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SAMMANDRAG  
 
Under 2016 röstades en lagändring igenom som tillfälligt begränsade möjligheterna att få 

uppehållstillstånd i Sverige. Den här uppsatsen undersöker vilka faktorer som främst kan 

förklara varför migrationspolitiken tog den här mer restriktiva riktningen. Matthew Gibbney 

har en teori om vilka faktorer som påverkar formandet av migrationspolitik, och det är hans 

teori som ligger till grund för att besvara forskningsfrågan. Det empiriska materialet består av 

förarbetet gällande lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige, och en kvalitativ textanalys har gjorts av argumenten som förs fram i materialet. 

Resultatet av undersökningen visar att faktorer som antalet anlända och andra staters handlande 

anges som de mest centrala faktorerna när migrationspolitiken förändras åt en mer restriktiv 

riktning i Sverige. De faktorer som tycks mindre viktiga är integrationshistoria och etnisk 

samhörighet. Under undersökningen av argumenten identifierades, utöver de sex faktorer 

Gibbney presenterar, en ytterligare faktor. Den faktorn berör institutioner och deras förmåga att 

hantera migrationsflöden.  
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1 INLEDNING  

1.1 Världen och Sverige  
 

I slutet av 2014 befann sig 59,5 miljoner människor på flykt undan konflikter, förföljelse, våld 

och inskränkningar av mänskliga rättigheter enligt UNHCR. 2015 var siffran ännu högre, 65,3 

miljoner. 83 % av dessa befann sig i utvecklingsländer och mer än hälften (54%) kom från 

Syrien, Afghanistan och Somalia (UNHCR, 2016). 

Under 2014 sökte 81 301 personer asyl i Sverige, (Migrationsverket, 2015) och året efter, 2015, 

låg siffran på 162 877 (Migrationsverket, 2016), motsvarande en mängd som en stor kommun. 

Antalet personer ökade till nästan det dubbla från ett år till nästa. Redan siffran som redovisades 

2014 är högre, i jämförelse med året 2013, då den låg på 54 259 (Migrationsverket, 2014). 

Ovan presenterade siffror ger ett vittnesmål om hur läget för många människor i världen och 

Sverige såg ut under den här perioden. Till en början var välkomnandet i det svenska samhället 

varmt. Frivilliga krafter gjorde mycket för att bidra till ett ordnat mottagande, både regeringen 

och oppositionen hävdade att rätten till asyl var absolut (Essaiasson, Martinsson, & Sohlberg, 

2016, s.6). Två statsministrar, från varsin sida av valet och politiken, uttryckte sig med innerliga 

ord.  

Fredrik Reinfeldt, då statsminister, höll den 16 augusti 2014 ett tal inför det kommande 

riksdagsvalet samma år. I talet uppmanade han svenska folket att välkomna de 

flyktingströmmar vilka väntades som resultat av konflikter som härjade i världen. Han jämförde 

situationen med Balkan-krisen i början av 90-talet och lyfte hur de människorna som då kom 

bidragit till byggandet av Sverige: 

Jag vill påminna er om att vi är en nation som har stått upp och varit förr i tider då 
människor har utstått svår prövning. Vi har nu människor som flyr i antal som liknar 
det vi hade under Balkan-krisen i början av 1990-talet. Nu vädjar jag till svenska 
folket om tålamod, om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress med 
hot mot det egna livet som flyr, flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot bättre 
förhållanden. Visa den öppenheten. Visa den toleransen när det heter att ”det blir 
så många”, ”det blir så krångligt”, ”det blir så svårt”. Visa den toleransen och visa 
också att ni minns att vi har gjort det förut. Vi har sett människor komma från stress, 
fly från förtryck, som sedan kommit in i vårt samhälle, lärt sig det svenska språket, 
fått jobb och nu hjälper till att bygga ett bättre och friare Sverige. 

(Moderaterna, 2014) 
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Efter riksdagsvalet hösten 2014 fick Sverige en ny regering, och delar av regeringsförklaringen 

i ett tal av den nytillträdde statsministern Stefan Löfven löd:  

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan 
förföljelse och förtryck. En bred uppslutning kring migrationspolitiken är en styrka 
för vårt land. Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för 
flyktingmottagandet. Mottagandet förstärks med ytterligare resurser till SFI och 
möjligheter för nyanlända att komplettera sin utbildning.”  

”Sverige ska vara en stark röst i världen för frihet, fred, mänskliga rättigheter och 
solidaritet. Vi ska aktivt delta i det internationella samarbetet, för att både FN och 
EU ska axla ett större ansvar för att lösa konflikterna och ge hjälp åt dem som 
drabbas. 

 (Regeringen, 2014, s. 14) 

 

Orden från de båda statsministrarna under 2014 understryker vikten av solidaritet gentemot 

dem som kommer till vårt land, och att vi ska jobba både nationellt och internationellt för att 

människor ska få ta del av den fred och frihet vi i Sverige åtnjuter. Betoningen ligger på behoven 

hos dem som kommer, att de kommer från förtryck och förföljelse men ska ges möjlighet till 

ett bättre liv i Sverige.  Den kraftiga ökningen av asylsökande i Sverige ansågs dock till slut 

påfrestande och behövde hanteras på något sätt, och en av lösningarna som regeringen 

genomförde var att förändra migrationslagstiftningen åt ett mer restriktivt håll under våren 

2016.  

Våren 2016 genomgick den svenska migrationspolitiken en stor förändring. Från att ha haft 

EU:s mest generösa asyllagstiftning gick man till EU:s miniminivå (Migrationsverket, 

migrationsverket.se, 2019). Införandet av två omdiskuterade lagar som påverkade 

migrationspolitiken drevs igenom; den ena lagen handlade om att införa ID-kontroller vid 

Sveriges gränser; den andra om att begränsa möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. 

Det är förarbetet till lagen om att begränsa möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige den 

här studien har undersökt.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att via den politiska argumentationen undersöka vilka faktorer som kan 

förklara den förändrade, mer restriktiva migrationspolitiken som implementerades i Sverige 

under flyktingkrisen 2015–2016. För att genomföra detta kommer studien utgå från följande 

forskningsfråga:  

- Vilka faktorer kan främst förklara att migrationspolitiken tog en mer restriktiv riktning 

utifrån argumenten som fördes fram i förarbetet gällande den tillfälliga lagen om 

begränsade möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige? 

1.3 Bakgrund 

 

1.3.1 Modern svensk migrationshistoria i korthet 

 

Sverige blev inte ett land som var föremål för immigration förrän på 1930-talet. Dessförinnan 

hade människor snarare emigrerat, framför allt till USA. Under åren 1830 till 1930 emigrerade 

ca 1,2 miljoner människor, vid skiftet mellan århundradena 1900 motsvarade denna siffra en 

fjärdedel av Sveriges befolkning Den omfattande emigrationen begränsades genom en 

kombination av första världskriget och skärpta migrationslagar i USA, och på 30-talet översteg 

för första gången antalet immigrerade antalet emigrerade (Persson, 2006, s.125).  

Under de sista åren av andra världskriget och resten av 40-talet kom de första stora grupperna 

av flyktingar till Sverige. Det var genom mottagandet av ca 194 000 människor från de 

skandinaviska grannländerna, Baltikum och kontinenten som Sverige etablerades som 

immigrationsland (Persson, 2006, s.120–130). 

Under perioden mellan slutet på 40-talet och mitten av 70-talet växte den svenska ekonomiska 

marknaden anmärkningsvärt, framförallt inom industrisektorn. Tillväxten bidrog till en 

efterfrågan av arbetskraft, och flera reformer genomfördes för att öka invandringen för just det 

ändamålet (Persson, 2006, s.131). Den ekonomiska tillväxten saktades emellertid ner, och 
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arbetskraftsinvandringen minskade under 70-talet då behovet av arbetskraft minskade 

(Migrationsverket, 2019). 

Migrationsverket kallar 80-talet de asylsökandes årtionde. 1985 överlämnades ansvaret för 

asylsökande till Statens invandrarverk (nu Migrationsverket) från arbetsmarknadsmyndigheten. 

Människor från en rad olika länder sökte asyl i Sverige och väntetiderna på beslut blev längre 

samtidigt som många fler fick avslag. Avslagen berodde på att det inte var förföljelse som drivit 

människor på flykt, utan fattigdom och en dröm om att kunna skapa sig ett bättre liv i 

Västeuropa (Migrationsverket, 2019). 

Kriget på Balkan under 90-talet drev ett stort antal människor på flykt, den största mängden 

sedan andra världskriget. Effekten det fick i Sverige var att ca 100 000 personer flyttade hit. 

Under samma årtionde infördes åtstramningar på anhöriginvandringen, och bl.a. togs 

möjligheten bort för vuxna att återförenas med sina gamla föräldrar. Även åldersgränsen för 

barn sänktes från 20 till 18 år för återförening. Ett stort problem som växer fram under den här 

tiden är bristen på ID- och resehandlingar, detta komplicerar asylprövningen (Migrationsverket, 

2019).  

Under våren 2001 trädde Schengensamarbetet i kraft. Samarbetet innebar att det inte fanns 

några gränser inom länderna som är medlemmar i Schengen, och att medborgare inom länderna 

kan resa utan att visa pass när de passerar de inre gränserna (Migrationsverket, 2018). Sedan 

1999 då Amsterdamfördraget trädde i kraft integrerades Schengenavtalet i EU (Europaportalen, 

2018). EU-medborgare söker sig i större utsträckning till Sverige för att arbeta under kortare 

eller längre perioder (Migrationsverket, 2019). 

I oktober 2015 nås en migrationsöverenskommelse mellan allianspartierna och 

regeringspartierna som ett resultat av det höga trycket på svenskt flyktingmottagande. 

Överenskommelsen innebär bl.a. att tillfälliga uppehållstillstånd som ska gälla i tre år ska vara 

huvudregeln, och krav ska skärpas vid anhöriginvandring och för försörjning (Riksrevisionen, 

2017, s.86). Den 24 november går regeringen ut i en presskonferens och meddelar om än mer 

restriktiva förslag på åtgärder mot flyktingsituationen än de i migrationsöverenskommelsen 

(Thulin, 2015).  
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1.3.2 Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige 

 

Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd infördes 20 juli 2016 och gäller fram till 19 juli 2019. 

Den innehåller i huvudsak tre delar: 

 

- Förändrade skyddsgrunder för de som beviljas uppehållstillstånd. Det begränsar 

asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd genom att ta bort skyddsgrunder som 

tidigare funnits. Det finns tre grupper som fortfarande efter lagens införande kan få 

uppehållstillstånd: Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och kvotflyktingar. De 

grupper som inte längre beviljas uppehållstillstånd är de som söker som övriga 

skyddsbehövande eller med särskilt ömmande skäl (Migrationsinfo, 2019).  

- Tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln, i motsats till tidigare då permanenta 

uppehållstillstånd var det mest förekommande. De som bedöms vara alternativt 

skyddsbehövande får i regel tretton månaders uppehållstillstånd, och de som bedöms 

vara flyktingar får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år. Uppehållstillståndet förlängs 

om behovet av skydd kvarstår, och kan permanentas om personen kan visa att den kan 

försörja sig när det tillfälliga tillståndet går ut (Migrationsinfo, 2019). Kvotflyktingar 

ges permanenta uppehållstillstånd direkt (Migrationsverket, Frågor och svar om 

kvotflyktingar, 2017). 

- Begränsad möjlighet till familjeåterförening. Möjligheten till familjeåterförening är 

mycket begränsad, och för dem som beviljats uppehållstillstånd på grund av alternativt 

skyddsbehövande finns ingen möjlighet till familjeåterförening alls, medan den som 

beviljats tillstånd på grund av flyktingskäl kan få återförenas, men det ställs då höga 

krav på försörjning, både av sig själv och sina familjemedlemmar (Migrationsinfo, 

2019).  
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2 TEORI  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

Gibbney (Gibbney, 1999 ss.175–176) menar att en liberal, demokratisk stat har ett ansvar att 

handla utifrån de egna medborgarnas önskemål, vars intressen omhändertas via demokratiska 

processer såsom val. En demokratisk stat kan inte handla utifrån egna intressen, ty dessa 

intressen är starkt sammankopplade med medborgarnas preferenser. Även om staten skulle vilja 

ta ett större moraliskt ansvar så finns det en spänning mellan moralen och majoriteten i en stat. 

En mer inkluderande politik har bättre utsikter att lyckas i en värld där demokratiska stater 

existerar, än i en värld där staten är befriad från att följa sina medborgares önskemål. Därför 

influeras den inrikespolitiska miljön i en liberal demokrati inte bara av moraliska argument, 

utan en bredd av sociala, ekonomiska och internationella krafter. Det är denna miljö som formar 

vad en stat kan förbättra i gensvaret till flyktingar och asylsökande. Gibbney (Gibbney, 1999, 

ss.176-177) pekar ut sex nyckelfaktorer som formar statens migrationspolitik och dess 

möjligheter och begränsningar att bistå flyktingar och asylsökande. 

 

2.1.1 Behovet hos dem som kommer 

Den bakomliggande orsaken till varför en person anländer till landet är betydande i den mening 

att det formar attityderna hos medborgarna via deras moraliska föreställningar. Att neka inträde 

till någon som vi vet att det då innebär stort fysiskt lidande eller kanske till och med död för 

den personen, leder till ett moraliskt ställningstagande som starkt talar för att den personen ska 

få komma in. Om inträdet dessutom inte innebär höga kostnader är det ett ytterligare argument 

som talar för att det ska tillåtas. Andra förhållanden som kan råda är om personens desperata 

behov endast går att tillfredsställa inom staten, eller om faran som personen befinner sig i är 

orsakat av staten självt. Det här moraliska förhållningssättet är något av en praxis som liberala, 

demokratiska stater som hanterar flyktingar accepterar.  
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2.1.2 Statens ekonomi  

Den ekonomiska kapaciteten i en stat spelar en viktig roll för migrationspolitiken. Vid låg 

arbetslöshet och god ekonomi är kraven på restriktiv migrationspolitik begränsade, men vid 

perioder av ekonomisk åtstramning och ofta i kombination med hög arbetslöshet väcks även 

efterfrågningar av en mer restriktiv migrationspolitik. Andra faktorer ihop med ekonomisk 

åtstramning som har den här effekten är om det sker nedskärningar i välfärden, eller om 

bostadsmarknaden inte längre kan tillhandahålla billigt boende i samma utsträckning. Många 

medborgare ser då de nyanlända som konkurrenter till jobb, välfärdstjänster och bostäder. En 

viss fientlighet mot nyanlända i ett samhälle finns normalt sett även i perioder av god ekonomi, 

men ökar under perioder av försämrad ekonomi.  

 

2.1.3 Etnisk samhörighet 

En viss typ av människor som inte i första hand tillhör den nationella gemenskapen kan ses 

ändå som en del av den ”utökade” gemenskapen och inte som konkurrenter av tillgångar. Det 

kan gälla människor som delar samma religion eller som har språkliga gemenskaper med den 

etniska majoritetsbefolkningen i en stat. I ett sådant läge tillåts människor att ta del av samhället 

i större utsträckning, det kan ses som om att de har samma rättigheter som medborgarna tack 

vare gemenskaperna. Känslan av samhörighet baserat på etnicitet är ofta mer dominerande än 

uppfattade ekonomiska intressen. Vilka av dem som i första hand inte tillhör den nationella 

gemenskapen, men som ändå ska inkluderas i den utökade gemenskapen, kan variera över tid. 

 

2.1.4 Integrationshistoria 

Ett lands historia av migration har betydelse för huruvida nyanlända ska integreras med politisk 

framgång eller inte. Europeiska länder har tagit emot en hel del arbetskraftsinvandrare och 

anhöriginvandring har varit vanligt förekommande men detta kan ses som mer temporära 

tillstånd historiskt sett.  I jämförelse med länder som USA och i viss utsträckning Australien 

och andra länder, vars majoritetsbefolkning baseras på, och är konstituerade av immigranter, så 

är europeiska länders infrastruktur gällande immigration inte lika utvecklad. Det finns olika sätt 

att se på varför vissa människor exkluderas i olika delar av världen. I Europa ses en viss typ av 

immigrant som icke-assimilerbar av de som motarbetar immigration, medan synen på skillnader 
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mellan immigranten och medborgaren i USA är att den förstnämnda är immigrant, den 

sistnämnda var immigrant. 

 

2.1.5 Andra staters handlande 

En faktor som påverkar är andra staters handlande. Andra staters utformande av praxis influerar 

den politiska möjligheten att hjälpa flyktningar.  Stater kan neka asyl för att få den sökande att 

ta sig till ett annat land och på så sätt utföra påtryckningar gentemot det landet. I ett sådant fall 

kan det vara klokt att föra en mer restriktiv migrationspolitik för mottagarlandet, för att 

begränsa effekten av det första landets påtryckning.  Risken med att använda sig av asyl som 

politiskt medel är dock att det urholkar och försvårar tillhandahållandet av asyl. Det är inte i 

första hand gemensamma överenskommelser av hur fördelningen av asylsökande bör se ut som 

styr över interaktionen mellan stat och asylsökande, utan andra mer nyckfulla skäl, exempelvis 

geografi.  

 

2.1.6 Population och antal anlända 

Ju större stater och gemenskaper, desto större möjligheter att ta emot flyktingar utan 

motreaktion. Att ta emot den mängd flyktingar som endast leder till låg kostnad och utan 

ansenlig påverkan på resten av samhället är givet en enklare sak än att ta emot den mängd som 

har effekt på ekonomi och gemensamma intressen. De krav som ställs, både av flyktingar och 

medborgare löper större risk att hamna på kollisionskurs, inte minst utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. En annan aspekt som också är viktig som antalet anlända, är hur de bosätter sig. Att 

skapa samhällen inom samhället tycks påverka responsen hos medborgarna på samma sätt som 

när det kommer ett stort antal människor. 
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3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Metod  

3.1.1 Utgångsläge 

En studie kan ha antingen beskrivande eller förklarande ambitioner. Beskrivande studier ger 

svar på frågor som var, när, hur, vem och vilka (Esaiasson, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 

2017, s. 37). Förklarande studier handlar om varför, här behandlas samband och varför olika 

omständigheter ser ut som de gör (Larsen, 2018, s. 26).  I uppsatsen har framförallt frågan om 

varför varit central för att besvara forskningsfrågan, det innebär således att uppsatsen har haft 

förklarande ambitioner eftersom syftet med undersökningen är att förklara varför Sverige 

implementerade en mer restriktiv migrationspolitik under 2015–2016.  

Metoder vid undersökningar kan vara induktiva eller deduktiva. Induktiv innebär att forskaren 

inte utgår från någon särskild teori, utan har en mer öppen problemformulering som utvecklas 

under processens gång och det är det vanligaste tillvägagångssättet vid kvalitativa studier. Målet 

med den induktiva metoden är ofta att med sina egna forskningsresultat utveckla en ny teori. 

Den deduktiva metoden går tillväga på helt motsatt sätt, dvs utgår från teorier som används för 

att förstå och förklara det som studeras (Larsen, 2018, ss. 29-30). Teorin ligger till grund för 

formandet av forskningsfrågan och bistår med att strukturera upp vilka frågor som ska ställas 

till materialet (Hsies & Shannon, 2005). Resultaten från empirin kopplas tillbaka till teorierna 

och de befintliga forskningsresultat som redan finns inom studieområdet (Bryman, 2008, s. 26). 

Den deduktiva metoden är vanligare vid kvantitativa studier. Sällan är det praktiskt gångbart 

att förhålla sig till en av dessa renodlade former, utan ofta växlas det mellan metoderna, vilket 

då heter abduktion (Larsen, 2018, ss. 29-30). I denna uppsats har utgångspunkten 

huvudsakligen varit deduktiv, trots att det är en kvalitativ textanalys, eftersom redan befintlig 

forskning av Gibbney har identifierats via riktad innehållsanalys av det empiriska materialet. 

Samtidigt som Gibbneys teoretiska faktorer har eftersökts i argumenten som förs fram i 

förarbetet har det sökts efter andra argument som kan ligga till grund för utveckling av 

ytterligare faktorer, varför ett abduktivt element har inkluderats i metoden. Hade utgångsläget 

varit induktivt är det sannolikt att uppsatsens syfte formulerats annorlunda, och andra delar av 

materialet hade lyfts som relevanta. Eventuellt hade en annan teori än Gibbneys behövts för att 

förklara resultatet än den som nu används. 
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3.1.2 Kvalitativ textanalys 

I studien har metoden kvalitativ textanalys använts, vilket går ut på att leta reda på det 

centrala innehållet i en text genom noggrann genomläsning, både av dess delar, men även av 

helhet och kontext den befinner sig i (Esaiasson, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, s. 

211). Med hjälp av analytiska verktyg är det möjligt att blottlägga innehåll som vid en första 

anblick inte sticker ut eller är synligt, och detta kräver intensiv läsning av texten. I 

motsatsförhållande finns den kvantitativa innehållsanalysen, som kan innebära att 

undersökningen fokuserar på frekvens och utrymme i tid och rum som olika kategorier får 

(Esaiasson, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, s. 198), vilket inte är det centrala i den 

här undersökningen. Orsaken till att kvalitativ textanalys är den valda metoden är för att 

uppsatsen har strävat efter att finna de teoretiska faktorer som är behjälpliga för att svara på 

frågan som ställs inledningsvis. Alternativet hade kunnat vara att göra det med en kvantitativ 

undersökning, men den metoden ter sig inte optimal utifrån syftet med uppsatsen eftersom det 

då blir lätt att förbise relevanta delar av texten som den kvalitativa metoden nu kan bistå med.  

Hsies och Shannon (2005) presenterar tre olika förfaringssätt att genomföra kvalitativ 

textanalys på; konventionell, riktad eller summativ analys. Den konventionella 

innehållsanalysen utgår från observation av material och genom observationen få fram koder 

att använda för att genomföra analysen. Den riktade innehållsanalysen utgår från ett teoretiskt 

material som får ligga till grund för koderna, och den summativa innehållsanalysen genomförs 

med hjälp av att identifiera nyckelord, hur ofta de förekommer och i vilken kontext de befinner 

sig i (Hsies & Shannon, 2005, ss. 1279-1285).  

För att fördjupa den kvalitativa textanalysen har metoden riktad innehållsanalys använts. Målet 

med en sådan metod är att bekräfta eller utveckla en redan befintlig teori gällande ett visst 

fenomen. Fördelen med riktad innehållsanalys är att den ger processen ytterligare struktur 

jämfört med en mer öppen textläsning. Genom att använda teorier eller tidigare forskning börjar 

studien med att kategorisera variabler eller nyckelkoncept till olika koder, som ligger till grund 

för hur materialet ska läsas. Den delen av texten som inte kan kategoriseras men som ändå tycks 

relevant, analyseras sist för att bestämma om det finns anledning till att skapa en ny kategori 

som i tidigare forskning inte belysts. Nya kategorier erbjuder antingen en förfining eller 

ytterligare understöttning av tidigare forskning, eller belyser en motsättning som ännu inte 

synliggjorts (Hsies & Shannon, 2005). Tack vare att upptäckter kan göras innebär det att 

metoden också är abduktiv.  
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3.1.3 Operationalisering och validitet 

Operationalisering innebär först och främst att teoretiska begrepp måste definieras med hjälp 

av väl underbyggda argument, för att det ska råda konsensus kring användandet av begreppen. 

Därefter måste begreppen tilldelas en eller flera operationella indikatorer som också måste 

argumenteras för, samtidigt som båda dessa steg lätt kan bli föremål för kritik. På det sättet 

operationaliseringen går till är av stor vikt för vad vi kommer fram till och hur säkra vi kan vara 

på resultaten. Det är viktigt att tänka på att avståndet mellan den teoretiska definitionen och de 

operationella indikatorerna inte är alltför stort, då riskeras mätningen ha dålig validitet. 

(Esaiasson, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, ss. 56-57)  

Det finns olika typer av validitet; Mätningsvaliditet som också ibland kallas för 

begreppsvaliditet, och den ställer frågan om vi verkligen mäter det vi påstår att vi mäter. Intern 

validitet handlar om huruvida ett kausalt förhållande som ryms i en slutsats verkligen är hållbart 

eller inte. Extern validitet beskriver huruvida resultaten från en studie kan generaliseras utanför 

den specifika undersökningen som gjorts (Bryman, 2008, ss. 50-51).  

Det som är mest relevant i den här studien är mätningsvaliditeten, att det som påstås undersökas 

faktiskt också undersöks. För att säkerställa hög mätningsvaliditet är målet att analysverktyget 

ska vara väl genomtänkt och genomarbetat, och därför ska det också utformas med Gibbneys 

tidigare forskning som underlag. Studien har inga ambitioner att undersöka huruvida dessa 

faktorer kan förklara den mer restriktiva migrationspolitiken ur ett annat perspektiv än om och 

hur argument förekommer i förarbetet till lagen som det empiriska materialet består av. En 

möjlig brist med att den här avgränsningen görs till förarbetet är att någon av faktorerna kan i 

samhället ta större utrymme än vad resultatet visar, och om någon av faktorerna inte 

förekommer i undersökningens material innebär det inte att den inte har betydelse i ett annat 

sammanhang. Vi kan t.ex. anta att faktorn Etnisk samhörighet spelar roll för 

Sverigedemokraterna, baserat på vad de skriver i sitt principprogram från 2011: ”en stark 

nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en 

gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle” 

(Sverigedemokraterna, 2011), men om det förekommer argument i förarbetet relaterat till 

faktorn Etnisk samhörighet eller inte återstår därefter att se. Fördelen med avgränsningen till 

argumenten i förarbetet är att det trots allt ger möjlighet till att undersöka om det finns anledning 

till att utveckla Gibbneys teori i någon mening. Finns det argument som styrker att ytterligare 

faktor gör sig gällande? Om avgränsningen istället skett vid att titta på varje enskild faktor 
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utifrån hur den de facto ser ut, försämrar det förutsättningarna för att eventuellt identifiera 

ytterligare faktorer.  

Förarbetet som undersöks kan ses som ett fall av svensk migrationspolitik, därför är resultatet 

också generaliserbart på annan typ av migrationspolitik i Sverige som formas under perioder 

av påfrestningar.  

Först har materialet lästs i sin helhet för att ge möjlighet att skapa en uppfattning om hur de 

olika delarna är uppbyggda. Därefter har en mer grundlig läsning skett där de olika teoretiska 

faktorerna har identifierats med hjälp av analysramen (se 3.1.4). För att kunna läsa texten 

strukturerat har olika faktorer tilldelats varsin färgkod. Genomläsning skedde en gång per 

faktor, detta för att minimera risken för att något väsentligt i materialet gick förlorat. En 

sammanställning av argument rörande varje enskild faktor gjordes för att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt att överblicka hur de olika argumenten kopplade till faktorerna såg 

ut, och ytterligare gallring gjordes i det här skeendet för att säkerställa mätningsvaliditeten. 

Efter att sammanställningarna har analyserats har tre kategorier utkristalliserats, där de 

operationella faktorerna i olika utsträckning urskiljs;  

• Faktorerna kan tydligt urskiljas i argumenten, vilket innebär att de förekommer ofta och 

har en tydlig anknytning till teorin.  

Exempel på ett argument som tydligt kunde urskiljas i faktorn Andra staters handlande: 

”det är 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 sätta Sverige i en problematisk 

situation” (Moderaterna i debatt om förslag 2015/16:16, anf.1).  

Argumentet är tydligt överensstämmande med teorins idé om att andra staters handlande 

påverkar Sverige, och det är skäl till att göra den svenska lagen mer restriktiv. 

• Faktorerna kan delvis urskiljas i argumenten, vilket innebär att de också ofta 

förekommer, men anknytningen till teorin är något otydlig.  

Exempel på ett argument som delvis kunde urskiljas i faktorn Statens ekonomi: ”Framåt 

finns därutöver stora utmaningar kopplade till bland annat arbets- och 

bostadsmarknaderna.” (Motion 2015/16:3417 s. 4). 
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Argumentet är stämmer delvis överens med teorins idé om att problem på arbets-och 

bostadsmarknaden är orsaker till varför den svenska lagen ska bli mer restriktiv, men 

det nämns som problem i framtiden, inte tillbaka i tiden.  

• Faktorerna kan med svårigheter urskiljas i argumenten vilket innebär att de förekommer 

mer sällan, och anknytningen till teorin är knapp. 

Exempel på ett argument som med svårighet kunde urskiljas i faktorn 

Integrationshistoria: ”Det är sannolikt att möjligheten att beviljas permanent 

uppehållstillstånd är en anledning till att så många väljer att söka asyl i Sverige” (Prop. 

2015/16:16, s. 29).  

Argumentet kan med svårighet urskiljas. Det hänvisar till något som är, det innebär inte 

att det behöver ha varit så sedan en lång tid tillbaka såsom Gibbneys teori i större 

utsträckning vill göra gällande. 

 

Utöver de ovan citerade exemplen har hänsyn vid kategoriseringen tagits till förekomsten, och 

den samlade tolkningen av varje kategori. Argument som på något sätt berör faktorerna har inte 

alltid samma uppsåt som Gibbneys forskning säger, vilket har beaktats vid kategoriseringen av 

argumenten.  

Analysen och kategoriseringen av argumenten kan ifrågasättas som subjektiv, och för att så 

intersubjektivt som möjligt analysera och kategorisera argumenten har den egna förförståelsen 

reflekterats över, framförallt när argument varit mer svårplacerbara.  

 

3.1.4 Analysram 

Nedan presenteras den analysram som använts i undersökningen. Att ha klara analysredskap är 

en förutsättning för den valda metoden som innebär att frågorna som ställs har utformats utifrån 

det teoretiska underlaget. Faktorerna är utformade direkt från Gibbneys teori om vad det är som 

påverkar staters möjligheter och begränsningar i formandet av migrationspolitik, och det är de 

faktorerna som ligger till grund för att besvara frågeställningen. För att underlätta vid läsandet 

av materialet har det i förväg formats förslag/exempel på argument som kan koppla ihop 

Gibbneys olika teoretiska faktorer med det empiriska materialet.  
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Behovet hos dem som anländer: 

Argument som på något sätt lyfter upp den asylsökandes behov. Behovet kan beskrivas som 

mer allmänna, grundläggande behov, eller vara mer specificerade, inriktade mot en tydlig grupp 

individer. Även argument som framhäver det moraliska ansvaret staten har gentemot den 

asylsökande relaterat till dennes behov är relevanta för den här faktorn. 

 

Statens ekonomi 

Argument som ur olika perspektiv presenterar arbetslöshet och/eller bostadsbrist. Argument 

som tar upp möjligheten för asylsökande till arbete och bostad, eller deras påverkan på andras 

möjligheter till detsamma. 

 

Etnisk samhörighet 

Argument som kan förknippas med etnisk samhörighet är när likheter eller olikheter i kultur 

och religion belyses, eller argument som på något sätt lyfter en samhörighet som är viktigare 

än ekonomiska intressen.  

 

Integrationshistoria 

Argument som påtalar hur Sverige tidigare och traditionellt sett har hanterat migration, både 

från vinklarna som flykting eller arbetskraftsinvandrare. Synen på landets förmåga eller 

oförmåga att integrera människor traditionellt sett är också relevant. 

 

Andra staters handlande 

Argument som rör hur andra staters lagstiftning och praxis ser ut.  Hur de tar eller bör ta mer 

eller mindre ansvar för människor på flykt och hur det påverkar Sverige. EU ses som en stat i 

den här kategorin, inte för att EU egentligen är en stat i dess rätta bemärkelse, men trots det ses 

som en stor och central aktör i europeisk kontext.  
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Population och antal anlända  

Argument som lyfter antal människor som kommer, inte minst i relation till den totala 

befolkningsmängden. Även argument som belyser hur människor bosätter sig, om det tycks 

som om att de föredrar att bo koncentrerat eller mer utspritt, eller om det argumenteras för att 

styra hur sammansättningen ser ut.  

3.2 Material 

3.2.1 Primärmaterial 

Det primära material som ligger till grund för den empiriska undersökningen är förarbetet 

gällande lagen Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 

Förarbetet som inkluderas består av regeringens proposition, övriga riksdagspartiers 

följdmotioner, Socialförsäkringsutskottets betänkande samt den efterföljande riksdagsdebatten. 

Allt material kommer från riksdagens hemsida, riksdagen.se. På hemsidan finns propositionen, 

följdmotionerna, utskottsbetänkandet och riksdagsdebatten att finna skriftligt. 

Riksdagsdebatten finns även muntligt eftersom den är videoinspelad. Då avsikten inte är att 

titta på kroppsspråk eller andra retoriska faktorer är den videoinspelade debatten utesluten. Det 

skrivna materialet skapar bättre möjligheter att grundligt läsa och leta efter de faktorer som 

eftersöks. Anledningen till varför alla dessa delarna i förarbetet finns med är för att det ger 

möjlighet till en god förståelse av argumenten och hur de presenteras i olika format. Ponera att 

bara riksdagsdebatten analyserats, då kan många av argumenten som eftersöks gås miste om 

eftersom en sådan typ av debatt också innehåller politiska agendor som står utanför sakfrågan. 

En tydlig fördel med det valda materialet är att det består av offentliga riksdags- och 

regeringstryck och därmed är förhållandevis lättillgängligt. Det ökar trovärdigheten och 

förenklar för den som vill replikera undersökningen. 

 

3.2.2 Materialavgränsning 

Orsaken till att avgränsningen av materialet är inom regeringens och riksdagens förarbete är 

flera. Först och främst är riksdagen folkvald och riksdagen väljer regering, det innebär att 
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materialet som ligger till grund för undersökningen kan anses vara representativt för de svenska 

medborgarna i någon mening. En del av förarbetets förfarande innebär att förslaget, innan det 

kommer till riksdagen, skickas ut på remiss till olika berörda instanser, så och till lagrådet. Det 

hade varit intressant att även titta på hur remissinstanserna ställer sig till lagförslaget, men 

undersökningen hade då tvingats basera sig på en annan typ av forskningsfråga med en annan 

ansats, eftersom remissinstanserna endast kommer med synpunkter på förslaget, men inte har 

någon beslutsfattande roll. Att avgränsningen har gjorts vid den här lagen är tack vare att den 

var central i de förändringar regeringen genomförde under den aktuella tidsperioden. 

 

3.2.3 Materialdiskussion 

Flera allianspartier röstade emot förslaget, men inte för att de inte ville ha en mindre restriktiv 

eller oförändrad migrationspolitik, utan för att de ansåg att regeringen vänt dem ryggen 

genom att frångå en migrationspolitisk överenskommelse. Endast Vänsterpartiet (V) stod i 

alla delar mot förslaget, och därför går det att ifrågasätta om V:s bidrag till förändringen 

borde vara med i det empiriska materialet. Eftersom studien avsåg att titta på hur Sverige som 

stat förändrade sin migrationspolitik är det relevant att ta med alla partier som sitter i Sveriges 

riksdag vid aktuell tidpunkt för lagstiftningen, som representanter för sitt land och dess 

medborgare. V stod emot den här mer restriktiva riktningen politiken tog, likväl är de 

delaktiga i debatten och så även i den rådande diskursen. 
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4 UNDERSÖKNING  

 

Den empiriska analysen ämnar med hjälp av analysramen svara på frågan som ställs 

inledningsvis: Vilka faktorer kan främst förklara att migrationspolitiken tar en mer restriktiv 

riktning utifrån argumenten som förs fram i förarbetet gällande den tillfälliga lagen om 

begränsade möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige? 

 

Intresset för studien ligger inte i hur olika argument i egenskap av partitillhörighet använts, men 

för kännedom är propositionen författad av den då sittande regeringen bestående av 

Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP), följdmotionerna av övriga riksdagspartier; 

Centerpartiet (C), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L), Moderaterna (M), 

Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V). I Socialförsäkringsutskottets betänkande 

samt riksdagsdebatten är samtliga riksdagspartier representerade. 

Nedan kommer en redogörelse för de argument som kan kopplas till Gibbneys teori om de sex 

faktorer som formar migrationspolitiken. Först kommer en presentation av faktorns 

operationella begrepp, sedan presentation av resultat och analys av det. Varje faktor kommer 

också att kategoriseras, men förklaringar till kategoriseringen kommer att presenteras i kapitel 

5, Slutsatser och avslutande diskussion  

4.1 Behovet hos dem som anländer 

Behovet hos dem som anländer baseras på moraliska antaganden om hur vi ska förhålla oss till 

människor som är på flykt. Om de löper stor risk att utsättas för krig och förföljelse eller andra 

saker som vi finner långt bortom mänskliga rättigheter är det moraliskt motiverat att låta dem 

stanna kvar. Är det staten som bär ansvar för att dessa risker är överhängande innebär det att 

det moraliska motivet också är berättigat.  Antagandet om att staten har möjlighet att 

tillfredsställa grundläggande behov hos flyktingen är även det ett argument som ryms inom 

moralens sfär. 
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4.1.1 Resultat: 

Argumenten som rymmer sig inom den här faktorn går att indela i två kategorier.  

Den ena kategorin är mer allmängällande, och syftar till att alla människor som befinner sig på 

flykt från krig och konflikter i världen, och att det är behovet för dem att få uppleva och befinna 

sig i ett samhälle som tillfredsställer grundläggande behov av friheter och rättigheter. KD 

skriver i sin följdmotion att ”Sverige har ett moraliskt ansvar att hjälpa människor i nöd” 

(Motion 2015/16:3417, s.6) och L lyfter att nästan 60 miljoner människor är på flykt undan 

krig, konflikter och förföljelse i världen och att den rådande krisen är en kris framförallt för 

människor som tvingas fly (Motion 2015/16:3416, s.1). M vill arbeta för att tillfredsställa 

människors behov att komma undan krig och förtryck, men menar att vi måste få fram en 

migrationspolitik som är långsiktigt hållbar, vilket bör börja med en tillfällig paus i 

flyktingmottagandet (Motion 2015/16:3418). 

Den andra kategorin är mer inriktad på individerna som kommer hit, och hur deras behov ser 

ut. I propositionen belyser man att mottagandet av barn som kommer till Sverige skulle 

förbättras om det skedde en jämnare fördelning av asylansökningar inom EU (Prop. 

2015/16:174, s.29). Ett annat sätt att säkerställa vissa barns särskilda behov som kan bero på 

”omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet” är att, i motsats 

som lagen i övrigt föreslår, bevilja hen ett permanent uppehållstillstånd (Prop. 2015/16:174, 

s.62). Om ett behov är av övergående natur, exempelvis behov av vård i Sverige, ska 

uppehållstillståndet vara tidsbegränsat (Prop. 2015/16:174, s.54). V presenterar i sin 

följdmotion (2015/16:3412, s.6) forskning som kommit fram till att tillfälliga uppehållstillstånd 

påverkar individer, att de kan uppleva stress, oro och inte känna sig förmögna att leva sina liv 

då de inte känner sig trygga och säkra. M lyfter i riksdagsdebatten att hösten 2015 riskeras 

upprepas om vi inte förändrar möjligheterna att få uppehållstillstånd och 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” (Debatt om förslag 2015/16:16, anf. 1). M skriver i sin motion avseende att 

integrationen fungerar dåligt ”att vi också framöver och på längre sikt på ett bra sätt ska kunna 

ta emot människor från andra länder som söker skydd från krig och förtryck” (Motion 

2015/16:3418, s.4). 
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4.1.2 Analys: 

Faktorn Behovet hos dem som anländer kan delvis urskiljas i förarbetet till förändringen i 

migrationspolitiken. Uppfattningen om av vad behovet är tolkas på olika sätt: Antingen är det 

behovet som migranter kommer ifrån, alltså att de har ett behov av att komma ifrån krig och 

konflikt och att det behovet kan och har Sverige ett moraliskt ansvar att tillfredsställa. Det andra 

behovet som åskådliggörs är behovet av att bli integrerad på ett bra sätt dit du kommer. Först 

och främst att få tak över huvudet, men att sedan bli väl omhändertagen och få mötas av en väl 

fungerande integrationsapparat. Det som tycks vara mest centralt är att vi kan ha ett kvalitativt 

mottagande än ett kvantitativt, annars hade lagen inte utformats på det sättet att resultatet blir 

ett lägre mottagande.  

 

4.2 Statens ekonomi 

Statens ekonomi rymmer faktorer som arbetslöshet och bostadsbrist. Om det råder högt av det 

ena eller andra, eller båda, har det en tendens att skapa mer restriktiv migrationspolitik. Om det 

däremot är så att det råder hög sysselsättningsgrad och om det finns gott om billiga bostäder så 

kan det vara gynnsamt för en mer generös migrationspolitik.  

 

4.2.1 Resultat: 

Bostadssituationen nämns i mer allmänna ordalag i samband med övriga samhällsfunktioner, 

såsom social välfärd och hälso- och sjukvård. ”Trycket på skolan, hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten skulle helt enkelt bli för stort. Vi skulle inte ha en chans att bygga tillräckligt 

många bostäder de kommande åren för att klara den utmaningen” säger Morgan Johansson, 

(S) i debatten syftandes på den förväntade mängden människor som skulle kunna komma om 

lagändringen ej genomförs (Debatt om förslag 2015/16:16 anf. 33). Johansson säger i samma 

anförande att han ”var i oktober-november allvarligt oroad för att 15 000–20 000 asylsökande 

skulle sova på våra gator på nyårsnatten, mitt i svensk vinter”, i vilket han då lyfter 

boendesituationen mer specifikt för de asylsökande. Det gör även KD i sin motion där de 

poängterar att boendesituationen för asylsökande för tillfället är under kontroll, men att 
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Migrationsverket kommer vara i stort behov av fler boendeplatser om antalet asylsökande inte 

minskar (Motion 2015/16:3417, s.4).  

Gällande arbetslöshet tydliggörs här flera olika varianter som betonar hur olika delar av 

arbetsmarknaden har och kan påverkas:  

I utskottsbetänkandet skriver man att ”Om migrationens potential tas tillvara ger den enligt 

utskottet förutsättningar att lätta på försörjningsbördan av en åldrande befolkning genom att 

det största demografiska trycket på de offentliga finanserna senareläggs.” (Betänkande 

2015/16:SfU16). I riksdagsdebatten säger Morgan Johansson, (S) att han tror att det kommer 

att gå utmärkt för dem som nu har kommit till Sverige. Får de ensamkommande barnen rätt 

förutsättningar kommer de snabbt att bli en del av Sverige, och en tillgång som arbetsföra när 

vi har en alltmer åldrande befolkning (Debatt om förslag 2015/16:16 anf. 33).  

V skriver i sin motion att ”etableringen måste gå snabbare, och de nyanländas kompetenser 

måste bättre tas tillvara” (Motion 2015/16:3412, s.3) och att förslaget om att arbete ska kunna 

leda till permanent uppehållstillstånd ”är ett slöseri med den kompetens som kommer till Sverige 

och kommer även att leda till undanträngningseffekter på arbetsmarknaden där de med lägre 

utbildning kommer att få ännu svårare att få jobb.” (Motion 2015/16:3412, s.9).  M anser 

istället att möjligheten till att få ett permanent uppehållstillstånd är en stark drivkraft som kan 

göra att det inte dröjer lika länge tills nyanlända kommer i arbete, vilket annars är ett problem 

(Motion 2015/16:341, s.5). 

I debatten säger V att Sveriges ekonomi är stark och tillväxten bland de högsta i EU, trots att 

”folk varenda dag öppnar tidningen och kan läsa att samhället håller på att kollapsa” (Debatt 

om förslag 2015/16:16 anf. 8). S bekräftar bilden av den goda ekonomin det när de talar om hur 

etableringsfasen nu ska genomföras för de som redan kommit till Sverige:  ”Arbetsmarknaden 

blir naturligtvis helt avgörande. Här har vi draghjälp av den mycket starka utvecklingen just 

nu. Arbetslösheten sjunker snabbt och är nu för första gången på över sju år under 7 procent.” 

(Debatt om förslag 2015/16:16 anf. 33).  

 

4.2.2 Analys 

Argument som berör Statens ekonomi kan delvis urskiljas i det empiriska materialet. Gällande 

bostadsbrist ligger fokus på hur de asylsökande ska få tak över huvudet snarare än att det råder 
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en allmän bostadsbrist. Det står dock klart att man anser att det finns behov av bostäder ur ett 

långsiktigt perspektiv, det nämns som en del av välfärden att det måste hinnas med att bygga 

dem.  

Argument relaterat till arbetsmarknaden har fokus framförallt på ett etableringsperspektiv. Det 

lyfts att om vi kan ta tillvara på migranterna och deras kompetenser kommer det att bidra till en 

lösning av demografiska utmaningar, men att om vi inte gör det finns det risk för att 

arbetslösheten ökar, både bland lågutbildade och de som anlänt. Sammantaget ser man positivt 

på möjligheterna att långsiktigt bibehålla en låg arbetslöshetssiffra. I övrigt har landet inte 

uppfattats som om att det befunnit sig i någon form av dålig ekonomi eller hög arbetslöshet, 

snarare tvärtom, god ekonomisk tillväxt och höga sysselsättningssiffror presenteras. I den här 

kategorin tycks bostadsbrist och hög arbetslöshet vara något man är rädd för ska utvecklas, 

snarare än att det redan existerar. 

 

4.3 Etnisk samhörighet 

Etnisk samhörighet betonar olikheter eller likheter i kultur och religion. Om stora skillnader 

finns i betraktelsen av religionen eller kulturen kan det ha en mer restriktiv effekt på 

migrationspolitiken. När likheter istället finns, bidrar det till en samhällelig gemenskap baserat 

på någon av dessa förhållanden, och verkar för en mer generös migrationspolitik.  

 

4.3.1 Resultat: 

SD vänder sig mot permanenta uppehållstillstånd som fenomen och skriver i sin motion att ”en 

person som sökt sig till Sverige, annat än tillfälligt, ska sträva efter att slutligen bli svensk 

medborgare och på så sätt omfamna, samt omfamnas av det svenska samhället. På så sätt bildas 

det en stark gemenskap och migranter får en värdig chans att inkluderas i det svenska 

samhället” (Motion 2015/16:3414, s.3). 

(S) säger i debatten att deras ”är att människor med olika bakgrund, etnicitet, religion, kultur 

och språk kan leva tillsammans i samma land, kan förstå varandra och lära av varandra” 

(Debatt om förslag 2015/16:16 anf.33). 
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4.3.2 Analys: 

Dessa två citat är det som förekommer rörande faktorn i det empiriska materialet, och de är 

förvisso i viss mån sammankopplade med den teoretiska definitionen av Etnisk samhörighet 

men det lilla utrymmet argumenten tar innebär att de med svårighet kan urskiljas i materialet. 

Argumenten är författade på två skilda sätt, SD menar att en person måste bli ”svensk” genom 

bl.a. kulturgemenskap, medan S anser att olikheter i kultur eller annat inte begränsar 

möjligheten till att leva tillsammans.  

 

4.4 Integrationshistoria 

Integrationshistoria riktar in sig på vilka traditioner av migration och integration som lyfts. 

Inom den här faktorn ryms vilka uppfattningar som finns av Sveriges traditioner kring 

mottagning av asylsökande och på vilket sätt traditionerna påverkar människor och lagstiftning. 

 

4.4.1 Resultat: 

KD skriver i sin motion ”Sverige har länge varit ett av de länder i Europa och västvärlden som 

har tagit ett mycket stort ansvar vad gäller att välkomna asylsökande” och att ”I Sveriges stora 

ansvarstagande finns mycket att känna stolthet över” (Motion 2015/16:3417, s.3). SD ser 

Sveriges tradition av att ha ett generöst mottagningssystem som mer problematiskt: ”Inte minst 

i ljuset av det enorma mottagande som vi 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” 

(Debatt om förslag 2015/16:16 anf.2). Regeringen skriver i propositionen att i ljuset av att 

permanent uppehållstillstånd tidigare varit utgångspunkt och att man nu vill förändra det till 

tillfälligt uppehållstillstånd och att: ”Det är sannolikt att möjligheten att beviljas permanent 

uppehållstillstånd är en anledning till att så många väljer att söka asyl i Sverige” (Prop. 

2015/16:16, s. 29).  

En annan tradition som Sverige har är programmet för vidarebosättning av kvotflyktingar, som 

går tillbaka till 50-talet. I utskottsbetänkandet lyfts att Sverige tagit emot kvotflyktingar i mer 

än 60 år, och man önskar att mottagandet av kvotflyktingar ska succesivt öka från 1 900 

personer till 5 000 personer per år (2015/16:SfU16, s.17). Kvotflyktingsystemet är något som 
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även M lyfter i sin motion som en betydande och rättvis del av mottagningssystemet (Motion 

2015/16:3418, s.6).  

 

4.4.2 Analys: 

Integrationshistoria kan med svårighet urskiljas i materialet.  Sveriges historia av mottagande 

av asylsökande lyfts som både något att vara stolt över och som en bidragande orsak till varför 

så många människor söker sig till Sverige. För att minska på antal asylsökande krävs det att 

migrationspolitiken görs mindre attraktiv för de som är på flykt, och de mer öppna traditioner 

vi tidigare haft ska förändras till något mindre öppna. Man vill däremot inte förändra 

vidarebosättningssystemet, utan tycker att det är en tradition att hålla fast vid. Det som dessutom 

är bra med systemet är att det går att ha kontroll över hur många som ska tas emot genom de 

beslut som fattas. 

 

4.5 Andra staters handlade 

Inom faktorn Andra staters handlande finns aspekter som lyfter hur andra staters praxis ser ut, 

och EU är en central aktör som därför inkluderas som ”stat” i undersökningen. Hur andra 

stater tar ansvar och vilka effekter det möjligtvis kan ha, men även hur Sveriges praxis 

påverkar andra stater ryms här inom. 

4.5.1 Resultat  

I propositionen skriver regeringen: ”Övriga skyddsbehövande är en skyddskategori som saknar 

EU-rättslig eller annan internationell bakgrund. För att anpassa de svenska reglerna till 

miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner bör övriga skyddsbehövande 

undantas rätten till uppehållstillstånd” och de anser att de svenska reglerna om 

försörjningskrav i flera avseenden också de bör anpassas till miniminivån som EU-rätten och 

internationella konventioner kräver (Prop.2015/16:174, s. 25,46). KD skriver i sin motion att 

”det är inte möjligt för Sverige att ha asylregler som kraftigt avviker från andra EU-länders.” 

(Motion 2015/16:3417, s.6) och i debatten lyfter SD att våra nordiska grannar antar en 
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lagstiftning som är än mer restriktiv än förslaget som för tillfället debatteras (Debatt om förslag 

2015/16:16, anf. 2). 

Det är inte bara andra länders praxis som påverkar Sverige, utan den svenska 

migrationspolitiken medför även den konsekvenser för hur andra länder formar sin 

migrationspolitik. V skriver att Sverige kan genom att visa vägen övertyga andra stater att ta 

sitt fulla ansvar och att välkomna människor i nöd (Motion 2015/16:3412, s.3). C menar att om 

vi går före med så här restriktiva regler bidrar det istället starkt till en farlig utveckling i Europa 

och världen och att det ”i så gott som samtliga länder pågår en diskussion om hur man ska 

kunna följa Sverige och därmed minska antalet” syftandes på EU-länder och antal asylsökande 

(Debatt om förslag 2015/16:16 anf.3). 

Argument om fördelningen av asylsökande är även de centrala inom den här faktorn. I 

propositionen skriver regeringen att ett andrum måste skapas i det svenska flyktingmottagandet, 

och ”för detta krävs en jämnare fördelning av asylsökande inom EU” (Prop. 2015/16:174, s.21). 

MP tycker att få länder i EU tog det ansvar som de borde ha tagit under situationen som rådde 

under hösten 2015 (Debatt om förslag 2015/16:16 anf.32) och S säger att ”Sverige har tagit ett 

större ansvar för den internationella flyktingkrisen än vad något annat EU-land har gjort – det 

överlägset största ansvaret” (Debatt om förslag 2015/16:16 anf.33).  

 

4.5.2 Analys 

Argument kring Andra staters handlande kan tydligt urskiljas i materialet. Argumenten består 

av tre distinkta kategorier; hur andra staters och EU:s praxis ser ut, hur Sveriges praxis påverkar 

andra stater och hur fördelningen av ansvaret ser ut, framförallt inom EU:s medlemsländer. 

Andra länders praxis, då framförallt EU:s, har stor betydelse för hur migrationslagstiftningen i 

Sverige formas. Stora delar av förändringarna man vill göra bygger på argument om hur andra 

länder handlar. EU:s miniminivå är ett bärande argument i flera delar av materialet, likaså att 

Sverige har haft mer generösa regler än andra länder. Samtidigt så framställer C och V hur 

Sveriges egna handlande i sin tur kan komma att leda till att andra länder följer Sveriges än mer 

restriktiva regelverk. Fördelningen av asylsökande är den tredje argumentkategorin, som lyfter 

andra länders ansvar att ta emot asylsökande för att skapa andrum i svenskt flyktingmottagande. 
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4.6 Population och antal anlända 

Inom den här faktorn ryms argument som lyfter antal människor som kommer, inte minst i 

relation till den totala befolkningsmängden. Hur människor bosätter sig har också betydelse i 

den bemärkelsen att det ses som problematiskt om nyanlända bor mer koncentrerat istället för 

utspritt.  

4.6.1 Resultat: 

I regeringens proposition skriver de att ”Antalet asylsökande som sökt sig till Sverige under 

2015 har också varit rekordhögt” (Prop. 2015/16:174, s.21) som en konsekvens av pågående 

allvarliga konflikter i omvärlden. Regeringen menar att lagen är nödvändig som åtgärd för att 

tillfälligt begränsa antalet asylsökande och för att fler ska söka sig till andra länder (Prop 

2015/16:174, s.29). V tycker att antalet asylsökande inte är ett argument som är legitimt för 

restriktioner, och säger i debatten att ”även om det historiskt stora antal människor som kom 

till Sverige förra året pressade kommunerna och myndigheterna på sina håll klarade vi det 

faktiskt” (Debatt om förslag 2015/16:16, anf.8). Samtidigt tycker M att det spelar roll hur många 

människor som söker sig till Sverige på begränsad tid, ”för resurser är inte obegränsade ens i 

ett så rikt land som Sverige” (Debatt om förslag 2015/16:16, anf.1).  

Även om det under hösten 2015 redovisats höga mottagningssiffror så skriver L att ”Antalet 

asylsökande som just nu tar sig till Sverige är lägre än i höstas men prognoserna framöver är 

osäkra” (Motion 2015/16:3416, s.4), en uppfattning som bekräftas av KD: ”Jämfört med 

oktober-november har antalet asylsökande till Sverige minskat markant från runt 10 000 per 

vecka under denna period till ungefär 500 per vecka i april-maj.”, något KD menar beror på de 

ID-kontroller regeringen införde i januari 2016 (Motion 2015/16:3417, s.5). 

4.6.2 Analys: 

Argument rörande antalet anlända kan tydligt urskiljas i förarbetet för lagstiftningen. Det är 

antalet asylsökande som behöver begränsas, hade antalet legat på ansenligt lägre siffror hade 

behovet inte överhuvudtaget uppstått. Det har under en period varit fler människor än någonsin 

som sökt sig till Sverige, vilket också bidragit till att lagen ens aktualiserats. Att 

mottagningsnivån vid tillfället för förarbetets genomförande var betydligt lägre än den 

förgående hösten 2015 tycks inte vara relevant för implementeringen av lagen, oro finns snarare 

för risken att nivån kan öka igen. 



 26 

5 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Svaret på frågan 

Syftet med uppsatsen var att via den politiska argumentationen undersöka vilka faktorer som 

kan förklara den förändrade, mer restriktiva migrationspolitiken som implementerades i Sverige 

under flyktingkrisen 2015–2016. Frågan som ställdes var: Vilka faktorer kan främst förklara att 

migrationspolitiken tog en mer restriktiv riktning utifrån argumenten som fördes fram i 

förarbetet gällande den tillfälliga lagen om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd i 

Sverige? 

 

Det väsentliga för att kunna svara på uppsatsens fråga och därmed fylla syftet har varit att 

studera hur tydligt argumenten har kunnat urskiljas för varje faktor. En del faktorer har varit 

enkla att urskilja, medan andra faktorer har krävt ytterligare bearbetning då de legat mer dolda 

i textstrukturen. För att ytterligare åtskilja faktorerna har hänsyn till förekomsten tagits, inte i 

en klar kvantitativ mening, utan snarare att förekomsten ger ett intryck av faktorns relevans 

för genomförandet av lagen.  Efter identifiering och analys av argumenten har en 

kategorisering av faktorerna gjorts. Kategoriseringen fungerar som svar på forskningsfrågan, 

där de faktorer som tydligt kan urskiljas i argumenten är de faktorer som främst förklarar 

förändringen i svensk migrationspolitik under åren 2015–2016. Därefter kommer de faktorer 

som delvis kan urskiljas och därmed inte är lika centrala, sist kommer de faktorer som med 

svårighet kan urskiljas, de är de som minst påverkat förändringen. 

 

Faktorer som tydligt kan urskiljas  

Faktorn Antalet anlända är en av de faktorer som tydligt kan urskiljas i argumenten som 

används. Regeringens bild av att en mer restriktiv lag är nödvändig för att begränsa antalet 

asylsökande delas av en majoritet av riksdagen, det är bara V som motsätter sig att antalet 

anlända är ett argument. Hela lagen bygger alltså på behovet av att skapa andrum i svenskt 

flyktingmottagande genom att begränsa antalet människor som söker asyl, det är det höga 

antalet som är problematiskt. Däremot nämns inte hur de bosätter sig inom landet, vilket ger 

utrymme för att argumentens teoretiska anknytning är mer otydlig, men eftersom antalet 
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anlända är så grundläggande för hela lagstiftningen hamnar faktorn ändå inom den här 

kategorin. 

En annan faktor som också tydligt kan urskiljas är faktorn Andra staters handlande. 

Argumenten är tydligt motiverade, både utifrån hur EU:s praxis ser ut, hur Sveriges praxis 

kan påverka andra länders praxis samt hur andra länder måste ta ansvar för fördelningen av 

asylsökande genom sitt handlande. Det är till och med så att EU: minimigräns är ett argument 

som står självt, och inte motiveras vidare genom förklaringar om varför den gränsen är 

eftersträvansvärd. Argumenten är tydligt anknutna till den teoretiska faktorn, och de 

förekommer ofta. 

 

Faktorer som delvis kan urskiljas 

Faktorn Behovet hos dem som anländer kan delvis urskiljas i materialet. Faktorn tar inte plats 

som argument för att göra politiken mindre restriktiv i den bemärkelsen att hänsyn tas till push-

faktorerna, de faktorer som gör att människor tvingas fly från sina hemländer. Det konstateras 

att människor kommer från krig och förtryck, men det behovet står inte starkare än behovet hos 

dem som redan är här, det är viktigare att tillfredsställa deras behov av ett gott mottagande och 

goda förutsättningar för integration. Eftersom faktorn ofta förekommer, men den teoretiska 

anknytningen är något otydlig placeras faktorn i den här kategorin. 

Faktorn Statens ekonomi kan delvis urskiljas i materialet. Ekonomin presenteras som god, 

med låga arbetslöshetssiffror och positiv tillväxt. Det innebär att Gibbneys teori som 

beskriver att hög arbetslöshet verkar för en mer restriktiv migrationspolitik inte 

överensstämmer med Sveriges bildande av migrationspolitik. Däremot nämns 

bostadsmarknaden som ett problem, varför faktorns teoretiska anknytning är tudelad och 

hamnar i den här kategorin.  

 

Faktorer som med svårighet kan urskiljas 

Faktorn Integrationshistoria kan med svårighet urskiljas i förarbetet. I argumenten framställs 

den solidariska traditionen i första hand som ett problem, vilket har bidragit till att för många 

asylsökande anlänt. Det innebär att kopplingen mellan Gibbneys teori om att tidigare 

generösa traditioner verkar för en mer generös politik inte kan bekräftas. Hade argumenten 

använts som motargument mot lagen, och att den dessutom inte hade gått igenom efter 
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omröstningen, hade man kunnat bekräfta det som argument som bättre kan anknytas till 

Gibbneys teori.  

Faktorn Etnisk samhörighet förekommer sällan i förarbetet, och även om den teoretiska 

anknytningen kan tolkas som mer än knapp, så är den låga förekomsten ett tecken på 

svårighet med urskiljning. 

5.2 Diskussion 
 

5.2.1 En ny faktor? 

Även om det huvudsakliga syftet med uppsatsen inte var att utveckla Gibbneys teori om vilka 

faktorer som kan förklara en förändrad migrationspolitik, har det under undersökningens gång 

kunnat konstaterats att möjlighet har getts till det. Den här eventuella möjligheten är något 

som har tagits i beaktande redan vid valet av framförallt material, men också vid metodvalet. 

Tack vare att det i förarbetet givetvis inte diskuteras med Gibbneys faktorer som 

utgångspunkt, har det funnits möjlighet till att vid genomläsning även upptäcka ytterligare 

faktorer och därmed utveckla Gibbneys teori. Metoden riktad innehållsanalys innebär att delar 

som tycks relevanta, men som inte kan kategoriseras ska analyseras sist, vilket också har 

gjorts. Vid undersökningen av det empiriska materialet framkom en faktor som Gibbney inte 

har med i sin teori. Faktorn berör förmågan hos institutioner och behovet av att utveckla dem. 

Den presenteras här nedan på samma sätt som övriga faktorer tidigare presenterats: 

 

Institutioners förmåga 

Inom den här kategorin ryms argument som handlar om hur mottagningsinstitutionernas 

förmåga att hantera människor som kommer till landet har sett ut. Med institutioner menas här 

mer primärt de statligt organiserade myndigheter som hanterar människor som söker asyl i 

Sverige, främst migrationsverkets roll, sekundärt andra aktörer som bidrar till etablering av dem 

som erhåller uppehållstillstånd. Andra, mer ospecificerade institutioner kan även de rymmas 

inom den här ramen. En annan betydande del av den här kategorin är argument som lyfter 

behovet av förbättring inom institutionerna och exempel på hur förbättringarna kan 

genomföras. 
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Resultat: 

I propositionen skriver regeringen ”Sammantaget är utmaningarna för det svenska asylsystemet 

och andra centrala samhällsfunktioner mycket stora och åtgärder måste vidtas” (Prop. 

2015/16:174, s.22). C skriver i sin motion att hösten 2015 ”skapade en mycket ansträngd 

situation där ansvariga myndigheter, kommuner och frivilliga krafter sattes under stor press. 

Det är uppenbart att alla Sveriges system inte är byggda för ett så stort mottagande.” (Motion 

2015/16:3415, s.2) och den här uppfattningen bekräftades av andra partier. M skriver i sin 

motion att Migrationsverket har haft problem med genomförandet av inledande 

utredningsåtgärder, handläggningstiden är över ett år och periodvis har de haft stora svårigheter 

att hitta boende till asylsökande (Motion 2015/16:3418, s.3).  

Regeringen anser att under tiden som lagen är gällande är det nödvändigt att förbättra 

kapaciteten i mottagandet och etableringen (Prop.2015/16:174, s.69) och MP ”kommer under 

de tre år som lagen gäller att arbeta intensivt för att kontinuerligt höja kapaciteten i 

mottagningssystemet och förbättra etableringen”, ”Samarbete och åtgärder som ska höja 

kapaciteten i mottagandet måste genomsyra politiken från lokal till regional och nationell 

nivå.” (Debatt om förslag 2015/16:16 anf. 24). Praktiska förslag om hur mottagningssystemet 

ska förbättras läggs fram av flera andra partier via deras följdmotioner, bl.a. vill L att avgörandet 

av klara bifallsärenden och tydliga avslagsärenden ska ske inom tre månader för att korta ner 

tiden som de som sökt asyl måste vänta på besked (Motion 2015/16:3416, s.5). 

Analys: 

Här är det inte möjligt att hålla sig inom ramen av graderingen för urskiljbarhet som vid de 

andra faktorerna, eftersom det inte finns något teoretiskt ramverk att förhålla sig till. Däremot 

skulle det gå att hävda att argument kring institutioners förmåga tydligt kan urskiljas i materialet 

tack vare att argumenten med enkelhet går att identifiera och institutioners (o)förmåga att 

hantera migranter är tydligt använt och förekommer ofta. Inte sällan är argumenten 

sammankopplade med antal som söker asyl. Det som framförallt lyfts är de utmaningarna som 

institutionerna fick hantera under hösten 2015, men även förslag på lösningar presenteras. I och 

med att förslag på förbättringar presenteras i många av motionerna, även i debatten, kan ett 

problem identifieras, ty utan problem behövs ingen lösning.   
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5.2.2 Kritik mot den nya faktorn: 

Om man vill kritisera den här upptäckten går det att argumentera för att faktorn överlappar 

andra faktorer, såsom Antalet anlända och Statens ekonomi.  

Den går delvis in i faktorn Antalet anlända, men om det skulle användas som argument måste 

det erkännas att Antalet anlända på det ena eller andra sättet är överlappande med även andra 

faktorer, t.ex. Andra staters handlande, där C, som tidigare citerats, säger i debatten att det i 

andra länder pågår en diskussion om lagstiftning som leder till minskat antal asylsökande.  

Statens ekonomi är en annan faktor som kan ses som föremål för överlappning då den innefattar 

välfärd, vilket i någon mening kan bestå av institutioner. Det är dock relevant att här åtskilja 

olika typer av institutioner, de som kan sammankopplas med välfärden är snarare de 

institutioner som är verksamma vid integrationsarbetet, än de som aktiveras vid hantering av 

migration, vilka är de institutioner som faktorn åsyftar.  

5.2.3 Vad säger det om teorin? 

Upptäckten av en ytterligare faktor innebär att Gibbneys teori om vilka faktorer som är med 

och formar migrationspolitik inte är heltäckande, utan skulle kunna utvecklas med hänsyn till 

Institutioners förmåga. Trots att metoden för undersökningen i första hand varit deduktiv, var 

denna faktor så pass uppenbar att den inte gick att förbise. Det framgår tydligt i argumenten att 

institutioners förmåga anses vara viktigt för hur Sveriges migrationspolitik ska formas. Hade 

förmågan hos institutionerna ansetts väl utvecklad hade det inte använts som argument, 

alternativt hade utgången av lagförslaget sett annorlunda ut. 

Vidare kan Gibbneys teori också kritiseras av samma orsaker som ”den sjunde faktorn” är 

föremål för kritik, då faktorerna inte i alla delar är åtskiljbara. Vilken betydelse har övriga 

faktorer om faktorn som berör antalet anlända inte vore högt? Det är den faktorn, Antalet 

anlända, som ligger till grund för hela lagstiftningen enligt argumentationen i förarbetet. Vilken 

betydelse har Statens ekonomi, Integrationshistoria, Etnisk samhörighet, Andra staters 

handlande och Institutioners förmåga om antalet anlända vore lågt? Behovet hos dem som 

anländer är den faktorn som tydligast inte tycks påverkas av antal anlända, åtminstone inte i 

dess teoretiska betydelse. Resultatet gällande just Behovet hos dem som anländer visar dock att 

behovet redovisas även som ett behov hos dem som redan anlänt enligt undersökningen, därför 

ses det som problematiskt om antalet anlända är högt. 
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5.2.4 Vidare forskning 

Möjlig kritik gällande uppsatsens undersökningsdel är att det är de politiska argumenten som 

ligger till grund för slutsatsen som nås. Det är inte rimligt att anta att slutsatsen helt och hållet 

förklarar förändringarna i svensk migrationspolitik, även om den ger ett bidrag till en 

förklaring. Det skulle vara intressant att forska vidare på hur det i Sverige såg ut under en 

period innan 2015–2016 rörande Gibbneys faktorer, och då även inkludera den nyupptäckta 

faktorn Institutioners förmåga. Området forskningen då skulle röra sig i är i andra 

sammanhang än gällande argumentationen kring en lag som styr migrationspolitikens 

riktning. Man skulle snarare kunna titta på hur faktorerna de facto ser ut. En sådan mer 

omfattande undersökning kan användas också för att bekräfta eller förkasta den nya faktorn.  

Det går då att göra en mer omfattande forskning där mottagningsinstitutionernas faktiska 

förmåga på något sätt mäts och därefter jämförs med stora migrationspolitiska förändringar, 

förändringar som antingen är mer restriktiva eller mer generösa. 
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