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Sammanfattning – Att externa kriser utanför ett samhällssystem kan leda till en 

policyförändring är något som ofta hävdas i policylitteraturen. Idag möts Europa och 

Sverige av den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Detta har satt stora krav på 

hur man ska hantera flyktingmottagandet på ett så effektivt sätt som möjligt. I denna uppsats 

utförs en analys av regeringens argument för att införa en mer restriktiv flyktingpolitik. 

Studien undersöker hur regeringen argumenterar för införandet av åtgärderna, varför de 

införs, och ämnar således ge en djupare förståelse av varför krisen ledde till en förändring i 

politiken. Uppsatsen ansats är att belysa resultatet utifrån teori om policyförändring och 

undersöka mekanismen mellan kris och förändring. För att urskilja vilka huvuddragen i 

regeringens argument är och huruvida dessa stämmer överens med uppsatsens olika 

antaganden om hur en kris leder till förändring har argumenten för policyförändringen 

granskas kritiskt. Detta har gjorts genom att studera publicerat material där åtgärderna 

presenteras och diskuteras utifrån olika vinklar. Studiens resultat tyder på att regeringens 

argument för de restriktiva åtgärderna inte bara kan antas bero på att en extern kris gör det 

resursmässigt omöjligt att implementera den tidigare policyn utan det finns flertal argument 

som pekar på en annan mekanism.  

 

Abstract – The fact that external crises outside of a system can lead to a policy change 

within that system is something that often is argued for in the policy literature. Europe and 

Sweden are today facing the largest refugee crises since the Second World War. This leads 

to major pressure on how to manage the welcoming of refugees in the most efficient way as 

possible. This assignment analyse how the government argues for the implementation of a 

more restrictive refugee policy. The study researches how the government is arguing for the 

implementation of these interventions, why they are implemented, and thus giving us a 

deeper understanding of why the crises lead to a policy change. The assignment’s approach 

is to highlight the result by using theories regarding policy change and to review the 

mechanism between a crises and policy change. To distinguish what the main features of the 

government’s argument are, and how well these consort with the assignments different 

premises of how a crises lead to change, the arguments for the policy change have been 

critically viewed. This has been accomplished by studying published material where the 

interventions are presented and discussed from different angles. The study’s result interpret 

that the government’s argument for the restrictive interventions can not only be explained by 

the fact that an external crises leads to a lack of resources to implement the original policy, 

there are several arguments that points to another possible mechanism.   
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1. Inledning 

Under år 2015 sökte omkring 163 000 personer asyl i Sverige med hopp om skydd undan 

krig och förföljelse. Det är dubbelt så många som året innan (Migrationsverket 2016-02-15). 

Vi befinner oss mitt i den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget och Sverige 

har tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden relativt till vår storlek. Att en kris 

i denna omfattning till slut påverkar även Sverige och övriga länder är inget kontroversiellt i 

sitt slag och inte heller det faktum att krisen även har en direkt bäring på asyl- och 

flyktingpolitiken i Sverige. Dock har många tvetydigheter uppstått kring hur Sverige som 

land ska hantera denna kris och huruvida vår kapacitet är tillräcklig för att på ett värdigt sätt 

kunna ta emot och välkomna alla dessa människor på flykt.  

 

Krisen och dess hantering har lett till splittring både inom regering, partier, opinion och i 

samhällsdebatten. Den ledande frågan är huruvida Sverige har kapaciteten att fortsatt hålla 

vår tradition av att vara ett solidariskt land med öppna gränser, eller om vi nu faktiskt har 

nått en nivå som inte är hållbar för att fortsätta bedriva en generös flyktingpolitik. I början 

av hösten mobiliserade sig många invånare tillsammans med större delar av civilsamhället 

för att samverka kring ett öppet Sverige med en positiv inställning till den ökande 

flyktingströmmen. I september talade Stefan Löfven vid en manifestation för 

flyktingmottagandet, anordnat av den ideella organisationen Refugees Welcome. Där nämner 

han att EU kraftigt måste öka mottagandet av kvotflyktingar och att Sverige ska göra sin del. 

Han säger bland annat ”Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig och vi gör det 

solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt” (Löfven, 2015. Tal 

på manifestation för flyktingar).  Knappt tre månader efter uttalandet vid manifestationen för 

flyktingmottagandet presenterar regeringen vid en presskonferens förslag på ett rad antal 

restriktiva åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande. Då dessa åtgärder 

går emot den tidigare generösa flyktingpolitiken är det inte heller okontroversiellt att tala om 

en större policyförändring. Argumentet för åtgärderna är helt enkelt att Sverige inte längre 

har kapaciteten att ta emot fler av de människorna som är på flykt. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är att fördjupa mig i regeringens hantering av flyktingkrisen 

genom att kritiskt titta på hur regeringen argumenterar för de plötsliga ändringarna i 

flyktingpolitiken, detta för att bättre förstå hur krisen ledde till en förändring. Det är ett 

försök till att granska huruvida regeringen ställdes inför en situation som var resursmässigt 



Martina	Fritjofsson	-	930403	 	 Externa	kriser	och	policyförändring	
	

	 5	

ohållbar, eller om flyktingkrisen blev en möjlighet för politikerna att ändra en policy de 

tidigare inte haft möjligheten att ändra då det stred mot deras föregående retorik. Jag ämnar 

på så sätt försöka få reda på varför regeringen plötsligt viker från sin tidigare politiska 

riktlinje och nu vidtar vad de själv kallar, extraordinära åtgärder. Antagandet att en kris leder 

till en policyförändring är relativt okontroversiellt utifrån tidigare resonemang i 

policylitteraturen. Mitt bidrag till den litteraturen blir istället att undersöka 

orsaksmekanismen mellan kris och förändring på en aktörsnivå. Syftet är således att närmare 

bestämt försöka besvara på vilket sätt krisen leder fram till en policyförändring. I min 

uppsats testar jag två möjliga varianter till hur krisen leder till en förändring, huruvida det är 

resursbrist som orsakar förändringen eller om det är en distanseringsmöjlighet för 

politikerna att byta policy. De två alternativa mekanismerna är således en ”administrativ” 

mekanism (resursbrist) eller en ”politisk” mekanism. Denna undersökning görs sedan 

genom att analysera argumenten regeringen bedriver för policyförändringen. 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Inledningsvis presenteras uppsatsens valda teoretiska ramverk där val av teori samt en 

kortfattad bakgrund om flyktingkrisen samt Sveriges traditionella flyktingpolitik redovisas. 

Utifrån teori och empiri formuleras sedan uppsatsens forskningsfrågor. Därefter beskrivs val 

av metod och material vilket följs av studiens analysdel. I analysdelen sammanställs det 

analyserade materialet och sedan testas de två teserna om möjlig orsaksmekanism i den 

sammanfattande analysdelen där resultatet också presenteras. Den sista delen i uppsatsen 

ämnar sedan presentera en avslutande diskussion och diskutera eventuell framtida forskning 

inom samma ämne. Kursiva ord används i syfte att förtydliga resonemang.  

 

2. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ramverk med vald teori, metod och material 

samt en kort beskrivning av relevanta bakgrundsämnen. Centrala begrepp samt avgränsning 

och val av analysenheter presenteras därefter. 

 

2.1. Flyktingkrisen och den svenska flyktingpolitiken 

Orsaken till den flyktingkris som idag slår hårt mot Europa är det krig som pågår i Syrien 

samt oroligheter i Mellanöstern och Afrika. Kriget i Syrien har lett till omfattande 

konsekvenser och 4 miljoner människor har tvingats lämna landet då de flyr från pågående 

våld och förföljelse i landet (Migrationsverket, 2016). Det är oundvikligt att en sådan stor 
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mobilisering av människor på flykt inte till slut kommer påverka även den verklighet vi i 

Sverige lever i idag. Som tidigare nämnt sökte omkring 163,000 människor asyl i Sverige 

bara under förra året. Pressen på våra myndigheter har i och med detta blivit enorm och 

Migrationsverket meddelar att en av de största utmaningarna under 2015 har varit 

kapaciteten när det gäller att ordna boende för de asylsökande. Den bostadsbrist som 

uppstått har lett till användning av temporära tältläger där flyktingarna som väntar på att få 

sin asyl prövad tillfälligt får bo tills ett annat boende ordnats. Ekonomiska beräkningar från 

Migrationsverket bedömer att de direkta kostnaderna för invandring i Sverige under året 

kommer att landa på omkring 60 miljarder kronor, vilket innebär att under år 2016 behövs 

29 miljarder kronor mer till denna sektor än vad som tidigare var beräknat 

(Migrationsverket, 2016.). Migrationsverket talade redan i sin årsredovisning från 2014 om 

att en ökad flyktingström var väntad. Under 2014 kom ungefär 81 000 personer till Sverige 

vilket var en kraftig ökning i förhållande till föregående år. Redan under detta år skapade 

den kraftiga ökningen av antalet asylsökande stora utmaningar för ett flertal myndigheter. 

De osäkerheter som skedde i omvärlden ställde krav inför året på beredskap för olika rimliga 

scenarier och mycket talade för att de nya utmaningarna skulle komma att kvarstå under 

lång tid med anledning av situationen i omvärlden (Migrationsverket, 2015). 

 

Ur Migrationsverkets siffror kan man tyda att den mest dramatiska ökningen i antalet 

flyktingar skedde under perioden september till november förra året. Under dessa tre 

månader sökte 100,229 personer asyl i Sverige vilket är fler än det totala antalet sökande 

under hela 2014 (Migrationsverket, 2016). Jag har i min undersökning valt att fokusera på 

flyktingkrisens pik som skedde under denna tidsperiod och granska hur debatten om 

flyktingpolitiken sett ut under just denna kritiska period jämfört med hur debatten fördes 

innan.  

 

Sverige har traditionsenligt varit en stark förespråkade för multikulturalism och 

välkomnandet av invandring. I Sverige består ca 15 procent av befolkningen utav 

immigranter och över 400,000 svenskfödda medborgare har utländsk bakgrund, vilket 

definieras som att båda deras föräldrar är födda i ett annat land (Borevi, 2014). Under 1960- 

och 70-talet lanserades ett antal multikulturella mål och den svenska integrationspolitiken 

blev formulerad i kontexten av arbetarmigration. Den migrationen sågs naturligt som 

förmånlig, särskilt ur en ekonomisk synpunkt, och migrationen ansågs också vara något 

kontrollerbart. De som anlände till Sverige sågs inte heller ha någon stark differentierad 
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påverkan på de kulturella aspekterna i samhället (Borevi 2015). Sveriges introduktion till 

multikulturalism sågs som en del i ett generellt försök att sprida moralen kring mänskliga 

rättigheter (Johansson, 2008). De multikulturella målen under 70-talet var till stor del ett 

försök att undvika de tidigare formerna av etnisk ”svenskifiering” som Samerna historiskt 

blivit utsatta för. Policymodellen som etablerades under denna tidsperiod vad karaktäriserad 

av ett försök att kombinera en universalistisk välfärdsstat med att aktivt främja kulturell 

mångfald. Under 2000-talet har immigrationen i Sverige karaktäriserats av en storskalig 

familjeimmigration och asylsökande. (Borevi, 2014)  

 

Karin Borevi presenterar i sina olika publiceringar en benämning på den inriktning svensk 

integrationspolitik traditionsenligt haft. Denna state centered approach innebär att Sverige 

ansett att kapaciteten av de politiska institutionerna – välfärdsstaten – är vad som 

huvudsakligen främjar social inkludering och även har kapaciteten att främja känslan av 

nationell tillhörighet (Borevi, 2015). Integrationspolitikens riktlinje har varit att 

organiseringen av välfärdens institutioner är det viktiga i skapandet av en fungerande 

integration. Sveriges integrations- och immigrationspolitik har sedan 60-talet influerats av 

Socialdemokraternas välfärdsstyre med fokus på att den svenska välfärden ska vara 

tillgänglig för alla, även de immigranter och deras familjer som kommer till Sverige 

(Borevi, 2014). I och med Sveriges traditionsenliga state centered approach har 

integrationspolitiken fokuserat på välfärdens stryka att klara av invandring och integration. 

Denna teori blir viktig i antagandet att Sverige sedan länge fört en likasinnad integration- 

och immigrationspolitik där fokus har varit på öppenhet och förtroendet för den svenska 

välfärdens kapacitet att hantera immigration och integration.  

 

Sverige har under lång tid gått emot den trend flyktingpolitiken haft i övriga Europa. 

Policyförändringar i integrationspolitiken började ske i slutet av 90-talet och Europeiska 

länder har sedan dess genomgått en påtaglig politisk förändring. Flertal restriktioner infördes 

som påverkade de krav immigranter behövde uppnå för att tilldelas medborgarskap. 

Integrationspolitikens trend i Europa utgörs med fokus på arbetsanställning som huvudsaklig 

grund för integration. Även krav på viss grundläggande kunskap av värdsamhällets språk, 

historia och institutioner är idag vanligt i många Europeiska länder. (Borevi, 2014) Den 

allmänna trenden hos europeiska stater är en kritisk attityd gentemot de tidigare 

multikulturella ambitionerna vilka byggde på att bejaka och stödja immigranters etniska 
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tillhörighet (Borevi, 2010). I och med denna syn på integration och medborgarskap har 

flertal europeiska länder valt att inte ta emot asylsökande i en storskalig mängd.  

 

2.2 Kriser och policyförändring 

I min undersökning har jag valt att behandla flyktingkrisen som en extern chock som i sin 

tur påverkat utformningen av politiken. Att externa chocker och kriser påverkar policys 

hävdas ofta i den samhällsvetenskapliga litteraturen och jag har valt att hänvisa till den teori 

Paul A. Sabatiers presenterar i sin bok Theories of the Policy Process. Det ramverk Sabatier 

presenterar benämner han som The Advocacy Coalition Framework vilket är ett ramverk 

med fokus på interaktionen av stödjande koalitioner (advocacy coalitions) – vilket var och 

en består av aktörer från varierande institutioner som delar en gemensam policyövertygelse 

inom ett subsystem (Sabatier, 1999). Ett subsystem definieras som ett system vilket i sin tur 

är del av ett större system (The Free Dictionary, 2014). Policyförändring är en funktion av 

både rivalitet inom subsystemet och händelser utanför subsystemet. Ramverket lägger 

mycket tid på att kartlägga föreställningen av policyeliter och för att analysera 

förutsättningar under vilket policyriktat lärande mellan koalitionerna kan uppstå (Sabatier, 

1999). Kortfattat så antar ramverket att en koalition sammanhålls av att deras medlemmar 

delar ett hierarkiskt troendesystem där ideologi och generella policyprinciper i subsystemet 

är mer immuna mot en förändring i instrumentella och administrativa problem än övriga 

policys. Om en förändring trots detta sker i de generella policyprinciperna i subsystemet 

klassas detta som en stor förändring. En sådan förändring i ett subsystem är förknippad med 

externa chocker vilka leder till en signifikant omfördelning av politiska resurser och en 

modifikation av den utgörande kärnan i en policy (Sabatier 1998, Weible och Sabatier och 

McQueen 2009). 

 

I Sabatiers bok listas ett flertal hypoteser som tagits fram utifrån detta ramverk rörande 

procedurkoalitioner, policyförändring och policylärande. Teorin i boken presenterar två 

huvudsakliga hypoteser kring varför en policyförändring uppstår. Båda hypoteserna grundas 

i antagandet att det enda sättet att ändra de grundläggande attributen i en regeringspolicy är 

via någon form av chock som härstammar utanför subsystemet och som avsevärt ändrar 

distributionen av politiska resurser eller koalitionens perspektiv inom detta system (Sabatier, 

1999). En sådan chock kan komma från externa händelser utanför subsystemet eller från ett 

försök av en hierarkisk överlägsen jurisdiktion att ändra policyn inom den lägre 

jurisdiktionen. De två hypoteserna rörande policyförändringar delas upp i två kategorier där 
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den första menar att det är just ett sådant försök från en högre hierarkisk jurisdiktion att 

skapa belägg för att en förändring är nödvändig. Den andra hypotesen menar att 

grundläggande attribut i ett regeringsprogram osannolikt ändras i avsaknad av en extern 

rubbning. En sådan extern rubbning kan vara förändringar i de socioekonomiska 

förutsättningarna, i den folkliga opinionen eller en förändring i de allomfattande styrande 

koalitionerna (Sabatier, 1999).  

 

Det är den andra hypotesen presenterad i boken Theories of the Policy Process som jag 

kommer fokusera på i denna undersökning. Denna hypotes, att en extern rubbning i form av 

en förändring i de socioekonomiska förutsättningarna, kan appliceras på situationen med 

flyktingkrisen vi har idag. Flyktingkrisen kan ses som en extern chock där dess påverkan på 

de socioekonomiska förutsättningarna i Sverige blir så stor att det krävs en ändring i 

politiken. I Sabatiers teori talar han om att en extern chock verkar via den styrande 

koalitionen. Detta är dock något jag inte kommer fokusera på i min undersökning utan 

hänvisar till sambandet mellan en extern chock och policyförändringar utan att nämna hur 

koalitionen ändras.  

 

2.3 Forskningsfrågor 

Utifrån det empiriska materialet och den presenterade teorin om policyförändringar har jag 

klargjort för två möjliga mekanismer som förklaring till hur den hastiga förändringen i 

flyktingpolitiken sker. De tidigare forskarna som diskuterar kriser och policyförändring har 

sällan någon mer precis idé om hur och varför dessa externa kriser leder till förändring men 

behovet finns av att försöka förstå mekanismen bakom denna förändring. Den tidigare 

forskningen har ämnat beskriva varför en policyförändring sker och inte via vilka 

mekanismer, det vill säga hur en kris leder fram till en förändring. De två teserna om möjlig 

orsaksmekanism mellan kris och förändring jag utvecklat utifrån min forskning är huruvida 

det är resursbrist eller en politisk möjlighet att distansera sig från en tidigare position som 

leder till en förändring. De alternativa mekanismerna är således en ”administrativ” 

mekanism i form av resursbrist eller en ”politisk” i form av en distanseringsmöjlighet från 

tidigare policy. De två alternativa orsaksmekanismerna beskrivs visuellt i figuren nedan för 

att tydliggöra teserna. 
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Tes 1: En extern kris gör det omöjligt att implementera tidigare policys då det är 

resursmässigt omöjligt.  

 

Tes 2: En extern kris öppnar upp en möjlighet för den styrande eliten (politikerna) att byta  

fot och utveckla en ny policy som närmar sig en position man tidigare distanserat sig ifrån.  

Figur 1. Illustration över möjliga orsaksmekanismer mellan kris och förändring. 

 

2.4 Metod 

Flyktingkrisen och dess påverkan på politikens utformning verkar förändrande via aktörer 

och deras handlingskapacitet, synsätt och viljor. Då det är politiker och beslutsfattare som 

ändrar en policy blir det därför utav vikt att undersöka hur en kris verkar genom dessa 

aktörer. Politikernas och regeringens argumentation för förändringen i flyktingpolitiken blir 

därför intressant att studera på en mer omfattande nivå. Man kan göra antagandet att 

argumentationen som förs i och med åtgärdernas införande förväntas återspegla varför 

krisen tvingar fram eller möjliggör en förändring i politiken. Krisen påverkar politikernas 

framställningar, förmågor och möjligheter att bedriva en viss typ av politik vilket speglas i 

deras argumentationer och diskussioner i olika typer av publicerat material. 

 

Den metod jag valt att använda är en så kallad kvalitativ textanalys. Då jag valt att kritiskt 

granska texter blir mitt tillvägagångssätt att intensivt analysera dessa och genom noggrann 

läsning av textens olika delar få en uppfattning om textens helhet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud. 2012). Det textmaterial jag läst består både utav policyförslag som 

presenterats av regeringen och publicerats i textform på deras officiella hemsida, samt 

informativa artiklar och debattartiklar som diskuterar flyktingkrisen och dess hantering. 

Genom granskningen har jag ämnat tolka huruvida det finns en dold mening bakom 

åtgärderna än de som regeringen argumenterar för. Denna dolda mening kan antas utgöra 

den mekanism som leder till policyförändring men som inte är uppenbar att urskilja i 

regeringens argument. Utifrån texterna söks det efter ett eventuell latent budskap i debatten. 

RESURSBRIST	
	
	
					KRIS																																																																																																		POLICYFÖRÄNDRING	
	
	

DISTANSERINGSMÖJLIGHET	
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Frågor jag ställt i samband med min läsning är huruvida de förslag som regeringen 

presenterar har stöd i vad som verkligen sägs, samt vilka de egentliga argumenten för 

förslagen är och på vilka premisser dessa vilar. De preciserade frågorna används som 

analysredskap med syfte att finna om argumentationen styrs av en annan avsikt än vad som 

uttalas. Dessa frågor utgör sedan byggstenarna i undersökningen.  (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud 2012). Med denna metod ämnar jag finna nödvändigt 

analysmaterial för att kunna besvara den frågeställning jag presenterat i uppsatsens början.  

 

Då jag kritiskt granskar innehållet i en text utifrån de argument som förs fram i den blir min 

analys av en idékritisk karaktär. Fokus i metoden ligger på idéerna som presenteras och om 

det finns tydlig förklaring till varför flyktingpolitiken nu ändras. Det krävs av mig som 

forskare att bedöma om regeringens argumentation för policyförändringarna är relevant, 

konsistent och hållbar. Dessa tre kriterier utgör de klassiska kriterierna för rationell 

argumentation (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 2012). Metodens ansats 

bygger på en tolkning jag som forskare gör, vilket öppnar för möjligheten att ett alternativt 

resultat hade uppstått om jag valt ett annat material än det behandlade. Alternativt material 

för att undersöka argumentationen för den plötsliga policyförändringen skulle exempelvis 

kunna vara intervjuer eller analyserandet av en riksdagsdebatt. I fråga om validitet och 

tillförlitlighet anses val av metod och material vara god. De frågor jag ställt till de texter och 

material som undersökts är rimliga empiriska indikatorer på det fenomen jag ämnar 

undersöka.  

 

2.4.1 Centrala begrepp 

Användningen av begreppet policyförändring i denna undersökning hänvisas till Sabatiers 

definition av major policy change vilket han urskiljer utifrån sitt presenterade ramverk, 

Adovacy Coalition Framework. En stor förändring innebär en förändring i policyns kärna i 

ett regeringsprogram, medan en mindre förändring istället karaktäriseras av en förändring i 

sekundära aspekter. Det är själva ämnet och omfattningen av en policyförändring som 

bestämmer huruvida förändringen är stor eller liten. I definitionen nämns också att 

förändring i policykärnan av ett regeringsprogram är en ovanlig händelse och är ofta svåra 

att förutsätta (Sabatier, 1999). Åtgärderna i regeringens flyktingpolitik leder till en stor 

policyförändring då reformen innebär att policyn går från den generösa politik som tidigare 

bedrivits till en tydlig restriktiv politik. En extern chock har redan definierats i Sabatiers 

teori om policy change som en extern händelse som sker utanför subsystemet och som 
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påtagligt påverkar bland annat de socioekonomiska förutsättningarna i ett samhälle. I denna 

undersökning används flyktingkrisen som just en sådan extern chock och ska alltså tolkas 

som en händelse som sker utanför ett samhälle men som samhället i större utsträckning 

påverkas av. 

 

Sistnämnt kan det vara utav vikt att beskriva vad jag i min uppsats avser med benämningen 

flykting. Flykting behandlas i denna uppsats som de individer som söker skydd (asyl) i 

Sverige, det vill säga asylflyktingar. Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler 

är en individ flykting om denna har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund 

av ras, nationalitet, religiös- eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet 

till viss samhällsgrupp. I Sverige kan även den som inte är flykting enligt dessa 

konventioner ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Denna kategori innefattar 

att en asylsökande kan begäras uppehållstillstånd om denna inte kan återvända tillbaka till 

hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet. 

(Migrationsverket, 2016) 

 

2.4.2 Avgränsning och val av analysobjekt 

Avgränsningen i studien har valts att läggas vid regeringens argumentation för de 

policyförändringar de föreslog och presenterade den 24e november 2015. Dessa förslag 

utgjordes av ett flertal restriktiva åtgärder, vilka tidigare inte debatteras för av regeringen 

inom den svenska integrationspolitiken, och därefter fick många reaktioner i debatten om 

flyktingmottagandet. Innan dessa åtgärder presenterades hade ett flertal mindre restriktioner 

redan införts men då de åtgärderna var av mindre karaktär anses de inte visa på en tydlig 

policyförändring. De åtgärderna avvek heller inte från regeringens tidigare målsättning i 

samma omfattning som de åtgärder jag valt att undersöka från 24e november gör. Varför 

avgränsningen görs vid regeringens förslag om en ändrad flyktingpolitik och inte de övriga 

riksdagspartierna ligger i det faktum att de utgör den regerande politiska eliten och har 

således störst inflytande på hur politiken utformas. Det är via de aktörerna som en 

policyförändring sker. Valet av förra årets flyktingkris som extern chock kändes relevant i 

tiden och har bevisats påverka utformningen av den svenska flyktingpolitikens markant. 

Avgränsning har också lagts vid att undersöka offentliga uttalanden om flyktinghanteringen 

som regeringen gjort innan och efter förslaget på de omfattande åtgärderna. Mina två 

huvudsakliga variabler är således flyktingkrisen, som bedöms som en extern chock och de 
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restriktiva åtgärderna som presenterades 24e november, som bedöms som en 

policyförändring. 

 

2.5 Material 

För att redogöra för vilka argument regeringen använder för policyförändringarna har 

skriftligt material om åtgärderna från 24e november använts. Detta skriftliga material 

hämtades från regeringens egen hemsida där även filmat material från den arrangerade 

presskonferensen som hölls med i samband med åtgärdernas presentation analyserades. 

Utöver detta material har även underlag från media hämtats där fokus har varit att analysera 

politikernas utspel i media före och efter förslagens presentation, samt reaktioner från andra 

debattörer angående denna händelse. Kombinationen av regeringens egna publicerade 

material samt material från andra legitima källor, bestående av Sveriges största 

dagstidningar samt Sveriges Television, utgjorde grunden för min analys och mitt resultat. 

Det uppstår oundviklig problematik i att subjektivt analysera texter och uttalanden, samt att 

fånga in alla de politiska utspel som uppstått under flyktingkrisens skede. I 

materialinsamlingen har jag i den mån det gått undvikit att ta med subjektiva åsikter från 

debattörer samt uttalanden av aktörer från andra partier angående regeringens hantering av 

flyktingkrisen. Materialet blir dock relevant att använda då det ur ett tidsperspektiv är 

aktuellt och nyligen publicerat. Det har skrivits mycket om denna omtalade hantering av 

flyktingkrisen och det var således inga problem att hitta det behövande materialet.  

 

Väl medveten av den problematiska avvägningen av material, då det finns mycket skrivet 

om detta ämne, gjordes ett strategiskt urval där resonemangen från ett litet antal fall valdes 

ut. På grund av praktiska begräsningar, mestadels i form av tidsbegränsning, finns risken att 

potentiellt relevant material valts bort. Mitt urval ämnade försöka finna ett så typiskt 

material som möjligt för att utföra en textanalys och testa de formulerade teserna. 

 

3. Analys 

Detta avsnitt delas upp utifrån de tre olika materielområdena jag valt att analysera. Varje 

avsnitt redogör för vad som sägs i det analyserade materialet samt presenterar resultaten från 

det empiriska materialet. Det första avsnittet redogör vad som skrivs i regeringens 

publicerade webbartikel från 24e november. Den andra delen behandlar den tillhörande 

presskonferensen vilket hölls i samband med att åtgärdernas presenterades. Den sista delen 
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går igenom de diskussioner och argument som efter åtgärdernas presentation utspelade sig i 

media, samt tar upp argumentationer som förekom innan den 24e november.  

 

I syfte att testa de två testerna om orsaksmekanismen mellan kris och policyförändring som 

presenterats tidigare i uppsatsen delas den första delen av analysen upp enligt följande: först 

redovisas regeringens förslag på åtgärder kortfattat och det klargörs vilka dessa åtgärder är 

samt vad de innebär. Därefter följer den genomförda textanalysen på hur regeringen 

argumenterar för varför dessa åtgärder införs. Detta görs i enlighet med den idékritiska 

metoden och analysramen som framställts under metodavsnittet. Liknande upplägg 

genomförs sedan i de två nästkommande delarna där övrigt material analyseras. Varje stycke 

avslutas med en sammanfattande del där en kortfattad analys av argumenten redogörs. Detta 

upplägg används för att göra analys, läsning och jämförelse enklare. I den sammanfattande 

analysdelen ämnar jag att applicera de presenterade testerna om alternativa 

orsakmekanismer på det analyserade materialet samt redogöra för hur väl de två olika 

mekanismerna som presenterats kan besvaras utifrån undersökningens analys.  

 

3.1 Regeringens webbartikel med förslag på åtgärder 

De förslag på restriktiva åtgärder som regeringen presenterar i syfte att förbättra svensk 

flyktingpolitik är följande: 

 

1. Den svenska lagstiftningen ska tillfälligt anpassas till minikrav enligt internationella 

konventioner och EU-rätten. 

 

Detta innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande 

utom kvotflyktingar införs. Det innebär i praktiken att de flyktingar som söker asyl i Sverige 

vid första provtillfället ska beviljas uppehållstillstånd i tre år och alternativt 

skyddsbehövande i ett år, tillstånden ska sedan kunna förlängas. Vid en sådan förlängning är 

huvudregeln även då att ett tidsbegränsat tillstånd ska beviljas. Undantag finns gällande de 

familjer och barn som registrerat sin ansökan innan uppgörelsen presenterats och som 

fortfarande befinner sig i Sverige, för dem gäller de befintliga reglerna förutsatt att barnet 

vid beslutstillfället fortfarande är under 18 år. Permanent uppehållstillstånd är möjligt att 

beviljas när det första tillfälliga uppehållstillståndet har löpt ut och om man kan uppvisa en 

taxerad inkomst på en nivå som gör det möjligt att försörja sig. 
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Begränsad rätt till anhörighetsinvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd 

är ännu en åtgärd. Det innebär att flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd bara ska 

kunna återförenas med sin kärnfamilj. Även försörjningskraven ska skärpas. Ett 

försörjningskrav ska gälla vid all anhöriginvandring utom när en flykting ansöker om 

återförening under de tre första månaderna efter att flyktingstatus beviljats. Kravet ska också 

utvidgas till att omfatta begäran på att anknytningspersonen även ska kunna försörja 

familjemedlemmen som kommer hit.  

 

De individer som faller under kategorin ”övriga skyddsbehövande” ska inte ha rätt till 

uppehållstillstånd. Sistnämnt ska bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter ersättas av en bestämmelse som medger 

att uppehållstillstånden kan beviljas av humanitära skäl, dock bara i vissa mycket 

begränsade undantagsfall. (Regeringen, 2015) 

 

2. Regeringen vill införa medicinsk åldersbestämning av asylsökande tillämpas 

 

Detta förslag ska införas då frågan om en asylsökande är under 18 år är viktig både för 

boende och omvårdnad såväl i frågan om uppehållstillstånd. Är man under 18 år 

kategoriseras man som barn vilket innebär att de individerna behandlas under särskilda 

bestämmelser. En ordning ska finnas så att medicinsk åldersbestämning av asylsökande kan 

tillämpas i de fall där tillförlitliga handlingar som kan fastställa en persons exakta ålder 

saknas och det då kvarstår tvivel om den ålder som uppgetts. (Regeringen, 2015) 

 

3. I närtid inför Sverige ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige. 

 

Detta innebär att de tidigare ID-kontrollerna på viss tåg-, buss- och färjetrafik mellan 

Sverige och övriga gränsande länder ska utökas till kontroller även på färjan mellan 

Helsingborg och Helsingör samt på både tåg- och busstrafiken över Öresundsbron 

(Regeringen, 2015).  

 

Regeringen förklarar i denna webbartikel att syftet med alla dessa åtgärder är att skapa 

andrum för svenskt flyktingmottagande och kravet är att antalet personer som söker asyl och 

beviljas uppehållstillstånd ska minska kraftigt. De vill därför under en treårig period anpassa 

asylreglerna till miniminivå i EU för att fler flyktingar ska välja att söka asyl i andra EU-
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länder. Hur de argumenterar för förslagen är att strömmen av flyktingar som söker sig till 

Sverige har ökat kraftigt efter sommaren. Myndigheter och kommuner runt om i landet har 

nu svårt att klara av dessa ansträngningar och vissa kommuner Lex sarah-anmäler sig själva 

för att de inte längre kan sköta sitt mottagande på ett säkert sätt. En Lex sarah-anmälan 

benämner man de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, som reglerar anställdas med fleras skyldighet att rapportera 

om missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden (Socialstyrelsen). Larm om 

att viktiga samhällsfunktioner inte längre klarar av ansträngningen rapporteras från 

myndigheten för samhällsskydd. Sverige kan inte längre garantera tak över huvudet för de 

som söker sig hit och regeringen skriver även att människor tvingats sova utomhus. 

(Regeringen, 2015) 

 

Regeringen lägger tyngd i ordet ”andrum”, de här restriktiva åtgärderna är för att skapa 

andrum för svenskt flyktingmottagande som nu har blivit ohållbar och vi kan inte längre 

garantera ett värdigt välkomnande till de som söker asyl i vårt land. Kapaciteten i 

mottagandet måste förbättras då de kommunala verksamheterna så som socialtjänsten, skola 

och traumavården är hårt ansträngda och står inför stora prövningar de för tillfälligt inte 

klarar av. En ytterligare utmaning som regeringen nämner är möjligheten att kunna möta den 

snabbt växande befolkningens behov av bostäder vilket styrks i uttalandet att individer 

tvingats sova utomhus de senaste veckorna.  

 

Åtgärderna som regeringen förslår är ”nödvändiga” men nämner också att de inte i sig är en 

långsiktig väg framåt. De lägger tyngd i att detta är tillfälliga åtgärder som är nödvändiga i 

den krissituation vi befinner oss i idag. I och med argumentet att åtgärderna är tillfälliga kan 

det diskuteras om det alls är en policyförändring eller om åtgärderna snarare ska ses som ett 

implementeringsstrategiskt andrum. Regeringen nämner vikten av att flyktingsituationen 

behöver hanteras samfällt inom EU, något som hittills inte fungerat. Alla länder måste ta ett 

gemensamt ansvar för flyktingmottagandet. I början av september läste Stefan Löfven upp 

regeringsförklaringen i riksdagen och försvarar då rätten till asyl genom att påpeka att i tider 

av kris är den rätten som viktigast, den som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i 

Sverige (Wierup, Carlsson och Sköld 2015. Dagens Nyheter). Återkommande kommentar i 

den publicerade texten är att ”vi (regeringen) värnar den internationella asylrätten” men vad 

regeringen explicit menar med detta förklaras inte vidare och regeringen hänvisar inte heller 

till den tidigare kommentaren av stadsministern. Något annan tolkning än att det faktiskt inte 
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är resursmässigt hållbart att implementera tidigare policys urskiljs inte i denna text. Att den 

tidigare policyn inte är resursmässigt hållbar hänvisas till de rapporter regeringen tagit emot 

från berörande myndigheter, dock nämns inga siffror på exempelvis hur stor den 

ekonomiska påfrestningen varit på dessa myndigheter.  

 

3.2. Presskonferens med Stefan Löfven (S) och Åsa Romson (Mp) 

För att finna ytterligare stöd och argument för åtgärderna analyserades även den 

dokumenterade presskonferensen med Stefan Löfven och Åsa Romson. Presskonferensen 

inleds med att betona att Sverige har tagit emot överlägset flest flyktingar per capita inom 

EU och att Sverige är ett litet land som gör en enorm insats. Svenska folket visar en stor 

solidaritet i en svår tid. Hur de sedan argumenterar för att åtgärderna är nödvändiga liknar de 

som redovisats i det skriftliga dokumentet. Huvudargumenten är att migrationsverket och 

kommunerna inte längre har kapacitet att ta emot fler flyktingar. Verksamma på 

migrationsverket jobbar dag och natt, sju dagar i veckan och kommuner söker med ljus och 

lykta efter tillfälliga boenden. Migrationsverket kan inte längre ge sovplatser till de 

människor som söker asyl. Stefan Löfven lägger betoning i argumentet för att kapaciteten är 

för dålig för att ta emot flyktingar i den omfattning vi gör idag; ”Vi kan inte längre säkra ett 

grundläggande mottagande”.  

 

Presskonferensen tar också upp diskussion om hur krisen har hanterats inom EU och 

utvecklar detta vidare. Regeringen menar att en långsiktigt hållbar lösning endast kan tas 

fram på EU-nivå och det enda hållbara är att medlemsländerna löser utmaningarna 

tillsammans, då kommer situationen kunna hanteras på ett helt annat sätt än som det görs 

idag. Processerna i EU har gått alldeles för långsamt och de framgångar man trots allt nått 

har inte räckt till. Utifrån dessa argument beskylls således en del av Sveriges ohållbara 

situation på att processerna i EU inte fungerat optimalt och att hanteringen av krisen 

internationellt inte varit tillräckligt effektiv. 

 

”Vi tar nu steg som värnar den internationella asylrätten, men det smärtar oss båda som 

företrädare för våra partier att inse att den situation vi har idag inte är hållbar. Därför är vi 

också överens om att ta till extraordinära åtgärder för att tillfälligt skapa andrum i det 

svenska flyktingmottagandet” – Stefan Löfven  
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Åtgärderna införs för att Sverige tror på ett humanitärt mottagande, som också fungerar. 

Regeringen värnar om den internationella asylrätten men vill tillfälligt skärpa reglerna för att 

få andra EU-länder att ta emot fler. Fokus ska ligga på att ta hand om de familjer som redan 

finns i Sverige och stärka Sveriges kapacitet för mottagandet och välfärdens verksamheter 

måste värnas. Det är det stora trycket i det svenska mottagningssystemet som måste lättas så 

att Sverige kan ta emot de flyktingar som redan kommit hit på ett värdigt sätt och ge dem de 

bästa förutsättningarna för att komma in i det svenska samhället. Det betonas att åtgärderna 

är extraordinära och det smärtar partiledarna att meddela att Sverige inte längre klarar att ta 

emot asylsökande på den höga nivå som gjordes innan. Den nuvarande situationen är 

ohållbar, vilket bekräftas från de rapporter regeringen får från myndigheter, kommuner och 

andra aktörer. Därför behövs en kraftig minskning av antal asylsökande som kommer till 

Sverige och stödjer skälen till varför regeringen vill sänka nivån till minimikrav enligt 

internationella konventioner och EU-rätten så att fler väljer att söka asyl i andra EU-länder. 

 

Under presskonferensen sista del ställdes ett antal kritiska frågor till partiledarna av 

journalisterna som befann sig på plats. Stefan Löfven och Åsa Romsons svar på några av 

dessa frågor redogörs för i stycket nedan. 

 

3.2.1 Urval av frågor från journalister vid presskonferensen 

Den första frågan som ställs är varför dessa åtgärder inte införts tidigare och gäller det 

faktum att många sedan länge har krävt att svensk lagstiftning och regler ska anpassas till 

övriga EU-länder. Svaret från regeringen lyder att det under hösten har skett en dramatisk 

ökning av antalet flyktingar på mycket kort tid. Innan denna tidpunkt var det inte samma 

dramatiska ökning. Endast under de två senaste månaderna (oktober och november) har 

Sverige tagit emot 80 000 asylsökande och den rejält kraftiga ökningen är vad som gör att 

regeringen nu måste förhålla sig till verkligheten. Åsa Romson besvarar denna fråga med att 

styra argumentet till att den dramatiska ökningen var oförutsägbar. 

 

 ”Jag tror inte att någon för ett halvår sedan kunde förutse eller ens ha i sin begreppsvärld 

att det antalet människor skulle söka sitt skydd och sin asyl i Sverige så som vi har sett 

under den här hösten.” – Åsa Romson  

 

Motreaktionen på det presenterade svaret blir att informationen om en kraftigt ökad 

flyktingström fanns redan när migrationsverkets siffror kom i samband med att förra 
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uppgörelsen om svensk flyktingpolitik gjordes, det vill säga innan flyktingströmmens pik. 

Svaret från partiledarna blir på denna fråga att kurvan som förutsäger flyktingströmmen 

visar ett rörligt mål och att kurvans utveckling skulle hålla i sig så som den gjort var det nog 

få som kunde förutse.  

 

Huruvida de presenterade åtgärderna visar på att svensk migrationspolitisk har varit extrem 

och inte kan implementeras på lång sikt ombads besvaras med frågeställningen om detta är 

en kortsiktig policyförändring som införs eller en långsiktig förändring. Även huruvida detta 

visar på att Sverige inte kan bedriva en politik som avviker från andra EU-länder ombads 

besvaras av partiledarna. Stefan Löfven betonar i sitt svar att lagens förändring görs 

tillfälligt och ska gälla under en treårig period. Han argumenterar för att de tidigare reglerna 

har fungerat och varit hållbara under en lång tid men att vi i dagsläget, med denna 

dramatiska ökning av flyktingar och den flyktingkris som idag är en verklighet, leder till att 

något helt annat sker. Regeringen tvingas förhålla sig till verkligheten vilket resulterar i 

denna lagförändring som ska gälla i tre år tills Sverige tagit sig ur den dramatiska situation 

som vi nu är inne i. Åsa Romson betonar i sitt svar att både Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet under en lång tid varit företrädare för ett mottagande i Sverige som de anser är 

bra och inte minst anser vara humanitärt i en internationell situation. 

 

”Det är det asylmottagande (innan åtgärderna) som vi skulle önska att vi skulle fortsätta 

med. Det var ingen utav oss som hade de här planerna när vi klev in i regering för drygt ett 

år sedan, att vi skulle komma att diskutera ändringar av den här karaktären i svenska 

asylrätten i Sverige.” – Åsa Romson  

 

Den fruktansvärda situationen som flyktingar har mött under året har avspeglat sig i det 

svenska samhället. Omöjligheten att få EU att ta ett samlat ansvar för de typer av 

konsultationer som skulle kunna vara en kraftfull åtgärd i den här situationen har påverkat 

Sveriges möjlighet att bedriva den tidigare flyktingpolitiken. Partiledarna betonar att de 

fortsatt står bakom en human asylrätt som har den standard vi sett i Sverige de senaste åren. 

I dagsläget känner de sig dock tvungna att tillfälligt dra ner politiken till en internationell 

miniminivå av de skäl som de tidigare presenterat under presskonferensen.  

 

Den avslutande frågan lyder ifall partiledarna tror att det kommer bli en återgång till den 

flyktingpolitik som gällde tidigare med tanke på de effekter man idag kan se av att politiken 
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avvikit så mycket från andra EU-länder. Svaret blir att regeringen såklart är oroliga för att 

det är den internationella asylrätten som idag står på spel. Diskussionerna som pågår runt 

om i Europa bedrivs av flera högerpopulistiska regeringar vilket således skapar oron för att 

den internationella asylrätten är hotad. Löfven nämner att det har varit oerhört viktigt för 

regeringen att säkerställa att Sverige fortsätter att stå upp för de internationella asylreglerna. 

Han är övertygad om att hans parti, Socialdemokraterna, och flera partier i riksdagen står 

bakom de asylregler som bedrivits de senaste åren och att det är den typen av asylrätt som 

de skulle vilja fortsätta se i Sverige. Trots att den tidigare flyktingpolitiken är den riktlinje 

som regeringen vill bedriva har de tvingats förhålla sig till dagens verklighet.  

 

”(…) i dagens verklighet är det en stor kris i länder kring Syrien, och många andra länder, 

som gör att vi har fler flyktingar i världen än andra världskriget, och vi har ett Europa som 

inte lyckas ta det gemensamma ansvar som vi skulle förvänta oss.” – Stefan Löfven 

 

Under denna presskonferens betonas, likt i den publicerade artikeln, att det idag är 

resursmässigt ohållbart att implementera den tidigare policyn. Regeringen argumenterar 

också starkt för att dessa policyförändringar är något de blivit tvungna att genomföra. 

Åtgärderna sker för att ingen kunde förutspå den påverkan flyktingkrisen skulle ha på 

svenskt flyktingmottagande och i dagsläget måste man förhålla sig till verkligheten. I och 

med det argumentet öppnas det upp för diskussion om den uppkomna situationen regeringen 

nu förhåller sig till är en direkt oavsedd effekt av den tidigare förda politiken. Sverige kan 

ha varit för effektiv i sin implementering av den tidigare policyn vilket nu visar sig i den 

bristande kapaciteten för flyktingmottagande vi ser idag. Under presskonferensen analyseras 

partiledarnas direkta svar på ett flertal frågor om åtgärderna, dessa svar skilde sig något från 

argumenten i den publicerade artikeln. Till skillnad från att enbart tala om Sveriges kapacitet 

för flyktingmottagande nämns nu även den subjektiva bedömningen från regeringen. Båda 

partiledarna nekar att de tidigare hade kunnat förutsäga omfattningen av flyktingströmmen, 

samt att åtgärderna är extraordinära och inte den typ av politik de hade önskat behöva 

bedriva. Åtgärdernas nödvändighet argumenteras för på liknande sätt som i föregående 

stycke men nu bedrivs även försvarsargument från regeringens håll där de betonar att de är 

tvungna att ändra policyn trots att detta bestrider den flyktingpolitik de egentligen skulle 

vilja föra. Partiledarna talar om att en långsiktig hållbar lösning endast kan tas fram på en 

EU-nivå och att processerna i EU inte har varit tillräckligt effektiva. Samtidigt argumenterar 

de bestämt för att förändringen i flyktingpolitiken ska vara tillfällig och målet är att återgå 
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till den tidigare politiken. Politikerna anser därmed att de själva kommer kunna återställa 

politiken trots att de samtidigt argumenterar för att en hållbar lösning endast kan ske på EU-

nivå. Detta indikerar på en dubbelhet i budskapet de framför. Partiledarna nämner under 

presskonferensen att de är oroliga för att den internationella asylrätten står på spel då flera 

högerpopulistiska regeringar råder i Europa. Att Sverige ändå valde att hålla krav vid de 

beslut de fattade i första hand, innan flyktingkrisens pik, kan tolkas att de hade för avseende 

att sätta press på andra länder att anta en generösare flyktingpolitik. Om så var fallet hade 

det vare sig handlat om en egentlig omprövning av politiken till följd av krisen eller en 

ohållbar implementeringssituation, utan ett politiskt spel mot övriga EU-länder. Detta är 

dock inget som någon av partiledarna argumenterar för själva och heller inget som får stöd i 

analysen. I denna analys framgår att regeringen håller det återkommande argumentet om att 

situationen idag är ohållbar och inte längre kan kontrolleras med den tidigare policyn.  

 

3.3 Analys av tidningsartiklar och övrig media 

I den sista delen redogörs för argument och diskussioner som tas upp i olika medier både 

innan och efter åtgärderna presentation. Mycket kritik uppstår till följd av de restriktiva 

åtgärder som regeringen presenterar. Bland annat riktas kritik mot att regeringen tidigare 

under året hade kunnat påbörja reformer och besparingar för att idag ha kunnat hantera 

situationen på ett mer effektivt sätt. Larmsignaler från hjälporganisationer, tjänstemän, och 

kommuner upprepades gång på gång under våren och sommaren 2015 och ändå var 

samhället illa förberett när 160,000 människor under året sökte asyl i Sverige. Experter inom 

krisberedskap tror att den politiska laddningen i flyktingfrågan kan har varit avgörande för 

att många viktiga beslut har dragit ut på tiden (Wierup, Carlsson och Sköld 2015. Dagens 

Nyheter). 

 

Just argumentet att inget gjordes tidigare på grund frågans politiska känslighet tas sedan upp 

i ett flertal andra artiklar. Antagandet att regeringen kunde ana flyktingkrisen redan i augusti 

utvecklas vidare till frågeställningen varför det dröjde så länge innan något gjordes åt saken. 

En presenterad teori är att debatten om integration och migration skadade 

Socialdemokraterna och de övriga riksdagspartierna under en period där 

Sverigedemokraterna var på väg att bli riktigt stora och rädsla fanns att debatten skulle öka 

det redan påbörjade tappat av väljare. Antagandet fanns att Sverigedemokraterna skulle öka 

sitt väljarstöd just för att man bedrev diskussion om immigration och integration. Senare 

under 2015 gick det således inte att börja säga att det trots detta fanns volymer som Sverige 
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inte klarar av och att nu börja diskutera landets kapacitetsförmåga var för sent för den 

sittande regeringen. Jasenko Selimoviv, ledamot för Liberalerna, argumenterar att 

Socialdemokraterna bland annat införde ID-kontroller och i praktiken stängde gränserna 

utan att kunna förklara varför. Partiet bedrev en politik som inte många begrep sig på då de 

inte var tydliga i sitt budskap. Det faktum att partiet sedan ändrade sig i sin ståndpunkt, efter 

att de förespråkat om den svenska solidariteten och Sveriges kapacitet, fick också många att 

känna sig förvirrade och svikna i det faktum att politiken svängde så snabbt. För att sedan 

kunna hantera den snabba svängningen i flyktingpolitiken skapades argumenten om att 

ingen hade kunde förutse denna kris eller dess omfattning. Argument för att två olika saker 

sades internt och externt pekar på att detta inte stämmer. Myndigheter rapporterade internt 

till regeringen om att katastrofläge rådde men utåt sade regeringen att Sverige klarar allt och 

att kapaciteten är tillräcklig för att ta emot flyktingar i den takt landet gjorde. I 

statsministerns sommartal förra året adresserade han den oro som fanns i samhället i och 

med flyktingkrisens påbörjade märkbara effekter. Han nämnde då att Sverige ska ha en 

reglerad invandring, där rätten till asyl ska prövas och respekteras. Detta anses ha varit en 

typ av signal för att möta de egna väljarnas oro som vacklat mellan Sverigedemokraterna 

och Socialdemokraterna. Detta budskap var till en början mycket kontroversiellt gentemot 

bland annat Miljöpartiet som starkt stått bakom Sveriges generösa flyktingpolitik (Stenberg, 

2015. Dagens Nyheter). Antaganden finns i efterhand om anledningen till varför regeringen 

inte gjorde något åt situationen trots de varnande rapporterna. Regeringen var mer mån om 

att hålla kvar sina väljare än att se till den verkliga situationen då de åtgärder som krävdes 

gick emot deras ideologi som innebär ett öppet Sverige och nolltolerans mot rasism 

(Selimovic, 2016. Dagens Nyheter).  

 

Kommentarer från regeringen som utläs i media liknar de som presenterats i de övriga 

styckena. Svängningen i migrationspolitiken det senaste halvåret har varit nödvändig. 

Sverige ska ha ett hållbart asylmottagande vilket innebär en välfärd som funkar för alla, 

både de som kommer hit och de som redan befinner sig i landet (Löfven, 2016. Sveriges 

Television). Stefan Löfven nämner att det finns de som tycker att regeringen gjort för 

mycket för snabbt och även de som anser att de gjort för lite under för lång tid. Själv anser 

han att regeringen gjorde det som behövde göras i den dramatiska situationen vi befinner oss 

i. Löfven säger att det inte är siffror som är viktigt att se till, utan nämner att det är en fråga 

om vad Sverige kan erbjuda asylsökande i form av skola, bostäder och sjukvård. Det är en 

fråga om välfärd (Löfven, 2016. Sveriges Television). Trots argumenten som läggs fram 
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kring de plötsliga svängningarna i flyktingpolitiken kvarstår frågor om det tonläge 

Socialdemokraterna haft i invandringsdebatten tidigare och hur statsministern ser på att 

partiet anammat både en retorik och politik som tidigare kritiserats. En fråga som ställs i en 

tv-intervju med statsministern gäller förändringen i språkbruk. Socialdemokraterna själva 

kritiserade tidigare hårt de som talade om volymer eller ställde välfärd mot 

flyktingmottagande, men i dagsläget är det den retorik som Löfven själv bedriver. Svaret på 

frågan om ändringarna i retoriken handlar om att situationen Sverige är i idag är något vi 

tidigare inte varit med om.  

 

”När det kommer 163,000 människor till Sverige som det gjorde under 2015 är läget ett helt 

annat. Det är dubbelt så många som Sverige någonsin har tagit emot. Då står jag upp för 

den svenska välfärden. Den måste fungera”. – Stefan Löfven  

 

Löfvens återkommande argument i de analyserande utspelen i media är att 

flyktingmottagande måste vara hållbart i den mån att välfärden ska funka för alla Sveriges 

invånare. Han menar således att regeringen håller på principen med en välfärd tillgänglig för 

alla, bara den inte kostar för mycket för andra. Vi kan inte fortsätta att ta emot flyktingar i 

den utsträckning vi gör idag om det påverkar välfärden för de invånare som redan befinner 

sig i landet. Detta är dock något som möts av kritik då Socialdemokraterna under 

flyktingkrisens början kritiserade de som ställde välfärden mot flyktingmottagandet. Det 

förändrade språkbruket visar att regeringen således bytt position i deras argument och 

närmar sig en policy de tidigare distanserat sig ifrån. Detta pekar på att det kan ha funnits 

förändringar som partiet ville införa redan tidigare men inte förrän nu har haft möjlighet att 

utföra då situationen nådde den punkt vi befinner oss i idag. Avslutningsvis argumenterar 

regeringen för att under det svåra år som ligger bakom oss har regeringen kunnat 

åstadkomma flera viktiga överenskommelser och lyfter fram att regeringen har lyckats bra 

med att sy ihop flera blocköverskridande uppgörelser med de borgliga partierna (Olsson, 

2015. Dagens Nyheter). Detta argument är utav vikt då dessa överenskommelser innebär att 

regeringen både tvingats samarbeta med partier där krav på förändring av flyktingpolitiken 

redan tidigare påpekats, samt att de själva tvingats ge vika i vissa krav i flyktingpolitiken de 

själva argumenterat för. Flyktingfrågans politiska laddning kan ge indikationer på att 

fördröjningen i regeringens agerande är ett tecken på att man inte ville ändra politiken 

samtidigt som det öppnar upp för alternativet att man väntade tills det faktum att det inte 

längre gick att hålla fast vid den tidigare politiken. På så sätt kan de genomföra en 
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policyförändring med argumentet att den tidigare policyn, vilka de själva stått bakom, inte 

längre är resursmässigt hållbar att implementera.  

 

4. Sammanfattande diskussion  

I de föregående avsnitten användes en tolkande idékritisk analys för att undersöka hur en 

extern kris påverkar den styrande elitens argument för plötsliga policyförändringar. I 

förhållande till Sabatiers presenterade teori om vad som orsakar policyförändringar stämmer 

flyktingkrisens verkan i det här fallet bra överens med hypotesen att en extern händelse 

påverkar på det socioekonomiska tillståndet i samhället (Sabatier, 1999). När det inte längre 

blir resursmässigt hållbart från ett ekonomiskt och institutionsmässigt perspektiv, vilket är 

regeringens huvudsakliga argument för de restriktiva åtgärderna, tvingas helt enkelt 

politikerna att ändra den tidigare policyn då den inte längre går att implementera. Det sker i 

och med de här åtgärderna en förändring i regeringens grundläggande åsikter om hur 

flyktingpolitiken ska bedrivas, vilket är en ovanlig händelse enligt denna teori. Hänvisar 

man även till Borevis beskrivning av den svenska integrationspolitiken från efterkrigstiden 

och framåt, det vill säga att Sverige har haft en state centered approach med en traditionell 

generös flyktingpolitik, visar policyändringen på att regeringens val att införa en restriktiv 

politik är något som går emot den tidigare politiska normen. Policyförändringen är ovanlig 

då den går emot regeringspartiernas uttalade ideologi gällande människors rätt att söka asyl i 

Sverige. Samtidigt kan man ur texterna analysera att regeringen också inger tvetydigheter 

angående varför förändringarna sker nu och inte tidigare. Att krisens pik skedde i höstas kan 

utläsas från redovisade siffror av antalet asylsökande under 2015 som presenterats av 

Migrationsverket. Trots detta visar övrigt material tydliga tecken på att krisen kunde 

förutses innan denna pik uppstod. Utifrån den textanalys jag genomfört av hur regeringen 

argumenterar för åtgärderna som presenterades 24e november 2015 anser jag att båda 

teserna om möjlig orsaksmekanism jag testar i min undersökning tangeras.  

 

I stycket som följer presenteras återigen de två teserna vilket undersökningen ämnar besvara 

och sedan redogörs för hur väl de två teserna om orsakmekanismen mellan kris och 

policyförändring kan besvaras utifrån analysen av regeringens argument för förändringen. 

De två teserna innebär två alternativa mekanismer som förklarar hur krisen har lett till en 

förändring inom flyktingpolitiken. 

 



Martina	Fritjofsson	-	930403	 	 Externa	kriser	och	policyförändring	
	

	 25	

Tes 1: En extern kris gör det omöjligt att implementera tidigare policys då det är 

resursmässigt omöjligt. 

 

Å ena sidan argumenterar regeringen först och främst för åtgärderna som ”nödvändiga”. Det 

var helt enkelt inte resursmässigt hållbart för Sverige att fortsätta ta emot flyktingar i det 

stora antal vi gjort hittills. Kapaciteten finns inte för att kunna erbjuda fler flyktingar ett 

värdigt välkomnande. Detta argument styrks i de rapporter som inkommit från myndigheter 

som drabbats av den kraftigt ökande flyktingströmmen. Regeringen nämner även att de 

restriktiva åtgärderna var något de hade hoppats på att inte behöva realisera men den 

påtagliga påverkan flyktingkrisen har haft på Sveriges socioekonomiska förutsättning är så 

stor att den tidigare policyn inte längre går att implementera. De nämner att åtgärderna är 

extraordinära i sitt slag och inget av partierna i regeringen hade hoppats på att dessa åtgärder 

skulle bli nödvändiga. Det smärtar därför regeringen att behöva meddela att Sverige inte 

längre klarar av att ta emot asylsökande på den höga nivå vi gjort tidigare. De trycker på det 

faktum att detta är åtgärder de inte ville implementera utan de blev tvungna då situationen 

blev ohållbar. De argumenterar också för att de tidigare under hösten inte kunde förutse 

denna kraftiga ökning och därför hade de tidigare inte valt att införa restriktiva åtgärder. 

Förlitar man sig till dessa antaganden, vilket jag anser är trovärdiga, så stämmer den första 

tesen i min frågeställning.  Utifrån ett resurs- och kapacitetsmässigt perspektiv är 

flyktingkrisens chock på samhället den huvudsakliga orsaken till policyförändringen, detta i 

enlighet med Sabatiers teori om varför en stor policyförändring sker. I och med denna 

analys pekar resultatet således på att krisen leder till en policyförändring genom den 

administrativa mekanismen vilket i detta fall är resursbrist. Att åtgärderna var nödvändiga 

på grund av bristande kapacitet och resurser är det återkommande argumentet från 

regeringens håll. Det argumentet används återkommande och utgör den bärande delen i 

regeringens linje. Att de håller fast så hårt vid denna tankefigur, men samtidigt visar 

tvetydigheter när övriga frågor om flyktinghanteringen tas upp, kan visa tecken på att det 

kanske egentligen inte är så självklart att detta är orsaken för policyförändringen. De 

argumenterar återkommande för samma orsaker eventuellt för att intyga offentligheten och 

övriga aktörer att detta är den verkligen anledningen, men de kan inte med säkerhet besvara 

och försvara sig i övriga frågor.   

 

Tes 2: En extern kris öppnar upp en möjlighet för den styrande eliten (politikerna) att byta 

fot och utveckla en ny policy som närmar sig en position man tidigare distanserat sig ifrån.  
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Å andra sidan pekar mycket på att regeringens åtgärder kunde implementeras mycket 

tidigare då myndigheters rapporter och siffror pekade på att denna kris skulle uppstå, långt 

innan policyförändringen skedde. Detta är något som regeringen verkade vända ryggen till 

vid tillfället rapporterna kom och något som de i dagsläget inte benämner i större 

utsträckning än att påstå att krisens omfattning var något ingen kunde förutse. Regeringens 

plötsliga vändning i flyktingpolitikens utformning har även skapat reaktion och diskussion 

bland ett flertal statsvetare. Peter Esaiasson, professor vid statsvetenskapliga institutionen på 

Göteborgs Universitet, argumenterar nu i efterhand för att även om den tidigare generösa 

flyktingpolitiken hade stöd av många medborgare var den i grunden ett elitprojekt som drevs 

av det politiska etablissemanget i samförstånd. Han menar i korthet att partier, myndigheter, 

debattörer, intresseorganisationer m.fl. gemensamt har satsat på att Sverige ska ha Europas 

mest generösa flyktingpolitik. (Esaiasson, 2016. Dagens Nyheter) Bland den folkliga 

opinionen pekar statistiska undersökningar på att det inte finns något tydligt underlag för 

vad folket egentligen tycker, och en allvarlig förtroendeklyfta i frågan om flyktingpolitiken 

har uppstått. En uppfattning om orsaken till denna klyfta är att politikerna inte tydligt nog 

har förklarat eller upplyst medborgarna om hanteringen av krisen utan tvärt om 

argumenterat för en sak ena dagen, och raka motsatsen den nästa. (Lewin, 2016. Dagens 

Nyheter.) Regeringen har visat på oklarheter i sina argument för hur flyktingkrisen ska 

hanteras och varför vissa åtgärder nu införs. Argumenten från dessa statsvetare pekar på att 

det inte är en resursbrist som leder till policyförändringen utan snarare en mekanism av 

politiskt slag.  

  

Frågan om integration och migration har traditionsenligt varit en politiskt känslig fråga i 

Sverige och inte minst i förhållande till att Sverigedemokraterna, ett parti vilket anklagas för 

att ha rasistiska och främlingsfientliga åsikter, började få ett kraftigt ökat väljarstöd. Att de 

övriga partierna valt att distansera sig så långt ifrån Sverigedemokraternas retorik som 

möjligt har skapat problematik i att öppet tala om problemen flyktingkrisen medfört på 

svenska samhället och hur denna kris hade kunnat hanteras. Den tolkning som utgår från 

detta antagande är att regeringen tidigare under året valde att inte ändra den tidigare 

bedrivna policyn då de åtgärder som krävdes gick emot deras ideologi rörande ett öppet 

Sverige med nolltolerans mot rasism. När krisens effekter blev oundvikligt påtagliga i 

oktober och november öppnades möjligheten upp för regeringen att byta policy med den 

argumenterade anledningen att det helt enkelt inte var resursmässigt möjligt för Sverige att 
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fortsätta ha den generösa flyktingpolitik som tidigare bedrivits. Socialdemokraterna har 

sedan länge värnat om den svenska välfärden och nu utgjorde flyktingströmmen bland annat 

ett hot för invånarna att ta del av den. Mycket pekar på att regeringen redan innan 

flyktingkrisens pik kunde anta att situationen tillslut inte skulle bli hållbar och att en 

policyförändring förmodligen skulle komma att krävas. Den politiska mekanismen som 

presenteras i tes 2 kan till viss del besvaras med dessa antagande om att den externa 

chocken, flyktingkrisen, öppnade upp möjlighet för regeringen att ändra policyn till position 

man tidigare distanserat sig ifrån. I och med denna analys pekar således resultatet på att det 

är en distanseringsmöjlighet från tidigare policy som förklarar hur krisen leder till en 

förändring. 

 

Jag tolkar förra årets hantering av flyktingkrisen utifrån regeringens perspektiv, och hur de 

argumenterar för de policyförändringar som sedan gjordes, att det under krisens början (och 

flertal källor visar på att krisens potentiella storlek inte var okänt för regeringen) inte var en 

tillräckligt ”stor” extern kris för att regeringen skulle kunna ändra sin tidigare policy. Detta 

skulle förmodligen få stark kritik från deras väljare då en restriktiv flyktingpolitik skulle gå 

emot partiernas ideologi och tradition. Diskussionen om integration och migration var 

kontroversiell och utgjorde en politiskt känslig fråga som många partier inte ville ta upp då 

risken att associeras med rasistiska åsikter var för stor. När krisen sedan blev så pass 

betydande att regeringen inte längre kunde implementera den tidigare policyn blev det också 

möjligt för dem att ändra denna policy och närma sig en position man tidigare öppet 

distanserat sig från. Slutsatsen utifrån min analys är att båda teserna är möjliga för att 

urskilja den mekanism som kan förklara varför förändringen i policyn sker, den ena kan inte 

utesluta den andra.  

 

5. Avslutande diskussion 

Denna studie visar prov på att en extern kris som sker utanför det egna samhället kan 

påverka den rådande policyn. Den utgångspunkt jag valde att fokusera på var hur politikerna 

argumenterade för förändringarna genom att utföra en idékritisk textanalys. Var det en 

socioekonomisk orsak, det vill säga resursbrist, eller kunde man tolka att det fanns en annan 

bakomliggande mekanism som ledde till att förändringar i politiken uppstod?  

 

Mestadels pekar de analyserade argumenten på att regeringen inför åtgärderna då det inte 

längre var resursmässigt hållbart att bedriva en generös flyktingpolitik. Dock brister 
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argumentet när motfrågan ställs om varför inget gjordes tidigare åt situationen. Även väcks 

vissa misstankar av att regeringen om och om igen styrker på ett och samma argument för 

varför policyn ändras. Detta kan vara tecken på att de försöker intala samhället att det är just 

detta argument som är det korrekta, trots att det i verkligheten inte är hela sanningen. 

Regeringen ställdes under förra året inför en stor press i och med att flyktingkrisen 

förvärrades. Den regeringen vi har idag, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet har traditionellt sätt varit starka förespråkare för en generös flyktingpolitik 

och för att den svenska välfärden ska vara tillgänglig för alla invånare. När den välfärden 

under förra året sattes på prov uppstod konflikt i vilken rätt som var viktigast att förespråka, 

den internationella asylrätten eller rätten att ta del av den svenska välfärden. I början av 

hösten 2015 ställde sig regeringen bakom den ideella organisationen ”Refugees Welcome”, 

vilka arbetar för ett medmänskligt Europa som välkomnar de som behöver skydd och hjälp. 

Människor som flyr krig och förföljelse skulle inte behöva mötas av en hårdare 

gränsbevakning och taggtråd (Guslén, 2015. Göteborgsposten). En av Miljöpartiets språkrör 

medverkade även i en musikvideo där man satte ord på svensk flyktingpolitik med 

meningen ”Den som flyr har inget val – ingen människa är illegal” (Sundell J., Paterson J 

2015. Sveriges Television). I samband med att flyktingströmmen ökade påverkades också 

den svenska politiken utav att Sverigedemokraterna hade växt sig allt starkare. Detta parti 

har till skillnad från de övriga partierna i riksdagen istället påpekat att den svenska 

flyktingpolitiken bör ändras. Problematik i detta uppstod till följd av att integration och 

migration länge har varit en politiskt känslig fråga i Sverige och när ett parti som 

identifierats med rasistiska och högerextrema åsikter tar upp denna politiska fråga blir 

reaktionen från de övriga partierna att distansera sig från den diskussionen istället för att 

konfrontera den.  

 

Under året blev påverkan på det svenska samhället av den ökande flyktingströmmen 

markant märkbar. De myndigheter som aktivt arbetade med att ta emot dessa flyktingar 

överbelastades till den grad att de i sina rapporter beskriv situationen som ohållbar. När 

regeringen den 24e november presenterade sina åtgärder ändrade de den tidigare 

flyktingpolicyn som bedrivits i Sverige. De ville nu anpassa asylreglerna till miniminivå i 

EU med syfte att kraftigt minska antalet personer som söker asyl och beviljas 

uppehållstillstånd. Färre flyktingar ska söka sig till Sverige och istället välja att söka asyl i 

andra EU-länder. Denna förändring gick emot regeringens tidigare retorik om ett öppet 

Sverige, trots detta infördes åtgärderna. I och med detta kan antagandet om att möjligheten 
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för regeringen att byta politik och närma sig en policy de tidigare distanserat sig ifrån 

öppnades upp när krisens pik skedde. Då kunde de utåt sett argumentera för att åtgärderna 

var nödvändiga, att de var tvungna att fatta detta beslut, något de tidigare under året inte 

kunde göra då krisens påverkan inte var tillräckligt stor för att göra en sådan 

policyförändring. Att en kris leder till en policyförändring är inte kontroversiellt att anta i 

sitt slag. Det skapas dock kontroverser om det kan urskiljas att den politiska eliten 

argumenterar för förändringen på grund av resursbrist när den egentliga anledningen är av 

politisk karaktär.   

 

Denna studie fokuserade på dagens flyktingkris som en extern chock och hur denna 

påverkade den svenska flyktingpolitiken. Syftet var att finna mekanismen vilket krisen 

verkade via och därmed kunna besvara frågan hur krisen leder till en förändring. Dock 

skulle det krävas att undersöka ett flertal fall med liknande upplägg och variabler, där en 

extern kris leder till en policyförändring, för att kunna dra någon form av generell slutsats 

rådande orsaksmekanismen mellan externa kriser och policyförändring. Denna 

undersökning öppnar upp för en fortsatt forskning kring detta ämne. 
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