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ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the Swedish debate regarding EU-Turkey refugee 

agreement. The main purpose has been to look closer on the selected arguments put forward 

by Swedish politicians from each political party at the EU-affairs department. The chosen 

method to perform this study is based on a qualitative method of a text analysis, whereas I 

present the arguments put forward by members of the Swedish party politicians in newspapers 

and at the Swedish parliament by cited stenographic notes. It is also based on a quantitative 

method in terms of coding and data, whereas I have constructed a schedule regarding the 

variable ‘type of statement’ in different coding. Furthermore, I have used Karlsson and 

Perssons (2017) article that examines the oppositional behavior in EU-politics. The reason for 

choosing this focus on the debate amongst politicians is to 1) highlight the debate, 2) view if 

their arguments differ, 3) to observe and analyze if these arguments exercise opposition, 

support or neutrality. My conclusion is that there has been more opposition against the Turkey 

agreement than support and neutral statements.    

Nyckelord: Turkietavtalet, EU, humanitär politik, opposition, stöd, svenska EU-nämnden 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Flyktingsituationen har sedan år 2015 haft en övergripande del i den svenska och 

internationella politiken, dels på grund av det ökande antalet flyktingar som tog sig in till 

Europa. Under år 2015 hamnade antalet flyktingar på sammanlagt 4,7 miljoner människor, 

dessa siffror motsvarar samtliga flyktingar som sökt sig till något av EU:s medlemsländer 

(Eurostat, 2017). Under samma år har även Sverige upplevt ett stort flyktingmottagande, där 

antalet asylsökande motsvarade kring 162 877 flyktingar, varpå majoriteten av dessa 

flyktingar kom ursprungligen från Syrien, Irak och Afghanistan (Migrationsverket, 2015). 

Under år 2016 minskades antalet flyktingar dramatiskt, då Sverige tog emot denna gång totalt 

28 939 asylsökanden (Migrationsverket, 2016).  

På grund av det ökande antalet flyktingar har både EU och medlemsländerna kontinuerligt 

diskuterat om huruvida man kan lösa flyktingkrisen. Ett av förslagen som kom i bruk var 

samarbetet mellan EU och Turkiet. Förhandlingarna mellan EU och Turkiet gav slutligen 

upphov till ett flyktingsavtal den 18 mars 2016 i syfte att minska antalet flyktingar som sökte 

sig till Europa via Turkiet (Europaportalen, 2015). I de uttalanden som framfördes av 

Europeiska Rådet och Turkiet lovade man att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra 

olagliga rutter via Turkiet till Europa (Europaportalen, 2015). Turkiet svarade på 

förhandlingarna med krav av tre miljarder euro och visaliberalisering (Europaportalen, 2015). 

Villkoren godkändes av EU under förutsättningarna att Turkiet inledde arbetet med att återta 

flyktingarna som reser via Turkiet, bygga tältläger för att bättre husera de flera antal 

flyktingar och säkerställa att de anlända får ett väl omhändertagande (Europaportalen, 2015). 

EU menade att avtalet skulle bidra till en laglig och trygg väg för flyktingarna som vill ta sig 

till Europa, men att den dessutom skulle minska på olaglig människosmuggling 

(Kommissionen, 2016). 

Turkietavtalet har fått stöd från flera stats- och regeringschefer som argumenterade för en 

utökning av både säkerhet och trygghet bland flyktingarna. Tysklands förbundskansler, 

Angela Merkel, har bland annat framhävt att bistånden om tre miljarder euro verkar rimligt 

(Europaportalen, 2015). Därmed har Sveriges regeringschef, Stefen Löfven, hävdat att 

överenskommelsen mellan EU och Turkiet skulle vara viktig (Europaportalen, 2015). Sverige 

har således haft en viktig roll under flyktingkrisen som började år 2015, då Sverige tog emot 

tusentals flyktingar under en kort tid för att hålla en generös flyktingpolitik.   
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Detta eftersom Sverige vid tiden Turkietavtalet förhandlades hanterade flyktingkrisen på ett 

solidariskt sätt, där till exempel den svenska befolkningen frivilligt valde att engagera sig.  

Som humanitär stormakt vill Sverige bedriva en solidarisk flyktingpolitik som ska 

upprätthålla ett humanitärt bistånd och flyktingmottagande. Ett historiskt exempel på när 

Sverige drev en generös flyktingpolitik var under 90-talet när tusentals flyktingar från bland 

annat Bosnien-Hercegovina, Irak och Iran bemöttes av ett humanitärt flyktingmottagande i 

Sverige. Men ett avtal med Turkiet skulle ändra på den svenska humanitära flyktingpolitiken 

till en mer restriktiv politik, som flera riksdagspolitiker i EU-nämnden reagerade starkt mot. 

Debatten om Turkietavtalet kom därför att bli en viktig diskussion i dagens flyktingpolitik. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Grunden och syftet med den här uppsatsen är att studera och tydligare klargöra den svenska 

partipolitiska debatten, i frågan om EU:s flyktingavtal med Turkiet, i den svenska EU-

nämnden. Det innebär att jag ska undersöka vilka partier som stödde, opponerade sig mot 

eller var neutrala i frågan om Turkietavtalet. Anledningen till mitt val av ämne beror främst 

på att jag vill beskriva hur de politiska partierna tycker och tänker i denna fråga samt hur 

argumentationen ser ut och går till i den svenska riksdagens EU-nämnd. För att förstå vilka 

argument som anses utöva opposition genom antingen kritik eller kritik med alternativ har jag 

valt att utgå från Karlsson och Perssons (2017) artikel om det oppositionella beteendet inom 

det EU-politiska fältet. Mitt val av tidigare forskning kan därutöver spegla en teoretisk 

utgångspunkt i föreställningen av det oppositionella beteendet. I artikeln har de även valt att 

operationalisera begreppet opposition för att klargöra att det finns flera typer av oppositionella 

uttalanden, det behöver inte enbart innebära att man är emot ett regeringsförslag. I linje med 

den tidigare forskningen kan jag därför granska hur det oppositionella beteendet ser ut i den 

svenska EU-nämnden avseende på Turkietavtalet. 

 

1.3 Frågeställning 

v Hur argumenterade riksdagspolitikerna i EU-nämnden i frågan om EU:s flyktingavtal 

med Turkiet? Vilka riksdagspartier utövade en opposition, stöd respektive var neutrala 

i frågan? 
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2. Tidigare forskning  
En stor del av debatten om Turkietavtalet handlar om avtalets enlighet med den 

internationella rätten samt hur det är möjligt för en global aktör som EU att bestämma kring 

frågor som rör människors liv och säkerhet. Den här studien kommer som tidigare nämnt 

behandla frågan om Turkietavtalet bemöts av stöd, opposition eller neutralitet från de svenska 

riksdagspartierna. Då debatten och frågan är ny i det politiska fältet saknas tidigare forskning 

om riksdagsdebatten kring Turkietavtalet i Sverige. Dock så finns det en pågående forskning 

om det oppositionella beteendet i EU-politiken samt hur opposition framställs i den svenska 

EU-nämnden. Karlsson och Perssons nyligen publicerade artikel ”The Alleged Opposition 

Deficit in European Union Politics: Myth or Reality?’’ (2017) är en artikel som rör ämnet om 

det oppositionella beteendet inom EU-politiken och kommer därmed att följa med mig under 

uppsatsens gång. I artikeln undersöker båda författarna frågan om hur mycket samt vilken typ 

av opposition som existerar inom EU-politiken, d.v.s. EU- politiska frågor som diskuteras i 

den svenska EU-nämnden. Detta undersöks genom två operationaliseringar som både 

Karlsson och Persson redogör för (Karlsson & Persson, 2017, 1).  

Den första operationaliseringen av opposition som tas upp beskriver hur de politiska partierna 

bemöter regeringens förslag genom kritiska argument. Kritiken riktas direkt mot regeringens 

förslag till förhandlingslinje i EU-politiken. Denna typ av opposition vill främst kontrollera 

förslaget med syfte att ändra förslaget till något som den oppositionella ledningen presenterar. 

Oppositionspartier vill samtidigt ta avstånd från regeringen i syfte att komma folket närmare 

och försöka samla flera röster (Karlsson & Persson, 2017, 4). Utifrån den här tesen ges 

möjligheten att undersöka hur riksdagsledamöterna i EU-nämnden speglar kritik där man har 

varit emot Turkietavtalet, vilket anses vara den vanligaste typen av opposition.  

Den andra operationaliseringen av opposition bygger istället på teorin om kritik med 

alternativ, där riksdagsledamöterna i EU-nämnden framför alternativa lösningar till förslaget 

(Karlsson & Persson, 2017, 5). Karlsson och Persson menar att en opposition som presenterar 

alternativ är fortfarande kritisk, men att det framförs implicit. På det här viset öppnas ett 

flertal olika val i politiken då oppositionen bidrar till en mer omfattande diskussion om en 

fråga istället för att bortse från förslaget på det vis som kritik innebär, när den inte åtföljs av 

förslag av alternativa lösningar (Karlsson och Persson, 2017, 5).  
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Således är Karlsson och Perssons forskning en viktig grund för min uppsats med eftersträvan 

att undersöka huruvida Turkietavtalet stöds, utövas av en opposition eller bemöts neutralt. Om 

fallet är så att det finns en opposition är det viktigt för mig att förstå vilka typer av opposition 

det finns samt hur samtliga riksdagspolitiker i EU-nämnden tänker när de ställer sig mot 

regeringens förslag. Därmed har Karlsson och Persson hävdat att forskningen som enbart 

fokuserar på argument med kritik och kritik med alternativ inte är tillräcklig och måste därför 

kompletteras med argument som visar stöd, för att på det viset greppa den generella bilden av 

det oppositionella beteendet (Karlsson & Persson, 2017, 8).  

2.1 Tidigare forskning om politisk opposition i riksdagens EU-nämnd 

Karlsson och Persson har som tidigare nämnt undersökt det oppositionella beteendet i EU-

politiken, där de utgick från egna empiriska data. Dock så har den empiriska forskningen 

gällande opposition med kritik eller kritik med alternativ inom EU-politiken varit mindre 

omfattande bland de vetenskapliga studierna (Karlsson & Persson, 2017, 7). För att förstå hur 

Karlsson och Perssons arbete genomfördes vill jag börja med att lyfta fram författarnas fyra 

testade hypoteser inom det oppositionella beteendet. 

Den första hypotesen som redogörs i artikeln menar att det finns en mindre storlek av 

opposition i EU-politiken. Hypotesen utgår från statsvetaren Peter Mairs antagande om att 

den organiserade oppositionen inte har en större omfattning i EU-politiken (Karlsson och 

Persson, 2017, s.5). Mair menar att EU-politikens påverkan på de nationella parlamenten 

begränsar den klassiska oppositionen i den nationella nivån (Karlsson och Persson, 2017, 5). 

Därför bygger Karlsson och Perssons hypotes på Mairs tidigare forskning om den klassiska 

oppositionen, där Mair visar att den oppositionella ledningen inte har en större chans att 

påverka parlamentets förslag dels på grund av att de nationella parlamenten inte har ett lika 

stort inflytande i EU-politiken (Karlsson och Persson, 2017, 5). 

Den andra hypotesen tar upp oppositionens nedgång inom EU-politiken, vilket innebär att det 

har skapats ett oppositionellt underskott (Karlsson & Persson, 2017, 6). Mair beskrev att 

oppositionens mindre roll inom EU-politiken har gett upphov till ett legitimitetsproblem. 

Detta innebär att EU innehar förmågan att avpolitisera den nationella arenans legislativa makt 

(Mair, 2007, 8). 
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Den tredje hypotesen menar att en polity opposition kommer att öka i EU-politiken, som 

innebär en ökning av opposition med avseende på kritik direkt mot det politiska systemet. 

(Karlsson och Persson, 2017, 6). Karlsson och Persson avslutar med en fjärde hypotes som 

menar att den mest vanliga oppositionen inom EU-politiken representeras av dem EU-

skeptiska partierna (Karlsson och Persson, 2017, 6). 

Karlsson och Perssons artikel har som avsikt att studera det oppositionella beteendet från den 

svenska EU-nämnden mellan perioden 1995–2016 genom att koda ett antal utvalda protokoll. 

Författarna gjorde därmed ett urval av 180 protokoll med 6217 uttalanden från de sittande 

riksdagsledamöterna i EU-nämnden (Karlsson & Persson, 2017, 7). Forskningen gick ut på att 

koda och analysera samtliga uttalanden för att sedan undersöka det oppositionella beteendet i 

frågar som rör EU-politiken. Karlsson och Persson kopplar sin frågeställning till de ovan 

nämnda hypoteserna som presenteras i artikeln.  

Utifrån den första hypotesen kom de fram till att hälften av alla riksdagsledamöternas 

oppositionella uttalanden i EU-nämnden anses vara kritik medan den andra hälften utgör flera 

uttalanden med alternativ (Karlsson & Persson, 2017, 8). Således innebär det att den första 

hypotesen, som beskrev att det finns en liten opposition i EU-politiken, inte får stöd då den 

motbevisar det faktiska resultatet.  

Den andra hypotesen karaktäriseras av ett allt mindre oppositionellt beteende som enligt 

författarna kommer minska över tid. Utifrån Karlsson och Perssons resultat från hypotesen 

stämmer det inte heller. Det visar sig att den forskning och de siffror författarna får fram efter 

sin testade hypotes tyder på att oppositionens roll i EU-nämnden stiger snarare än sjunker 

(Karlsson & Persson, 2017, 9). Enligt den tredje hypotesen skulle mängden polity opposition 

öka genom tiden. Resultaten visar en ökning, där en polity opposition ansågs mest central 

mellan perioden 2002–2006. Men strax därpå sjönk denna typ av opposition till sin lägsta 

nivå mellan perioden 2006–2010 (Karlsson och Persson, 2017, 10). Även den tredje 

hypotesen visar inget fullkomligt stöd enligt de resultaten och siffror som presenteras i 

forskningen. Författarnas sista och fjärde hypotes menar att den främsta oppositionen inom 

EU-politiken representeras av EU-skeptiska partier. Enligt de resultaten som författarna 

redogör för finns det en högre andel opposition från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

Moderaterna (Karlsson och Persson, 2017, 11). Dessa tre partier anses ha en mild skepticism 

mot EU, medan den hårda skepticismen karaktäriseras av Sverigedemokraterna.  
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Karlsson och Persson framhävde att Sverigedemokraternas framgång ökade sedan partiets 

inträde i riksdagen år 2010 (Karlsson och Persson, 2017, 11). Resultatet visar därmed att 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet stod bakom de flesta uttalandena med utövad polity 

opposition. Det här innebär att Karlsson och Perssons fjärde hypotes visar stöd i linje med de 

presenterade resultaten som bevisar att EU-skeptiska partier utövar den större delen av 

opposition (Karlsson & Persson, 2017, 12). 

Karlsson och Persson menar slutligen att det finns mer opposition inom EU-politiken än 

förväntat, därför anses det oppositionella underskottet vara en myt snarare än en verklighet 

(Karlsson & Persson, 2017, 1). Trots att de flesta resultaten visade en annorlunda bild än de 

presenterade hypotesen anser Karlsson och Persson att studier från den svenska EU-nämnden 

inte är tillräcklig för att uppnå ett trovärdigt resultat. De menar att studien bör verifieras 

genom mer forskning från EU:s andra medlemsländer (Karlsson & Persson, 2017, 14). Om 

studier från andra medlemsländer ger lika resultat, menar Karlsson och Persson att det inte 

innebär att vi ska sluta oroa oss för oppositionens roll inom EU-politiken. Författarna 

förklarar att det oppositionella beteendet skiljer sig emellertid mellan samtliga politiska 

system (Karlsson & Persson, 2017, 14). 

3. Undersökningens design 

3.1 Val av fall: Turkietavtalet 

Flyktingsituationen karaktäriserades av en kris under år 2015 när Europa var mitt uppe i den 

största flyktingströmmen i modern tid. Av dessa flyktingar hamnade omkring 162 000 

människor i Sverige vilka upplevde en av Sveriges generösa flyktingmottaganden 

(Migrationsverket, 2015). Men när regeringen erkände att flyktingkrisen även har blivit en 

kris i Sverige som inte längre kunde bedriva en generös flyktingpolitik öppnades beslut som 

skulle slå hårt mot Sveriges humanitära stormakt. Debatten om flyktingpolitiken tog bland 

annat upp diskussionen om de svenska kommunernas hantering av flyktingmottagandet som 

bedömdes vara otillräcklig under denna period (Sveriges Television, 2015). Mitt fall blir 

därför viktig i den svenska flyktingpolitiken i frågan huruvida Sveriges godkännande av 

Turkietavtalet möjligen skulle förändra det solidariska mottagandet. Som följd av 

förändringen i den humanitära flyktingpolitiken är det relevant att undersöka 

argumentationerna i den svenska politiska kontexten för att utreda varför flyktingkrisen blev 

en svårlöst fråga även i Sverige, som historiskt enbart har visat en generös flyktingpolitik. 
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Genom Turkietavtalet skulle takten i det svenska mottagandet möjligen trappas ned. 

Regeringen skulle inte heller undkomma all möjlig opposition med framförd kritik eller kritik 

med alternativ, där flera partier i EU-nämnden diskuterade oron över Turkiets hantering av de 

mänskliga rättigheterna. Detta skulle innebära en förväntan av mer opposition av kritik och 

alternativ i den svenska EU-nämnden om man jämför med de övriga länders EU-utskott under 

förutsättningarna att dessa länder tagit emot färre flyktingar och drivit en mindre humanitär 

linje i flyktingkrisen.  

I mitt fall kan det därför konstateras att den svenska EU-nämnden ses som ett most-likely fall 

som gav upphov till en parlamentarisk opposition mot Turkietavtalet, vilket innebär att ett 

EU-land – såsom i Sverige - med kritik eller kritik med alternativ är mer sannolik än i andra 

länder inom EU. 

3.2 Metod 

Rent metodologiskt har jag dels valt att göra en kvalitativ innehållsanalys där jag läser och 

tolkar olika textformer i den svenska debatten om Turkietavtalet, och dels en kvantitativ 

innehållsanalys där jag mäter förekomsten av opposition, stöd och neutralitet utifrån ett 

kodningsschema. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar bland annat till en form av 

textanalys där ingenting räknas eller mäts. Metoden som denna analyserar istället av 

innehållet i olika former som exempelvis debatter, protokoll, böcker och artiklar (Bergström 

& Boréus, 2012, 50). I mitt fall kommer texter som protokoll, debatter och artiklar vara de 

mest övergripande materialen för den kvalitativa textanalysen. Beckman menar att den 

kvalitativa textanalysen har styrkan att förmedla mycket information om ett litet antal 

observationer, vilket är att föredra om det är ett litet materialomfång (Beckman, 2005, 44). 

Möjligheten till en textanalys ger mig tillfället att finna de uttalade premisserna och hur 

debatten ser ut – ges exempelvis motstridiga resonemang och vad har de i sin tur för 

betydelse? För att uppnå en god kvalitativ textanalys är jag i behov av att samla in argument 

med mest relevans för frågeställningen i syfte att tydliggöra hur debatten har sett ut i fråga om 

EU:s avtal med Turkiet.  

Däremot finns det en risk för ett reliabilitetsproblem, där en kvalitativ textanalys kan framföra 

forskarens egna reflektioner och tankar kring de granskade uttalanden. I mitt fall ska jag 

undvika denna risk genom att hålla mig neutral mot samtliga uttalanden som jag tänker 

analysera. 
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Gällande uppsatsens andra metodform, den kvantitativa innehållsanalysen, innebär det en 

mätning av förekomsten av olika teman eller analysenheter i de utvalda empiriska materialen 

(Beckman, 2005, 42). Det här betyder att man kan både mäta och räkna hur politiker står i en 

fråga. Varför denna metod är kvantitativ snarare än kvalitativ har med att resultaten kan 

presenteras i frekvenstabeller, diagram, figurer eller till och med kodningsschema som min 

uppsats ska använda sig av. Kodschemat bygger på ett analysverktyg som är högt systematiskt 

där man skapar strikta regler för vad som ska kodas samt hur dessa enheter ska tolkas 

(Bergström & Boréus, 2012, 55). Genom att man själv kan utforma sitt kodschema utifrån 

sina egna önskemål och regler, blir det således enklare att utföra schemat då den kontrolleras 

av forskaren (Beckman, 2005, 43). För att det ska bli en tydlig analysram har jag valt att dela 

in kodschemat i fyra kategorier, där jag kommer att fokusera på fyra typer av uttalanden: (1) 

opposition som utövar kritik, (2) opposition som är kritiska men samtidigt öppna för andra 

alternativ, (3) uttalanden som ger stöd och (4) uttalanden som anses neutrala. 

3.3 Materialurval 

Det empiriska material som används i denna uppsats består främst av protokoll från EU- 

nämnden där riksdagspolitikers egna uttalanden om Turkietavtalet kan läsas av skriftligen på 

Sveriges riksdags hemsida. Valet av EU-nämndens protokoll som källor föll sig naturligt då 

syftet med uppsatsen är att undersöka hur delar av debatten i riksdagens EU-nämnd ser ut 

bland politiker från de åtta riksdagspartierna. På det viset kan de diskussioner som varit mest 

centrala studeras ingående, vilket bidrar till en bättre uppfattning om hur politiker står kring 

frågan om Turkietavtalet. Användandet av EU-nämndens 11 stenografiska anteckningar är 

både relevant och tillförlitlig då dessa bygger på diskussioner och uttalanden direkt citerade 

av riksdagspolitikerna. För att använda mig av protokoll som är mest relevant till min 

frågeställning valde jag sökord som ’’Turkietavtalet’’ och ’’Turkietöverenskommelse’’, och 

på så vis gjorde jag ett urval av EU-nämndens debatter från april 2016 till december 2016. 

Nackdelen med de stenografiska anteckningarna från EU-nämndens möten handlar i stort sett 

om att det inte finns tillräckligt med uttalanden från vissa partier. 

Därför valde jag att komplettera mitt materialurval med nyhetsartiklar från de svenska 

dagstidningarna citerade av riksdagspolitiker. För att få tillgång till nyhetsartiklar med mest 

relevans för frågeställningen tog jag del av mediedatabasen Retriever. I Retriever använde jag 

mig av ”Turkietavtalet” och ’’Turkietöverenskommelse” som sökord och därefter gjorde ett 

urval av artiklar som skrevs strax efter att avtalet fastslogs den 18 mars 2016 fram tills hösten 

2017. 
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Vad som tydligt bör poängteras är att jag har gjort en avgränsning i denna del av 

materialurvalet där jag valt att enbart använda artiklar med citat av riksdagsledamöter 

alternativt företrädare eller talespersoner för partierna. Retriever i sig är betraktad som en 

pålitlig databas med många samlade nyhets- och debattartiklar från olika svenska 

dagstidningar samt utländska media. Dock har jag valt att reducera mitt materialomfång till att 

enbart använda mig av svenska dagstidningar då syftet med uppsatsen är att granska den 

svenska debatten.  

Således var användandet av Retriever en bra grund för att inhämta empiriskt material till min 

studie, där artiklarna jag använt mig av i det stora hela består av argumentationer från 

riksdagspolitikers perspektiv. Fördelen med nyhetsartiklarna är att dessa delvis besparar mig 

tid och kostnad, då stora mängder av information är tillgängligt via nätet. Däremot måste jag 

som skribent ta ansvar för eventuella felaktigheter i de utvalda sekundärkällorna. I mitt fall 

styrks de utvalda nyhetsartiklarnas trovärdighet genom att liknande argument från samma 

politiker hittas i ett flertal av de olika artiklar jag använder mig av för att greppa debatten 

kring Turkietavtalet. Primärkällorna å andra sidan har en naturlig trovärdighet därför att 

texterna är stenografiska och citerade direkt av riksdagspolitikerna.  
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3.4. Analysram 

Tabell 1: Kodschema för klassificering av uttalanden i EU-nämnden 

Typ av uttalanden Operationalisering Variabelvärde Exempel 

Opposition (kritik) Ett uttalande som 

utövar opposition 

mot regeringen/EU 

och är kritiskt med 

avseende på 

Turkietavtalet. 

1 ’’Och nej, vi kan aldrig vara 

för ett Turkietavtal som 

innebär att ungar skuts på 

väg över gränsen.’’ Christina 

Höj Larsen (V) 

Opposition (alternativ) Ett uttalande som 

utövar opposition 

mot regeringen/EU 

men föreslår andra 

alternativ med 

avseende på 

Turkietavtalet 

2 ’’Regeringen har krävt mer 

samarbete i EU. Att erbjuda 

en fristad för de människor 

som tvingas på flykt hade 

inte varit något problem för 

Europa om alla EU-länder 

hade hjälpts åt.’’ Maria Ferm 

(MP)  

Stöd Ett uttalande som 

uttrycker stöd för 

regeringen/EU med 

avseende på 

Turkietavtalet. 

3 ’’Vad gäller frågorna om 

Turkiets villkor och att det 

inte är ett bra samarbete 

anser regeringen att avtalet 

fungerar förhållandevis bra 

(…), Ann Linde (S) 

Neutralitet Ett uttalande som 

inte uttrycker en 

åsikt, man förblir 

neutral mot 

regeringen/EU med 

avseende på 

Turkietavtalet. 

4 Exempel saknas 

 



15	

	

4. Analys och resultat 
4.1 Riksdagspartiernas uttalanden i EU-nämnden –kvantitativa innehållsanalysen 

I Tabell 2 beskrivs det övergripande resultatet av de samtliga riksdagspartiernas uttalanden 

avseende på Turkietavtalet. Mönstret jag ser i tabellen är att oppositionspartierna (SD, KD, C, 

L och V) riktar mest kritik och kritik med alternativ, samt att regeringen (S & MP) och 

Moderaterna varit mest positiva till avtalet och visar på så vis stöd. Gällande de neutrala 

uttalandena kan det tydligt poängteras att inga av de samtliga partierna varit neutrala i frågan.  

 

Tabell 2:  Riksdagspartiernas uttalanden om Turkietavtalet, mellan perioden april 2016-

december 2016, i den svenska EU-nämnden. 

Parti Kritik Alternativ Stöd Neutralitet 

Sverigedemokraterna 13 1 0 0 

Moderaterna 0 1 4 0 

Socialdemokraterna 2 2  24 0 

Miljöpartiet 1 2 1 0 

Centerpartiet 9 3 2 0 

Kristdemokraterna 3 3 1 0 

Liberalerna 4 2 0 0 

Vänsterpartiet 20 1 0 0 

 

4.2 En närmare analys av de enskilda partierna –kvalitativa textanalysen 

För att göra uppsatsen strukturerad med anknytning till min frågeställning har jag valt att 

presentera resultaten genom en närmare analys av de enskilda partierna. Det här har jag 

framförallt gjort för att få en överblick av argumenten och på det viset åskådliggöra hur 

riksdagspolitikerna i EU-nämnden argumenterar. Däremot har jag sorterat upp argumenten 

och kommenterar vilken riksdagspolitiker som säger vad för att göra det lättare för läsaren att 

greppa händelseförloppet och debatten. Vad som bör poängteras är att jag inte tänker 

presentera samtliga argument, då det skulle i mitt begränsade tidsomfång vara omöjligt.  
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4.2.1 Sverigedemokraterna 

Den 15 april 2016 hölls ett av EU-nämndens första sammanträden efter Turkietavtalet 

klubbades. Avtalet kritiserades av Sverigedemokraterna då ett flertal riksdagspolitiker tydligt 

resonerade hur det kan medföra till större risker. Pavel Gamov (SD) framhävde exempelvis att 

avtalet inte är något som partiet skulle stå bakom: 

Avtalet med Turkiet är något som vi från Sverigedemokraterna har vänt oss väldigt starkt emot 

av en rad olika skäl, inte minst för att det handlar om utpressning och kohandel. Det har också 

funnits avtal tidigare som dock inte har respekterats (Protokoll 2015/16:39, Anf. 103). 

Därefter poängterade Gamov (SD) för sina riksdagskollegor att avtalet fungerade mindre bra, 

eftersom att flera flyktingar valde att leta efter nya resvägar: 

Nu har vi ändå det här avtalet på plats, och vi ser att det inte fungerar. Vi hade en överläggning 

här tidigare med utrikesministern då vi också var inne lite grann på det här området. Men jag 

tror att det bara är en dag som det här har fungerat i praktiken. Nu ser vi dessutom att 

migrationsrutten läggs om till Libyen och vidare till Italien (Protokoll 2015/16:39, Anf.103). 

Vidare sammanfattades Gamovs (SD) ståndpunkt i EU-nämndens sammanträde den 15 april 

med förslaget att inrätta nya gränskontroller i hela transitkedjan snarare än i vissa 

medlemsstater: 

Vi måste också inrätta inre gränskontroller i hela transitkedjan och inte endast i vissa 

medlemsstater. Utan Schengenvisum borde inte migranterna släppas över gränsen från till 

exempel Kroatien till något annat EU-land (Protokoll 2015/16:39, Anf.103). 

Hittills driver Sverigedemokraterna en kritisk opposition med avseende på Turkietavtalet, då 

partiet argumenterade mot en internationell förhandling. Gamov upprepade sina resonemang 

där han menade att avtalet inte har en välfungerande process, oavsett hur EU och regeringen 

ser på det: 

Vi från Sverigedemokraterna har varit emot det här avtalet med Turkiet. Vi befarar att avtalet 

snarare bara kommer att flytta rutten för människosmugglarna från Turkiet–Grekland till 

exempelvis Libyen–Italien (Protokoll 2015/16:39, Anf.9). 

Avtalet med Turkiet är väldigt olyckligt. Det innebär att Turkiet har kunnat utpressa EU, 

inklusive Sverige som en av medlemsstaterna. Det här kommer inte att vara någonting som 

håller i längden. Vi har redan sett att avtalet inte fungerar i praktiken. Jag tror att det fungerade 

en enstaka dag. Vi ser nu att man endast ändrar rutten till Libyen–Italien för vidare färd till 

Tyskland och Sverige. Det turkiska avtalet kommer inte att fungera (Protokoll 2015/16:39, 

Anf.9). 
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Argumenten av Gamov kan möjligen kopplas till Karlsson och Perssons definition av kritik 

som framförs direkt mot regeringens förslag. Liknande argument som Gamov redogör för har 

även hittats bland Paula Bielers (SD) uttalanden som ställde sig negativt till avtalet. I likhet 

med Gamov uttalade Bieler, under EU-nämndens sammanträde den 20 juni 2016, att 

Turkietavtalet inte är en hållbar lösning med den risken att flera flyktingar, som valde att fly 

via Turkiet, kommer söka sig till andra vägar: 

Avtalet mellan EU och Turkiet ser ut att vara på väg att kollapsa innan det fullt ut 

implementerats. Samtidigt kommer allt större mängder migranter från Libyen. Inte minst i ljuset 

av att det enorma mottagande som vi har haft under de senaste decennierna redan har påverkat 

våra system måste vi se till att Sverige inte längre framstår som ett attraktivt land att ta sig till – 

kosta vad det kosta vill och oavsett vad som väntar här (Protokoll, 2015/16:123, Anf.2). 

Två dagar efter Bielers anförande avseende på flyktingfrågorna argumenterade Johnny 

Edlund (SD), den 22 juni 2016, i samma riktning som sina partikollegor. Enligt Edlund är det 

bra med någon form av ordning i flyktingströmmen, med undantaget av att avtalet är i 

samarbete med Turkiet. Edlund menade att avtalet inte bör samarbetas med Turkiet då det 

grundar sig på att Turkiet både tar EU och Sverige som gisslan: 

Vad gäller Turkiet är det bra att vi har någon form av ordnad hållning i frågan om 

migrationsströmmarna. Många passerar ju Turkiet, men inte under Turkiets villkor. Detta har vi 

framfört tidigare, och vi står fast vid det (Protokoll, 2015/16:50. Anf. 67). 

Nu är ju regeringens uppfattning att vi ska ha ett långsiktigt hållbart samarbete, men vi kan inte 

ha ett samarbete som grundar sig på att Turkiet tar EU och Sverige som gisslan på det sätt som 

har skett under denna process. Jag hänvisar till våra tidigare uttalade ståndpunkter avseende den 

frågan (Protokoll, 2015/16:50. Anf. 67). 

Vid ett senare sammanträde, den 7 december, lyfte Marcus Wiechel (SD) partiets mål att inte 

förhandla med andra länder via EU. Wiechel menade å andra sidan att en förhandling bör ske 

direkt från Sverige där man inte blandar in EU i frågan om flyktingkrisen: 

Vi kan alltid förhandla med Turkiet och försöka göra situationen enklare för oss. Men problemet 

är egentligen inte om EU ska göra det eller inte, utan det här är någonting som vi som land kan 

göra. Vi kan ha enskilda förhandlingar med Turkiet. EU är egentligen fel nivå, skulle jag säga, 

att sköta de här förhandlingarna på (Protokoll, 2016/17:41, Anf. 99). 
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Kritiken baserar sig för det mesta på partiets tankar kring Sveriges medlemskap i EU, där 

partiet implicit förmedlar om att dessa beslut ska och bör föreslås på en nationell basis. 

Sverigedemokraterna är således eniga i frågan om att Turkietavtalet inte är en bra lösning, då 

dem nämnda riksdagspolitikerna visar oron över att flyktingarna söker sig till andra resvägar. 

Partiets syn på Turkietavtalet har bemötts av ett oppositionellt beteende med kritik direkt mot 

regeringen och EU. Karlsson och Persson tar även upp Sverigedemokraternas position i EU-

nämnden i sin forskning, där det tydligt framgår att SD står bakom de flesta kritiska 

argumenten (Karlsson & Persson, 2017, 11). Detta visas även i denna studie, om man tittar 

närmare på Tabell 2 presenteras det totalt 13 kritiska argument och 1 kritik med alternativ 

från de granskade protokollen. 

4.2.2 Moderaterna 

Moderaterna har däremot byggt en mer positiv inställning till Turkietavtalet, då flera 

ledamöter menade att liknande avtal kan hjälpa flyktingar ur ett långsiktigt perspektiv. Johan 

Forssell (M) förklarade under sammanträdet den 20 juni 2016 att avtalet med Turkiet anses 

nödvändig för att inte riskera någon upprepning av den flyktingströmmen som inträffades 

under hösten 2015: 

Fortfarande är det dock väldigt osäkert hur samarbetet mellan EU och Turkiet kommer att 

utvecklas. Drivkrafterna för människor att ta sig till Europa, med eller utan asylskäl, är 

fortfarande mycket starka. Utan ett samarbete skulle vi riskera en upprepning av det som hände 

förra hösten, det vill säga att så många människor söker sig till Sverige på så kort tid att det blir 

svårt att ens lyckas ge tak över huvudet till alla (Protokoll, 2015/16:123, Anf. 1). 

Som framgår av det anförda föreligger ett tydligt stöd för avtalet. Forssell (M) poängterade att 

flera asylsökanden som söker till Sverige under en kort tid inte kommer få den hjälpen de 

behöver om vi inte godkänner Turkietavtalet. Forssell menade att Sverige inte har den fulla 

mottagningskapaciteten, att varken hantera eller behandla det enorma antalet flyktingar på 

samma gång: 

Som jag har sagt flera gånger i den här kammaren är det viktigt att Sverige harmoniserar sina 

regler med övriga EU: s. Det kan tyckas svårt, men jag tror att alternativet är ännu svårare. Att 

stå kvar vid betydligt generösare asylregler än vår omvärld skulle snabbt riskera att försätta 

Sverige i en problematisk situation (Protokoll, 2015/16:123, Anf.1). 

Forssell (M) ansåg således att det krävs ett avtal med Turkiet för att på längre sikt hantera 

flyktingströmmen. Ulrika Karlsson (M) argumenterade i samma riktning som Forssell under 

sammanträdet den 13 maj 2016. Karlsson menade att partiet är för ett Turkietavtal: 
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Nåväl, vi tycker att överenskommelsen med Turkiet var viktig att nå, och vi välkomnar att man 

nådde den. Vi anförde att det är viktigt att vi står på två ben samtidigt, alltså att vi gör två saker 

samtidigt: att man når en överenskommelse med Turkiet och ser till att den implementeras och 

efterlevs samtidigt som man fortsätter att föra fram kritik mot Turkiet när det är befogat, bland 

annat när det gäller yttrandefrihet och pressfrihet (Protokoll, 2015/16:43 Anf. 66). 

Vi tycker att det är viktigt att man värnar om mänskliga rättigheter och att man ligger på Turkiet 

i den delen (Protokoll, 2015/16:43, Anf. 87). 

Karlsson (M) framhävde tillslut vikten av de mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten och 

pressfriheten. Hon menade att dessa grundvärderingar brister i det turkiska samhället och 

uppmanade regeringen att framhålla dessa värderingar för att se till att avtalet mellan EU och 

Turkiet implementeras och efterlevs. I kontrast till Karlssons kollega Forssell ligger fokuset 

bland Karlssons argument på mänskliga rättigheter. Enligt mig kan detta kopplas till kritik 

med alternativ då Karlsson tydligt rekommenderade regeringen att bearbeta insynen i 

hanteringen av flyktingarna. Under sammanträdet den 15 april 2016 lyfte Karlsson samma 

argument där hon ställde frågan om den internationella rätten: 

Sedan är det frågan om stödet till Turkiet och stödet till Grekland. Nu berättade 

migrationsministern lite mer om stödet än vad vi har fått höra tidigare. Det är bra att 15 personer 

från Migrationsverket finns på plats. En grundläggande fråga är internationell rätt, alltså att ha 

rätt att få sin sak prövad i Grekland (Protokoll, 2015/16:39, Anf.105). 

Debatten har dels innefattat argument yttrade av både Forssell och Karlsson, där båda 

ledamöterna var eniga i frågan om att Turkietavtalet anses bidra till en hållbar lösning. 

Karlsson (M) betonade därutöver att avtalet måste implementeras och efterlevas korrekt för 

att vara i enlighet med den internationella rätten. Men rent generellt kategoriseras argumenten 

som stöd till regeringen. Enligt den kvantitativa analysen tycks Moderaterna stå som mest 

under variabelvärdet (3) med totalt 4 argument som visar stöd för avtalet. I kontrast till SD:s 

uttalanden är Moderaternas argument färre och därmed inte lika återkommande. Karlsson och 

Persson skulle möjligen resonera detta resultat som något vanligt, då oppositionspartierna har 

en starkare röst i debatter som dessa vilket framgick i den tidigare forskningen avseende på 

det oppositionella beteendet (Karlsson & Persson, 2017, 13). Samtidigt tolkar jag Karlssons 

(M) argument som delvis kritik med alternativ, eftersom att riksdagspolitikern inte kritiserar 

avtalet utan det är Turkiets syn och hantering av de mänskliga rättigheterna som kritiseras.  
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4.2.3 Socialdemokraterna 

Likt Moderaterna har Socialdemokraterna varit positivt inställda till avtalet. Regeringschefen 

Stefan Löfven (S) förhandlade tillsammans med de övriga stats- och regeringschefer och 

Turkiet om avtalet i Europeiska Rådet. Partiet har varit avsevärt eniga i frågan om 

Turkietavtalet där ett flertal politiker argumenterade på samma grunder. Den 15 april 2016 

inledde utrikesministern, Margot Wallström (S), mötet med en kort introduktion gällande 

avtalets innebörd samt hur den kan utvecklas. Wallström lyfte exempelvis upp avtalets syfte 

att skydda flyktingarna och införa rätten till individuell asylprövning: 

I diskussioner inom EU betonar vi från svensk sida vikten av att överenskommelsen med 

Turkiet, när den nu genomförs, följer internationella normer och regelverk, till exempel vad 

gäller adekvat skydd och levnadsvillkor för migranter och rätten till individuell asylprövning 

(Protokoll 2015/16:39, Anf.4). 

Wallström (S) betonade samtidigt problematiken med Turkietavtalet. I samma linje som 

Karlsson (M) lyfte utrikesministern upp Turkiets roll kring dem mänskliga rättigheterna och 

demokratin: 

Turkiets roll är fortfarande besvärlig. Vi kan se hur skyddet för mänskliga rättigheter i Turkiet 

har blivit allt sämre. Det har varit en rad incidenter som inte direkt stärker förtroendet för 

Turkiets roll när det gäller skyddet för mänskliga rättigheter och demokratin. Men vi är där vi är. 

Vi har ett avtal, och det gäller nu att implementera det. Det är vår roll att trycka på för att det ska 

ske på allra bästa sätt. Vi har där inget val. Vi sitter med den här uppgörelsen, och vi måste se 

till att den implementeras (Protokoll 2015/16:39, Anf.11). 

Även Yilmaz Kerimo (S) uttryckte sitt stöd med argumentet att det inte finns andra alternativa 

lösningar som skulle minska flyktingarnas farliga rutter: 

Jag är glad och rörd över många människors humanism och engagemang. Men tyvärr måste vi i 

dag fatta tuffa men nödvändiga beslut för att kunna hantera situationen, som annars blir ohållbar. 

(Protokoll, 2015/16:123, Anf.23) 

Vidare poängterade Kerimo migrationspolitikens generositet och att tider som dessa inte gör 

det möjligt för regeringen att leva upp till en generös migrationspolitik. Samtidigt menade 

Kerimo att Sverige måste ställa alltmer krav på andra länder så att dem på samma sätt som 

Sverige tar ett större ansvar: 
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Vår migrationspolitik ska vara generös och ansvarstagande. Men Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har varnat för att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av 

ansträngningen. Därför måste vi ställa krav på att andra länder också̊ tar sitt solidariska ansvar. 

Just nu pågar ett arbete inom EU för att få en långsiktigt hållbar lösning där EU:s länder 

solidariskt delar på ansvaret för de asylsökande som söker sig till Europa (Protokoll, 

2015/16:123, Anf.23). 

Morgan Johansson (S), regeringens dåvarande migrationsminister, argumenterade olikt sina 

partikamrater även om de visserligen stod för samma åsikt. Under sammanträdet den 20 juni 

2016 lyfte Johansson upp behovet av ett avtal med Turkiet:  

Vad hade hänt om vi inte hade infört gränskontroller, om vi inte hade infört id-kontroller, om vi 

inte hade fått Turkietavtalet och om vi inte hade arbetat fram den nya lagen? Vad hade då hänt 

under våren? Vi hade mycket väl kunnat ha ett läge där 8 000–10 000 människor hade kommit i 

veckan och 1 000 skolklasser på fyra månader (Protokoll, 2015/16:123, Anf.45). 

Vid ett senare tillfälle, den 2 december 2016, bekräftade Johansson att Turkietavtalet har varit 

en bra lösning för EU, då det bidrar till en större kontroll över flyktingarnas liv och säkerhet: 

EU-Turkiet uttalandet har ändå inneburit att vi har fått kontroll över situationen och att tusentals 

människoliv sparas. Vi måste också se till att bidra med pengar till flyktinglägren i Turkiet. Att 

häva avtalet skulle innebära stora humanitära problem. (Protokoll, 2016/17:15 Anf.104) 

Ann Linde (S), Sveriges EU-minister, resonerade i samma linje som Johansson avseende på 

Turkietavtalet. Den 22 juni 2016 hölls ytterligare ett av EU-nämndens sammanträden, där 

Linde framhävde regeringens positiva inställning till avtalet: 

Vad gäller frågorna om Turkiets villkor och att det inte är ett bra samarbete anser regeringen att 

avtalet fungerar förhållandevis bra, även om utvecklingen i Turkiet naturligtvis är problematisk 

som sådan (Protokoll, 2015/16:50, Anf.70). 

Linde (S) använde begreppet förhållandevis bra och markerade i sitt argument att avtalet 

uppfattas vara bra, trots att Turkiet inte anses ha en väl inrikespolitisk utveckling. Därutöver 

styrkte Linde sitt argument genom bekräftelsen av avtalets enlighet med den internationella 

rätten:   

Jag tror inte att vi kommer att begära ett särskilt uttalande om det, utan som det står i förslaget 

kommer vi att understryka att allt som gäller avtalet med Turkiet ska ske enligt internationella 

regler inom EU och så vidare (Protokoll, 2015/16:50, Anf.76). 
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Sveriges statsminister, Stefan Löfvens (S), uttalanden framgick inte i de första protokollen 

som jag granskade. Det var inte fram tills den 28 juni 2016 Löfven argumenterade i likhet 

med Linde, att flyktingströmmen har visat framsteg i förhållandet till Turkietavtalet trots sina 

brister: 

Syftet med avtalet ser just nu ut att uppnås. Den irreguljära migrationen har minskat, och den 

livsfarliga flyktingsmugglingen från Turkiet har i stort sett upphört (Protokoll, 2015/16:51, 

Anf.2). 

I förslaget till slutsatser slås det fast att problemet inte är löst. Vi ser fortfarande strömmar av 

människor som flyr. Det är ingen som har någon illusion om att detta är löst, men just 

människosmugglingen mellan Turkiet och Grekland har avtagit. Det förekommer fortfarande, 

men det är ett helt annat antal människor nu (Protokoll, 2015/16:51, Anf.14). 

Men trots att statsministern var positivt inställd till Turkietavtalets framsteg, oroade Löfven 

sig för Turkiets inhemska politik och utveckling: 

Regeringen är fortfarande bekymrad över den alltmer negativa inrikespolitiska utvecklingen i 

Turkiet. Det gäller situationen för yttrandefriheten och rättsstatsprinciperna, liksom utvecklingen 

i de sydöstra delarna av Turkiet och situationen för kurderna (Protokoll, 2015/16:51, Anf.2). 

Två dagar efter Löfvens inledande uttalanden om regeringens syn på Turkietavtalet 

bekräftade regeringen, den 30 juni 2016, att avtalet syftade till att rädda liv. Löfven menade 

att en överenskommelse med Turkiet ska stoppa att alltfler människor drunknar i Medelhavet: 

När det gäller migrationspolitiken kom Turkietavtalet till för att få stopp på att människor 

drunknar i Medelhavet. Det är fruktansvärda öden (Protokoll, 2015/16:52, Anf.14). 

Efter en granskning av partiets samtliga uttalanden från de utvalda protokollen kan man 

konstatera att det råder stöd från partiet. Riksdagspolitiker som Löfven, Linde och Johansson 

har tillsammans bekräftat samarbetet mellan EU och Turkiet som en bra lösning. I samma 

linje har Socialdemokraterna tagit upp eventuella nackdelar som grundar sig på Turkiets 

inrikespolitiska utveckling, därför är det enligt partiet viktigt att man granskar och utvärderar 

Turkiets hantering av flyktingarna. Det tycks finnas en enig koppling mellan Tabell 2 och den 

kvalitativa analysen med totalt 24 uttalanden som visar stöd för avtalet. Med tanke på att 

partiet motsvarar regeringen så faller dessa argument naturligt, då regeringen har behovet att 

försvara det diskuterade förslaget från all möjlig opposition.  
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4.2.4 Miljöpartiet 

Miljöpartiet argumenterade i samma riktning som Socialdemokraterna med påståendet att 

risken för flera dödsfall inte är lika hög. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria 

Ferm bekräftade detta i sitt anförande den 20 juni 2016. Ferm (MP) menade att regeringen 

kräver mer samarbete inom EU: 

Regeringen har krävt mer samarbete i EU. Att erbjuda en fristad för de människor som tvingas 

på flykt hade inte varit något problem för Europa om alla EU-länder hade hjälpts åt (Protokoll, 

2015/16:123, Anf.24). 

Ferms (MP) uttalanden syns därutöver i en tidigare intervju med Sydsvenskan den 3 april 

2016, hon intygade att det var rätt av statsministern att stödja Turkietavtalet. Ferm tyckte 

samtidigt att det är viktigt att Sverige är med och värnar om den internationella asylrätten: 

Det är oroande vad EU:s avtal med Turkiet kan leda till. Just därför är det viktigt att Sverige är 

med och värnar asylrätten. En förutsättning för Stefan Löfven att godkänna avtalet var att den 

turkiska regeringen skulle respektera internationell rätt (Sydsvenskan, Lönnaeus, 2016). 

I en annan artikel från Sveriges Radio den 3 april visar det sig att det har varit hård kritik 

inom Miljöpartiet mot Turkietavtalet. Med skälen av partiets interna oenighet föreslog 

Miljöpartiet en FN-konferens om asylrätten och den hotande situationen för samtliga 

flyktingar: 

Sverige har varit en väldigt viktig faktor i de här förhandlingarna, just för att driva på för att 

respektera en internationell rätt och rätten till individuell prövning (Sveriges Radio, Eriksson, 

2016). 

Vid ett senare tillfälle tog Ferm ytterligare upp argumenten om att flera länder behöver 

hjälpas åt i en situation som denna. Den 7 december 2016 krävde Ferm en ökning av den 

säkerhetspolitiska aspekten gentemot de flyktingar som inte fick möjligheten att lämna 

Syrien. I liknande argument presenterade Ferm (MP) därför kritik med alternativ, där hon 

yrkade ett mer restriktivt ansvarstagande inom EU: 

EU:s medlemsstater började förra hösten genomföra en mer restriktiv politik. Det var många 

medlemsstater som gjorde det. De införde gränskontroller, och sedan slöts avtal med Turkiet. 

Det var efter det som länderna i närområdet började stänga sina gränser mot Syrien. Människor 

kom helt enkelt inte vidare för att andra länder inte hjälpte till (Protokoll, 2016/17:41, Anf. 125). 
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Nu är människor istället fast i Syrien i krig och kan inte ta sig ut. Det som skulle förändra 

situationen och möjligheten för de människorna att ta sig ut ur kriget är om fler länder hjälpte 

till. Det är därför som vi arbetar hårt med att försöka få till ett gemensamt ansvarstagande inom 

EU (Protokoll, 2016/17:41, Anf. 125). 

Det förekom inte tillräckligt med uttalanden från Miljöpartiet i frågan om Turkietavtalet vilket 

kan läggas märke till i Tabell 2. Den kvantitativa analysen visar att Miljöpartiet står bakom 1 

argument med stöd, 1 kritiskt uttalande och slutligen 2 kritik med alternativ. Dock så har 

Maria Ferm (MP) gjort det tydligt att partiet följer samma riktning som Socialdemokraterna. 

Därutöver har Ferm diskuterat vikten av de mänskliga rättigheterna och en efterlevnad av den 

internationella rätten. Trots att stödet verifierades av Miljöpartiet har Ferm vid ett annat 

tillfälle diskuterat oron och osäkerheten i Syrien. Ferm menade att den yttre säkerheten är lika 

viktig som den inre säkerheten. För att upprätthålla detta så behöver flera länder samarbeta 

och utbyta information för att underlätta flyktingarnas situation. Liknande argument skulle 

möjligen kategoriseras som kritik med alternativ, då Ferm implicit går mot avtalet.  

4.2.5 Centerpartiet 

Turkietavtalet har väckt flera frågor från Centerpartiet, där ett flertal riksdagspolitiker varit 

tydliga med att asylrätten ska gå hand i hand med de mänskliga rättigheterna. Eskil 

Erlandsson (C) argumenterade den 20 maj 2016 mot Turkietavtalet och ansåg inte att avtalet 

innebär ha en långsiktig lösning. Det verkar inte relevant för detta sammanhang som: 

Jag har bara ett försynt påpekande om det skriftliga material som vi har fått där står det att 

regeringen hoppas att överenskommelsen med Turkiet kommer att bidra till en långsiktig 

lösning. Jag tror att vi ska undvika orden ”långsiktig lösning” i de här sammanhangen när det 

gäller avtalet med Turkiet. Jag ser det som en väldigt kortsiktig lösning, faktiskt. Jag tror att vi 

kan vara överens om att undvika den formuleringen i framtiden (Protokoll, 2015/16:44, Anf.44). 

Därutöver har Johanna Jönsson (C), partiets migrationspolitiska talesperson, talat implicit mot 

avtalet och ansåg det som ett brott mot de mänskliga rättigheterna: 

Jag blir rätt ofta beskylld för att vara naiv och verklighetsfrånvänd. Men låt mig vara väldigt 

tydlig. Att tro att det i dagsläget finns ett humant sätt att minska antalet som söker skydd i 

Sverige, det är naivt. Att tro att andra kommer att göra mer för att Sverige gör mindre, det är 

orealistiskt. Att tro att världen blir bättre för svenska medborgare eller för någon annan för att 

man slutar respektera mänskliga rättigheter, det är verklighetsfrånvänt (Protokoll, 2015/16:123, 

Anf.3). 
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Vid samma tillfälle argumenterade Staffan Danielsson (C) i en avvikande mening som sin 

kollega Jönsson (C), där han menade att Centerpartiet inte får hans stöd i frågan om 

flyktingströmmen. Danielsson framhävde att det finns en risk att Sverige hamnar i en ohållbar 

situation om EU öppnar sina dörrar för samtliga flyktingar: 

Jag kan tyvärr inte stödja mitt partis linje eftersom jag anser den orealistisk. Skulle EU:s försök 

att hejda asylsökande vid EU:s gränser, vilket jag ser som långt allvarligare än id-kraven vid 

Öresund, bryta samman skulle Sverige åter kunna befinna sig i den ohållbara situationen från i 

höstas. Det finns tyvärr gränser för hur stor del av världens människor på flykt som just Sverige, 

med 2 procent av EU:s befolkning, kan ta emot (Protokoll, 2015/16:123, Anf.46). 

Vidare riktade Danielsson kritik mot sina partikollegor, med argumentet att det skulle vara 

omöjligt för Sverige att ta emot alltfler människor: 

Jag anser att Centerpartiet tar stora politiska risker genom att tillsammans med endast 

Vänsterpartiet driva en så radikal linje som partiet nu gör. Den linjen är inte alls fri invandring 

utan fortsatt reglerad invandring men helt visst generösare för asylsökande än den 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet står för. Jag står självfallet för att Sverige ska vara en 

stormakt i humanitärt bistånd och ta emot människor på flykt efter sin förmåga. Men det finns 

gränser för vad Sverige mäktar med (Protokoll, 2015/16:123, Anf.47). 

Hittills har jag hittat argument som anses innefatta interna kritik i partiet gällande 

Turkietavtalet, exempelvis Danielsson som inte följde samma partilinje med sina kollegor. 

Men det finns en röd tråd bland samtliga riksdagspolitiker i partiet, då man ändå betonade 

frågan om mänskliga rättigheter och hur väl man måste värna om flyktingarnas trygg- och 

säkerhet.   

Kerstin Lundgren (C) tyckte å andra sidan att Turkietavtalet måste väcka insynen om 

huruvida man efterlever de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten. Lundgren 

argumenterade den 16 september 2016 för en oroad inrikespolitisk situation i Turkiet och var 

således tveksam till att landet skulle kunna leva upp till avtalet i relation till de mänskliga 

rättigheterna: 

Det är klart att frågan om Turkiet är intressant. Det handlar då inte bara om avtalet utan också 

om hur man lever upp till avtalet när det gäller mänskliga rättigheter, rättssäkerhet i landet och 

möjligheten att sända människor till Turkiet. Det har blivit ytterligare en utmaning med tanke på 

det sätt som den turkiska ledningen har hanterat situationen (Protokoll, 2016/17:2. Anf. 10). 
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Jönsson (C) stod bakom de flesta uttalandena gällande Turkietavtalet. Under ett senare 

sammanträde, den 7 december 2016, menade Jönsson att hon inte var nöjd med Turkiets 

inhemska politik samt de kraven Turkiet har lagt fram för att fastställa ett avtal med EU: 

(…) Vi är också̊ i en situation där Erdoğan har uttalat att om han inte får mer resurser och om 

inte EU ger honom ytterligare makt och möjlighet att påverka kommer han att bryta avtalet som 

har ingåtts och låta personer åka över till EU igen (Protokoll, 2016/17:41, Anf. 98). 

Vidare argumenterade Jönsson om att avtalet inte har medfört till några bättre förändringar, 

istället riskerades människor att hamna i en värre situation än vad den redan var: 

Det här är verkligheten – så ser den ut. Det går inte att bygga ett hittepåsystem, fluffa runt lite 

och säga att länderna i närområdet ska fixa det här. De gör ju uppenbarligen inte det. De stänger 

in folk där människor bombas, flyr från vidriga terroristsekter och så vidare (Protokoll 

2016/17:41, Anf. 100). 

De presenterade argumenten visar en förtydligad bild på hur Centerpartiet tyckte i frågan om 

Turkietavtalet och kan samtidigt kopplas till den kvantitativa analysen. Enligt Tabell 2 finns 

det totalt 9 kritiska uttalanden, 3 kritik med alternativ och 2 argument som visar stöd för 

avtalet. Flera partikollegor visade sin kritik mot avtalet samt har lagt fram eventuella 

alternativ för att bevara de mänskliga rättigheterna. Jönsson, Erlandsson och Lundgren är 

exempel på riksdagspolitiker som har i varje argument pratat om de mänskliga rättigheterna 

och kravet av att den internationella rätten efterlevs. Därutöver har Danielsson argumenterat i 

en annan riktning, där han menade att Sverige inte klarar av att ensamt hantera och husera 

tusentals flyktingar. Som ovanstående kommentarer gällande kopplingen till den tidigare 

forskningen skulle jag vilja påstå att Centerpartiets uttalanden anses ha ett övergripande 

oppositionellt beteende. Partiets samtliga argument är flera och detta tolkar jag som något 

vanligt då partiet representeras av en opposition.  
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4.2.6 Liberalerna 

Flera riksdagspolitiker i Liberalerna har varit negativa inställda till avtalet, eftersom att 

Turkiet inte anses värna om de mänskliga rättigheterna. Det här framgår även bland 

Liberalernas uttalanden i den svenska EU-nämnden. Den 15 april 2016 kritiserade Tina 

Acketoft (L) Turkiets hantering av de mänskliga rättigheterna:  

Vi tycker att Turkiet behandlar de mänskliga rättigheterna på ett mycket tveksamt sätt. Detta var 

vår garant för att det verkligen skulle finnas en trovärdighet i avtalet så som det var utformat 

(Protokoll, 2015/16:39, Anf.10). 

Vi tycker till exempel också att det är väldigt olyckligt att man nu öppnar kapitel 33 till 

förhandling med ett land som uppenbarligen bryter mot de mänskliga rättigheterna (Protokoll 

2015/16:39, Anf. 10). 

Acketoft var tydlig med sina argument gällande de mänskliga rättigheterna, där hon 

säkerställde att regeringen skulle inkomma med kontinuerliga utvärderingar om avtalet: 

Det skulle ske en uppföljning varje månad för att se till att Turkiet verkligen följer de 

internationella åtagandena när det gäller mänskliga rättigheter och så vidare. Frågan är om vi vet 

när en sådan uppföljning kommer att ske (Protokoll, 2015/16:39, Anf.). 

Nu vill jag inte gå händelserna i förväg, men det kan ju vara så att Turkiet helt plötsligt får en 

uppenbarelse och börjar följa mänskliga rättigheter. Men om man inte gör det, vad är då 

regeringen beredd att göra? (Protokoll, 2015/16:39, Anf.99) 

De hittills granskade uttalandena klargör hur Liberalerna står i frågan om Turkietavtalet, de 

har varit kritiska mot avtalet med den anledningen att de mänskliga rättigheterna hotades. 

Turkietavtalet anses därför enligt Liberalerna som ett hot mot den internationella rätten. 

Acketoft (L) var tydlig med partiets kritik mot Turkiet under ett av EU-nämndens 

sammanträden den 13 maj 2016: 

Vi i Liberalerna har hela tiden varit väldigt kritiska till Turkiet eftersom vi tycker att man 

fortfarande inte lever upp till sina åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter. Därför har det 

varit en väldigt viktig fråga för oss att se till att man följer internationell rätt i hanteringen 

(Protokoll, 2015/16:40). 

Acketoft (L) argumenterade vid ett senare tillfälle, den 20 maj 2016, i samma riktning som 

Eskil Erlandsson (C). Liberalen delade Erlandssons resonemang om att ett avtal med Turkiet 

inte uppfattas som en långsiktig lösning: 
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Jag har också fastnat för det lilla ordet ”långsiktig”. Jag läste dock detta som att man ser avtalet 

med Turkiet som en paus för att få fram en långsiktig lösning, inte att avtalet med Turkiet sådant 

det nu ser ut är den långsiktiga lösningen (Protokoll, 2015/16:44, Anf.48). 

Som framgår av det anförda föreligger det tydliga spår av kritik och kritik med alternativ mot 

avtalet. Liberalerna har exempelvis diskuterat kring frågor som rör mänskliga rättigheter, där 

partiet är både tveksam och orolig över att Turkiet inte kommer kunna efterleva den 

internationella rätten. Partiet har i ett annat sammanhang uttalat kritik med alternativ, då man 

uppmanar regeringen att kontinuerligt uppfölja situationen i Turkiet för att säkerställa att den 

internationella rätten efterlevs. Som Tabell 2 visar har Liberalerna totalt 4 kritiska argument 

och 2 kritik med alternativ. Jag tycker att en tolkning av Liberalernas generella uppfattning av 

avtalet har försvårats av bristfälliga skäl, då det inte representeras tillräckligt med argument 

som har mest relevans till frågeställningen.  

4.2.7 Kristdemokraterna 

Krisdemokraterna har på samma sätt som Liberalerna uppmärksammat oron över de 

mänskliga rättigheterna. Under sammanträdet den 15 april 2016 menade Desiree Pethrus 

(KD) att avtalet med Turkiet skulle förbättra den humanitära situationen i Syrien: 

Jag är kanske mycket naiv. Men i avtalet med Turkiet står det att vi ska arbeta för att förbättra de 

humanitära förhållandena inne i Syrien (Protokoll, 2015/16:39, Anf.31). 

Under ett senare sammanträde i EU-nämnden, 22 juni 2016, nämnde Pethrus frågan om de 

mänskliga rättigheterna och hur man kan säkerställa att dem efterlevs. Pethrus menade att de 

mänskliga rättigheterna inte hanteras på ett önskvärt sätt: 

När det gäller Turkiet försämras bara situationen för mänskliga rättigheter där för varje dag som 

går. Även om vi har ett avtal med Turkiet, som vi till slut ställde upp på, måste det vara ett 

fortsatt starkt tryck på Turkiet. Jag skulle önska att statsrådet kunde säga något om det. Det 

borde vara ett uttalande som handlar om att vi måste värna mänskliga rättigheter i Turkiet. Det 

trycket får inte avstanna (Protokoll,2015/16:50, Anf.73). 

De ovannämnda uttalandena ger en klar bild på Kristdemokraternas ställning till de mänskliga 

rättigheterna. Trots att partiet visade stöd till avtalet har de i kontrast till det även visat kritik. 

Den kritiken som riktades mot avtalet beror givet på partiets oro över Turkiets hantering av de 

mänskliga rättigheterna.  
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Desiree Pethrus har således uttalat både kritik och stöd till avtalet. Den 20 maj 2016 menade 

Pethrus (KD) att Turkietavtalet inte kommer ha förmågan att lösa migrationsströmmen 

långsiktigt, trots att hon ansåg avtalet vara en del av lösningen: 

I regeringens ståndpunkt står det, som en annan ledamot tidigare tog upp, att Turkiet kommer att 

bidra till en långsiktig lösning av flyktingsituationen i Europa. Det kanske är lite väl 

långtgående. Turkiet är möjligtvis en del av en lösning av flyktingsituationen i Europa, men vi 

kommer väl – det är väl detta som diskussionen ska handla om – att behöva ha en mer holistisk 

approach där vi ser mer långsiktigt på hur vi ska lösa flyktingkrisen på global nivå. Det kommer 

ju in i det andra stycket Protokoll, 2015/16:44, Anf.46). 

Detta uttalande av Pethrus visar även att partiet har varit positiva till avtalet till en viss grad, 

men samtidigt tveksamma till regeringens bedömning om att det ska vara en långsiktig 

lösning. Det här uttalandet kategoriseras därför som kritik med alternativ, eftersom att Pethrus 

tydligt ger regeringen alternativet att införa en mer ’’holistisk approach’’.  

Aron Modig (KD), partiets migrationspolitiska talesperson, menade däremot att Sverige har 

tagit emot många flyktingar under en kort period. Modig tog upp olika exempel på 

samhällsfunktioner som drabbades av detta, såväl bostadsmarknaden som arbetsmarknaden. 

Den 20 juni 2016 tog han upp denna problematik: 

Den senaste tidens stora antal asylsökande ställer dock Sverige inför utmaningar vars omfattning 

ännu inte kan bedömas fullt ut. Det är inte bara det svenska asylsystemet som utsatts och utsätts 

för stora påfrestningar, med alltför långa handläggningstider och en svår boendesituation. Även 

andra centrala samhällsfunktioner, som hälso- och sjukvården, skolan och den sociala välfärden, 

utsätts för en mycket stor belastning (Protokoll, 2015/16:123, Anf.18). 

Ett annat intressant perspektiv att lyfta fram är Kristdemokraternas krav på 

familjeåterförening. Partiet har gjort det tydligt för sina riksdagspolitiska kollegor att en 

familjeåterförening bör efterlevas. Aron Modig (KD) tog upp detta krav under samma 

sammanträde som ovan: 

När det gäller regeringens förslag om att begränsa möjligheten till familjeåterförening för 

barnfamiljer och att skärpa försörjningskravet utöver det som vi kom överens om i 

migrationsöverenskommelsen i höstas är det förslag som Kristdemokraterna motsätter sig. Vår 

inställning är tvärtom att det är mycket märkligt att regeringen väljer att gå̊ fram med förslag 

som inskränker barnfamiljers möjligheter att hålla samman framför andra förslag som syftar till 

att hantera migrationssituationen (Protokoll, 2015/16:123 Anf.18). 
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Samtidigt förklarade Modig att Turkietavtalet är svår att göra en bedömning om hur det 

kommer att utvecklas framöver, med tanke på att de farliga rutterna flyktingarna tog via 

Turkiet och Grekland har vänt sin riktning till Libyen-Italien: 

Sedan det omdiskuterade avtalet mellan EU och Turkiet trädde i kraft har antalet migranter som 

tar sig till de grekiska öarna minskat väsentligt, medan det antal som tar sig till Italien ökat. Det 

är dock fortsatt svårt att göra bedömningar om hur detta kommer att utvecklas framöver 

(Protokoll, 2015/16:123, Anf.18). 

Genom samtliga uttalanden av Aron Modig och Desiree Pethrus går det att se en koppling till 

argument som visar både kritik och stöd, varpå de kritiska argumenten lyfter upp alternativ. 

Tittar man närmare på Pethrus (KD) argument för hållbara mänskliga rättigheter och Modigs 

argument för en familjeåterförening tyder det samtidigt på att partiet är kritisk mot avtalet på 

sådana grunder. Men Modig menar samtidigt att flyktingströmmen blev ett ansträngt arbete 

för Sveriges myndigheter vilket mer implicit visar stöd för avtalet. Det här mönstret 

tydliggörs i den kvantitativa analysen, då Tabell 2 visar totalt 3 kritiska argument, 3 alternativ 

samt ett argument för stöd.  

4.2.8 Vänsterpartiet 

I kontrast till de ovannämnda partierna har Vänsterpartiet varit det partiet som stod bakom de 

flesta kritiska argumenten mot Turkietavtalet, där samtliga riksdagspolitiker betonade sitt 

missnöje och oro över hanteringen av dem mänskliga rättigheterna. Jonas Sjöstedt (V), 

partiets partiledare, intervjuades den 18 mars 2016, strax efter att avtalet slogs igenom och 

uttalade sig kritiskt mot regeringen och EU: 

Det är en helt unik situation i riksdagen där regeringen vägrar berätta för oss vad man förhandlar 

om. Vi får inte ta del av handlingar, vi har begärt ut senaste versionen med överenskommelsen 

med Turkiet men får inte det (Svenska Dagbladet, 2016). 

 

Under EU-nämndens sammanträde den 20 juni 2016 beskrev Christina Höj Larsén avtalet 

som en farlig process där flera flyktingar varken kommer att nå trygghet eller säkerhet: 

Genom att stänga den lagliga väg till trygghet som familjeåterförening har varit kommer 

regeringen att tvinga fler ut på en livsfarlig resa på havet. Möjligheterna att nå̊ trygghet på land 

hänger ihop med hur många döda vi kommer att räkna i Medelhavet och vid Turkiets gränser 

(Protokoll, 2015/16:123, Anf.8). 
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Medan regeringen talar om andrum tar människor på flykt sina sista andetag i Medelhavet. 

Medan regeringen talar om ordning och reda i asylpolitiken överlåter den mottagandet av några 

av världens mest sårbara till skurkstaten Turkiet och till ett kaotiskt Grekland på ruinens brant 

(Protokoll, 2015/16:123, Anf.8). 

Med detta sagt bekräftade Höj Larsén (V) partiets avvikande mening i Turkietavtalet med 

argumenten att det finns en större risk för flyktingarna att hamna i en osäker situation: 

Och, nej, vi kan aldrig vara för ett Turkietavtal som innebär att ungar skjuts på väg över gränsen. 

Det borde inte ni vara heller (Protokoll, 2015/16:123, Anf.44). 

Den 22 juni 2016 argumenterade Jens Holm (V) i samma riktning som sin partikollega 

Larsén, som menade att Turkietavtalet inte är något avtal Vänsterpartiet tänker stå bakom: 

Vi från Vänsterpartiet står inte bakom Turkietavtalet över huvud taget. Vi tycker att det gör 

Turkiet till EU:s och vår gränsvakt (Protokoll, 2015/16:50, Anf.72). 

Vidare berättade Holm (V), den 30 juni 2016, att alltfler flyktingar har mist sina liv efter 

avtalet fastslogs i jämförelse med de flyktingströmmar som pågick under hösten 2015. Med 

det sagt menade Holm att Turkietavtalet inte är lösningen på någon flyktingström: 

Vi vet fler människor nu det första halvåret har dött och drunknat på Medelhavet än under 

samma tid i fjol. Turkietavtalet är inte lösningen på det och inte heller att EU skapar sig liknande 

avtal med andra länder och de länderna till EU:s gränsvakter (Protokoll, 2015/16:52, Anf.11). 

Jens Holm är således tydlig med partiets avvikande meningar genom de kritik som har lagts 

fram, vilket han vid flera tillfällen klargjorde. De främsta argumenten grundar sig på oro och 

tveksamhet över Turkiets inrikespolitiska utveckling. Vid ett senare tillfälle, den 16 

september, uttalade sig Holm oroligt över Turkiets regim: 

Det är uppenbart att vi genom avtalet med Turkiet har gjort Turkiet till vår gränsvakt och att vi 

har gjort oss beroende av Turkiet. Samtidigt ser vi hur övergreppen av Erdoğans regim radas på 

varandra (Protokoll, 2016/17:2, Anf.12). 

I likhet med Holm uttalade sig även Amine Kakabaveh (V) om Turkiets politiska situation 

och tycker därför inte att ett avtal mellan EU och Turkiet är lämplig. Kakabaveh ifrågasatte 

den 15 april 2016 Sverige, EU och Europas hantering av flyktingströmmen. Hon menade att 

Sverige inte bör tillåta sig förhandla med ett land som inte värnar demokratin och de 

mänskliga rättigheterna. Därmed bekräftade Kakabaveh, precis som sina partikollegor, att 

Vänsterpartiet inte stödjer Turkietavtalet: 
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Nu finns det ett avtal mellan Turkiet och Grekland, eller snarare mellan EU och Turkiet, och det 

gäller att Turkiet har respekt för mänskliga rättigheter, särskilt när det gäller att värna om 

asylrätten. Den respekten finns inte i dag (Protokoll, 2015/16:39, Anf. 8). 

Jag vet inte om det ska sägas här. Vi har gått emot avtalet mot Turkiet. Om jag måste säga det så 

säger jag det här igen. Vi i Vänsterpartiet har en avvikande mening gällande just det, så att det 

blir tydlig (Protokoll, 2015/16:39, Anf. 22).	

Hittills visar partiets flera argument en röd tråd inom den kritiska ställningen avseende på 

Turkietavtalet. Partiet klargjorde för både riksdagspolitikerna och allmänheten att ett avtal 

med Turkiet inte anses vara gynnsam för flyktingarna. Holm (V) har fortsatt kritiserat avtalet 

under flera sammanträden i EU-nämnden, med argumenten att Turkietavtalet inte har en bra 

lösning eftersom att flera flyktingar fortfarande mister sina liv.  

Vänsterpartiet är dessutom det enda partiet som står för samma åsikter i frågan om 

Turkietavtalet, där samtliga riksdagsledamöter riktade direkt kritik mot avtalet. Den 14 

oktober 2016 tydliggjorde Holm ytterligare för sina riksdagskollegor att Turkietavtalet enbart 

har gjort situationen för flyktingarna värre: 

Det landpaket vi har hittills är Turkietöverenskommelsen, och det tycker vi var en dålig 

överenskommelse. Den har heller inte löst något problem utan bara tryckt flyktingströmmarna åt 

ett annat håll. Vi vet att det hittills i år är fler människor som har drunknat på Medelhavet än 

under samma period i fjol (Protokoll 2016/17:6, Anf. 68). 

Vid ett senare anförande, den 2 december 2017, bekräftade Holm partiets avvikande mening. 

Denna gång klargjorde Holm för de övriga riksdagspolitikerna i EU-nämnden att det inte ska 

vara lagligt att införa ett avtal med ett land som förkastar de mänskliga rättigheterna. I samma 

anförande förklarade Holm osäkerheten bland samtliga flyktingar som har behövts placeras 

tillbaka till Turkiet, varav flera av dessa människor blivit tvungna att söka nya vägar: 

Detta visar återigen tydligt att Turkietavtalet inte fungerar. Människor är så desperata att de 

tvingas söka sig till nya och ännu farligare rutter med längre väg över Medelhavet. Fler 

människor har drunknat på Medelhavet i år än i fjol vid den här tiden. Turkietavtalet bidrar 

också till att legitimera Erdoğans förtryck i Turkiet. När kommer den svenska regeringen att 

lyfta upp Turkietavtalet och säga att det inte håller längre och att vi behöver något annat? Det 

skulle kanske kunna vara under denna punkt (Protokoll, 2016/17:15. Anf. 103). 
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Karlsson och Persson skulle möjligen beskriva Vänsterpartiets uttalanden som kritik direkt 

riktade mot regeringen utan andra tänkbara alternativ. Författarna menar att kritik som dessa 

inte avser visa något stöd till förslaget, man visar snarare sin avvikande mening genom att 

kritisera regeringens förslag. Vi har genom Amine Kakabaveh fått utläsa kritik mot Turkiet 

och landets inrikespolitik, där Kakabaveh menar att samarbetet med Turkiet inte är en säker 

handling. Jens Holm har i samma linje uppmärksammat vikten av mänskliga rättigheter och 

demokrati vilket han har framhävt i flera argument. Christina Höj Larsén bekräftade partiets 

avvikelse och klargjorde för de övriga riksdagsledamöterna i EU-nämnden att Vänsterpartiet 

inte har som avsikt att stödja ett avtal med Turkiet. Det finns liknande mönster i den 

kvantitativa analysen där partiet stod bakom totalt 20 kritiska argument samt ett kritiskt 

uttalande med alternativ, vilket överensstämmer med den kvalitativa analysen.  

5. Slutsats 

Den här uppsatsen syftade till att besvara frågan om hur de svenska riksdagspolitikerna i EU-

nämnden argumenterade i frågan om Turkietavtalet. För att besvara frågeställningen valde jag 

att granska ett flertal protokoll alternativt nyhetsartiklar för att se om riksdagspolitikerna 

utövade en opposition, stöd eller neutralitet. De slutsatser som kan dras av uppsatsens analys 

är att Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet framförde de flesta kritiska 

uttalanden, med totalt 13 kritiska uttalanden av SD, 20 kritiska uttalanden av V och slutligen 

9 kritiska uttalanden av C. De enda partierna vars position inte har förändrats är bland annat 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som i flera uttalanden förmedlar direkt kritik mot 

avtalet. Andra partier, såsom Liberalerna och Kristdemokraterna, har därutöver presenterat 

kritik med alternativ. Detta tydliggörs i Tabell 2, där de nämnda partierna varit öppna för 

andra alternativa lösningar. Partierna menar att utvecklingen för de mänskliga rättigheterna är 

oroväckande, således ges alternativet att både förbättra och stärka samarbetet mellan samtliga 

medlemsländer inom EU. Dock så har båda partierna få presenterade uttalanden, vilket 

påverkar det slutgiltiga resultatet genom att inte kunna dra slutsatsen hur de övriga 

riksdagspolitikerna från bägge partierna resonerar. 

I den kvalitativa analysen framkommer det att Socialdemokraterna ställde sig främst positivt 

till avtalet med totalt 24 stödargument enligt Tabell 2. Socialdemokraterna försvarade avtalet 

genom att förklara för de övriga riksdagspartierna att Turkietavtalet är en viktig grund för att 

stoppa all olaglig resväg eller människosmuggling.  
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Därmed har Moderaterna intagit en positiv inställning till avtalet med totalt 4 stödargument. 

Trots att det inte framgick lika många uttalanden av Moderaterna i jämförelse med de övriga 

partierna kan man konstatera att partiet har varit positiva inställda till Turkietavtalet då de i 

samma spår som Socialdemokraterna ansåg att avtalet är den enda lösningen för att EU ska på 

längre sikt kunna hantera flyktingströmmarna.  

Som slutsats angående hur argumentationerna kan förstås utifrån Karlsson och Perssons 

forskning, kan konstateras att det även finns en stor del opposition i den svenska EU-nämnden 

avseende på Turkietavtalet. Enligt Karlsson och Persson är det vanligt för EU-skeptiska 

partier att agera oppositionellt. I linje med den tidigare forskningen kan det påståendet även 

tydliggöras bland mina resultat, där Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet varit centrala i 

dem flesta sammanträdena i den svenska EU-nämnden.   

Frågan om vi kan generalisera det slutgiltiga resultatet har en relevans i denna studie. 

Uppsatsens slutsatser visar att det finns en stor del opposition i frågan om Turkietavtalet i den 

svenska EU-nämnden. Dock så kan vi inte dra slutsatsen att det möjligen finns opposition i de 

EU-länder där mottaganden varit mindre än Sveriges flyktingmottagande, samt där ingen 

humanitär linje funnits genom flyktingkrisen. Men om man tänker sig att det troligen finns 

opposition i de övriga länders EU-utskott där mottagandet av flyktingar har varit stort och 

inställningen till flyktingarna humanitärt – t.ex. i Tyskland, då finns det en viss 

generaliserbarhet. Men för att säkerställa generaliseringsmöjligheten kan man dra slutsatsen 

att det är rimligt att vidare undersöka om mycket opposition även förekommer i andra länder 

med stort flyktingmottagande, såsom i Tyskland.  

5.1 Framtida forskning 

Förslag på vidare forskning kring ämnet skulle exempelvis kunna vara en jämförande studie. 

Då skulle man kunna göra en jämförande kvalitativ innehållsanalys där man jämför den 

svenska och exempelvis tyska debatten, för att se vad dessa länders argument grundar sig på. 

Utifrån en liknande studie kan man hitta förklaringen till varför länder argumenterar som de 

gör för att på ett framgångsrikt sätt hitta politiska lösningar för ett kanske bättre 

flyktingmottagande.  
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