan försvårar också för 

partiet att nå framgång på väljararenan då ett oenigt parti kan uppfattas som otydligt av väljarna. 

Intern oenighet leder också till en generell reducering av ett partis totala förmåga att arbeta då 

mycket tid och resurser måste läggas på att skapa enighet som annars kunde använts på andra 

sätt.34  

Väljararenan 

Sjöbloms väljararena utgår ifrån ett proportionerligt valsystem så som det finns i Sverige. Det 

grundläggande målet för ett parti på väljararenan, är att uppnå röstmaximering, helt enkelt att 

få så många röster som möjligt. Ett parti vill först och främst få ett ökat väljarstöd i form av fler 

röster men också ökat resursstöd i form av väljare som besitter resurser som kan användas för 

att forma opinionen. Ett parti arbetar främst på väljararenan genom olika former av 

kommunikation. Denna kommunikation är riktad mot väljare och syftar till att sprida partiets 

politik och övertyga väljarna att stödja denna. Kommunikation mellan ett parti och väljarna kan 

antingen ske direkt från partiet eller genom media. Media spelar en stor roll på väljararenan då 

media kan välja att stödja eller motsätta sig ett partis politik. En svårighet på väljararenan är att 

det är svårt att formulera kommunikation som riktar sig mot mer än en eller några väljargrupper. 

På grund av detta försöker partier ofta formulera sina budskap på ett sådant sätt att det endast 

riktar sig mot några väljargrupper men samtidigt inte stöter sig med någon väljargrupp.35 

Parlamentariska arenan 

Sjöbloms parlamentariska arena handlar om ett lands parlament och den regering som 

parlamentet väljer. På den parlamentariska arenan är det varje partis grundläggande mål att 

uppnå så stort inflytande som möjligt på den parlamentariska processen. I ett flerpartisystem 

som det som existerar i Sveriges riksdag, är det enligt Sjöblom extremt ovanligt att ett parti kan 

få egen majoritet. På grund av detta måste majoritet i parlamentet bildas genom 

koalitionsbyggande och samarbeten över partigränserna. Detta behov att samarbeta med andra 

partier kan dock leda till en konflikt mellan ett partis mål på den parlamentariska arenan och 

dess mål på väljararenan. Ett parti kan välja att parlamentariskt samarbeta med ett parti som 

står emot dess väljares åsikter och kan därför skada partiet på väljararenan.36   

                                                           
34Sjöblom, 1968. S. 183–185 
35Sjöblom, 1968. S. 206–208. 
36Sjöblom, 2968. S. 250–255. 
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För att förtydliga Sjöbloms arenor visar nedanstående tabell en summering av dessa arenor.  

 

Tabell 2: Sjöbloms arenor och vad som definierar dem 

Interna arenan Partiet strävar efter att uppnå intern enighet 

kring sin politik. T.ex. genom att lösa 

kontroversiella frågor. 

 

Väljararenan Partiet strävar efter att locka så många 

väljare som möjligt. Riktar sig ofta mot de 

så kallade marginalväljarna. 

 

Parlamentariska arenan Partiet strävar efter att skapa samarbeten i 

parlamentet (riksdagen). Karaktäriseras ofta 

av kompromissande och förhandlande. 

 
Tabellen visar en sammanfattning av vad som definierar Sjöbloms arenor  
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5. Analys 

I detta kapitel kommer analysen av det studerade materialet att presenteras. Denna analys 

kommer sedan att ligga till grund för de slutsatser som presenteras i slutet av uppsatsen. 

Materialet kommer att analyseras uppdelat efter Sjöbloms tre arenor för att sedan sammanställas 

i en jämförande analys. I Metodpraktikan skrivs det att en bra jämförande undersökning kräver 

ett tydligt analysschema och klara operationaliseringar av begrepp37.  Därför är analysen utförd 

utefter de analysschema som återfinns under detta stycke.  Analysschemat visar på vad jag har 

letat efter i mitt utvalda material och vad i materialet som ligger till grund för min analys.  

Tabell 3: Analysschema 

Interna arenan • Finns det motioner/propositioner angående partiets 

migrationspolitik? 

• Står olika motioner/propositioner mot varandra? 

• Uppstår det debatt kring migrationspolitiken? 

• Går det att se skillnad över tid mellan kongresserna? 

Väljararenan • Uttalar sig partirepresentanter om migrationspolitik? 

• Förändras uttalandena över tid? 

• Hur talas det kring migrationspolitiken? 

Parlamentariska arenan • Har partierna/regeringen skrivit 

motioner/propositioner angående migrationspolitik? 

• Hur skiljer sig dessa över tid? 

• Hur beskrivs migrationsfrågan i 

motionerna/propositionerna 

Tabellen visar på Sjöbloms arenor och vad materialet tillhörande varje arena kommer att analysera utefter.  

 

 

 

 

 

                                                           
37 Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012. s. 138.  
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5.1 Den interna arenan 

Socialdemokraternas partikongress 2013 

Under den socialdemokratiska partikongressen 2013 debatterades vilka politiska prioriteringar 

som skulle ingå i partiets ”framtidskontrakt” inför valet 2014 och det var inom denna debatt 

som migration diskuterades under kongressen. I sitt förslag förordade partistyrelsen att Sverige 

och Socialdemokraterna skulle stå för en reglerad men mycket generös migrationspolitik. 

Vidare påpekar partistyrelsen att asyl är en mänsklig rättighet och att alla svenska kommuner 

ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Flera kongressledamöter uttryckte glädje 

över detta då det tidigare i framtidskontraktet inte funnit någon skrivelse om migration. Av 

protokollet att döma var frågan om en generös migrationspolitik väl förankrad i partiet och det 

fanns inget öppet motstånd mot den.38 

Socialdemokraternas partikongress 2015 

Under Socialdemokraternas kongress i maj 2015 beslöt kongressen att bifalla partistyrelsens 

linje om att Socialdemokraterna ska vara ett parti som verkar för snabb etablering av nyanlända 

i Sverige. Enligt beslutet ska Socialdemokraterna verka för att alla kommuner ska bidra till 

denna etablering och att alla kommuner ska få mer stöd från staten för detta. Syftet med denna 

politik ska vara att få ut dem med uppehållstillstånd till arbete eller studier så fort som möjligt. 

Under kongressen 2015 var detta den enda frågan om berörde migration och asyl.39 

Eftersom kongressen valde att godkänna partistyrelsens förslag kan Socialdemokraterna sägas 

ha uppnått enighet på Sjöbloms interna arena detta år. 

Socialdemokraternas partikongress 2017 

Under den socialdemokratiska kongressen 2017 föreslog partistyrelsen att Socialdemokraterna 

även i fortsättningen skulle verka för den politik som den socialdemokratiskt ledda regeringen 

hade infört tidigare under mandatperioden. Partistyrelsen ville fortsätta pressa EU för en 

jämnare fördelning av flyktingar. Dock ströks den del av partistyrelsens förslag som hade gjort 

att Socialdemokraterna skulle varit för fortsatta tillfälliga uppehållstillstånd. Istället drev 

kongressen igenom att Socialdemokraterna skulle vara principiellt för permanenta 

uppehållstillstånd samt att partiet skulle verka för enklare familjeåterförening.40 

                                                           
38Socialdemokraterna, kongressprotokoll 2013. S.145ff. 
39Socialdemokraterna, kongressprotokoll 2015. S. 23ff. 
40Socialdemokraterna, kongressprotokoll, 2017. S. 19–20. 
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Det slutgiltiga kongressbeslutet gällande migration på Socialdemokraternas kongress 2017 blev 

en kompromiss där partistyrelsen fick igenom sitt förslag med undantag för vilken typ av 

uppehållstillstånd som skulle vara standard. Att partistyrelsen inte helt kunde få sin vilja igenom 

visar på att det inte fanns en total enighet inom partiet gällande migrationspolitiken. Dock kunde 

partistyrelsen genom en kompromiss ändå ena partiet internt. 

Miljöpartiets kongress 2014 

På Miljöpartiets kongress 2014 lade partistyrelsen fram en proposition till valmanifest inför 

valet senare samma år. I propositionen vill partistyrelsen att Miljöpartiet i en ny regering efter 

valet 2014 ska stärka asylrätten genom att göra familjeåterföreningar lättare, ta emot fler 

kvotflyktingar och skapa fler lagliga väger in till EU. Partistyrelsen vill också skapa ett mer 

solidariskt mottagande bland kommunerna och motverka olika typer av diskriminering 41 . 

Flertalet motioner hade inkommit till kongressen som alla syftade till att ytterligare stärka 

asylrätten och göra det enklare att få uppehållstillstånd i Sverige. 

Miljöpartiets kongress 2015 

Miljöpartiets kongress 2015 hade två inkomna motioner gällande migration och asyl. Motion 

8:5 som motionerade för att Miljöpartiet skulle verka för en lagstiftning som bättre fördelar 

asylsökande mellan kommunerna och motion 8:6 som motionerade för att Miljöpartiet ska 

verka för en förändring av socialtjänstlagen så att alla papperslösa barn i Sverige ska ha rätt till 

försörjningsstöd samt precisera vilka övriga rättigheter papperslösa barn har i Sverige.42 

Motion 8:5 besvarades av Miljöpartiets partistyrelse som hänvisade till föregående 

mandatperiods migrationsöverenskommelse mellan alliansen och miljöpartiet där en enskild 

kommun inte längre kunde säga nej till ensamkommande flyktingbarn. Partistyrelsen ansåg att 

denna lag kunde utvidgas till att gälla alla nyanlända43. Motion 8:6 bifölls av kongressen och 

partistyrelsen efter att delen om att alla papperslösa barn ska ha rätt till försörjningsstöd ströks44. 

På kongressen 2015 uppnådde Miljöpartiet intern enighet genom en kompromiss mellan 

kongressen och partistyrelsen. Miljöpartiets kongress 2015 hölls innan regeringens nya, 

striktare migrationspolitik togs i bruk och det är antagligen därför kongressen har få 

motioner/propositioner som berör just migrationspolitik. 

                                                           
41Miljöpartiet, motions- och propositionshäfte, 2014. S. 6–7. 
42Miljöpartiet, motions- och propositionshäfte, 2015. S. 89–90. 
43Miljöpartiet, motions- och propositionshäfte, 2015. S. 89. 
44Miljöpartiet, kongressprotokoll, 2015. S.7. 
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Miljöpartiets kongress 2016 

Miljöpartiets kongress 2016 hade flertalet inkomna propositioner och motioner gällande 

migrationspolitik. 

Partistyrelsens proposition 1:1 gällande migrationspolitik föreslår att Miljöpartiet ska verka för 

att förbättra flyktingmottagandet och så snart som möjligt återgå till en humanare flyktingpolitik 

men försvarar samtidigt den strängare migrationspolitik som regeringen införde året innan45. 

Det nämns även att det är svårt parlamentariskt att skapa en majoritet för en humanare 

flyktingpolitik. Partistyrelsen fick bifall från kongressen för denna proposition46. 

Utöver partistyrelsen egna proposition hade det till kongressen 2016 inkommit tre motioner 

gällande migrationspolitik. Motion 1:2 och motion 1:4 handlar båda om att Miljöpartiet ska ta 

avstånd från regeringens migrationspolitik och den överenskommelse som slöts med 

allianspartierna47. Båda dessa motioner blev bifallna, dock med små ändringar, av kongressen48. 

I och med att dessa motioner blev bifallna tog Miljöpartiets kongress 2016 avstånd från 

regeringens migrationspolitik och förordade istället en återgång till den tidigare politiken med 

permanenta uppehållstillstånd och öppnare gränser. 

Jämförelse 

På miljöpartiets kongress 2015 uppnådde Miljöpartiet enighet på den interna arenan genom en 

kompromiss mellan kongressen och partistyrelsen. Eftersom kongressen endast hade en 

proposition gällande migration och kongressen ägde rum innan den tuffare migrationspolitikens 

införande var frågan inte särskilt kontroversiell inom partiet som den senare skulle bli. Under 

kongressen 2016 hade den nya migrationspolitiken genomförts och därför var frågan mycket 

mer debatterad under denna kongress. Både partistyrelsen och kongressen tog avstånd från 

regeringens politik, även om partistyrelsen försvarade regeringens agerande som nödvändigt. 

Miljöpartiet uppnådde en intern enighet på båda sina kongresser. Det kan ses som förvånande 

att kongressen 2016 var så pass enig då partiet på regeringsnivå verkade för en politik som 

skilde sig grovt från den politik kongressens verkade för. 

                                                           
45Miljöpartiet, motions- och propositionshäfte, 2016. S.1. 
46Miljöpartiet, kongressprotokoll, 2016. S.1. 
47Miljöpartiet, motions- och propositionshäfte, 2016. S.6ff. 
48Miljöpartiet, kongressprotokoll, 2016. S. 2–3. 
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De socialdemokratiska partikongresserna liknar i stort Miljöpartiets kongresser. Under 

kongressen 2015 var frågan icke kontroversiell och tog inte upp stor plats. Under 

partikongressen 2017 däremot var läget annorlunda och den socialdemokratiska partistyrelsen 

fick inte igenom sitt förslag lika enkelt utan fick kompromissa om typen av uppehållstillstånd. 

Dock ställde sig Socialdemokraterna bakom regeringens migrationspolitik i övrigt. 

Miljöpartiets kongress 2016 och Socialdemokraternas partikongress 2017 skiljer sig åt på ett 

markant sätt. Medan Miljöpartiets kongress tog avstånd från regeringens migrationspolitik 

valde Socialdemokraterna att stå bakom majoriteten av regeringen migrationspolitik. 

Miljöpartiets kongress var relativt enig medan Socialdemokraterna fick kompromissa internt. 

5.2 Väljararenan 

Facebookinlägg 2013-02-04 

I början av 2013 skrev Stefan Löfven ett inlägg på sin officiella Facebook-sida där han 

kritiserade den dåvarande borgerliga regeringen för att de enligt Löfven skyllde sina politiska 

misslyckanden på invandrare istället för att själva ta ansvar. I inlägger skriver Löfven att han 

anser att det är ett avhumaniserande språk att beskriva invandringen i termer av volymer och 

flöden. Inlägget avslutas med att Löfven konstaterar att han alltid kommer att stå upp för den 

svenska asylrätten.49 

”Mitt Sverige bygger inga murar” 2015-09-06 

Under den stora manifestation för stöd till flyktingar hösten 2015 höll statsminister Stefan 

Löfven ett tal där han uttryckte stöd för flyktingar och hur politiken kunde förbättra 

flyktingarnas situation i Europa. Löfven talade om att Sverige ska fortsätta ta ett stort ansvar 

för flyktingar men att resten av Europa samtidigt måste bli bättre. Löfven ville lösa detta genom 

att skapa ett nytt system inom EU där antalet kvotflyktingar ökas och fördelas jämnt mellan 

medlemsländerna. Det var också under denna del av talet som Löfven sa de nu kända orden 

”mitt Europa bygger inga murar”. Löfven fortsatte tala om hur alla kommuner måste dela på 

ansvaret på flyktingmottagandet. Löfven avslutade talet med att säga att han är stolt över 

Sveriges solidaritet.50 

 

                                                           
49Stefan Löfven (Facebook), 2013. 
50Dagens Nyheter, 2015 
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Presskonferens 2015-11-24 

Den 24 november 2015 höll Statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson en 

presskonferens där de presenterade regeringens åtgärder på migrationsområdet. Det som sades 

på presskonferensen överensstämmer med de av regeringen presenterade åtgärder som 

redogjordes för i bakgrundsstycket. Även om både Löfven och Romson stod för regeringens 

åtgärder var de båda noga med att påpeka att åtgärderna egentligen var något de inte hade velat 

införa, men nu kände sig tvingade till. Löfven säger att åtgärderna smärtar honom medan 

Romson säger att det inte är ett beslut regeringen vill fatta utan ett beslut regeringen är tvingade 

att fatta, samtidigt som hon är nära tårar.51 

Partiledardebatt 2016-11-24 

Exakt ett år efter att regeringen Löfven först införde sina migrationspolitiska åtgärder hölls en 

”halvtidsdebatt” halvvägs genom mandatperioden 2014/2018 i TV4 där Stefan Löfven mötte 

oppositionsledare och moderaternas partiledare Anna Kindberg Batra. I debatten vill Batra att 

den nu tillfälliga migrationspolitiken ska bli permanent medan Löfven inte vill uttala sig om 

hur den rödgröna migrationspolitiken kommer se ut efter år 2019 då den tillfälliga lagstiftningen 

går ut. Löfven vill att EU skapar en ny och gemensam migrationspolitik där flyktingar fördelas 

rättvist mellan medlemsländerna.52 

Presskonferens 2017-05-02 

Den andra maj 2017 höll justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tillsammans med 

infrastrukturminister Anna Johansson en presskonferens. På presskonferensen tillkännagav 

ministrarna att de ID-kontroller som funnits på plats mellan Sverige och Danmark sedan hösten 

2015 skulle avskaffas.  Beslutet av att avskaffa ID-kontrollerna motiveras med att antalet 

asylsökande inte längre befinner sig på samma höga nivåer som fick regeringen att införa 

kontrollerna 2015. Infrastrukturministern talade även om att kontrollerna har varit besvärliga 

för dem som pendlar mellan Sverige och Danmark och att nu när kontrollerna inte längre är 

nödvändiga är det naturligt att de därför inte förlängs. Även om ID-kontrollerna avskaffas 

meddelade ministrarna att andra former av gränskontroller kommer att fortsätta och även i vissa 

fall utökas.53 

                                                           
51Aftonbladet.se, 2015. 
52TV4, 2016 
53Aftonbladet.se, 2017. 
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Jämförelse 

Regeringens agerade på väljararenan tycks ha förändrats i takt med att deras migrationspolitik 

har förändrats. I inlägget från 2013 och manifestationen 2015 talade Stefan Löfven om 

solidaritet med flyktingar och om att Sverige ska stå för ett solidariskt flyktingmottagande. 

Detta förändrades dock i samband med de åtgärder som infördes under hösten 2015, bara två 

månader efter Stefan Löfven stolt hade sagt att hans Sverige inte bygger murar. Under 

presskonferensen som hölls in samband med att åtgärderna presenterades var både Löfven och 

Romson tydliga med att de inte gillade åtgärderna men att dessa ändå var nödvändiga. I 

partiledardebatten på ettårsdagen av åtgärdernas införande stod Löfven fortfarande bakom 

åtgärderna men förtydligade dock att dessa var temporära. Att regeringen sedan 2017 valde att 

avskaffa ID-kontrollerna kan ses som ett bevis för att dessa åtgärder verkligen bara var 

temporära. Dock sades det på samma presskonferens att andra former av gränskontroller 

kommer att fortsätta och till och med utökas. Den röda tråd som finns för regeringens agerande 

på väljararenan är betoningen på att EU måste ta ett större gemensamt ansvar för 

flyktingsituationen och att de svenska kommunerna på ett liknande sätt måste ta ett gemensamt 

ansvar inom Sverige. 

5.3 Den parlamentariska arenan 

Sedan valet 2014 har regeringen Löfven lagt fram två propositioner som syftar till att åtgärda 

flyktingkrisen. Den första kom vintern 2015 efter de åtgärder som redan hade infört av 

regeringen under hösten och den andra under våren 2016. Utöver detta har också ett samarbete 

mellan regeringen Löfven och allianspartierna gällande migration presenterats. Utöver detta har 

också två motioner, en från MP och en från S, från tiden före valet 2014 analyserats. 

Motion 2013/14t:Sf392 (MP) 

Den 3 oktober 2013 lämnade Maria Ferm (MP) in motionen Ett öppet och humant Europa. 

Motionen var även underskriver av tio andra av Miljöpartiets riksdagsledamöter.  Motionen tar 

stark ställning för öppna gränser och fri rörlighet. Motionärerna anser att EU:s rådande politik 

verkade för att hålla flyktingar utanför Europa och hindra deras inresande. Motionärerna vill att 

den svenska regeringen ska verka för att pressa EU till mer öppna gränser, avskaffa 

Dublinförordningen och göra det svårare för EU-länder att inte ta emot kvotflyktingar. Utöver 
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detta vill motionärerna också att de resurser som läggs på att vakta EU:s gränser istället ska 

användas till att skapa ett mer humant och öppet asylmottagande i EU.54 

Motion 2013/14:Sf384 (S) 

Den 4 oktober 2013 lämnades motion 2013/14:Sf384 Utgiftsområde 8 migration in till 

riksdagen av Tomas Eneroth (S). Motionen var i övrigt underskriven av sex andra 

socialdemokratiska riksdagsledamöter. Socialdemokraterna är i sin motion mindre positiva till 

migration än vad Miljöpartiet var i sin samtida motion som tidigare redogjordes för i uppsatsen. 

I motionen skrivs det att Socialdemokraterna värnar den reglerade invandringen men att de 

samtidigt värnar asylrätten. Motionärerna anser att det är bra att Sverige tar emot fler 

kvotflyktingar och de vill att regeringen ska verka för att EU ska få fler av sina medlemsländer 

att göra samma sak. Motionärerna vill också att regeringen ska verka för att alla svenska 

kommuner ska ta emot flyktingar. Motionärerna anser också att EU:s gränsbevakning, Frontex, 

bör reformeras och styras om mer mot att hjälpa flyktingar än att bara bevaka EU:s gräns.55 

Överenskommelse om insatser med anledning av flyktingkrisen, 2015-10-23 

I oktober 2015 kom regeringen tillsammans med allianspartierna överens om ett antal 

gemensamma insatser med anledning av flyktingkrisen. Den 23 oktober publicerade regeringen 

ett dokument på sin hemsida som gick igenom den aktuella överenskommelsen. På hemsidan 

skriver regeringen att det svenska asylsystemet står inför stora utmaningar och att regeringen, 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartier och Kristdemokraterna i detta läge har enats kring ett 

antal insatser för att säkra asylsystemet.56 

Regeringens proposition 2015/16:67 

Den 9 december 2015 skickade regeringen in proposition 2015/16:67, Särskilda åtgärder vid 

allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. I propositionen 

föreslår regeringen en ny lag som ska ge regeringen möjlighet att införa särskilda åtgärder vid 

situationer som kan anses utgöra en fara för allmänheten eller landets inre säkerhet. Specifikt 

skulle lagen ge regeringen möjlighet att helt stänga en transportväg som går mellan Sverige och 

en annan stat, samt fastslå de tidigare införda ID-kontrollerna. Lagen ger också regeringen mer 

tillsyn och kontroll för att kontrollera att åtgärder införda med hjälp av lagen följs.57 

                                                           
54Motion 2013/14:Sf392 
55Motion 2013/14:Sf384 
56Regeringen.se, 2015. 
57Regeringen, proposition 2015/16:67. S.11. 
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Regeringens proposition 2015/16:174 

28 april 2016 lade regeringen Löfven en proposition som föreslog en ändring i asylmottagandet 

genom att göra tillfälliga uppehållstillstånd till standard i asylprocessen istället för permanenta 

tillstånd som tidigare. Undantaget från denna regel är kvotflyktingar, vilka ska fortsätta att få 

permanenta uppehållstillstånd.58 

Jämförelse 

Överenskommelsen som slöts i början av 2015 mellan regeringen och allianspartierna visar  att 

regeringens agerande på den parlamentariska arenan tidigt under mandatperioden, var att bygga 

politiska allianser och ingå samarbeten med andra partier. Att regeringens två lagda 

propositioner senare under mandatperioden genomförde flera av dessa överenskomna åtgärder 

visar att regeringen fortsatte detta agerade av att söka samarbete och samråd i riksdagen. 

Jämfört med de två motioner MP och S lade före valet 2014 finns det en tydlig förändring på 

den parlamentariska arenan. Båda de tidigare motionerna vill värna flyktingars rätt att söka asyl 

i Sverige och det finns inga antydningar att något av partierna då ville stänga gränserna på 

samma sätt som idag. Tvärtom var både MP och S i dessa motioner för att göra det enklare för 

flyktingar att ta sig till EU och Sverige. Den likhet som finns med de efter valet lagda 

propositionerna är att båda partierna redan 2013 ville att EU skulle pressa medlemsländerna att 

öka sitt flyktingmottagande. 

6. Avslutning 

Över tid i de tre arenorna går det att utläsa en tydlig förändring av regeringens agerande. 

Materialet visar att regeringen har agerat konsekvent i alla tre arenor. Före valet och tidigt under 

mandatperioden lade regeringspartierna motioner i riksdagen som ville förenkla för flyktingar 

att få uppehållstillstånd i Sverige och värna Sveriges solidariska flyktingpolitik. Samtidigt 

argumenterade partiernas representanter på väljararenan för samma sak och internt i partierna 

fanns en konsensus om att fortsätta driva en solidarisk flyktingpolitik. Så sent som i september 

2015 talade Stefan Löfven om att Sverige skulle ta ett stort ansvar och stå fast vid sin 

flyktingpolitik. Från och med oktober 2015 började dock situationen förändras. Efter att 

regeringens och alliansens överenskommelse blev klar förändrades regeringens agerande på 

alla tre arenor. På den interna arenan fick både Socialdemokraterna och Miljöpartiet svårare att 

                                                           
58Regeringen, proposition 2015/16:174. S.26. 
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uppnå en intern enighet kring migrationspolitiken. De kongresser som hölls efter 

överenskommelsen slutade i att partistyrelserna fick kompromissa om sina egna förslag på 

migrationspolitik. Även om dessa kongresser slutade i att enighet nåddes genom kompromisser 

kan ändå en ökad splittring internt i partierna utläsas, främst i den mängd motioner från lokala 

partiavdelningar som motsatte sig sina partistyrelsers egna förslag. På väljararenan visade 

regeringens representanter upp en ovilja att införa en mer restriktiv migrationspolitik även om 

de samtidigt ansåg den nödvändig. Frågan är om detta endast är en taktik de för på väljararenan 

eller om det är en uppriktig ovilja. På den parlamentariska arenan märks en tydligen skillnad 

mellan de propositioner som lades efter överenskommelsen och de som lades innan. Efter 

överenskommelsen består propositionerna av att genomföra det som regeringen och alliansen 

kom överens om. 

Vad som är tydligt över alla tre arenor och över all tid, är en vilja hos både Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet att skapa en lagstiftning som fördelar de asylsökande mer jämlikt och 

solidariskt mellan Sveriges kommuner. Ingen kommun ska längre kunna säga nej till 

asylsökande. Vidare är viljan att skapa en ny gemensam migrationspolitik för hela EU också 

närvarande över alla arenor och år. I likhet med de svenska kommunerna vill båda partierna att 

asylsökande ska fördelas jämlikt över hela EU och att EU överlag ska öka mottagandet av 

antalet kvotflyktingar. 

6.1 Slutsats 

Syftet i början av uppsatsen angav att jag skulle studera hur förändringen av regeringen Löfvens 

migrationspolitik kan förklaras utifrån Gunnar Sjöbloms arenateori. Detta skulle studeras 

genom att utifrån Sjöbloms teori studera material från de nuvarande regeringspartierna, 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det material jag har studerat är ifrån 2013 och sträcker 

sig fram till 2017. De mest intressanta åren är mandatperioden 2014–2018 och 2013 har också 

studerats för att ge en jämförelse över tid och för att se hur partierna resonerade och 

argumenterade inför valet 2014. 

Den slutsats jag kan dra från min undersökning av mitt utvalda material är att förändringen av 

den svenska regeringens migrationspolitik efter valet 2014 tog sin början på den 

parlamentariska arenan i och med att regeringen slöt en överenskommelse med alliansen. Efter 

detta anpassade regeringen sitt agerande på de båda andra arenorna för att dessa skulle stämma 

överens med den nya politiken som fattades på den parlamentariska arenan. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att regeringen bytte inriktning i migrationspolitiken för att öka sitt inflytande på 



28 

den parlamentariska arenan. Som jag tidigare har nämnt i teoristycket anser Sjöblom att det är 

svårt för ett parti att uppnå programrealisering utan att skapa koalitioner och inleda samarbeten 

på den parlamentariska arenan. Då den regering som bildades av Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet är en minoritetsregering stärker detta slutsatsen ytterligare. Även om regeringen i 

vissa frågor haft stöd av Vänsterpartiet har detta inte räckt för att säkra en majoritet i riksdagen. 

Denna slutsats stämmer överens med den tidigare forskning jag tagit del av. Loxbo kommer i 

sin avhandling fram till att Socialdemokraterna ändrade ståndpunkt i pensionsfrågan på 90-talet 

för att säkra ett parlamentariskt inflytande i frågan. Vidare skriver Hinnfors och Sundström i 

sin artikel att även om minoritetsregeringar är vanliga i Sverige har regeringen som bildades 

2014 förutom det borgerliga blocket, även behövt förhålla sig till ett tredje block i form av 

Sverigedemokraterna. Detta har ytterligare stärkt behovet att utöka regeringens parlamentariska 

inflytande. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Huvudsyftet med min studie har varit att undersöka hur förändringar sker inom politiska partier 

och därför är det fortsatt forskning på detta område som är mest självklart. Framtida studier 

skulle kunna bygga vidare på resultatet av denna studie genom att fortsätta använda Sjöbloms 

teori men undersöka fler partier eller undersöka en politisk fråga över längre tid för att få ett 

bredare perspektiv och mer generella svar kring hur en fråga förändras inom politiska partier. 

Det hade även varit intressant att undersöka hur fler än en politisk fråga har förändrats för att 

sedan jämföra och se om olika frågor förändras på olika sätt. En ytterligare infallsvinkel skulle 

kunna vara att studera om ideologi påverkar hur en fråga förändras inom ett parti. Finns det 

t.ex. skillnader mellan hur höger- respektive vänsterpartier hanterar en politisk fråga och dess 

förändring. 

Även liknande studier med andra metodologiska infallsvinklar och annat empiriskt material kan 

vara av intresse. Att intervjua partirepresentanter kring förändringar inom deras parti hade gett 

en mer djupgående förståelse för partiernas agerande på de olika arenorna. Dessa intervjuer 

hade även kunnat ge en förståelse kring huruvida partiernas handlande på de olika arenorna är 

medvetet eller omedvetet. Intervjuer hade även låtit studien finna orsaker som inte är framgår i 

det andra empiriska materialet, att ”läsa mellan raderna” så att säga. 
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