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1. Inledning 
Under andra halvan av 2015 ökade antalet flyktingar som sökte asyl i Sverige drastiskt 

(Migrationsverket, 2016). Till följd av denna ökande flyktingström såg den rödgröna 

minoritetsregeringen sig tvungen att åstadkomma en migrationsöverenskommelse med 

alliansblocket i syfte att reglera invandringen och införa en mer restriktiv flyktingpolitik. Den 

24 november 2015 förklarade statsminister Stefan Löfven på en presskonferens hur Sverige 

behövde ett andrum i flyktingmottagandet samtidigt som han presenterade 

migrationsöverenskommelsen som nåtts tillsammans med alliansen (Regeringen, 2015). 

Migrationsöverenskommelsen fick dock utstå hård kritik från flera socialdemokratiska 

aktörer, där tillfälliga uppehållstillstånd var den delen av överenskommelsen som starkast 

ifrågasattes. Många socialdemokrater menade att partiledningen hade vikit ner sig för lätt för 

alliansens krav och att de permanenta uppehållstillstånden fortsatt skulle vara standardformen 

för flyktingar som beviljades asyl (Botström et al., 2015).  

Intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv är hur den ovan nämnda kritiken inte tycktes 

komma unisont från varken vänster- eller högerfalangen inom partiet. Exempelvis uttalade sig 

de vänsterorienterade socialdemokraterna Göran Greider och Daniel Suhonen positivt om de 

tillfälliga uppehållstillstånden som ingick i överenskommelsen (Linderoth, 2015b; Suhonen 

2015) samtidigt som andra vänsterorienterade socialdemokrater likt Veronica Palm har 

uttryckt kritik mot tillfälliga uppehållstillstånd (Norrköpings tidningar 2015). Den klassiska 

konfliktlinjen bland de socialdemokratiska sympatisörerna har varit ideologisk och utspelat 

sig på en vänster-högerskala där fokus har legat på välfärdsfrågorna och ekonomisk-politiska 

reformer (Hagevi, 2015). Emellertid tycks kritiken mot de tillfälliga uppehållstillstånden vara 

annorlunda konstruerad och istället grunda sig på andra premisser än de rent ekonomiska. 

Statsvetaren Scott C. Flanagan presenterar i sin artikel ”Measuring Value Change in 

Advanced Industrial Societies” (1982) en alternativ skala för politiska konflikter, i vilken han 

menar att istället för att endast mäta politiska konflikter på en vågrät skala mellan vänster- och 

högerideologier bör konflikterna också analyseras utifrån en lodrät skala där auktoritära 

värden utgör den ena änden av skalan och libertära värden den andra. Den svenska 

statsvetaren Magnus Hagevi tar fasta på denna idé om en auktoritär-libertärskala och 

konstaterar i sin bok Den svenska väljaren 2014 att ”betydelsen av sociala skiljelinjer för hur 

väljarna röstar har försvagats” (2015, 71). Allt fler väljare tycks alltså prioritera postmateriella 

värderingar, såsom globalisering och självförverkligande, framför materiella värden, såsom 

fred och välfärdsfrågor (Hagevi, 2015). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva splittringen som har uppstått inom Socialdemokraterna 

gällande frågan om tillfälliga uppehållstillstånd bör införas eller om permanenta 

uppehållstillstånd fortsatt ska vara standardformen för asylsökande. Jag kommer att urskilja 

argumenten för båda sidor och presentera vilka aktörer som ligger bakom respektive 

argument. Sett till tidigare konflikter inom Socialdemokraterna tycks merparten av dessa vara 

grundade på en konflikt längs vänster-högerskalan (det vill säga ideologiska konflikter), 

exempelvis konflikterna om löntagarfonder, förhållningssättet till den nyliberala vågen under 

1980-talet, EU-medlemskapet och vinster i välfärden som har inneburit stora skiljelinjer. Här 

har splittringen ofta utgjorts av en uppdelning mellan arbetare och tjänstemän inom partiet. 

Uppsatsens huvudsyfte är alltså att undersöka om splittringen inom frågan rörande tillfälliga 

uppehållstillstånd följer den klassiska konfliktlinjen, vänster-högerskalan, eller om detta är en 

ny typ av konflikt inom partiet. 

Min hypotes är tudelad och kommer att grunda sig i två antaganden. Det första antagandet 

innebär att en ny konfliktlinje har uppstått inom Socialdemokraterna i frågan gällande 

tillfälliga uppehållstillstånd. Det andra antagandet innebär att denna nya konfliktlinje kan 

placeras in på en annan skala, den som går mellan auktoritära och libertära värden, snarare än 

den som följer den ideologiska vänster-högerskalan. 

Undersökningen kommer att vara både aktörscentrerad och idécentrerad, vilket innebär att 

både idéerna och aktörerna bakom idéerna kommer att analyseras (Beckman, 2005). Frågor 

såsom; vilka aktörer har uttryckt argument för och mot tillfälliga uppehållstillstånd?; vilka är 

de centrala idéerna i argumenten som har uttryckts?; och vilka premisser grundar sig dessa 

argument på? kommer att besvaras i uppsatsen. Min frågeställning kommer också att vara 

tudelad och formuleras på följande sätt: Hur argumenterar förespråkarna och motståndarna 

inom Socialdemokraterna för respektive emot tillfälliga uppehållstillstånd och hur förhåller 

sig splittringen inom denna fråga till tidigare konfliktlinjer inom Socialdemokraterna?  

1.2 Bidrag till forskningen 

Av det material jag kommer att presentera senare i uppsatsen framgår det tydligt att det finns 

en splittring inom Socialdemokraterna gällande frågan om tillfälliga uppehållstillstånd. 

Tidigare forskning visar att Socialdemokraterna har präglats av materialistiska konflikter där 

vänster-högerkonflikten har varit dominerande och ekonomiska frågor stått i centrum (Hagevi 

2015, 63). Dessa konflikter utspelar sig mellan, bland andra, väljare, LO och partistyrelsen. 
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Dock tycks konflikten om tillfälliga uppehållstillstånd skilja sig från vänster-högerskalans 

konfliktdimension, eftersom personer från både vänster- och högerförgreningarna inom partiet 

har uttalat både stöd och motstånd gällande tillfälliga uppehållstillstånd. Socialdemokraterna 

har traditionellt varit ett materialistiskt parti, vilket gör den här undersökningen intressant 

eftersom vi kommer kunna urskilja om Socialdemokraterna anpassar sin argumentation till 

den nyare politiska skalan. Mitt bidrag till forskningen kommer alltså vara att erbjuda ett nytt 

perspektiv på idékonflikter inom Socialdemokraterna.  

Flyktingfrågan har seglat upp som en prioriterad fråga inom svensk politik, vilket mätningar 

av Inizio visar då de svenska väljarna i februari 2016 utsåg kategorin Flyktingar & Invandring 

till den viktigaste politiska frågan, när 47 procent av de tillfrågade angav att denna kategori 

var viktig (Inizio 2016). Vid samma tidpunkt 2015 uppgav 28 procent av de tillfrågade att 

denna kategori var viktig (Inizio 2016). Genom att analysera denna dagsaktuella fråga hoppas 

jag kunna bidra till att erbjuda ett nytt perspektiv också för hur den politiska konflikten ser ut 

inom Sverige och utifrån vilka premisser som flyktingdebatten inom Socialdemokraterna förs. 

Undersökningen är även relevant för att kunna urskilja vilka värden de svenska partierna 

grundar sina politiska ståndpunkter på. Ytterligare en relevant aspekt av undersökningen är 

hur traditionell partipolitik försvåras av den ökade globaliseringen vi ser i Europa idag, där 

nationsgränser tycks ha mindre inflytande över politiken. Sammantaget alla dess faktorer bör 

alltså min undersökning kunna bidra med en utomvetenskaplig relevans till ett dagsaktuellt 

debattämne.  

1.3 Disposition 

Mitt inledande avsnitt kommer att följas av en redogörelse för tidigare forskning om 

Socialdemokraternas interna konflikter. I det tredje avsnittet kommer mitt teoretiska ramverk 

att presenteras, vilket utgörs av vänster-högerskalan och auktoritär-libertärskalan, samt en 

presentation av min hypotes att ingå. I avsnittet som följer presenteras mina metodologiska 

avvägningar. I avsnitt fem presenteras relevant bakgrundsinformation. Detta avsnitt följs av 

en presentation av min analysram, där en förklaring görs av min operationalisering. 

Undersökningen och analysen presenteras i avsnitt sju och jag redogör för min slutsats i 

avsnitt åtta. 
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2. Socialdemokraterna – de ideologiska splittringarnas parti  

Det här avsnittet kommer att avhandla forskning om tidigare konflikter inom 

Socialdemokraterna i syfte att senare i uppsatsen kunna kontrastera den nuvarande konflikten 

rörande tillfälliga uppehållstillstånd med tidigare stridigheter inom partiet. Jag kommer att 

återkomma till dessa tidigare konflikter i slutsatsen för att kunna utkristallisera om de kan 

sägas vara relaterade till splittringen gällande tillfälliga uppehållstillstånd eller om vi ser en ny 

konfliktdimension inom denna fråga. Jag kommer att utgå ifrån fyra fall där ideologiska 

konflikter har splittrat Socialdemokraterna: löntagarfondsdebatten, det så kallade Rosornas 

krig, debatten gällande EU-medlemskapet, och debatten om vinster i välfärden. Dessa 

konflikter är endast ett urval av de konflikter som har utspelat sig inom Socialdemokraterna. 

Exempelvis finns andra konflikter såsom försvarsdebatten på 1910-talet, debatten om ATP-

fonderna på 1950-talet och kärnkraftsdebatten på 1970-talet. Gemensamt för de förstnämnda 

konflikterna är att de symboliserar den vanligaste konfliktlinjen som har belysts av tidigare 

forskning, en uppdelning längs de sociala skiljelinjerna (arbetare mot tjänstemän) och följer 

den ideologiska konfliktlinjen som vänster-högerskalan utgör, där arbetarna traditionellt kan 

placeras till vänster och tjänstemännen till höger. Vi kan alltså se hur de sociala skiljelinjerna 

ligger till grund för större delen av konflikterna inom Socialdemokraterna. 

2.1 Löntagarfondsdebatten 

Den första konflikten jag kommer att presentera är frågan om löntagarfonder som utspelades 

på 1970-talet. Förslaget innebar ett ”komplement till den solidariska lönepolitiken”, genom att 

skapa löntagarfonder där de privata företagens ”övervinster” placerades i syfte att tillfalla 

arbetarna (Nationalencyklopedin). Den grundläggande idén med löntagarfonderna beskrivs i 

Peter Denciks artikel ”Löntagarfonder och arbetarklassen”: ”Utjämning av olikheterna i 

förmögenhetsstrukturen och demokratisering av näringslivet genom ökat löntagarinflytande är 

sålunda de huvudsakliga målen för löntagarfonder” (Dencik 1976, 3). Partiledningen ställde 

sig negativ till införandet av dessa löntagarfonder, medan arbetarrörelsen, med LO i spetsen, 

förespråkade ett införande av fonderna (Dencik 1976, 1). De sociala skiljelinjerna tycks alltså 

ha legat till grund för denna interna stridighet inom partiet. Striden kan beskrivas som 

ideologisk längs vänster-högerskalan då den grundläggande konflikten i frågan var till vilken 

utsträckning de statliga resurserna skulle omfördelas. 
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2.2 Rosornas krig 

Den andra konflikten jag kommer att presentera är den som kom att kallas Rosornas krig, 

vilken berörde den ekonomiska politiken inom Socialdemokraterna under 1980-talet. 

Konflikten bestod av att fackföreningsrörelserna motsatte sig de politiska reformerna med 

fokus på avreglering av marknaden som partistyrelsen förespråkade (Korpi 1993, 11). Denna 

konflikt kan placeras in på vänster-högerskalan, eftersom den relaterar till den statliga 

inblandningen på marknaden och statens storlek (Meeuwisse 1999, 7). Här var även den 

sociala skiljelinjen tydlig inom partiet, där arbetarna stödde LO i hög utsträckning och 

generellt sett inte kände igen partiets politik, vilket ledde till ett ifrågasättande av regeringen. 

Konflikten stod alltså mellan LO och partistyrelsen. Dessutom ändrade partiledningen 

målsättning, från att tidigare ha förespråkat full sysselsättning till att istället arbeta för en 

nedpressning av inflationstakten, vilket medförde en stigande arbetslöshet, något som gjorde 

löntagarna missnöjda med partitoppen (Korpi 1993, 12). De mer nyliberala idéerna fick alltså 

större utrymme inom det socialdemokratiska partiet. LO:s ekonomer försökte påverka den 

ekonomiska politiken genom att motarbeta de förändringarna som partistyrelsen genomförde. 

Dock gav dessa försök ingen framgång, vilket ledde till att organisationens, och därmed hela 

vänsterfalangens, ställning inom partiet försvagades (Morén 1998, 31).  

2.3 EU-medlemskapet 

Den tredje frågan jag kommer att presentera som har splittrat Socialdemokraterna är EU-

medlemskapet. I Olof Peterssons rapport Svensk Europadebatt (2000) framgår hur 

Socialdemokraterna, inför valet till den Europeiska unionen 1994, var djupt splittrat. 

Partiledningen förespråkade ett inträde i EU, medan det fanns en stark vänsterrörelse inom 

partiet som arbetade för att Socialdemokraterna skulle anamma en EU-kritisk linje (Petersson 

2000, 6). Socialdemokraterna sköt till och med upp beslutet om sin officiella hållning till EU-

medlemskapet efter att partitoppar som uttryckt stöd för EU möttes av stark kritik från 

socialdemokratiska medlemmar (Lindahl 1993, 48). Exakt hur uppdelat partiet var visar 

undersökningar där vi kan se att hälften av de socialdemokratiska sympatisörerna röstade för 

ett medlemskap medan hälften röstade mot (Petersson 2000, 11). Här utspelade sig konflikten 

alltså bland väljarna. För att vinna stöd bland vänsterfalangen inom partiet valde ledningen att 

framställa EU som ett vänsterprojekt där 13 av 15 medlemsländer hade socialdemokratiska 

regeringar (Petersson 2000, 4). Förespråkarna argumenterade för att beslut rörande 

välfärdsfrågor och skattenivåer borde fattas på nationell nivå, vilket skulle innebära att den 

svenska välfärden inte skulle försämras på grund av överstatliga beslut, vilket av 
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motståndarna var betraktat som en av de största farhågorna inför valet (Petersson 2000, 4). 

Det var slutligen de socialdemokratiska argumenten rörande välfärd, sysselsättning och 

tillväxt som lyckades locka tillräckligt många socialdemokratiska sympatisörer till ja-sidan. 

Även argument för medlemskapet som baserades på en fri marknad mellan medlemsländerna 

presenterades i Socialdemokraternas partiprogram i syfte att ljusbelägga positiva delar med 

EU-samarbetet (Petersson 2000, 4), vilket är ett klassiskt högerargument.  

2.4 Vinster i välfärden 

Den fjärde och senaste frågan som behandlas i tidigare forskning om ideologiska splittringar 

inom socialdemokratin är vinster i välfärden, en av de största vattendelarna inom partiet inför 

riksdagsvalet 2014 (Hinnfors 2015, 142). Konflikten kan återigen sägas utspela sig på 

vänster-högerskalan, där vänsterströmningarna motsatte sig att privata aktörer skulle tillåtas 

göra vinster på välfärdstjänster, såsom sjukvård och skolor, medan den mer högerorienterade 

inriktningen ansåg att en fortsatt möjlighet att göra vinst för välfärdsaktörer borde existera 

(Sernbo & Eriksson 2013, 2). Vänsterfalangen i denna konflikt bestod av bland andra S-

kvinnor, tankesmedjan Tiden och LO, medan högerfalangen utgjordes av partiledningen, i 

form av bland andra Stefan Löfven och Ibrahim Baylan, dåvarande skolpolitisk talesperson 

(Törnmalm 2012). Den grundläggande konflikten kan sägas baseras på en ideologisk 

motsättning, där vänstersidan tycktes lägga störst fokus vid det omoraliska i att, på 

skattebetalarnas bekostnad, driva företag med vinst, medan högersidan i partiet grundade sin 

argumentation på att företagen bör tillåtas gå med vinst, eftersom detta är ett viktigt steg för 

att kunna utveckla verksamheten (Sernbo & Eriksson 2013, 9). Argumenten grundades även 

på premisser om att skattebetalarnas pengar inte återinvesterades i de områden i vilka de var 

avsedda för, samt att de privata aktörernas vinster inte behövde skattas (Sernbo & Eriksson 

2013, 10). Det ligger alltså en ideologisk konflikt inom den här frågan eftersom högersidan 

inom partiet förespråkade en ökad valfrihet, där medborgarna ska få mer utrymme att ”rösta 

med fötterna”, medan vänstersidan inom partiet, med bland annat Daniel Suhonen i spetsen, 

ansåg att mångfalden och valfriheten inom välfärden inte hotades (Suhonen, 2016). Intressant 

med denna konflikt är att den utspelar sig knappt ett år innan flyktingströmmen till Sverige 

ökade markant. Vid denna tidpunkt var alltså vänster-högerkonflikten inom partiet fortfarande 

den dominerande konfliktlinjen. Även Hagevi konstaterar att Socialdemokraterna, så sent som 

vid riksdagsvalet 2014, var ett materialistiskt parti där ekonomiska frågor stod i fokus (Hagevi 

2015, 69-70). Därför kan den potentiella förändringen till en auktoritär-libertär konflikt alltså 

vara ett nytt fenomen inom Socialdemokraterna.  
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskningen framgår det alltså tydligt att den ideologiska motsättningen 

mellan vänster och höger inom Socialdemokraterna är den dominerande konfliktlinjen. Vi bör 

dock inte utesluta att det finns andra konfliktområden inom dessa frågor som kan analyseras 

utifrån andra faktorer än rent ideologiska. Inom EU-konflikten tycks det exempelvis finnas en 

konfliktlinje där många EU-motståndare var rädda för ett överstatligt EU där det nationella 

självbestämmandet skulle inskränkas (Petersson 2000, 4). Denna konflikt tycks alltså gå att 

relatera till den auktoritär-libertära skalan, som nämndes i inledningen, där globalisering och 

nationellt självbestämmande ställs i kontrast mot varandra. Det är således inte omöjligt att den 

auktoritär-libertära konfliktlinjen har funnits inom partiet tidigare, dock verkar merparten av 

forskningen som har gjorts om interna stridigheter ha haft sin utgångspunkt kring en 

ideologisk konflikt mellan vänster- och högerfalangerna. Vi kan se att partistyrelsen ofta har 

kritiserats för att stå för långt till höger, medan bland andra LO, fackförbunden och väljarna 

ofta har intagit en position längre till vänster. Sammanfattningsvis kan vi alltså se att vänster-

högerskalan ligger till grund för större delen av de interna stridigheterna och att den största 

delen av forskningen har förhållit sig till denna konfliktlinje. Det tycks dock finnas en lucka i 

forskningen att fylla kring de tidigare konflikterna inom Socialdemokraterna, till vilket jag 

ämnar bidra genom att testa den auktoritär-libertära konfliktlinjen på frågan om tillfälliga 

uppehållstillstånd.  

3. Teori 

I det här avsnittet kommer jag att presentera det teoretiska ramverket jag har utgått ifrån för 

att undersöka splittringen kring tillfälliga uppehållstillstånd inom Socialdemokraterna. 

Eftersom min avsikt är att undersöka hur konflikten kring de tillfälliga uppehållstillstånden 

förhåller sig till den tidigare forskningen om socialdemokratiska konflikter, samtidigt som jag 

vill testa en ny konfliktdimension, har jag valt att utgå ifrån två olika skalor. Dessa är vänster-

högerskalan och auktoritär-libertärskalan, vilka kommer att utgöra det teoretiska ramverket. 

För att tydliggöra illustreras uppdelningen mellan de båda skalorna i en figur i slutet av detta 

avsnitt.  

3.1 Vänster-högerskalan 

Den första teoretiska dimensionen denna undersökning bygger på är den mest klassiska 

konfliktlinjen inom svensk politik och baseras på en ideologisk skiljelinje, alltså huruvida 

väljarna betraktar sig själva som vänster- eller högerorienterade inom politiken. I ena änden 
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kan socialism sägas utgöra ändpunkten medan den andra ändpunkten utgörs av konservatism. 

Hagevi beskriver vänster-högerkonflikten som en skala på vilken konflikter om statens roll i 

ekonomin, offentliga sektorns storlek, skatternas storlek och bidragstransferering kan placeras 

in (Hagevi 2015, 62). Dessutom relateras skalan till konflikter rörande ekonomisk jämlikhet 

och välfärdsfrågor, samt motsättningar mellan arbete och kapital (Hagevi 2015, 62). Han 

hänvisar också till forskning som gör gällande att ett starkt samband existerar mellan de 

svenska väljarnas partival och sin egen uppfattning om var man befinner sig på vänster-

högerskalan (Hagevi 2015, 62). I min uppsats kommer statens roll och inblandning att vara 

det konfliktområdet som får mest utrymme på vänster-högerskalan, eftersom belastningen av 

välfärdsstaten har en central roll i flyktingpolitiken. 

Generellt har en trend mot en mer högerinriktad politik, det vill säga en förskjutning av skalan 

åt höger, inom det svenska politiska systemet kunnat utkristalliseras från 1960-talet till och 

med riksdagsvalet 2010 vilket blev extra tydligt under 1980-talet då en markant högervåg 

drog in över debattarenorna i Sverige (Hagevi 2015, 63; Boréus 1994, 176). I syfte att placera 

in väljarna på vänster-högerskalan har Hagevi utfört en undersökning där väljarna får placera 

in sin uppfattning om tre olika politiska frågor som rör ideologiska ståndpunkter: (1) hur de 

placerar sig själva ideologiskt: långt till vänster eller långt till höger; (2) huruvida statens roll 

ska vara så stor eller så liten som möjligt; och (3) om ekonomisk jämlikhet är viktigt eller 

oviktigt (Hagevi 2015, 68). Denna uppsats tar avstamp i Hagevis definition av vänster-

högerskalan, men kommer inte att använda den operationalisering han presenterar av vänster-

högerskalan, eftersom hans undersökning riktas mot väljarnas attityder. Det är inte dessa 

attityder jag vill mäta i min uppsats, utan jag är mer intresserad av vilka incitament och 

premisser som ligger bakom de argumenten som presenteras i den offentliga debatten kring 

tillfälliga uppehållstillstånd.  

Traditionellt har skalan förståtts som en klassuppdelning, där arbetare generellt står längre till 

vänster än tjänstemän. Dock tenderar denna uppdelning endast att förekomma i industriländer 

där en tydlig arbetarklass har vuxit fram som en följd av det ekonomiska systemet där 

arbetarna överlag tjänar mindre än tjänstemännen (Kitschelt & Hellemans 1990, 212).  

Seymour Martin Lipset och Stein Rokkan utförde redan 1967 en studie som visade hur de 

skandinaviska politiska systemen präglades av en konflikt bland väljarna kring en vänster-

högerskala, där den ideologiska uppdelningen historiskt sett har bestått av en social skiljelinje, 

där arbetarna har förespråkat en vänsterinriktad politik, medan tjänstemännen har identifierat 
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sig med en mer högerinriktad politik (Lipset & Rokkan 1967, 34-5). Lipset och Rokkans 

artikel visar alltså att den ideologiska konfliktlinjen bland befolkningen har varit stabil över 

tid, vilket den tidigare forskningen i föregående avsnitt ger stöd för även inom det 

socialdemokratiska partiet. Denna skala har de flesta äldre riksdagspartierna hållit fast vid. 

Dock presenterar Hagevi (2015, 70) en teori om en skiftning inom svensk politik där de yngre 

partierna, framför allt Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna, tycks vara 

svåra att placera in på en vänster-högerskala. Istället menar han att de förespråkar värderingar 

som är bättre lämpade att mäta på en auktoritär-libertärskala (Hagevi 2015, 69). Frågan är 

dock om Socialdemokraternas samtliga stridigheter utspelar sig på vänster-högerskalan eller 

om det trots allt kan finnas en annan dimension av konflikterna inom partiet? Eftersom den 

auktoritär-libertära skalan idag verkar ha större inflytande över svensk politik än förr är jag 

därför intresserad av att undersöka om även denna typ av konflikt har påverkat ett 

materialistiskt parti som Socialdemokraterna.  

3.2 Auktoritär-libertärskalan 

Den andra teoretiska dimensionen som kommer att användas i analysen av flyktingdebatten är 

den auktoritär-libertära konfliktlinjen. Enligt Hagevi finns det tendenser att vänster-

högerskalans betydelse för svensk politik har minskat. Istället utgår han från att det finns 

ytterligare en konfliktdimension inom den svenska politiken, där vänster-högerskalan utgör 

den vågräta konfliktlinjen, medan den nya, lodräta skalan utgör den auktoritär-libertära skalan 

(se figur 3.1) (Hagevi 2015, 66). Denna auktoritär-libertära skala grundas på statsvetarna 

Ronald Ingleharts och Scott C. Flangans teorier, där Inglehart först utvecklade en 

konfliktdimension mellan materiella och postmateriella värden och som Flanagan sedan 

utökade till en x och y-axel, såsom beskrivet ovan, där de materiella värdena separerades från 

de auktoritära och libertära värderingarna (Inglehart 1981, 880; Flanagan, 1982, 101-2). 

Istället för att relatera den nya skalan till sociala skiljelinjer, det vill säga en klasskonflikt, 

utgör skalan en konflikt mellan olika typer av värderingar; i ena änden återfinns auktoritära 

värderingar, såsom upprätthållande av nationens gränser samt lag och ordning inom landet, 

och i den andra änden återfinns libertära värderingar, såsom politiskt deltagande och 

självförverkligande. De auktoritär-libertära värderingarna är ofta knutna till graden av 

utbildningsnivå, men, till skillnad från vänster-högerskalan, inte till inkomstfaktorer 

(Flanagan 1982, 102-3). Det är alltså i detta teoretiska ramverk jag kommer att ta avstamp för 

att undersöka om argumentationen kring tillfälliga uppehållstillstånd kan placeras in på denna 

lodräta skala. Då dessa auktoritära och libertära värderingar är starkt kopplade till flykting- 
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och gränspolitik anser jag att det finns underlag för att pröva frågan om tillfälliga 

uppehållstillstånd utifrån denna skala.  

Hagevi specificerar de libertära värderingarna till att gälla, vad Inglehart benämner som, 

postmaterialistiska värderingar, likt självförverkligande, bejakande av globalisering, 

individualism, gränsöverskridande, normkritik och fria livsstilsval (Hagevi 2015, 66). I en 

sammanställning av motsvarande auktoritära värderingar nämner Hagevi exempelvis nationell 

gemenskap, invandringskritik, klara auktoriteter och traditionella normer (Hagevi 2015, 66). 

Dessa auktoritära värderingar, menar Flanagan, har uppstått som en motreaktion till de 

libertära värderingarna som Inglehart först presenterar (Flanagan 1982, 101). Det är alltså 

tydligt att denna skala är starkt relaterad till synen på invandring och därför kan användas till 

ämnet för min uppsats, eftersom tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd kan sägas utgöra 

två olika skolor, där förespråkarna för tillfälliga uppehållstillstånd generellt försvarar en mer 

restriktiv politik, medan motståndarna argumenterar för en mer öppen invandringspolitik.  

En förklaring till auktoritär-libertärskalan som Flanagan lyfter i sin text är att de tidigare 

konflikterna gällande klass har minskat i betydelse, eftersom det ökade välståndet har lett till 

att medborgarna prioriterar postmaterialistiska värderingar och har därmed förflyttat 

konflikten från en klasskamp till en värderingsstrid (Flanagan 1982, 105).  

I Hagevis undersökning av de svenska väljarnas attityder under riksdagsvalet 2014 använde 

han fyra mått för att placera in väljarna på den auktoritär-libertära skalan. Dessa måttenheter 

kan vi urskilja som de grundläggande konfliktområdena på skalan, där de båda alternativen 

inom varje område utgör varandras motpoler: (1) nationell suveränitet eller globalisering; (2) 

anpassning av eller tillåtelse att få avvika från majoritetens normer; (3) gemensam svensk 

kultur eller mångkultur; och (4) straff eller vård av brottslingar (Hagevi 2015, 67). Hagevis 

operationalisering av auktoritär-libertärskalan kommer heller inte att användas i min uppsats. 

Mest relevant för min undersökning om tillfälliga uppehållstillstånd kommer dock den 

förstnämnda konflikten mellan bejakande av globalisering och nationell suveränitet att vara, 

samt det andra och tredje konfliktområdet som nämns ovan. Däremot finns det exempelvis 

ingen rimlig orsak till att undersöka hur brottslingar ska behandlas för min uppsats, eftersom 

frågan rörande tillfälliga uppehållstillstånd snarare är bunden till synen på nationsgränser. 

Därför har jag valt att utgå ifrån en annan typ av operationalisering, vilken vi kommer att titta 

mer noggrant på i nästa avsnitt.   
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Figur 3. 1 

 

3.3 Hypotes 

I detta avsnitt kommer jag att presentera min hypotes samt de tre möjliga utfallen av min 

undersökning som kan relateras till skalan som återfinns ovan.  

Vi kan se att vänster-högerkonfliktens största konfliktområden rör statens storlek och 

inblandning i marknaden; ekonomisk jämlikhet; och väljarnas uppfattning om deras 

ideologiska ståndpunkter, medan auktoritär-libertärkonflikten främst rör nationell suveränitet 

och globalisering; anpassning och avvikelse från majoritetens normer; samt gemensam kultur 

och mångkultur. Som vi har kunnat se under avsnittet rörande tidigare forskning har 

Socialdemokraterna varit ett materialistiskt parti där konflikterna har utspelat sig på vänster-

högerskalan. Dock tycks tillfälliga uppehållstillstånd vara en kontroversiell fråga där folk, 

framför allt från från vänsterfalangen inom Socialdemokraterna har uttryckt både stöd för och 

motstånd mot förslaget. Detta leder alltså fram till min hypotes; att det har uppstått en ny 

konfliktlinje inom Socialdemokraterna och att den går att mäta på en auktoritär-libertärskala. 

Utifrån figur 3.1 kan vi se hur undersökningen kan ge oss tre möjliga utfall. Det första utfallet 

är att debatten fortfarande förs på vänster-högerskalan och att inga nya konfliktlinjer kan 

urskiljas. Det andra utfallet innebär att konflikten kring tillfälliga uppehållstillstånd endast 

utspelar sig på den auktoritär-libertära skalan och således är en helt ny konfliktlinje bland de 
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socialdemokratiska aktörerna. Det tredje möjliga utfallet innebär att debatten förs på en 

tvådimensionell skala där både vänster-högerskalan och auktoritär-libertärskalan är relevanta 

måttstockar för argumenten som presenteras. 

Även om jag har valt att hämta inspiration från Hagevis undersökning om de svenska 

väljarnas val av parti kommer min undersökning att utformas på ett annorlunda sätt, eftersom 

jag inte är intresserad av att mäta de svenska väljarnas attityder gentemot vänster-högerpolitik 

och auktoritära och libertära värderingar. Jag vill snarare analysera de argumenten som har 

lyfts i debatten gällande tillfälliga uppehållstillstånd av de partiaktiva, vilka kan förväntas 

vara mer ideologiskt förankrade än väljarna. Förklaringar av hur min undersökning kommer 

att skilja sig från Hagevis och min operationalisering av begreppen återfinns i avsnittet för 

analysramverket. 

4. Metod 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för de metodologiska avvägningarna som har 

gjorts i studien och hur dessa har motiverats. Syftet med de metodologiska avvägningarna har 

varit att kartlägga debatten inom Socialdemokraterna rörande tillfälliga uppehållstillstånd och 

att avgöra på vilken skala argumenten kan placeras in; på vänster-högerskalan eller auktoritär-

libertärskalan. Avsnittet innehåller en motivering av urvalet, en genomgång av de analyserade 

aktörernas inställning till tillfälliga uppehållstillstånd, samt en metoddiskussion.  

4.1 Urval 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av splittringen inom Socialdemokraterna rörande 

tillfälliga uppehållstillstånd som kommer att genomföras med hjälp av en textanalytisk metod. 

Mitt urval är baserat på nyhetsartiklar, debattartiklar och officiella uttalanden av 

socialdemokratiska förbund. Enstaka blogginlägg skrivna av socialdemokratiska företrädare 

kommer även att utgöra en del av materialet.  Urvalet är målinriktat, vilket innebär att urvalet 

av artiklar inte är slumpmässigt utvalt, utan artiklarna är utvalda på ett strategiskt sätt utifrån 

den forskningsfråga jag har ställt (Bryman 2008, 392). I ett första skede gjordes ett 

heltäckande urval, där alla artiklar där socialdemokrater har uttalat sig om tillfälliga 

uppehållstillstånd som publicerats under perioden 17 oktober 2015 till 29 april 2016 har 

analyserats. Jag kommer inte att redogöra för alla dessa artiklar i analysdelen, utan har istället 

valt att fokusera på ett antal artiklar som innehåller argument som är representativa för 

materialet i sin helhet, eftersom en detaljerad analys av samtliga artiklar vore övermäktigt i 
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denna uppsats. Detta innebär alltså att samtliga argument som har delgivits i debatten inte 

kommer att presenteras, dock anser jag inte att det kommer vara ett problem eftersom de mest 

frekvent förekommande argumenten tycks ha format debatten och kommer därför ge ett utfall 

som representerar huvudspåren för konflikten. 

Huvudfokus i uppsatsen kommer alltså att ligga på den offentliga debatten, eftersom stora 

delar av debatten kring tillfälliga uppehållstillstånd fördes via medierna under hösten 2015. 

Det är alltså troligt att de mest tongivande argumenten har förekommit i mitt urval av texter 

och att inga argument kommer att förbises på grund av att de inte delgivits i den offentliga 

debatten. Debatten förs dock inte i samma utsträckning  i offentligheten efter årsskiftet, då 

färre socialdemokrater vill uttrycka sig kritiskt i media och istället föredrar att föra debatten 

internt (Mattsson, 2016), med största sannolikhet för att inte ge bilden av att 

Socialdemokraterna är ett splittrat parti. Det är alltså troligt att dessa frågor hanteras internt i 

syfte att partiet ska kunna presentera en offentlig ståndpunkt i frågan för att kunna bedriva en 

tydlig politik och därmed underlätta för väljarna att skapa sig en bild av var partiet står i 

frågan. Även om det här försvårar min undersökning en aning, har jag gjort bedömningen att 

det material jag har funnit har varit tillräckligt för att genomföra denna studie. 

Materialet har främst samlats in via sökningar på socialdemokratiska föreningars hemsidor, 

Google och nyhetssidor på internet. Metoden har lett till att en gedigen kvantitet av material 

har kunnat samlas in. Hela spektrat av debatten har kunnat fångas in, då jag har hittat flera 

artiklar där argument för och mot tillfälliga uppehållstillstånd presenteras. De flesta 

argumenten upprepas dessutom i materialet vilket torde innebära att de viktigaste argumenten 

i debatten inkluderas av mitt material.  

Generellt sett tycks det finnas fler socialdemokrater som argumenterar emot tillfälliga 

uppehållstillstånd. Om detta är en följd av att fler motståndare känner sig manade att uttrycka 

kritik mot beslutet än de socialdemokrater som förespråkar tillfälliga uppehållstillstånd låter 

jag vara osagt. Idéerna bakom argumenten är dock det centrala i undersökningen. Dessa idéer 

presenteras i de artiklar jag senare kommer att analysera. Viktigt är alltså att poängtera hur 

antalet debattörer för och mot tillfälliga uppehållstillstånd inte är det väsentliga i 

undersökningen så länge idéerna bakom argumenten framgår.  

Mitt material består av elva artiklar som uttrycker stöd för tillfälliga uppehållstillstånd och 

åtta artiklar som uttrycker kritik mot förslaget. Aktörerna som kommer att behandlas i 
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analysen och vad deras ståndpunkter gällande tillfälliga uppehållstillstånd är sammanfattas 

nedan:  

För tillfälliga uppehållstillstånd Mot tillfälliga uppehållstillstånd 

Regeringen S-kvinnor 

Göran Greider, chefredaktör för 

socialdemokratiska Dalademokraten 

Ulf Bjereld, statsvetare och ordförande för S 

för tro och solidaritet 

Carin Jämtin, partisekreterare SSU, Socialdemokratiska ungdomsförbundet 

Jimmy Jansson, kommunalråd Eskilstuna Philip Botström, ordförande SSU 

Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköping 

samt f. d. nationell flyktingsamordnare 

Björn Andersson, f. d. kanslichef för S 

Lena Micko, ordförande Sveriges kommuner 

och landsting 

Elin Ylvasdotter, ordförande S-studenter 

Stefan Löfven, statsminister Migrationspolitiska S-föreningen 

 Sirin Kara, utredare på Tankesmedjan Tiden 

 

4.2 Metoddiskussion - generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

Möjligheterna att kunna generalisera resultatet till andra konflikter inom Socialdemokraterna 

får anses vara små, eftersom argumentationen är väldigt koncentrerad till det specifika fallet 

kring tillfälliga uppehållstillstånd. Vi ska dock inte utesluta att ett liknande resultat hade 

kunnat uppnås för andra fall som delar Socialdemokraterna inom exempelvis flyktingfrågan, 

eftersom de grundläggande premisserna för argumenten kan appliceras på inställningen till 

huruvida en mer restriktiv flyktingpolitik ska bedrivas eller inte. Som tidigare nämnts är det 

heller inte omöjligt att tillämpa undersökningsmetoden på tidigare konflikter, såsom EU-

medlemskapskonflikten, även om en annorlunda operationalisering i det fallet kan vara 

nödvändig.  

Ett vanligt förekommande problem för validiteten i en undersökning baserad på dimensioner 

är att forskare påtvingar materialet ett falskt epitet i syfte att kunna passa in utsagorna i den 

konstruerade modellen (Bergström & Boréus 2005, 172). För att undvika detta problem 

kommer argumentationen att analyseras noggrant utifrån mina dimensioner för auktoritär-

libertärskalan och vänster-högerskalan, samtidigt är det viktigt att acceptera att alla argument 

inte kan placeras in på de båda skalorna. Den analysramen jag har konstruerat för 

undersökningen innehåller dock konkreta och tydliga kategorier, i vilka de frågorna som ställs 
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kommer att kunna placera in argumenten på de teoretiska skalorna. Detta leder till att 

problemet med allt för löst konstruerade dimensioner undviks.  

Reliabiliteten har visats hänsyn i uppsatsen genom att mina frågor för dimensionerna är 

tydligt konstruerade och anpassade efter grundläggande utgångspunkter för respektive skala. 

Detta innebär att intersubjektiviteten kan garanteras (Bergström & Boréus 2005, 174), 

eftersom dimensionerna torde vara rimligt konstruerade. Allt material som har använts 

kommer även att presenteras tydligt i analysdelen, vilket höjer reliabiliteten då det ökar 

möjligheterna att utföra en likadan undersökning och uppnå samma resultat (Bergström & 

Boréus 2005, 36).  

5. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag först att redogöra för händelseförloppet av debatten kring tillfälliga 

uppehållstillstånd inom Socialdemokraterna under hösten 2015 och våren 2016. I det andra 

avsnittet kommer jag att presentera nödvändig bakgrundsfakta om uppehållstillstånd och hur 

tillfälliga uppehållstillstånd skiljer sig från permanenta. 

5.1 Referat av debatten om tillfälliga uppehållstillstånd 

I det här avsnittet följer en kort redogörelse för händelseförloppet och hur debatten inom 

Socialdemokraterna har sett ut sedan tillfälliga uppehållstillstånd lyftes upp på den politiska 

agendan i Sverige.  

Startskottet för den svenska debatten kring tillfälliga uppehållstillstånd gick i december 2014 

när Kristdemokraternas dåvarande partiledare Göran Hägglund presenterade ett förslag om 

hur kostnaderna för invandringen skulle minskas, utan att asylrätten försämrades, i vilket 

tillfälliga uppehållstillstånd var en av reformerna som föreslogs (Hägglund 2014). 

Moderaterna uttalade sedan stöd för förslaget i maj 2015 (Svensson 2015). Fram till dess 

tycks alltså tillfälliga uppehållstillstånd ha delat partierna längs blockgränserna. Dock, i takt 

med att flyktingströmmen ökade under hösten och fördubblades jämfört med samma period 

föregående år (Migrationsverket 2016), började fler socialdemokrater att uttrycka stöd för 

förslaget (Dagens PS 2015; Knutsson 2015). 

Den 23 oktober presenterade regeringen, Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, 

en överenskommelse för flyktingpolitiken vilken hade uppnåtts tillsammans med de fyra 

allianspartierna (Rosén 2015). Kompromissen möttes med blandade reaktioner från 
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socialdemokratiskt håll, men betydligt fler uttryckte missnöje än stöd för reformen i medierna 

(se exempelvis: Botström et al. 2015; Bjereld 2015; Kara 2015). Den 24 november 

presenterade regeringen ytterligare åtstramningar av migrationspolitiken som man hade enats 

om efter förhandlingar med allianspartierna (Socialdemokraterna, 2015). Än en gång möttes 

överenskommelsen, och framför allt de tillfälliga uppehållstillstånden, av stark kritik från de 

egna leden (se exempelvis Ylvasdotter 2015; Migrationspolitiska föreningen 2015; S-kvinnor 

Göteborg 2015). 

I december 2016 skickades lagförslaget på remiss (Regeringen 2016). Förslaget möttes dock 

av skarp kritik från flera remissinstanser och regeringen tvingades att ta till åtgärder för att 

förmildra förslaget (Sundberg & Zachariasson 2016). En fullständig redogörelse för förslaget 

kommer att presenteras i nästa avsnitt. Omröstningen i riksdagen är planerad att hållas den 31 

maj (Regeringen 2016), det vill säga efter att denna uppsats är inlämnad.  

5.2 Uppehållstillstånd 

Under det här avsnittet kommer jag att förklara begreppet uppehållstillstånd, vilka olika 

former av uppehållstillstånd nyanlända kan tillhandahållas, samt redogöra för skillnaderna 

mellan permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd. 

Alla som vill bosätta sig i Sverige och som inte är medborgare i ett EU-land är tvingade att 

söka uppehållstillstånd. I Sverige beviljas fyra olika typer av uppehållstillstånd: 

uppehållstillstånd som anknytning, uppehållstillstånd som arbetare, uppehållstillstånd som 

gäststudent och uppehållstillstånd för asylsökande (Migrationsverket, 2016a). Asylskälet är 

det relevanta i denna uppsats, dock inkluderar migrationsöverenskommelsen ett förslag om 

inskränkt anhöriginvandring som påverkas av de tillfälliga uppehållstillstånden och därmed 

kommer att avhandlas i uppsatsen. Asylrätten är en mänsklig rättighet vilken alla som är i 

behov av skydd har rätt att söka (Migrationsverket, 2016a). I Sverige finns två olika typer av 

skyddsstatus: flyktingstatus, vilken baseras på Genèvekonventionen och EU:s 

skyddsgrundsdirektiv, och alternativt skyddsbehövande, vilken endast baseras på 

bestämmelser som återfinns i EU:s skyddsgrundsdirektiv.  Sverige mottar även ett antal 

kvotflyktingar varje år. En kvotflykting är registrerad hos UNHCR (FN:s flyktingorgan) och 

befinner sig på flykt utan möjlighet att återvända till sitt hemland på grund av förföljelse 

orsakad av ras, nationalitet eller etnicitet (Migrationsverket, 2015).  
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5.2.1 Permanenta uppehållstillstånd 

Permanenta uppehållstillstånd har varit standardformen för de som beviljas uppehållstillstånd 

i Sverige fram tills nu. Ett permanent uppehållstillstånd innebär att de personer som beviljas 

detta tillåts bosätta sig, arbeta och leva i Sverige på samma villkor som övriga människor 

bosatta i Sverige. Uppehållstillståndet gäller så länge personen är bosatt i Sverige 

(Migrationsverket, 2016b).  

5.2.2 Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd 

Regeringens förslag om att införa tillfälliga uppehållstillstånd innebär att flyktingar och 

skyddsbehövande som beviljas asyl kommer att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. De som 

anses ha flyktingskäl beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd som kommer att gälla i tre år, 

medan alternativt skyddsbehövande har rätt till ett års tillfälligt uppehållstillstånd. Om 

skyddsskäl fortfarande föreligger den asylsökande när uppehållstillståndet löper ut ska det 

förlängas och om den asylsökande kan uppvisa en inkomst på vilken hen kan försörja sig ska 

det tillfälliga uppehållstillståndet omvandlas till ett permanent när det tillfälliga löper ut. 

Undantaget för detta lagförslag är kvotflyktingar, som fortfarande ska beviljas permanenta 

uppehållstillstånd (Regeringen, 2015). 

6. Analysram  

I detta avsnitt kommer jag först att presentera och motivera mina operationaliseringar av 

vänster-högerskalan och auktoritär-libertärskalan. Jag har valt att bryta ner skalorna med hjälp 

av två frågor som fungerar som indikatorer på vänster-högerskalan och tre frågor som 

fungerar som indikatorer för auktoritär-libertärskalan. Avsnittet avslutas med en kort 

diskussion om eventuella implikationer som kan uppstå i analysen.  

6.1 Motivering av operationaliseringen 

Jag har valt att operationalisera de båda skalorna genom att konstruera dimensioner. Fördelen 

med att konstruera dimensioner är att de kommer att fånga de indikatorerna som aktörerna 

presenterar för sina argument (Beckman 2005, 26), vilket i det här fallet är optimalt, eftersom 

jag ämnar undersöka vilka premisser argumenten grundas på. Detta kan utnyttjas genom de 

värderingarna som jag tidigare har nämnt, exempelvis vikten av ekonomisk jämlikhet för 

vänster-högerskalan och konflikten mellan globalisering och nationell suveränitet för 

auktoritär-libertärskalan, vilka fungerar som indikatorer till de båda skalorna. Den här 

metoden är alltså lämplig eftersom undersökningen syftar till att rekonstruera idésystem, 



21 
 

vilket är dimensionernas signum (Bergström & Boréus 2005, 159). Dimensioner syftar också 

till att skapa ömsesidigt uteslutande kategorier, vilket innebär att samma argument inte kan 

placeras inom flera olika kategorier (Beckman 2005, 28). 

Min undersökning kommer att vara både aktörs- och idécentrerad. Båda dessa infallsvinklar är 

viktiga för undersökningen i min analys, eftersom aktörerna symboliserar splittringen inom 

Socialdemokraterna och dess idéer utgör grunden för att kunna analysera argumentationen 

utifrån dimensionerna som har skapats. Idéanalysen är alltså den grundläggande metoden för 

analysdelen, eftersom dimensionerna är konstruerade utifrån idéerna, medan aktörerna är 

viktiga i syftet att påvisa den uppdelningen inom Socialdemokraterna som finns och vilka 

delar av partiet som har uttalat sig för och mot tillfälliga uppehållstillstånd.  

6.2 Vänster-högerskalan 

De argumenten som bygger på välfärdsfrågor och omfördelning av statliga resurser kommer 

att placeras på vänster-högerskalan. De sociala skiljelinjerna har historiskt sett legat till grund 

för dessa konflikter  och det är traditionellt sett kring välfärdsfrågor och omfördelning 

vänster-högerkonflikten kretsar (Hagevi 2015, 63). Vänstersidan inom Socialdemokraterna 

förespråkar en stark stat och ett relativt högt skatteuttag, medan högersidan av partiet 

förespråkar en högre grad av de nyliberala idéerna där marknaden förväntas sköta sig själv 

utan statlig inblandning (Lundholm).  

På vänster-högerskalan kommer även de argumenten som bygger på sysselsättning att 

placeras. Sysselsättning har tidigare varit omtvistade frågor vid splittringar inom 

Socialdemokraterna, exempelvis använde EU-förespråkarna sysselsättning och ekonomisk 

tillväxt som två värden vilka fungerade som grundstenar för sina argument i syfte att locka till 

sig väljare inför EU-valet 1994 (Petersson 2000, 11). I Socialdemokraterna är full 

sysselsättning ett klassiskt mål och i partiprogrammet från 2013 framgår att full sysselsättning 

är det grundläggande målet för partiet och att ”arbetet är grunden för människans frihet och 

välfärd” (Socialdemokraterna 2013, 9). Konflikten mellan arbete och kapital är, som tidigare 

nämnts, en viktig strid på den ideologiska skalan, vilket alltså innebär att bör visas hänsyn vid 

operationaliseringen av vänster-högerskalan. Sysselsättningen rör också statens storlek i stor 

utsträckning, eftersom  statens finanser påverkas genom exempelvis inkomstskatter och till 

vilken utsträckning det är nödvändigt att betala ut bidrag till arbetslösa.  

För att placera argumenten på en vänster-högerskala kommer jag därför att ställa följande 

frågor till de argumenten som relateras till de statliga kostnaderna: 
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6.2.1 Statliga kostnader 

- Hur förhåller sig argumentet till statliga kostnader för den svenska flyktingpolitiken? 

De argumenten som baseras på ökade statliga insatser och en större välfärdsstat kommer att 

placeras till vänster på vänster-högerskalan, medan de argumenten som hänvisar till ett större 

inflytande för marknadskrafterna kommer att placeras till höger på skalan. 

6.2.2 Sysselsättning 

- Hur förhåller sig argumentet till att få ut de nyanlända i arbetslivet och vilken är 

statens roll i detta?  

De argumenten som rör sysselsättning kommer att placeras på vänster-högerskalan, eftersom 

detta är en klassisk konfliktlinje inom partiet. Argumenten till vänster kommer fokusera på 

full sysselsättning medan högerargumenten lägger fokus på en fri marknad.  

6.3 Auktoritär-libertärskalan 

Argumenten som, istället för att fokusera på ekonomiska incitament, tar avstamp i en konflikt 

mellan globalisering, det vill säga utsuddning av territoriella gränser och friare rörelse över 

nationsgränser, och nationellt självbestämmande kommer jag att placera på den auktoritär-

libertära skalan. Den här konflikten kan, till mångt och mycket, sägas baseras på restriktiv 

invandringspolitik (auktoritära värderingar) som ställs mot en invandringsvänlig politik 

(libertära värderingar) (Hagevi 2015, 66).  

Det är dock viktigt att inte enbart se till huruvida argumenten ställer sig positiva eller negativa 

till tillfälliga uppehållstillstånd eller invandring överlag, utan att premisserna för argumenten 

bygger på just dessa auktoritära eller libertära värden för att kunna placeras in på denna skala. 

Enligt Flanagan grundar sig libertära argument bland annat i en individualism, till följd av de 

postmateriella värderingarna som individen utvecklar i samhällen präglade av fred och 

välstånd, där individen står i fokus vid politiska avvägningar, snarare än lojalitet till sin 

samhällsklass (Flanagan 1982, 107). Därför kommer jag att placera de argumenten där 

individen är huvudobjektet på den libertära delen av skalan. Hagevi och Flanagan 

argumenterar för att klara auktoriteter samt lag och ordning är viktiga inslag på den 

auktoritära delen av skalan (Hagevi 2015, 66; Flanagan, 1982, 102). Med hänvisning till dessa 

ståndpunkter kommer argument där institutioner står i fokus, det vill säga auktoriteter som ska 

hålla ordning på flyktingmottagandet, att placeras på den auktoritära delen av skalan.  
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Dessutom kan den auktoritär-libertära konflikten relateras till synen på huruvida de nyanlända 

ska tillåtas att avvika från majoritetens normer eller inte, där de auktoritära förespråkarna 

menar att de nyanlända bör anpassa sig efter de existerande normerna, medan de libertära 

förespråkarna är mer öppna för avvikande från dessa normer (Hagevi 2015, 67). Karin Borevi 

presenterar exempelvis en skala som handlar om till vilken grad staten vidtar åtgärder för att 

främja minoritetskulturer. Skalan går från att inte främja minoritetskulturer till att främja 

minoritetskulturer via statliga åtgärder (Borevi 2002, 28). Jag har dock valt att benämna 

ändpunkterna för min skala assimilering (motverkande av minoritetskulturer) och mångkultur 

(främjande av minoritetskulturer). 

Jag har alltså kommit fram till följande frågor för att operationalisera auktoritär-libertärskalan: 

6.3.1 Nationell suveränitet och globalisering 

- Hur förhåller sig argumentet till bevarande och/eller utsuddning av nationens gränser? 

De argumenten som har ett mer restriktivt förhållningssätt till flyktingpolitik och vill bevara 

nationsgränserna kommer att placeras på den auktoritära delen av skalan, medan 

förespråkarna för en utsuddning av nationsgränserna kommer att placeras på den libertära 

delen av skalan. Bevarande av nationens gränser innebär i det här fallet att Sverige i större 

utsträckning får ett ökat självbestämmande över flyktingpolitiken samt att gränsbevakningen 

skärps.  

6.3.2 Auktoriteter och individualism 

- Hur förhåller sig argumentet till institutionernas respektive individernas roll i 

flyktingmottagandet? 

De argumenten som fokuserar på institutioner och auktoriteter som centrala aktörer som ska 

hålla ordning på svensk flyktingpolitik kommer att placeras på den auktoritära skalan, medan 

förespråkarna för en mer individualistisk syn på flyktingpolitiken kommer att placeras på den 

libertära skalan. 

6.3.3 Assimilering och mångkultur 

- Hur förhåller sig argumentet till att nyanlända ska anpassa sig till eller tillåtas att 

avvika från de svenska normerna?  
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Förespråkarna för en ökad anpassning till de svenska normerna kommer att placeras på den 

auktoritära skalan, medan de argumenten som relateras till att de nyanlända ska tillåtas att 

avvika från de svenska normerna placeras på den libertära skalan.  

6.4 Diskussion kring analysverktyget 

Här kommer de största metodologiska problemen att presenteras och hur jag förhåller mig till 

dessa. Det är viktigt att poängtera att det finns två problem med den här matrisen. För det 

första finns det en möjlighet att inte alla argument kan placeras in på varken vänster-

högerskalan eller auktoritär-libertärskalan. För det andra kan det också vara svårt att placera 

in argument som är tudelade. Exempelvis finns det argument som bygger på att tillfälliga 

uppehållstillstånd kommer att försämra möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden 

(vänster-högerskalan) och att individerna fortsatt kommer att  känna otrygghet, eftersom de 

inte beviljas en permanent, kravlös lösning på sin levnadssituation (auktoritär-libertärskalan). 

För att komma till rätta med det första problemet har jag valt att acceptera att alla argument 

inte förhåller sig till de konstruerade dimensionerna och att det kan finnas andra incitament 

för argumenten än de premisserna jag har valt att undersöka. Det andra problemet är mer 

svårhanterligt. Dock ämnar jag lösa det problemet genom att placera in dessa typer av 

tudelade argument i något av de fyra fälten som kommer att  uppstå på skalan. Exempelvis 

kommer ett argument som baseras på vänsterideologiska premisser och libertära värderingar 

att placeras inom det vänster-libertära fältet.  

7. Analys 

I det här avsnittet kommer argumenten som har presenterats av olika socialdemokrater i den 

offentliga debatten kring tillfälliga uppehållstillstånd att presenteras och analyseras i syfte att 

utröna om argumenten förhåller sig till den auktoritär-libertära konfliktlinjen eller vänster-

högerskalan. Jag har inte valt att använda ett avsnitt för undersökningsdelen, utan mitt 

tillvägagångssätt kommer att presenteras löpande i analysavsnittet. Analysen presenteras i två 

större delavsnitt baserade på argumenten för och mot tillfälliga uppehållstillstånd. 

Argumentskategorierna har skapats utifrån de mest frekvent förekommande argumenten som 

framförs av debattörerna från förespråkarna och motståndarna . Jag kommer även att 

sammanfatta var på skalan respektive aktörs argument kan placeras in. Det är alltså i detta 

avsnitt där det teoretiska ramverket ska tillämpas på de empiriska argumenten.  
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7.1 Argument för tillfälliga uppehållstillstånd 

I det här avsnittet kommer fyra argument för tillfälliga uppehållstillstånd att analyseras. Två 

av dessa behandlar signalpolitik, ett gäller kostnader för flyktingmottagandet och det sista 

behandlar vad jag har valt att kalla kompromissargumentet. Signalpolitiken är uppdelad i två 

delar. Den riktar sig både till (1) flyktingar och (2) övriga EU-länder.  

7.1.1 Signalpolitik gentemot flyktingar 

Det första argumentet för tillfälliga uppehållstillstånd jag kommer att analysera presenterades 

av regeringen presenterade sin och alliansens migrationsöverenskommelse och grundas på 

signalpolitik gentemot flyktingar. Även Göran Greider har uttryckt stöd för tillfälliga 

uppehållstillstånd genom att hänvisa till förslaget som ett bra exempel på signalpolitik 

(Linderoth 2015b).  

Regeringen menar att tillfälliga uppehållstillstånd ska bidra till att färre flyktingar vill söka sig 

till Sverige (Regeringen 2015). De hänvisar till den ökade flyktingströmmen och 

argumenterar enligt följande: ”Därför föreslår nu regeringen en rad åtgärder för att skapa ett 

andrum för svenskt flyktingmottagande. Det kräver att antalet personer som söker asyl och 

beviljas uppehållstillstånd i Sverige minskar kraftigt” (Regeringen 2015). Regeringen menar 

att kommunerna inte kan erbjuda ett värdigt välkomnande av de nyanlända eller erbjuda de 

resurserna som den här situationen kräver (Regeringen 2015).  

Den här argumentationen relateras starkast till den auktoritära delen av skalan. Vi kan se hur 

den individuella friheten begränsas och istället ges mer makt åt auktoriteter, eftersom 

individens frihet att bestämma över hur länge man önskar stanna i landet inskränks, förutsatt 

att individen inte uppfyller kriterierna för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd, vilket 

sker på en auktoritets premisser. Argumentet förespråkar alltså en mer restriktiv 

invandringspolitik och är kopplat till de institutionerna som ansvarar för flyktingmottagningen 

i Sverige som inte klarar av söktrycket längre. Regeringen tycks vilja införa mer ordning och 

reda i mottagandet av nyanlända, där institutionernas roll är av avgörande betydelse. Som vi 

tidigare har kunnat se relateras den auktoritära delen av skalan till auktoriteter som ska 

upprätthålla lag och ordning i samhället. Regeringens argumentation är således direkt 

relaterad till dessa kriterier.  

Argumentet påverkas dock inte av mina frågor för vänster-högerskalan. Regeringen anger 

inga ekonomiska skäl till att införa de tillfälliga uppehållstillstånden, utan hänvisar endast till 

brist på skolplatser, brist på boenden och stora belastningar på socialtjänster. Dessa tjänster 
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kan inte betraktas som direkt ekonomiska, även om det givetvis kostar att uppbringa bostäder 

till de nyanlända, eftersom de premisserna som presenteras i argumentet snarare berör 

platsbristen för boenden och skolor. Sammanfattningsvis ligger alltså ordning och reda inom 

institutionerna i fokus och därför placeras argumentationen endast på den auktoritära delen av 

skalan. 

7.1.2 Signalpolitik gentemot andra EU-länder 

Den andra delen av signalpolitiken vänder sig till övriga EU-länder. Regeringen argumenterar 

enligt följande: ”Regeringen vill … under en period anpassa asylreglerna till miniminivån i 

EU för att fler ska välja att söka asyl i andra EU-länder” (Regeringen 2015). Samtidigt vill 

regeringen fortsätta att arbeta för ett omfördelningssystem inom Europa: ”Flyktingsituationen 

behöver hanteras samfällt inom den Europeiska Unionen. Regeringen kommer därför fortsatt 

driva på för ett system där alla länder, utan att göra avkall på den individuella asylprövningen, 

tar ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet” (Regeringen 2015). 

Hur detta argument ska analyseras tycks mer svårbedömt än det föregående. Dock kan även 

denna argumentation med störst fördel placeras in på den auktoritära delen av skalan. Den 

nationella suveräniteten ökar i och med införandet av tillfälliga uppehållstillstånd, eftersom 

Sverige skärper flyktingpolitiken och försvårar möjligheterna för nyanlända att få stanna i 

Sverige under en, för individen, önskad tidsperiod. Vi kan alltså se hur gränserna runt Sverige 

stärks, då flyktingarna ska avskräckas att söka asyl i Sverige, och hur mer ansvar lämpas över 

på övriga länder inom den Europeiska unionen, vilket innebär en minskad gränsöverskridande 

politik, där Sverige överlåter mer ansvar åt övriga medlemsländer. 

Det går dock att skönja tendenser till ett mer bejakande förhållningssätt till globalisering inom 

partiet genom denna argumentation, eftersom regeringen också poängterar vikten av ett ökat 

samarbete kring flyktingfrågan inom EU, med bland annat det redan nämnda 

omfördelningssystemet. Alltså, samtidigt som denna auktoritära argumentation presenteras, 

förespråkar regeringen ett ökat gränsöverskridande samarbete, vilket, som tidigare nämnts 

under teoridelen, är starkt förknippat med libertära värderingar. Dock har jag ändå valt att 

placera denna argumentation för tillfälliga uppehållstillstånd i den auktoritära dimensionen, 

vilket jag kommer utveckla i nästa stycke.  

För att sammanfatta regeringens signalpolitiksargument gentemot de övriga EU-länderna har 

jag valt att placera det på den auktoritära skalan. Detta eftersom argumentet rörande just de 

tillfälliga uppehållstillstånden relateras till en starkare invandringskritik och betonar den 
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nationella suveräniteten framför det gränsöverskridande samarbetet. Vi kan dock se att partiet 

har libertära tendenser, eftersom deras grundläggande förhållningssätt är ett 

gränsöverskridande samarbete med ett omfördelningssystem mellan medlemsländerna. Detta 

är dock inte ett argument som uttrycks vid argumentationen för de tillfälliga 

uppehållstillstånden, utan är mer en officiell hållning. Argumentationen innehåller inga 

ekonomiska incitament rörande de statliga kostnaderna och är heller inte kopplat till 

sysselsättningen inom Sverige, vilket innebär att argumentet inte kan placeras in på vänster-

högerskalan, utan är ett rent auktoritärt argument.  

7.1.3 Kostnadsargument 

Det tredje argumenten för tillfälliga uppehållstillstånd jag kommer att presentera är 

kostnadsargumentet. Detta är ett vanligt förekommande argument för tillfälliga 

uppehållstillstånd och innebär att kostnaderna för mottagandet och etableringen av 

flyktingarna kommer att bli för höga. Bland annat har Göran Greider, utrikesminister Margot 

Wallström, Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin samt finansminister Magdalena 

Andersson uttryckt sig i termer av att flyktingmottagandet kommer att medföra allt för höga 

statliga utgifter (Linderoth 2015a; Johansson 2016; Holmqvist & Svensson 2015). Greider 

betonar hur kommunerna kommer utsättas för stora påfrestningar: ”om kostnaderna för 

flyktingmottagandet visar sig för mycket i form av sämre välfärd – ja, då riskerar vi att stå 

inför en enorm högersväng i det politiska livet” (Greider 2015). Jämtin menar att Sverige 

måste göra en avvägning mellan två ståndpunkter: ”Vi utvecklar den svenska modellen, där vi 

är öppna mot omvärlden, där människor kan söka asyl i Sverige eller i andra EU-länder, men 

där vi också värnar och utvecklar den svenska välfärden in i framtiden” (Johansson 2016). 

Även Stefan Löfven har uttryckt stöd för införandet av tillfälliga uppehållstillstånd i en 

intervju med LO:s tidning Arbetet: ”Om vi inte hade gjort detta när vi fick höra från skola, 

omsorg och vården att det blev överbelastningar hade människor tappat förtroende för 

välfärdssamhället” (Flood 2016).  

Greiders och Jämtins argumentation är svårplacerad på de två skalorna som jag har 

konstruerat. Det är tydligt att båda debattörerna vill värna om den svenska välfärdsstaten, 

eftersom både Greider och Jämtin hänvisar till hur de statliga kostnaderna kommer att öka i 

och med den ökade flyktingströmmen till Sverige. Jämtin och Greider menar att välfärdsstaten 

är under attack och kommer att överbelastas, vilket tydligt påvisar en vänsterattityd gentemot 

deras inställningen till välfärdsstaten, eftersom vänsterförespråkarna generellt är måna om att 

upprätthålla ett välfärdssystem med en hög grad av omfördelning. Det verkar som att 
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debattörerna som förespråkar detta argument menar att de tillfälliga uppehållstillstånden är 

nödvändiga för att denna omfördelning ska kunna upprätthållas. Vi kan alltså konstatera att 

argumentet är starkt relaterat till de ekonomiska incitamenten gällande de statliga kostnaderna 

och bör därför placeras på vänster-högerskalan, eftersom Greider och Jämtin vill bevara den 

svenska välfärden och inte äventyra en eventuell högersväng inom politiken med hänvisning 

till en välfärdskollaps. Detta argument bör således placeras till vänster på skalan, eftersom 

inga nedskärningar av välfärdsstaten förespråkas, samtidigt som att värna om välfärdsstaten är 

ett klassiskt vänsterargument. 

Däremot är det svårare att placera argumenten på den auktoritär-libertära skalan. Både 

Greider och Jämtin uttrycker hur värnandet av välfärdsstaten måste leda till en mer restriktiv 

politik, vilket alltså skulle innebära att argumentationen är auktoritär eftersom gränserna runt 

Sverige stärks och färre flyktingar skulle tas emot. Å andra sidan hänvisar Jämtin till hur de 

tillfälliga uppehållstillstånden syftar till att införa en mer restriktiv flyktingpolitik i syfte att 

bevara en öppen relation till omvärlden och bevara asylrätten, vilket kan tolkas som libertära 

värden eftersom upprätthållandet av utsuddade gränser inkluderas och därmed ett bejakande 

av globalisering. Även Greider argumenterar för en fortsatt solidarisk politik där många 

flyktingar fortsatt ska tas emot, vilket också kan relateras till den libertära skalan eftersom ett 

fortsatt stort flöde av människor över nationsgränsen till Sverige förespråkas. Dock är 

argumentet som presenteras för just de tillfälliga uppehållstillstånden starkast relaterat till ett 

förespråkande för en mer restriktiv flyktingpolitik. Exempelvis vill Greider trots allt halvera 

flyktingströmmen, vilket ändå tyder på att argumentet har ett mer restriktivt förhållningssätt 

till invandringen. Detta leder till att argumentet också kan placeras på den auktoritära skalan.  

Vi kan också se hur kostnadsargumentet är starkt relaterat till institutionerna inom 

välfärdsstaten, eftersom dessa utsätts för den ekonomiska påfrestningen, genom exempelvis 

utbetalning av bidrag och liknande insatser. Dessutom kommer kommunerna, som Greider 

argumenterade, att utsättas för stora påfrestningar och blir därför viktiga aktörer för detta 

argument, eftersom de inte klarar av att upprätthålla ett mottagande i samma utsträckning som 

man tidigare har gjort. Med hänvisning till de belastade institutionerna kan argumentet 

placeras på den auktoritära delen av skalan eftersom de är direkt kopplade till min fråga 

rörande institutionernas roll i flyktingmottagandet.  

Sammanfattningsvis kan vi alltså se hur argumentet bör placeras på den vänster-auktoritära 

delen av skalan, eftersom debattörerna vill värna om den svenska välfärden och samtidigt 
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begränsa invandringen de närmaste åren genom att släppa in färre flyktingar i landet, samt 

hänvisar till en central roll för institutionerna. Argumentet bygger dock inte på några 

konflikter mellan assimilering och mångkultur och kan inte heller sägas relateras till några 

premisser som bygger på sysselsättning.  

7.1.4 Kompromissargument 

Det fjärde och sista argumentet som lyfts till stöd för tillfälliga uppehållstillstånd i debatten 

har jag valt att kalla kompromissargumentet. Denna argumentation innebär att debattörerna 

prioriterar att implementera andra reformer och att tillfälliga uppehållstillstånd har en 

underordnad betydelse, som förespråkarna för detta argument är beredda att kompromissa om 

i syfte att uppnå en migrationsöverenskommelse. Socialdemokrater som har argumenterat för 

detta är bland annat Jimmy Jansson, Lena Micko och Lars Stjernkvist (Knutsson 2015; 

Holmqvist 2015; Stjernkvist 2015). Jansson och Micko prioriterar frågan om en jämnare 

fördelning av flyktingar mellan kommunerna och ett kommunalt tvång att ta emot nyanlända. 

Micko menar också att mer pengar till kommunerna och ”snabbare och enklare processer för 

att få fram fler bostäder både på kort och på lång sikt” står högre på prioriteringslistan än 

tillfälliga uppehållstillstånd (Holmqvist 2016). Även Stjernkvist förespråkar en 

överenskommelse gällande jämnare fördelning: “Dessutom borde det inte vara omöjligt att 

finna varandra när det gäller kravet på att alla kommuner ska bidra och när det gäller 

anhöriginvandring och tillfälliga uppehållstillstånd” (Stjernkvist 2015).  

Kompromissargumentet kan placeras till vänster på vänster-högerskalan. Samtliga 

förespråkare för detta argument hänvisar till att en jämnare fördelning av flyktingarna mellan 

kommunerna är den viktigaste frågan gällande flyktingpolitiken och att tillfälliga 

uppehållstillstånd har mindre betydelse. Om vi tar fasta på denna premiss bör argumentet 

placeras till vänster på matrisen, eftersom argumentet kan relateras till ekonomisk 

omfördelning, då det handlar om att omfördela något som är en kostnad för kommunerna. 

Argumentet skulle även kunna tolkas som ett libertärt argument, då den underliggande 

meningen skulle kunna vara att Sverige ska kunna ta emot fler flyktingar om de fördelades 

jämnare mellan kommunerna. Dock uttrycks inte något sådant argument explicit av 

förespråkarna då endast arbetsbördan för kommunerna används som premiss och därför avstår 

jag från att placera kompromissargumentet på den auktoritär-libertära skalan.  

Även Lena Mickos argumentation kan placeras till vänster på skalan, eftersom hon menar att 

kommunerna behöver mer pengar, vilket medför ökade statliga kostnader. De ökade statliga 
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kostnaderna innebär en typisk vänsterargumentation eftersom staten i detta fall väljer att satsa 

mer på kommunala åtgärder för att komma tillrätta med hanteringen av flyktingarna.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kompromissargumentet kan placeras till vänster på 

vänster-högerskalan. Inga premisser som bygger på sysselsättning, globalisering, majoritetens 

normer eller individualism presenteras och därför kan argumentet inte placeras in på den 

auktoritär-libertära skalan.  

7.2 Argument mot tillfälliga uppehållstillstånd 

I följande avsnitt kommer jag att analysera de fyra centrala argumenten mot tillfälliga 

uppehållstillstånd som förekommit i debatten. Dessa argument rör etablering och assimilering 

av de nyanlända flyktingarna, humanitär argumentation, kostnads- och administrativa faktorer 

samt ett svar på signalpolitiksargumentet.  

7.2.1 Kritik mot etablerings- och assimileringsargument 

Det första argumentet jag kommer att presentera riktar kritik mot den påstådda etableringen 

och assimileringen som vissa förespråkare menar att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att 

medföra. I en debattartikel signerad av bland andra SSU:s, S-kvinnors, S-studenters och S för 

Tro och Solidaritets ordföranden kritiseras partitoppen för att ha slutit överenskommelsen 

med allianspartierna, där den skarpaste kritiken riktades mot tillfälliga uppehållstillstånd 

(Botström et al. 2015). Enligt författarna argumenterar många förespråkare för att de tillfälliga 

uppehållstillstånden ska skapa incitament för de nyanlända att etablera sig på 

arbetsmarknaden och lära sig svenska i jakten på att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. 

Dock menar Botström et al. att ”tillfälliga uppehållstillstånd skulle försämra och försena 

etableringen för dem som kommer hit. Den otrygghet och ofrihet som tillfälliga 

uppehållstillstånd innebär för individen försvårar möjligheten till arbete, bostad och 

utbildning” (Botström et al. 2015). Även Björn Andersson menar att osäkerheten bland de 

nyanlända kommer att försvåra integrationen och etableringen i det svenska samhället 

(Andersson 2015).  

Argumentet som presenteras av Botström et al. relateras närmast till den vänster-libertära 

delen av skalan. Författarna väljer att lägga störst vikt vid hur individens situation kommer att 

påverkas av de tillfälliga uppehållstillstånden, där otrygghet och minskade möjligheter att ta 

sig ut på arbetsmarknaden står i fokus. På den libertära delen av skalan kan argumentet 

starkast förknippas med frågan som rör individens säkerhet och situation, men även frågan där 

assimilering och mångkultur ställs mot varandra, vilken berör till vilken grad de nyanlända 
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bör anpassa sig eller får tillåtelse att avvika från de svenska normerna. Ulf Bjereld menar 

exempelvis att en människa som inte med säkerhet vet om hen kommer att få stanna i Sverige 

har sämre incitament för att lära sig svenska (Bjereld 2015). Att lära sig språket är en naturlig 

del av assimileringsskalan, eftersom det bör betraktas som att anpassa sig till majoritetens 

normer. Detta leder alltså till att vi kan placera argumentationen på den libertära delen av 

skalan efter att ha kontrollerat för frågan jag ställde rörande assimilering, eftersom 

argumentationen bygger på att individerna ska tillåtas att avvika från majoritetens normer och 

inte tvingas att anpassa sin livsstil av en auktoritet.  

Å andra sidan kan argumentet betraktas som att det förespråkar en anpassning till majoritetens 

normer, eftersom målet trots allt tycks vara att individen ska lära sig svenska och ta sig ut på 

den svenska jobbmarknaden. Detta förstärks av vad Bjereld benämner som positiv integration, 

vilket innebära att de nyanlända ska etablera sig i samhället och lära sig språket (Bjereld 

2015). Det som talar mot att Bjerelds argument ska placeras på den auktoritära delen av 

assimileringsskalan är att den individuella friheten betonas genom att inga auktoriteter tvingar 

de nyanlända att anpassa sig till majoritetens normer, utan att individens vilja ligger i fokus. 

Vi kan alltså säga att Bjerelds vilja att de nyanlända ska anpassa och etablera sig i det svenska 

samhället endast är ett mål, men där individens möjlighet att uppnå detta är det centrala. Som 

kontrast till detta menar förespråkarna att tillfälliga uppehållstillstånd fungerar som ett 

incitament för att etablera sig och vill påtvinga individerna att etablera sig i samhället genom 

auktoritära bestämmelser som lämnar mindre utrymme åt individens vilja, till exempel genom 

att den som lyckats få ett jobb ska kunna få permanent status. 

Vi kan också se hur Botström et al. argumenterar för hur arbetslösheten bland nyanlända 

kommer att öka om tillfälliga uppehållstillstånd blir standardform för migranter som anländer 

till Sverige, eftersom incitamenten att flytta dit jobben finns kommer att minska vid osäkerhet 

om de nyanlända får stanna i landet (Botström et al 2015). Detta argument är alltså kopplat till 

målet om full sysselsättning och är därför starkt förknippat med frågan jag ställde rörande hur 

tillfälliga uppehållstillstånd påverkar sysselsättningen i Sverige. Idén kring full sysselsättning 

kan alltså placeras till vänster på vänster-högerskalan, eftersom arbetet står i fokus, vilket är 

en klassisk socialdemokratisk idé och skiljer sig från de mer klassiska högerströmningarna där 

den fria marknaden förväntas ta hand om arbetslösheten. 

Jag har dessvärre inte lyckats finna någon socialdemokrat som har argumenterat för att 

etableringen och integrationen för nyanlända kommer att underlättas av att de tillfälliga 
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uppehållstillstånden införs. Tvärtom har till och med förespråkare för tillfälliga 

uppehållstillstånd såsom Göran Greider uttalat sig om hur denna reform försvårar 

integrationen (Linderoth 2015b). Detta tycks alltså inte vara ett särskilt tungt argument i den 

socialdemokratiska debatten, vilket är intressant eftersom framför allt Moderaterna har lagt 

stor vikt vid att etableringen av de nyanlända kommer att förbättras med hjälp av tillfälliga 

uppehållstillstånd (Svensson 2015). Bland socialdemokrater tycks det vara andra värden som 

ger en positiv inställning till tillfälliga uppehållstillstånd. Frågan om etablering verkar alltså 

vara en punkt där Socialdemokraterna står enade  kring hur integrationen ska bedrivas. 

Gällande det här argumentet tycks skiljelinjen kunna dras längs partigränsen mellan 

Socialdemokraterna och Moderaterna.  

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att argumentet placeras på den vänster-libertära delen av 

matrisen. De grundläggande värderingarna till argumentet mot tillfälliga uppehållstillstånd 

som rör etablering på arbetsmarknaden och assimilering till det svenska samhället är, som jag 

har visat, relaterade till den individuella friheten att själv avgöra till vilken grad de nyanlända 

vill anpassa sig till de svenska normerna. Dessutom presenteras premisser som utgörs av 

incitament för minskad arbetslöshet och som strävar efter att uppnå en hög 

sysselsättningsgrad, vilket gör att argumentet även kan placeras till vänster på den vågräta 

skalan. Sammantaget ger detta alltså en bild av ett argument där både libertär- och 

vänstervärderingar uttrycks och som således kan placeras på den delen av skalan.  

7.2.2 Humanitära argument 

Det andra, och ett av de mest frekvent förekommande, argumenten som presenteras av 

motståndarna för tillfälliga uppehållstillstånd rör flyktingarnas egen situation, både innanför 

och utanför Sveriges gränser. Jag har valt att kalla denna argumentationskategori för 

humanitära argument. Detta eftersom den främst fokuserar på tryggheten som förespråkarna 

för detta argument menar att flyktingarna går miste om, då flyktingarna inte vet huruvida de 

kommer att få stanna i landet eller inte (Bjereld 2015; Botström et al. 2015; Andersson 2015; 

Migrationspolitiska S-föreningen 2015). Exempelvis menar Bjereld att ”människor som flytt 

från krig och nöd behöver trygghet. Genom att inte längre ge dem permanenta utan i stället 

tillfälliga uppehållstillstånd erbjuds de otrygghet i stället för trygghet” (Bjereld 2015). Både 

Migrationspolitiska S-föreningen och Botström et al. argumenterar för att den minskade 

anhöriginvandringen som följer av de tillfälliga uppehållstillstånden medför att fler flyktingar 

kommer att tvingas fly över Medelhavet och riskera sina liv (Migrationspolitiska S-föreningen 

2015; Botström et al. 2015). Migrationspolitiska S-föreningen argumenterar: ”Ta till exempel 
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inskränkt anhöriginvandring, vars effekt blir att fler människor tvingas ut i gummibåtar över 

Medelhavet, in i containrar och upp på lastbilsflak. I valet mellan detta och ett ’ovärdigt 

mottagande’ bör det rimliga vara att låta de människor som flyr krig, död och förföljelse 

bestämma vad som ryms i begreppet ’ovärdigt’” (Migrationspolitiska S-föreningen 2015). 

Argumentationen som grundas på humanitära premisser kan hänvisas till den libertära delen 

av skalan, eftersom det är tydligt att individen sätts i fokus gällande denna argumentation. Vi 

kan exempelvis se hur Migrationspolitiska S-föreningen lyfter ett argument som kan betraktas 

som ett bemötande av regeringens argumentation om ordning och reda i flyktingmottagandet, 

då individerna som har flytt krig ska få avgöra vad som är ett värdigt mottagande. 

Migrationspolitiska S-föreningen kan alltså sägas bemöta den auktoritära argumentationen 

regeringen använder med en argumentation som grundas på den rakt motsatta delen av skalan. 

Vi kan också se hur argumentet fokuserar på hur individen själv ska få avgöra sitt eget öde, 

utan att det läggs i händerna på en auktoritär institution, vilket alltså relaterar till det ökade 

självbestämmandet som tidigare har presenterats som en libertär värdering.  

Även Bjerelds argumentation rörande trygghetsbehovet är libertärt. Det centrala i 

argumentationen är flyktingarnas situation och känsla av säkerhet efter ankomsten till Sverige 

och är således starkt relaterat till individens upplevelser. Argumentet baseras inte heller på 

några övriga premisser utöver den individuella hälsoaspekten, utan syftar endast till att 

säkerställa individens välmående. Detta är orsaken till att jag skiljer på Bjerelds 

argumentation rörande individens trygghet och Botström et al:s argument som presenteras i 

föregående avsnitt trots att båda argumenten baseras på en trygghetsaspekt. Skillnaden är 

dock att trygghet i Bjerelds argument här fungerar som ett egenvärde där det slutgiltiga målet 

för argumentet handlar om individens hälsa, medan det i Botström et al:s argumentation 

presenteras som ett instrumentellt värde för att individen ska kunna etableras och integreras i 

det svenska samhället.  

Argumentationen kan även sägas relatera till ett bejakande av globalisering och utsuddade 

gränser. Förespråkarna för detta argument menar att de tillfälliga uppehållstillstånden kommer 

att försätta individerna på flykt i en situation där de kommer få svårare att stanna i Sverige, 

vilket hämmar deras trygghetskänsla. Därför kan en mer öppen flyktingpolitik sägas utgöra en 

byggsten i argumentationen eftersom det dels gynnar flyktingarnas trygghet när de väl är 

framme i Sverige och dels ökar tryggheten för de flyktingarna som befinner sig på flykt i och 

med att färre människor kommer behöva fly via farliga och olagliga vägar till Sverige.  
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För att sammanfatta vad jag har valt att kalla för humanitära argument kan vi se att denna 

argumentation endast relateras till den libertära skalan. Som jag har visat står individens 

situation och säkerhet i fokus, vilket alltså är huvudargumentet för den här 

argumentskategorin. Dessutom är argumentet starkt kopplat till ett bejakande av globalisering 

och ett upprätthållande av en öppen flyktingpolitik med utsuddade gränser, eftersom 

förespråkarna för detta argument anser att permanenta uppehållstillstånd gynnar flyktingarnas 

trygghetskänsla. Dock lyfts inga premisser som rör assimilering eller mångkultur för detta 

argument. Vi kan inte heller finna några indikatorer på att argumentet ska placeras på vänster-

högerskalan, eftersom fokus endast ligger på individen och en mer öppen flyktingpolitik. 

Förespråkarna för detta argument använder inga premisser som bygger på statliga ekonomiska 

incitament, omfördelning eller ökad sysselsättning bland nyanlända. Därför kan vi dra 

slutsatsen att detta argument endast är libertärt och således inte relateras till vänster-

högerskalan. 

7.2.3 Administrativa och kostnadsargument 

Det tredje argumentet som kommer att presenteras mot tillfälliga uppehållstillstånd baseras på 

administrativa premisser och att de statliga kostnaderna skulle öka med tillfälliga 

uppehållstillstånd. Flera socialdemokratiska debattörer har uttryckt hur kostnaderna för 

flyktingmottagandet kommer att öka än mer om tillfälliga uppehållstillstånd införs. Sirin 

Kara, samt tidigare nämnda debattörer såsom Andersson och Botström et al. har uttryckt stöd 

för denna argumentation (Kara 2015; Andersson 2015; Botström et al. 2015). Kara uttrycker 

motstånd mot tillfälliga uppehållstillstånd genom att argumentera enligt följande: ”Trots de 

otaliga argument som säger att en återgång till TUT skulle … bidra till ökade kostnader för 

Migrationsverket, införs alltså TUT” (Kara 2015), medan Botström et al. menar att ”tillfälliga 

uppehållstillstånd riskerar … att öka Migrationsverkets redan orimliga arbetsbörda. De har 

själva varnat för att tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel skulle innebära att 

skyddsbehovet måste utredas flera gånger och därmed öka myndighetens arbetsbelastning. 

Det skulle också öka kostnaderna för Migrationsverkets asylprövning” (Botström et al. 2015). 

Andersson anser samtidigt att flyktingmottagandet är en insats som är ekonomiskt 

påfrestande, men som i slutändan kommer att återgäldas när de nyanlända etableras i 

samhället. Han menar även att de tillfälliga uppehållstillstånden skulle innebära onödiga 

engångskostnader för staten och hänvisar till att det vore märkligt att lägga stora resurser på 

nyanlända utan att sedan följa upp dessa om kravbilden för att få stanna inte har uppfyllts vid 
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nästa prövningstillfälle. Att skicka hem de asylsökande efter tre år vore således irrationellt när 

stora resurser har spenderats på dem för att underlätta etableringen (Andersson 2015). 

Argumentet kan sägas vara starkast förknippat med vänster-högerskalan eftersom argumentet 

främst baseras på de statliga kostnaderna som de tillfälliga uppehållstillstånden skulle 

medföra. Precis som kostnadsargumentet som förespråkarna för tillfälliga uppehållstillstånd 

använde kan detta argument placeras till vänster på vänster-högerskalan, eftersom fokus 

ligger på att de statliga kostnaderna ska begränsas i syfte att kunna ta emot fler flyktingar. 

Samtidigt vill man kunna erbjuda de nyanlända välfärdstjänster som syftar till att underlätta 

etableringen på arbetsmarknaden istället för att lägga stora kostnader på omprövning av 

uppehållstillstånd. Genom att reducera de statliga kostnaderna för varje specifikt fall kommer 

det istället finnas större utrymme i budgeten för att upprätta insatser gällande exempelvis 

utbildning och ekonomiska bidrag.  

Ser vi till Anderssons argumentation kan vi också urskilja hur argumentationen relaterar till 

vänster-högerskalan genom sysselsättning. Han hänvisar först till hur kostnaderna för 

flyktingmottagandet kommer att öka vid mottagningsprocessen, men att detta är en insats som 

är nödvändig för att de nyanlända ska kunna etablera sig i det svenska samhället (Andersson 

2015). Vi kan alltså se hur de statliga kostnaderna ska hjälpa de nyanlända att etablera sig på 

arbetsmarknaden och att staten därmed inte ska behöva betala ut arbetslöshetsersättning och 

liknande utgifter. Det är med andra ord full sysselsättning, tillsammans med effektiva statliga 

insatser, som utgör byggstenarna för kostnadsargumentet mot tillfälliga uppehållstillstånd.  

För att sammanfatta argumentet som anknyter till de statliga kostnaderna kommer det endast 

att placeras till vänster på vänster-högerskalan eftersom effektiviteten av de statliga 

kostnaderna och att få ut de nyanlända i arbetslivet sätts i fokus. Inga premisser som hänvisar 

till avvikande/anpassning av normer, individualistisk/institutionalistisk argumentation eller 

konflikter mellan globalisering och ökade gränskontroller presenteras i argumentationen. 

Detta gör alltså argumentet ideologiskt renodlat utan att kunna placeras på den auktoritär-

libertära skalan.  

En del av Anderssons argumentation bygger också på Migrationsverkets ökade arbetsbörda 

som de tillfälliga uppehållstillstånden skulle innebära (Andersson 2015). Detta argument 

tycks dock inte kunna placeras in på någon av mina skalor, då det är rent praktiskt orienterat 

och således inte har någon teoretisk grund i någon av mina konstruerade skalor. Därför 

kommer argumentet rörande arbetsbördan för Migrationsverket att lämnas utanför skalan.  
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7.2.4 Svar på signalpolitiksargumenten 

Det fjärde och sista motargumentet mot tillfälliga uppehållstillstånd är ett svar på 

argumentationen rörande signalpolitik. Såväl S-kvinnor Göteborg och Ulf Bjereld som SSU 

har kritiserat signalpolitiken (Bjereld 2015; S-kvinnor Göteborg 2015; SSU 2015). Bjereld 

menar exempelvis att ”ingen tror egentligen att införande av tillfälliga uppehållstillstånd på ett 

signifikant sätt kommer att påverka flyktinginvandringen till Sverige. I stället blir införandet 

en symbolpolitisk handling utan positiva effekter” (Bjereld 2015). S-kvinnor Göteborg 

hänvisar till ett liknande argument som Bjereld, då en skrivelse på deras hemsida hävdar att 

”det är vår fasta ståndpunkt att pressen på andra medlemsstater i EU enbart ökar genom att 

Sverige fortsatt står upp för en human och solidarisk flyktingpolitik, inte genom att delta i ett 

så kallat ’race to the bottom’. Det är genom att visa hur ett flyktingmottagande bör gå till som 

Sverige är och förblir en stark röst för ett humant flyktingmottagande inom EU. Inte genom 

att anpassa sig till de metoder som vi själva har kritiserat” (S-kvinnor Göteborg 2015). Philip 

Botström, ordförande i SSU, menar att signalpolitiken har fått ett allt för stort utrymme i 

förslaget och att signalpolitiken inte är en tillräcklig insats för att svara på utmaningarna 

Sverige står inför (SSU 2015).  

Var kritiken mot signalpolitiken ska placeras på min skala är svårbedömt. Kritiken grundas 

främst i att den politiska reformen inte kommer att fungera och argumenten kan därmed sägas 

vara praktiskt orienterade, snarare än teoretiskt grundade. Detta innebär att Botströms och 

Bjerelds argument inte tycks ta avstamp i några av de teorierna som jag använder i det 

teoretiska ramverket för analysen. Denna argumentation kommer således inte att kunna 

placeras in på min skala eftersom kritiken snarare riktar in sig på de (uteblivna) politiska 

effekterna som de tillfälliga uppehållstillstånden kommer att medföra. Vi kan exempelvis se 

att varken Bjereld eller Botström hänvisar till några ekonomiska faktorer eller 

sysselsättningen, det vill säga att argumentationen kan placeras in på vänster-högerskalan, 

eller att argumentationen berör värden såsom assimilering bland de nyanlända, fokuserar på 

auktoritärer/individer eller globalisering, vilket innebär att argumentet inte kan placeras på 

den auktoritär-libertära skalan.  

Det är endast S-kvinnor Göteborg som presenterar en form av teoretisk premiss för sin 

argumentation. De menar att Sverige bör fortsätta att bedriva en mer öppen flyktingpolitik där 

permanenta uppehållstillstånd fortfarande ska vara standardformen för asylsökande och att 

detta skulle fungera som signalpolitik och sätta press på övriga länder i Europa att öppna sina 

gränser (S-kvinnor Göteborg 2015). Detta argument står således i kontrast till regeringens 
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eftersom S-kvinnor Göteborgs argument syftar till mer öppna gränser medan regeringen 

förespråkar en åtstramning av flyktingpolitiken. Detta leder till att vi kan placera S-kvinnor 

Göteborgs argument på den libertära delen av skalan, då de vill åstadkomma en mer öppen 

invandringspolitik, inte bara i Sverige, utan även i hela Europa. Deras argument strävar alltså 

efter en utsuddning av gränserna inom Europa där fler länder måste ta ett större ansvar än vad 

som har varit fallet tidigare.  

För att sammanfatta kritiken av Greider och regeringens signalpolitik kan vi inte placera 

Bjerelds och Botströms argument inom det teoretiska ramverket jag har satt upp för den här 

undersökningen. Däremot kan vi placera S-kvinnor Göteborgs argument gällande att 

permanenta uppehållstillstånd ska fortsätta vara standardformen för asylsökande på den 

libertära axeln av skalan. Referenserna till en mer öppen flyktingpolitik i både Sverige och 

Europa gör att vi kan härleda argumentet till vad jag har benämnt som utsuddning av 

nationsgränser, vilket är min indikator för libertära argument. Här ställs alltså regeringens 

auktoritära politik mot en ren libertär kritik från det egna partiet. Vi tycks alltså kunna urskilja 

en ny konfliktlinje inom partiet jämfört med tidigare konflikter, då just denna argumentation 

utspelar sig på den auktoritär-libertära skalan och inte tar hänsyn till vänster-högeraxeln där 

tidigare konflikter har haft sin utgångspunkt.  

7.3 Sammanfattning av argumenten för och mot tillfälliga uppehållstillstånd 

I detta avsnitt kommer jag att summera aktörernas roll i debatten, det vill säga vilka argument 

de har presenterat och hur dessa argument kan placeras in på den tvådimensionella skalan.  
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Argument Aktörer Placering inom 

dimensionerna 

Signalpolitik gentemot 

flyktingar 

Regeringen, Göran Greider Auktoritärt 

Signalpolitik gentemot 

övriga EU-länder 

Regeringen Auktoritärt 

Kostnadsargument för 

tillfälliga uppehållstillstånd 

Göran Greider, Carin Jämtin, Stefan 

Löfven 

Vänster-auktoritärt 

Kompromissargumentet Lena Micko, Jimmy Jansson, Lars 

Stjernkvist 

Vänster 

Motstånd mot etablerings- 

och assimileringsargumentet 

SSU,S-kvinnor, S-studenter, S för tro 

och solidaritet, Ulf Bjereld, Björn 

Andersson 

Vänster-libertärt 

Humanitära argument  SSU,S-kvinnor, S-studenter, S för tro 

och solidaritet, Ulf Bjereld, Björn 

Andersson, Migrationspolitiska S-

föreningen 

Libertärt 

Kostnadsargumentet SSU, S-kvinnor, S-studenter, S för tro 

och solidaritet, Ulf Bjereld, Bjönr 

Andersson, Sirin Kara 

Vänster 

Administrativa argument Björn Andersson Ej placerbart 

Svar på signalpolitiken Philip Botström, Ulf Bjereld Ej placerbart 

Svar på signalpolitiken S-kvinnor Göteborg Libertärt 

 

8. Slutsats 

I uppsatsens inledning ställde jag frågan hur argumenterar förespråkarna och motståndarna 

inom Socialdemokraterna för respektive emot tillfälliga uppehållstillstånd och hur förhåller 

sig splittringen inom denna fråga till tidigare konfliktlinjer inom Socialdemokraterna? I syfte 

att svara på frågan har jag tillämpat ett teoretiskt ramverk för ideologiska konflikter på 

vänster-högerskalan och värderingsbaserad argumentation som kan placeras in på en 

auktoritär-libertärskala. De tidigare konflikterna inom Socialdemokraterna har, enligt tidigare 

forskning, utspelat sig på vänster-högerskalan till största del. Vad gäller konflikten om de 

tillfälliga uppehållstillstånden tycks dock ett nytt mönster inom socialdemokratins 
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partikonflikt kunna skönjas. Som diskuterat ovan är det tydligt att konflikten inte enbart 

utspelar sig på vänster-högerskalan, då både rent auktoritära och libertära argument lyfts av 

debattörerna inom Socialdemokraterna. Exempelvis argumenterar regeringen utifrån ett 

auktoritärt perspektiv när de hänvisar till den signalpolitiken som de tillsammans med 

alliansen har drivit igenom, samtidigt som de möts av libertär kritik från exempelvis S-

kvinnor Göteborg.  

Samtidigt kan vi se att vänster-högerskalan, åtminstone vänstersidan av skalan, spelar en 

viktig roll i konflikten om tillfälliga uppehållstillstånd. Denna skala kan dock inte helt 

förklara debatten, på samma sätt som auktoritär-libertärskalan inte enbart kan förklara de 

åsikter som uttrycks. Slutsatsen är alltså att av de tre möjliga utfallen som uttrycktes under 

hypotesavsnittet, att konflikten förs inom den gamla konfliktdimensionen (vänster-höger), att 

en ny konfliktdimension har uppstått (auktoritär-libertär) eller att konflikten förs på en 

tvådimensionell skala inkluderande båda dessa konfliktdimensioner, förs debatten om 

tillfälliga uppehållstillstånd inom det sistnämnda utfallet.  

Dessutom kan vi konstatera att den nya delen av konflikten, den vi kan placera in på 

auktoritär-libertärskalan, inte heller går parallellt med vänster-högerskalan, utan att den går 

tvärs över den gamla skalan. Det vill säga att vänsterdebattörerna inte enbart hämtar stöd i 

libertära premisser, utan även för auktoritära resonemang. Detta tyder alltså på att en ny 

konfliktlinje finns inom partiet som blandas med den tidigare konflikten. Det är alltså tydligt 

att debatten om tillfälliga uppehållstillstånden inte enbart kan mätas på en av dessa skalor.  

Dessvärre tycks inte alla argument ha kunnat fångas inom mina dimensioner. Som vi ser i 

analysen uttrycks argument som varken kan relateras till vänster-högerskalan eller auktoritär-

libertärskalan. Det är alltså möjligt att en annan modell hade kunnat tillämpas med större 

framgång. En sådan modell hade exempelvis kunnat vara en moralisk-funktionell skala. Dock 

har jag kunnat påvisa att en ny konfliktlinje har uppstått inom Socialdemokraterna, vilket 

ändå får betraktas som ett bra utfall och undersökningen har således bidragit till forskningen.  

Några slutsatser om huruvida detta är en konflikt som kommer att prägla Socialdemokraterna 

i framtiden är dock för tidigt att uttala sig om, eftersom detta är en fallstudie som endast 

fokuserar på konflikten kring en av många omdebatterade frågor inom Socialdemokraterna. 

Det är dessutom orimligt att tro att konfliktlinjen inom Socialdemokraterna har förändrats 

drastiskt på bara ett år, vilket skulle vara fallet eftersom vi i avsnittet för tidigare forskning 

kunde se hur debatten kring vinster i välfärden placerades på vänster-högerskalan. Vi bör 
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dock inte utesluta att denna auktoritär-libertära konfliktlinje har funnits inom partiet vid 

tidigare interna motsättningar, eftersom ett mönster av denna konfliktlinje går att skönja 

rörande EU-medlemskapet. Det är heller inte omöjligt att andra frågor som behandlar 

migration och integration delvis förs på denna skala inom Socialdemokraterna, eftersom 

många argument som presenteras grundas på teoretiska resonemang som kan tillämpas på 

gränsfrågor. Det är alltså rimligt att denna nya skala kan komma att få ett större utrymme 

inom den socialdemokratiska partipolitiken framöver, dels eftersom den är starkt relaterad till 

gränsfrågor, vilket är en mycket omdebatterad fråga i Sverige, men också eftersom denna nya 

skala tycks få allt större inflytande över den svenska politiken överlag. En tolkning av varför 

den nya konfliktdimensionen har uppstått inom Socialdemokraterna kan alltså vara att partiet 

är ett materialistiskt parti som nu försöker anpassa sig till den moderna politiska scenen. Dock 

lämnar jag frågan om framtida socialdemokratiska konflikter till andra forskare, då endast 

tiden kan utvisa konsekvenserna av denna nya konflikt som har urskiljts i denna uppsats.  



41 
 

9. Litteraturförteckning 

Beckman, Ludvig. 2005. Grundbok i idéanalys. Stockholm: Santérus förlag.  

Bergström, Göran och Boréus, Kristina. 2005. Textens mening och makt. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  

Boréus, Kristina. 1994. Högervåg. Diss. Stockholms universitet. 

Borevi, Karin. 2002. Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället. Diss. Uppsala universitet.  

Bryman, Alan. 2008. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB. 

Dencik, Peter. 1976. Löntagarfonder och arbetarklassen. Zenit. 45.  

Flanagan, Scott C. 1982. Measuring Value Change in Advanced Industrial Societies. 

Comparative Political Studies. 15 (1): 99-128.  

Hagevi, Magnus. 2015. Den svenska väljaren 2014. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

Hinnfors, Jonas. 2015. Från klar vaghet till vag klarhet. Statsvetenskaplig tidskrift. 117 (2): 

137-152. 

Horgby, Björn. 2012. Kampen om facket. Umeå: Boréa.  

Inglehart, Ronald. 1981. Post-Materialism in an Environment of Insecurity. The American 

Political Science Review. 75 (4): 880-900. 

Kitschelt, Herbert och Hellemans, Staf. 1990. The Left-Right Semantics and the New Politics 

Cleavage. Comparative Political Studies. 23 (2): 210-238. 

Korpi, Walter. 1993. Politik och väljare bakom valutgången 1991. Sociologisk forskning. 30 

(1): 3-28.  

Lindahl, Rutger. 1993. Inför avgörandet – åsikter om EU.  

Lipset, Seymour Martin och Rokkan, Stein. 1969. Cleavage Structures, Party Systems, and 

Voter Alignments: An Introduction. Party Systems and Voter Alignments; Cross National 

Perspectives. 1: 1-64.  

Meeuwisse, Anna. 1999. Debatten om välfärdsstaten och det civila samhället. 

Sköndalsinstiutets arbetsrapportserie: 11. Stockholm: Erlanders Gotab. 



42 
 

Morén, Kristoffer. 1998. Från Keynes till normpolitik. Uppsala University.  

Petersson, Olof. 2000. Svensk Europadebatt. Studier och Forskning. 12: 1-28.  

Sernbo, Carl och Eriksson, Lars. 2013. Lobbyism och vinster i välfärden. Lund University.  

10. Källor 

Andersson, Björn. 2015. Nej till tillfälliga uppehållstillstånd!. S-Info. 17 oktober. 

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1749&blogg=68942 (Hämtad: 17 april 2016) 

Bjereld, Ulf. 2015. Därför är jag besviken på att tillfälliga uppehållstillstånd införs. Ulf 

Bjereld. 23 oktober. http://ulfbjereld.blogspot.se/2015/10/darfor-ar-jag-besviken-pa-att.html 

(Hämtad: 3 maj 2016) 

Botström, Philip; Ylvasdotter, Elin; Ohlsson, Carina; Bjereld, Ulf; Juvas, Sören; Bernsköld, 

Christoffer; Thomas Hammarberg; och Julia Ekedahl. 2015. Sämre villkor löser inte 

flyktingkrisen. Aftonbladet. 21 oktober. http://www.aftonbladet.se/debatt/article21621265.ab 

(Hämtad: 17 april 2016) 

Flood, Linda. 2016. Stefan Löfven: ”Vi ska knäcka arbetslösheten”. Arbetet. 29 april. 

http://arbetet.se/2016/04/29/stefan-lofven-vi-ska-knacka-arbetslosheten/ (Hämtad: 4 maj 

2016). 

Greider, Göran. 2015. Låt flyktingmottagandet befria den ekonomiska politiken. ETC. 4 

november. http://www.etc.se/ledare/lat-flyktingmottagandet-befria-den-ekonomiska-politiken 

(Hämtad: 19 april 2016) 

Holmqvist, Anette. 2015. Kommunbasen vill ha snabba resultat. Aftonbladet. 20 oktober. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21615090.ab (Hämtad: 11 maj 2016).  

Holmqvist, Anette och Svensson, Olof. 2015. Finansministern kommenterar 

Migrationsverkets chockprognos. Aftonbladet. 22 oktober. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21627881.ab (Hämtad: 10 maj 2016) 

Hägglund, Göran. 2014. Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet. Dagens 

Nyheter.18 december. http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-minska-kostnaden-for-

flyktingmottagandet/ (Hämtad: 17 april 2016) 

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1749&blogg=68942
http://ulfbjereld.blogspot.se/2015/10/darfor-ar-jag-besviken-pa-att.html
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21621265.ab
http://arbetet.se/2016/04/29/stefan-lofven-vi-ska-knacka-arbetslosheten/
http://www.etc.se/ledare/lat-flyktingmottagandet-befria-den-ekonomiska-politiken
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21615090.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21627881.ab
http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-minska-kostnaden-for-flyktingmottagandet/
http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-minska-kostnaden-for-flyktingmottagandet/


43 
 

Inizio. 2016. Viktigaste politiska frågan. Aftonbladet. 24 februari. http://www.inizio.se/wp-

content/uploads/Rapport-viktigaste-politiska-fra--gan-februari-20161.pdf  (Hämtad: 19 april 

2016) 

Johansson, Filip. 2016. "Det är inget vi lägger fram med lätthet". Expressen. 5 mars. 

http://www.expressen.se/nyheter/det-ar-inget-vi-lagger-fram-med-latthet/ (Hämtad: 10 maj 

2016) 

Kara, Sirin. 2015. Fel väg för asylpolitiken. Tankesmedjan Tiden. 23 oktober. 

http://tankesmedjantiden.se/fel-vag-for-asylpolitiken/ (Hämtad: 17 april 2016) 

Knutsson, Johan. 2015. Jimmy Jansson (S) beredd att offra permanenta uppehållstillstånd. 

SVT. 22 oktober. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/jimmy-jansson-s-beredd-att-offra-

permanenta-uppehallstillstand (Hämtad: 17 april 2016) 

Linderoth, Sam. 2015. Flyktingfrågan splittrar S. ETC. 5 november. 

http://www.etc.se/inrikes/flyktingfragan-splittrar-s (Hämtad: 10 maj 2016) A 

Linderoth, Sam. 2015. Göran Greider: ”Vänstern har inte vågat ta i den här frågan”. ETC. 5 

november. http://www.etc.se/inrikes/goran-greider-vanstern-har-inte-vagat-ta-i-den-har-

fragan (Hämtad: 26 april 2016) B 

Lundholm, Stig. Vänster eller höger – Socialdemokraternas vägval. Socialdemokraterna. 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-

alla/Arbetarekommuner/Umea/NyDebatt/Debattartiklar/Vanster-eller-hoger---

Socialdemokratins-vagval---Stig-Lundholm/ (Hämtad: 11 maj 2016) 

Mattsson, Pontus. 2016. Interna S-kritiken mot flyktingpolitiken har tystnat. SVT. 30 mars. 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/interna-s-kritiken-mot-flyktingpolitiken-har-tystnat 

(Hämtad: 27 april 2016) 

Migrationspolitiska föreningen. 2015. Uttalande med anledning av regeringens radikala 

kursändring. Migrationspolitiska föreningen. 26 november. 

https://migrationspolitiskasforeningen.wordpress.com/2015/11/26/uttalande-med-anledning-

av-regeringens-radikala-kursandring/ (Hämtad: 17 april 2016) 

http://www.inizio.se/wp-content/uploads/Rapport-viktigaste-politiska-fra--gan-februari-20161.pdf
http://www.inizio.se/wp-content/uploads/Rapport-viktigaste-politiska-fra--gan-februari-20161.pdf
http://www.expressen.se/nyheter/det-ar-inget-vi-lagger-fram-med-latthet/
http://tankesmedjantiden.se/fel-vag-for-asylpolitiken/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/jimmy-jansson-s-beredd-att-offra-permanenta-uppehallstillstand
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/jimmy-jansson-s-beredd-att-offra-permanenta-uppehallstillstand
http://www.etc.se/inrikes/flyktingfragan-splittrar-s
http://www.etc.se/inrikes/goran-greider-vanstern-har-inte-vagat-ta-i-den-har-fragan
http://www.etc.se/inrikes/goran-greider-vanstern-har-inte-vagat-ta-i-den-har-fragan
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Umea/NyDebatt/Debattartiklar/Vanster-eller-hoger---Socialdemokratins-vagval---Stig-Lundholm/
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Umea/NyDebatt/Debattartiklar/Vanster-eller-hoger---Socialdemokratins-vagval---Stig-Lundholm/
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Umea/NyDebatt/Debattartiklar/Vanster-eller-hoger---Socialdemokratins-vagval---Stig-Lundholm/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/interna-s-kritiken-mot-flyktingpolitiken-har-tystnat
https://migrationspolitiskasforeningen.wordpress.com/2015/11/26/uttalande-med-anledning-av-regeringens-radikala-kursandring/
https://migrationspolitiskasforeningen.wordpress.com/2015/11/26/uttalande-med-anledning-av-regeringens-radikala-kursandring/


44 
 

Migrationsverket, 2015. Den svenska flyktingkvoten. Migrationsverket. 12 maj. 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-

Sverige/Flyktingkvoten/Den-svenska-flyktingkvoten.html (Hämtad: 28 april 2016) 

Migrationsverket, 2016. Fakta om uppehållstillstånd och migration. Migrationsverket. 12 

januari. http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-

uppehallstillstand.html (Hämtad: 28 april 2016) A 

Migrationsverket, 2016. Asylsökande som får permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket. 

19 april. http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-

beslut/Om-du-far-stanna/Permanent-uppehallstillstand.html (Hämtad: 28 april 2016) B 

Migrationsverket. 2016. Statistik. Migrationsverket. 18 april. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html (Hämtad: 27 april 2016) 

Nationalencyklopedin. Löntagarfonder. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/löntagarfonder (Hämtad: 25 april 2016) 

Norrköpings tidningar. 2015. Rimliga FP-krav kräver rimliga svar. Norrköpings tidningar. 29 

januari. http://www.nt.se/asikter/ledare/rimliga-fp-krav-kraver-rimliga-svar-10662282.aspx 

(Hämtad: 11 maj 2016) 

Regeringen. 2015. Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum i svenskt 

flyktingmottagande. Regeringen. 24 november. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-

for-svenskt-flyktingmottagande/ (Hämtad: 19 april 2016) 

Regeringen. 2016. Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige. Regeringen. 11 februari. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-

mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/ (Hämtad: 27 april 2016) 

Rosén, Hans. 2015. V utanför flyktinguppgörelse. Dagens Nyheter. 23 oktober. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/v-utanfor-flyktinguppgorelse/ (Hämtad: 17 april) 

S-kvinnor Göteborg. 2015. Uttalande med anledning av migrationspolitiken. S-kvinnor 

Göteborg. 26 november. http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Flyktingkvoten/Den-svenska-flyktingkvoten.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Flyktingkvoten/Den-svenska-flyktingkvoten.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-uppehallstillstand.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-uppehallstillstand.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-stanna/Permanent-uppehallstillstand.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-stanna/Permanent-uppehallstillstand.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/löntagarfonder
http://www.nt.se/asikter/ledare/rimliga-fp-krav-kraver-rimliga-svar-10662282.aspx
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/forslag-om-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
http://www.dn.se/nyheter/politik/v-utanfor-flyktinguppgorelse/
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor-Goteborg1/Nyheter/Uttalande-med-anledning-av-migrationspolitiken/


45 
 

kvinnor-Goteborg1/Nyheter/Uttalande-med-anledning-av-migrationspolitiken/ (Hämtad: 17 

april) 

Socialdemokraterna. 2013. Ett program för förändring. Socialdemokraterna. 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Kongress2013/Ett%20program%20for

%20forandring.pdf (Hämtad: 5 maj 2016) 

Socialdemokraterna. 2015. Regeringen anpassar asylreglerna till EU:s miniminivå.  

Socialdemokraterna. 24 november. 

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Regeringen-vill-anpassa-asylreglerna-

till-EUs-miniminiva/ (Hämtad: 17 april 2016) 

SSU. 2015. För mycket signalpolitik i uppgörelsen. SSU. 23 oktober. http://www.ssu.se/for-

mycket-signalpolitik-i-uppgorelsen/ (Hämtad: 17 april 2016) 

Stjernkvist, Lars. 2015. Inför tillfälliga uppehållstillstånd. Dagens industri. 23 oktober.  

http://www.di.se/artiklar/2015/10/22/debatt-infor-tillfalliga-uppehallstillstand/ (Hämtad: 17 

april 2016) 

Suhonen, Daniel. 2015. Suhonen: Så bör ni göra upp om migrationen. Borås Tidning. 21 

oktober. http://www.bt.se/ledare/suhonen-sa-bor-ni-gora-upp-om-migrationen/ (Hämtad: 11 

maj 2016) 

Suhonen, Daniel. 2016. Vinster i välfärden är stöld av våra pengar. Aftonbladet. 23 mars. 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22489493.ab (Hämtad: 20 april 2016) 

Sundfors, Marit och Zachariasson, Helena. 2016. Regeringen mildrar kritiserat 

flyktingförslag. SVT. 6 april. http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/regeringen-andrar-

flyktingforslag (Hämtad: 3 maj 2016) 

Svensson, Olof. 2015. Moderaterna vill införa tillfälliga uppehållstillstånd. Aftonbladet. 8 

mars. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20759901.ab (Hämtad: 17 april 2016) 

Törnmanl, Kristoffer. 2012. Vinster i välfärden splittrar Socialdemokraterna. Svenska 

dagbladet. 1 juni. http://www.svd.se/vinster-i-valfarden-splittrar-socialdemokraterna 

(Hämtad: 16 maj 2016) 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor-Goteborg1/Nyheter/Uttalande-med-anledning-av-migrationspolitiken/
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Kongress2013/Ett%20program%20for%20forandring.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Kongress2013/Ett%20program%20for%20forandring.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Regeringen-vill-anpassa-asylreglerna-till-EUs-miniminiva/
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Regeringen-vill-anpassa-asylreglerna-till-EUs-miniminiva/
http://www.ssu.se/for-mycket-signalpolitik-i-uppgorelsen/
http://www.ssu.se/for-mycket-signalpolitik-i-uppgorelsen/
http://www.di.se/artiklar/2015/10/22/debatt-infor-tillfalliga-uppehallstillstand/
http://www.bt.se/ledare/suhonen-sa-bor-ni-gora-upp-om-migrationen/
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22489493.ab
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/regeringen-andrar-flyktingforslag
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/regeringen-andrar-flyktingforslag
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20759901.ab
http://www.svd.se/vinster-i-valfarden-splittrar-socialdemokraterna


46 
 

Ylvasdotter, Elin. 2015. Det går inte att försvaga människors rättigheter för att någon annan 

ska ta ansvar. S-studenter. 25 november. http://s-studenter.se/det-gar-inte-att-forsvaga-

manniskors-rattigheter-for-att-nagon-annan-ska-ta-ansvar/ (Hämtad: 17 april 2016) 

 

 

http://s-studenter.se/det-gar-inte-att-forsvaga-manniskors-rattigheter-for-att-nagon-annan-ska-ta-ansvar/
http://s-studenter.se/det-gar-inte-att-forsvaga-manniskors-rattigheter-for-att-nagon-annan-ska-ta-ansvar/

