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1. INLEDNING  

Asyl- och flyktingpolitik är ett aktuellt  ämne som påverkar oss alla och där det finns 

många olika åsikter och agendor. Den mer åtstramade asylpolitiken har på vissa 

fronter mött på stort motstånd och frågan har tagit en stor plats i mediebevakningen. 

Fler och fler väljer att gå under jorden och EU håller på att samordna en övergripande 

migrationspolitik inom “Fästning Europa”. 

En rad terrorattacker, på senaste tiden i Paris och Bryssel, har lett till en stor 

säkerhetspolitisk debatt i Europa. Dagens konflikt och hot mot stater karaktäriseras av 

en lågintensiv okonventionell krigföring. Aktörer på den globala arenan har lett till att 

stater har blivit mer beroende av samarbete även vid frågor rörande den enskilda 

statens maktutövning på sitt territorium. Intensifierade migrantströmmar ifrågasätter 

traditionellt förhållningssätt till gränser.  

I min uppsats kommer jag att analysera hur Sveriges regering valde att föra 

migrationspolitik hösten 2015. Jag vill belysa hur de olika faktorerna påverkade 

regeringen i dess val av åtgärder 24 november 2015 vid den stora ökningen av 

flyktingar som sökte asyl i landet som syftade till att skapa “ett andrum för svenskt 

flyktingmottagande”. Sommaren 2016 hölls en omröstning om detta tillfälliga förslag 

som ska vara giltigt i tre år. Denna lag innehåller införande av medicinsk 

åldersbedömning, tillfälliga uppehållstillstånd som får till följd att människor med 

särskilda behov får det svårare att få rätt att stanna i landet samt en mindre chans för 

familjer att återförenas. 

Jag kommer att basera min  uppsats på fyra olika teorier som tidigare  använts i två 

olika arbeten. De tre första är från ett arbete av Graham T. Allison och Philip Zelikow 

som egentligen beskrev Kubakrisen 1962 utifrån tre faktorer av beslutsfattning i kris i 

sin bok Essence of Decision 1971. Den fjärde är från Elisabeth Abiris avhandling om 

säkerhetspolitik  The Securitisation of Migration. Towards an Understanding of 

Migration policy Changes in the 1990s. The Case of Sweden som handlar om varför 

migrationspolitiken förändrades i Sverige på 1990-talet och blivit mer 

säkerhetspolitiserad.       
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2.  Syftet och frågeställning 

Jag ska koppla Abiris perspektiv samt Allisons och Zelikows perspektiv till 

migrationspolitiken i Sverige hösten 2015. Sen ska jag undersöka hur de ingående 

faktorerna var för sig och tillsammans verkligen förklarar det nämnda fallet. Min 

hypotes är att jag genom att blanda fler teorier kan få en djupare och bredare 

förståelse för beslutsfattandet hösten 2015 och se samband som tidigare ej framgått. 

Mina frågeställningen lyder: 

Hur kan man se regeringens beslut i dess val av åtgärder i flyktingfrågan den 

24 november 2015 vid den stora ökningen av asylsökande flyktingar i Sverige 

utifrån teorierna; Rational Actor Model, Organizational Behaviour, 

Governmental politics och Rikets säkerhet? Hur kan man kombinera dessa 

perspektiv inför höstens migrationspolitiska beslut i syfte att bättre förstå 

migrations- och asylpolitiken?     

3. Tidigare forskning 

Elisabeth Abiris avhandling om säkerhetspolitik  The Securitisation of Migration. 

Towards an Understanding of Migration policy Changes in the 1990s. The Case of 

Sweden skiljer sig mot min forskning då de syftar på olika tidsperiod samt att jag ska 

koppla denna studie till Allisons och Zelikows bok som också är relaterad till en 

annan tidsperiod, ett annat land än Sverige och en annan kris. I min studie relaterar 

jag de tre författarnas teorier till ett tidsbegränsat beslut, det vill säga, beslutet om 

migrationspolitiken hösten 2015 i Sverige eftersom det var en tid där asylpolitiken 

förändrades och blev mer restriktiv. 

4. Teori 

Nedan kommer jag att förklara de teorier som Allison och Zelikow använt: Rational 

Actor Model, Organizational Behaviour och Governmental Politics för att med dessa 

kunna analysera regeringens förhållande till migrationen under hösten 2015. Jag har 

valt dessa teorier eftersom jag tror att faktorer i dessa teorier är bra analysverktyg för 

migrationspolitiken. Teorierna är egentligen mer utförliga, men dessa delar bedömer 

jag som viktigast. Dessa teorier kan sedan användas som referensramar när jag jämför 

med faktisk föreliggande politik för att bekräfta eller falsifiera teoriernas giltighet. 
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Teorierna är generaliserade men generalisering behövs för att kunna förstå och se 

övergripande mönster som ligger till grund för slutsatser. (Allison & Zelikow, 1999: 

23-24). Jag har valt teorin om rikets säkerhets som Abiri har skrivit en avhandling om 

som en fjärde teori som jag också tror är användbar för att analysera det valda fallet 

under hösten 2015. 

4.1 Rational Actor Model 

Rational Actor Model (RAM) användes av Allison och Zelikow för att förklara 

Sovjets tillvägagångssätt under Kubakrisen 1962. En vanlig analysmetod är att utgå̊ 

från den sovjetiska utrikespolitikens mål vid tidpunkten. För att förklara nationers, 

staters och regeringars agerande så räknas deras mål, intressen, värden och 

beräkningar upp. Ofta talar man om försök till nyttomaximering vid val av agerande 

kopplat till uppsatta mål och eventuella konsekvenser (Allison & Zelikow, 1999: 13). 

Politiska händelser är inte helt ostrukturerade utan karaktäriseras mycket av beslut 

byggda på en mer eller mindre rationell grund (Allison & Zelikow, 1999: 14). 

Varje beslut får sedan konsekvenser som i sig skapar nya situationer med nya 

handlingsalternativ som väljs i teorin rationellt efter en nyttomaximeringsprincip. 

(Allison & Zelikow, 1999: 18). Rationaliteten är omfattande om aktören kontinuerligt 

värderar tillgängliga alternativ och väljer det mest gynnsamma. (Simon, 1985: 294). 

Begränsad rationalitet uppstår då informationsläget är dåligt och/eller aktörens 

förmåga till beräkning är bristande (Levy, 1983: 79-80). För detta behöver vi veta 

aktörens mål och situationens objektiva karaktär (Simon, 1985: 294). Människans 

rationalitet är också begränsad.  

4.2 Organizational Behaviour 

Till en stats stöd finns det en sammansättning av organisationsenheter med högre eller 

lägre lojalitet och egna agendor. Teorin Organizational behaviour (OB) som 

användes av Allison och Zelikow beskriver statlig byråkratis inre händelsemönster där 

staters beteende och agerande inte bara är rationella utan ett utfall av olika 

organisationers funktionssätt och standardiserade procedurer. I och med att uppgifter 

delas på olika organisationer kan utfallet bli något annat än beslutsfattare 

inledningsvis tänkt sig. Organisationers verkställande av beslut påverkar också 

resultat. Teorin inbegriper både verkställande och slutligt utfall. Statsförvaltningens 
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resultat blir således produkten av flera självständiga statliga organisationers arbete 

under mer eller mindre samarbete och samordning rörande mål och modus (Allison & 

Zelikow, 1999: 143). 

Det behövs samarbete mellan en stor mängd individer fördelade på olika 

organisationsenheter inom statsförvaltningen för att uppnå mål av hög komplexitet. 

För samordning behövs Standard Operating Procedures (SOP:s) som reglerar 

standardiserade handlingsmönster vid återkommande situationer. Modellen beskriver 

statliga organisationer och inte hela statsförvaltningar eller enskilda namngivna 

individer. Agerande hos olika organisationer beskrivs med organisatoriska tendenser, 

syften och handlanden. Dessa är ihopsatta för medlemmar i en organisation och kan 

ses ungefär som en företagskultur.(Allison & Zelikow, 1999: 144). 

För att förstå begreppet organisation krävs det enligt Allison svar på de två frågorna: 

Varför organisation? och Varför organisera? Organisationer kan placeras på ett 

kontinuerligt spektrum med två idealtypsorganisationer på respektive ände. Idealtyp 1 

är organisationer av formell karaktär är människor indelade i olika enheter som satts 

samman för samordnad handling med SOP:s och andra rutiner inom olika befattningar 

enade under ett övergripande mål (Powell & DiMaggio, 1991: 41). Idealtyp 2 består 

av mer tillfälligt sammansatta organisationsenheter med specifik uppgift. 

Organisationer möjliggör måluppfyllnad som ej vore möjlig på individuell basis 

genom att använda sig av specialistbefattningar och specialansvarsområden då god 

effektivitet kan erhållas Program och rutiner tillser att man har spetskompetens och 

håller sig inom ramarna för syftet för vilket organisationen skapades. 

Organisationskulturens påverkan är inte enkelriktad utan påverkas i sin tur av 

individerna som ingår i den och de normer och synsätt dessa innehar. Organisationer 

är också mer påverkade av sitt behov av teknik och materiel än individer då de senare 

kan styras av SOP:s. (Allison & Zelikow, 1999: 145).  

Denna teori bygger på att man utvärderar lämpligheten hos en handling genom att 

jämföra den situation man möter just nu med en tidigare ofta återkommande typ av 

situation där man har en reglementerad lösning. Denna lösning har utvecklats utifrån 

tidigare erfarenheter, experters kunskap samt en del magkänsla. Till sin hjälp har man 

också enskilda gruppmedlemmars minnen och information som finns fysiskt lagrad 

inom organisationen (Allison & Zelikow, 1999: 146). 
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4.3 Governmental Politics 

Teorin om Governmental Politics (GP) som också användes av Allison och Zelikow 

menar att det inte är en enda homogen aktör inom politiken utan en rad aktörer som 

deltar i ett politiskt spel. Varje aktör har sedan sina personliga mål som eftersträvas. 

Det slutliga resultaten formas av spelet mellan dessa aktörer och personer inom 

statsförvaltningen, som både karaktäriseras av samarbete, konkurrens, förhandlingar, 

kompromisser och intressen. Högt uppsatta tjänsteman bildar därför en cirkel av 

nyckelspelare som förhåller sig olika till de beslut eller utfall som analyseras. Till 

detta tillkommer, i mer eller mindre perifera roller, inbjudna aktörer  som själva valt 

att deltaga. Även allmänna opinionsbildare spelar viktiga roller. Varje stat är således 

en komplicerad sammansättning av diverse byråkratiska system som sammantaget 

skapar arenan där det politiska spelet utspelar sig. I huvudrollerna har vi politiska 

ledare och företrädare för olika organisationsenheter inom statsförvaltningen. Varje 

gång ett beslut ska fattas deltar ett antal centrala nyckelspelare och till dessa läggs de 

tidigare nämnda perifera rollerna. Nyckelspelarna påverkas av många externa aktörer 

som t.ex. tjänstemän, media, NGO:s eller olika offentliga personer (Allison & 

Zelikow, 1999: 255). 

Människor har makt tillsammans och därför uppstår det ofta skilda meningar rörande 

handlingsval. Skillnader är avgörande eftersom olika ledare uppfattar problem ur ett 

individuellt och organisationellt perspektiv. Olika lösningar speglar de aktiva 

inblandade aktörerna. En grupp kan önska att få ett övertag över en annan vid 

beslutsfattande och eftersom de värderar saker olika så leder det till att olika aktörer 

rör sig i olika riktningar. Det finns fall då en aktör får sitt egna mål uppnått, men i 

andra fall så kommer man fram till kompromisser som inte riktigt blir vad någon av 

de separata aktörerna inledningsvis avsett (Allison & Zelikow, 1999: 256). 

För en korrekt analys av ett politiskt beslut eller beteende behöver vi identifiera 

spelplanen och spelarna. Detta ligger till grund då vi beskriver och belyser koalitioner, 

kompromisser och förhandlingar i det som vid första anblick kan ses som mer eller 

mindre kaotiskt. Vi bör dock vara medvetna om att man genom att applicera dessa 

filter kan ses som ett anklagande av ledare och få det att framstå som att viktiga frågor 

förenklas till ett spel. Detta i sin tur kan leda till en mer negativ syn på politiker, i 

synnerhet bland de som redan är negativt inställda (Allison & Zelikow, 1999: 257). På 



 6 

grund av meningsskiljaktigheter, olika mål, prioriteringar och dylika tidigare nämnda 

faktorer hos deltagare i koalitioner så är genomdrivandet av ett politiskt beslut en 

komplicerad process trots att beslutet i sig var enkelt att fatta. Koalitioner består som 

tidigare sagt av regeringen, en inre krets och även relevanta aktörer av mindre central 

karaktär. Detta kan vara lobbyister, lagstiftare och i en del fall politiker som är aktiva 

i utlandet (Allison & Zelikow, 1999: 258).  

4.4 Rikets Säkerhet 

Elisabeth Abiri anser att säkerheten har fått högre prioritet än mänskliga rättigheter 

(MR) i frågan om migration och beskriver hur flyktingpolitiken successivt under hela 

1990-talet hamnat mer under säkerhetspolitiken och mindre under politiken som rör 

MR. 1951 års flyktingkonvention säger att flyktingar har rätt att söka asyl i andra 

stater. Det är sedan mottagarlandet som får bedöma om tillräckliga skäl föreligger för 

att ge personen asyl. Staternas högsta prioritet är att skydda sina egna medborgare. I 

och med att asyl- och flyktingfrågan som sagt successivt hamnade under 

säkerhetspolitik under 1990-talet blev frågan således om statens säkerhet i första hand 

och inte flyktingarnas. Säkerhetsbegreppet omformulerades efter kalla krigets slut 

ifrån att det primära hotet mot en stats säkerhet var av konventionell militär karaktär 

till att mer utgöras av mer diffusa hot som miljöförstöring, brist på dricksvatten och 

massmigration. Abiri trycker på att den negativa bilden på flyktingströmmar berodde 

på en uppfattning om att det skulle leda till negativa effekter i mottagarlandet. 

Huruvida det var negativt för flyktingarna att behöva lämna sitt eget land diskuterades 

inte (Abiri 2003 s. 131ff). Efter att man slagit fast att flyktingarna var en del av 

hotbilden mot mottagarstatens säkerhet snarare än att de var människor i nöd blev 

målet mer att hindra dem att ta sig in på statens territorium, utan att bryta mot 

konventionerna om MR (Abiri 2003 s. 137f ). Abiri nämner fyra olika sätt hur 

migration har kopplats till säkerhet i Sverige. 

1. Traditionellt säkerhetstänkande: Inflöde av terrorister, spioner och möjliga 

sabotörer. 

2. Militärens förmåga vid flyktingkatastrof. 
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3. Svenska staten hotas av gränsöverskridande processer som ej kan lösas utan 

internationellt samarbete. Ett exempel är transnationell migration. Statens suveränitet 

kan därför ifrågasättas. 

4. Gränsöverskridande migration blir en utmaning för civilsamhället vilket eventuellt 

kan utlösa subnationella konflikter (Abiri 2000 s. 191). 

 

4.4.1 Politisk säkerhetisering 

Den politiska synen på en stats säkerhet har förändrats efter kalla krigets slut och rör 

inte bara militära hot. Nu ingår även ekonomiska, samhälleliga och miljöfaktorer  Inom 

säkerhetsforskningen dividerar man därför om säkerhetsbegreppet enbart ska röra 

militära frågor eller om begreppet ska vidgas. Man kan se en intellektuell och politisk 

risk i att binda begreppet säkerhet till en allt större och bredare frågor. Om begreppet 

breddas betyder det att staten rustar sig mot en stor mängd fenomen. Säkerhet betraktas 

då som något som bara för med sig fördelar, och ett positivt tillstånd som är 

eftersträvansvärt för alla. Buzan och Waever anser att ett för brett säkerhetsbegreppet 

gör det möjligt att koppla det till alla sorters hot och problem, och att det kan leda till 

en irrationell och överdriven säkerhetisering, vilket inte alls är önskvärt (Buzan, Barry, 

de Wilde 1998 s. 2f, s. 298). ”..security is an empowering word – setting political 

priorities and justifying the use of force, the intensification of executive powers, the 

claim to rights of secrecy, and other extreme measures” (Buzan, Barry, de Wilde 1998 

s. 208). Dessa ord visar på maktaspekten i och med användandet av begreppet. Om det 

får ett alltför stort inflytande på den svenska politiska makten i migrationsfrågor så är 

det viktigt att undersöka.  

5. Operationalisering 

Jag använder mig av de fyra teorierna som jag bryter ner i faktorer och applicerar på 

hösten 2015 för att hitta de faktorer som ligger bakom beslutet i migrationsfrågan. 

Under mitt användande av Rational Actor Modellen kommer utrikespolitiska aktörer 

enbart innebära andra EU-medlemsstater. Migrationspolitiken brukar fotast sorteras 

under inrikespolitik. Dock ser jag en nytta i att i detta fall även inkludera utrikespolitik 

då det är så många länder som påverkas av flyktingvågen som tidigare nämnt inte heller 
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helt tar hänsyn till staters gränser. Genom att inkludera utrikespolitik blir RAM-teorin 

också enklare att använda. 

6. Metod 

Jag kommer att göra en teoretisk fallstudie. Teorierna kommer verifieras genom 

applicering på och jämförelse med den utvalda situationen. Då får vi veta vilka teorier 

som kan falsifieras, bekräftas eller till och med stärkas. (Esaiasson et.al, 2004: 98). I 

syfte att ännu tydligare kunna belysa förklarande faktorer och samband som ledde 

fram till beslutsfattande om det migrationspolitiska åtgärdsprogrammet avgränsar jag 

mig till det svenska beslutet i migrationsfrågan under hösten 2015. Att jag väljer ett 

enskilt fall är eftersom det ger möjlighet att detaljerat beskriva ett utvalt analysobjekt 

eller en händelsekedja. Det kan också identifiera och beskriva en kausal mekanism 

som binder samman olika aktörer och/eller andra faktorer (Teorell & Svensson, 2007: 

82). Det är användbara egenskaper vid detta fall. 

7. Avgränsning  

Jag kommer att lägga tyngdpunkten i min teoretiska analys på det som låter mig 

förklara regeringens svängningar i inställningen till flyktingpolitiken under hösten 

2015 och de för denna förändrings bakomliggande faktorer. Jag kommer att tillföra 

teoretisk kunskap till ett ämne som till viss del har prövats, men som kan kompletteras 

med ytterligare perspektiv som jag anser är av stor betydelse eftersom de alla rimligen 

avsevärt har påverkat regeringens beslut i flyktingfrågan. Jag kommer främst 

avgränsa mig till tidsperioden 6 september 2015 till 21 juni 2016. Dessutom kommer 

jag att använda mig av migrationspolitiska uttalanden från december 2014 som 

möjligen kan ha påverkat beslutsfattandet. 

Analysens kraftsamling kommer ske mot svenska beslutsfattare, men eftersom 

Sveriges agerande kontinuerligt sker i en större internationell dynamisk kontext tar 

jag med de andra EU-länderna som utrikespolitiska aktörer. Då kan en större vidd av 

det svenska agerandet belysas. Dessutom kan en större mängd utrikes händelser och 

beslut vara till stöd för att dra korrekta slutsatser om de orsakssamband som i 

slutänden ledde till det svenska migrationspolitiska beslutsfattandet. 
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8. Material 

Jag kommer att använda mig av primärmaterial som utskrifter från presskonferenser 

med nyckelpersoner och organisationer som har varit aktiva i frågan. Därtill kommer 

sekundärkällor som tidningar och hemsidor som behandlat viktiga presskonferenser 

och officiella kungöranden. Objektivitet och neutralitet har varit en viktig ledstjärna 

för mig. Det vetenskapliga författandet om ämnet är än så länge bristfälligt så jag 

känner att detta bidrag kan vara viktigt.  

För att hitta texter har jag använt mig av SöderScholar på Södertörns Högskola och 

databasen Libris. Jag har där sökt på termerna: säkerhet och migrationspolitik och 

därefter gjort val av böcker och artiklar till hela studien. Jag har också använt 

migrationsverkets hemsida. Då den officiella migrationspolitiken ska analyseras så 

har de flesta av texterna varit av officiell karaktär. Jag har använt mig av Statens 

Offentliga Utredning (SOU) som är en produkt till följd av en utredning som 

beställdes av regeringen och det är en serie där promemorior och rapporter som 

framställts av Regeringskansliet. Innehållet kan oftast tolkas som objektiva sanningar 

trots att källor ibland ej angetts (Libris 2000 s. 19). 

9. Analys 

Nedan kommer teorierna användas som utgångspunkt i förändringen inom Sveriges 

migrationspolitik hösten 2015. Jag har använt mig av adekvata och tillförlitliga källor 

som kan stödja de olika teorierna med syfte att få en tydlig förklaring av den 

observerade förändringen. 

9.1 Migrationspolitiken med utgångpunkt i Rational Actor Model 

Här avser jag att belysa avgörande delar av förändringen med hjälp av Rational Actor 

Model. Sen kommer jag utifrån tre specifika fall argumentera om parterna förde en 

rationell politik eller inte. 

När världen fick se bilderna av den drunknade Alan Kurdi som spolats upp på en 

strand 2 september 2015 (Kihlström, 2015) inleddes snabbt en stor humanitär frivillig 

verksamhet i hela Sverige och i övriga Europa på olika platser för att ta emot och ta 

hand om asylsökande. (Fridolin, 2015). Debatten karaktäriserades av positivitet då en 

stor mängd människor valde att hjälpa till (Regeringskansliet, 2015b). Stefan Löfven 
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sade vid ett framträdande på Medborgarplatsen i Stockholm att: “[d]en sorg vi alla 

delar ska vi omvandla till handlingskraft. Nu måste vi agera. Sverige ska fortsätta ta 

sitt ansvar. Men det räcker inte. Hela Europa måste göra mer” (Regeringskansliet, 

2015b, Wierup, Carlsson & Sköld, 2015). Regeringen, med undantag av 

Sverigedemokraterna, höll möte för att uppnå en enad uppfattning rörande den 

svenska flyktingpolitiken (DN, 2015a). Fokus låg på att fortsatt ta ett stort ansvar i 

frågan samtidigt som man diskuterade hur man bäst skulle få övriga EU-länder att ta 

lika stor del av ansvaret (DN, 2015a). 

Socialdemokraternas opinion hade försvagats och de riskerade nyval efter ett år vid 

makten då vårbudgeten röstats ned och Decemberöverenskommelsen (DÖ) med 

oppositionen var instabil trots dess syfte att stabilisera (Sjörén, 2015). Under våren 

blev stämningen långsamt råare rörande flyktingfrågan (Juhlin 2015). Antagligen var 

Löfvens och regeringens syfte att genom tal och i handling stärka sin position som 

förebilder på den humanitära arenan gentemot väljare och det allt mer känslolösa 

politiska och samhälleliga arenan i Europa då kostnader sakta steg kopplat till antalet 

flyktingar.  

Medan Löfven och regeringen avsåg att nyttja det svenska folkstödet som en positiv 

förebild försämrades stämningen i stora delar av EU. Slovakien motsatte sig EUs idé 

om en gemensam flyktingfördelning och gick till Europadomstolen i ärendet (Bolling, 

2015). Slovenien, Tyskland och Österrike ändrade uppfattning i frågan och gick från 

en generös till en mer kontrollerad flyktingpolitik och införde tillfälliga 

gränskontroller i slutet av september (Lewenhagen, 2015). Angela Merkel kritiseras 

hårt för sitt beslut att senare åter öppna gränserna och uppmana det tyska folket att 

anta utmaningen (Lewenhagen, 2015). Ökande nationalism inom Europa har de 

senaste åren skapat en grogrund för ett tillhårdnande debattklimat och att 

främlingsfientliga partier fått starkare opinion både inrikes och i EU-parlamentet 

(Europeiska Rådet, 2015). Det är inte många länder som följer den svenska förebilden 

då de är rädda att förlora opinion i sin egen väljarkår, samt att de inte har något att 

tjäna på det ekonomiskt. I finanskrisens efterdyningar i slutet av 00-talet med 

lamslagna ekonomier och rådande politisk förhållanden kunde man antagligen därför 

inte se någon vinning i ökat flyktingmottagande. 
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Anders Ygeman anmärkte vid tidpunkten att regeringen “följer utvecklingen noga, 

men idag anser inte polisen att det finns behov av att upprätta gränskontroller”. 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) fick således i början av 

oktober av regeringen uppgiften att samordna verksamheten rörande fortsatt 

flyktingmottagning (Larsson, 2015c). Trots att det bara var Tyskland som svarade på 

utmaningen valde Löfvens regering att fortsätta på inslagen bana (Silberstein, 2015). I 

överensstämmelse med ett nyttomaximeringsperspektiv deltog inte övriga EU-länder 

avsevärt i den generösa asylpolitiken och många aktörer strävade t.o.m. i motsatt 

riktning. På Balkan byggdes staket mellan länder och man försökte att genom 

uttalanden påverka flyktingströmmarna att gå en annan väg än till fots till norra 

Europa från Grekland via Balkan (Hall, 2015). 

En blocköverskridande uppgörelsen mellan Löfvens regering och alliansen som 

presenterades på en presskonferens 23 oktober 2015, innebar sammanfattat radikala 

och breda förändringar i uppfattningen om migrationsrätt och asylrätt jämfört med 

tidigare. Främst fanns två stora förändringar; Uppehållstillståndens utformning 

ändrades helt liksom rätten till familjeåterförening (Wicklén & Holm, 2016). Gällande 

uppehållstillstånd nådde man en överenskommelse om att permanenta 

uppehållstillstånd  skulle ges till kvotflyktingar, ensamkommande barn och 

barnfamiljer. Alternativt skyddsbehövande och övriga flyktingar skulle få tillfälliga 

uppehållstillstånd. Tidigare hade permanent uppehållstillstånd varit 

standardlösningen. Ett tillfälligt uppehållstillstånd kan permanentas efter tre år om 

personen kan försörja sig själv genom taxerad inkomst eller vid kvarvarande 

skyddsbehov (Wicklén & Holm, 2016). 

Den 24 november 2015 lade regeringen fram ett åtgärdspaket som skulle ge ett 

“andrum” för det svenska flyktingmottagandet (Regeringskansliet, 2015a, Holm & 

Svensson, 2016). Denna lagändring är giltig i tre år. Stefan Löfven presenterade 

tillsammans med sin vice statsminister Åsa Romson (MP) ett förslag till lagändring 

som syftade till att få flyktingar att söka asyl i andra länder till större grad. I detta 

ingick tillfälliga uppehållstillstånd till alla skyddsbehövande förutom kvotflyktingar 

(Regeringskansliet, 2015a). Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga 

skyddsbehövande har rätt till tillfälliga uppehållstillstånd förutom barn som 

registrerats innan presentationen av det nya regelverket (Regeringskansliet, 2015a). 
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Påföljande förlängningar ska också vara tidsbegränsade till tre år med påföljande 

utvisningsrisk. Därtill tillkommer minskad rätt till familjeåterförening. 

(Regeringskansliet, 2015a, Holm & Svensson, 2016). För familjeåterförening för en 

flykting med tillfälligt uppehållstillstånd ska båda parterna minst vara 21 år. 

Återförening ska också enbart vara möjligt för kärnfamiljer (Regeringskansliet, 

2015a). För alternativt skyddsbehövande ska rätten till familjeåterförening inte vara 

kvar alls. För dem höjs också försörjningskraven och införande av medicinsk 

åldersbedömning av unga har beslutats (Regeringskansliet, 2015a). Till sist har 

regeringen beslutat att införa av ID-kontroller på kollektiva transportsätt till och inom 

Sverige (Regeringskansliet, 2015a, Holm & Svensson, 2016, Wierup, Carlsson & 

Sköld, 2015).  

Denna tydliga signalpolitik är troligen genomförd i den svenska regeringens intresse i 

syfte att stoppa flyktingmottagandet. Detta skedde i en kontext då större delen av 

resten av Europa inte antog den så kallade utmaningen, och en stor mängd flyktingar 

än någonsin tidigare hade valt Sverige som sin destination. Debatten inom Sverige 

och medias rapportering om de tusentals flyktingar som varje dag passerade den 

svenska gränsen (Jones, 2015, Larsson, 2015a, Lauffs, T). Den kritiska opinionen, 

sannolikt förstärkt av det allt mer negativa tonläget, fick sätta agendan och alternativa 

lösningar uteslöts (Axeldotter Olsson, 2015).  

 

9.2 Migrationspolitiken med utgångspunkt i Organizational Behaviour  

För att förstå migrationssituationen hösten 2015 behöver vi analysera de involverade 

organisatoriska enheterna samt deras inbördes förhållanden och ageranden. Olika 

myndigheter förhåller sig till olika delar av samma utmaning och detta innebär 

samarbetsbehov vilket också belyses av OB-teorin. Myndigheters uttalanden via olika 

kanaler påverkar andra aktörers agerande och i längden kontexten i helhet och 

uppfattningen av den samma. Det visade sig att svenska myndigheters och 

organisationers migrationsrelaterade SOP:s var otillräckliga då det inte fanns 

tillräckligt med ekonomiska resurser eller arbetskraft för att lösa situationen (Jones, 

2015). 

Beslutsfattande skdde i Allisons och Zelikows teori genom uteffekten från olika 

organisatoriska element, handlingsalternativ och beslutsmetoder- samt 
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beslutsgenomdrivande. De svenska myndigheterna hade SOP:s vid 

flyktingmottagande, boendesökande, fördelning till kommuner och prövande av 

asylärenden. Utgångsläget för regeringen var att systemet hade varit tillräckligt länge 

och därför ledde till en bedömning att organisationer skulle klara av ett större 

flyktininginflöde (Svensson & Eklund, 2015, Wierup, Carlsson & Sköld, 2015). 

När andra världskriget avslutats utvecklades Sverige från ett utvandrarland till ett 

invandrarland med arbetskraftsinvandring. Vid slutet av 60-talet infördes reglering 

vilket ledde till minskat inflöde. Vid vissa kriser och krig ökade dock inflödet som vid 

militärkuppen i Chile 1973 (Migrationsverket, 2016a). Asylsökare från Iran, Irak, 

Libanon och Eritrea ökade vid mitten av 80-talet (Migrationsverket, 2016a). 

Flyktingar fick vänta längre, men bostäder byggdes (Migrationsverket, 2016a). 90-

talets konflikt på Balkan ledde också till ökat inflöde följt av röster om begränsning 

av migration, men först 1997 röstades ett restriktivare anhöriginvandringsregelverk 

igenom (Migrationsverket, 2016a). Den svenska migrationspolitiken har således varit 

ett föränderligt fenomen med många olika myndigheter som skapats för att kunna ta 

hand om och integrera människor i samhället på ett bra sätt. Regeringen utarbetade 

under hösten på kort tid beredningsfrågor och detta ledde förmodligen till att de inte 

hann få synpunkter från berörda organisationer. Tidsbristen vid revisionen av rutiner 

för att ta hand om den akuta situationen ledde sannolikt till att delar av systemet 

överbelastades efter uppmaningen att ta emot fler flyktingar. 

Morgan Johansson utlovade i augusti 2015 en ordentlig satsning på ensamkommande 

flyktingbarn, en översyn av flyktingmottagandet samt ett mer effektivt stöd av 

kommunerna (Lindquist, 2016). Migrationsverket förklarade månaden efter att man 

2015 tagit emot 3500 ensamkommande asylsökande flyktingbarn samt att fyra 

kommuner som ansetts “befinna sig i ett extra utsatt läge” undantagits från att ta emot 

ensamkommande flyktingbarn (Migrationsverket, 2016b, Wierup, Carlsson & Sköld, 

2015). Efter samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) togs beslutet 

att göra undantag för Mölndal, Sigtuna, Solna och Malmö kommun då deras situation 

ansågs mest ansträngd (Migrationsverket, 2016b). 

20 oktober beslutade en rad kommuner att genomföra en Lex Sarah-anmälan mot sig 

själva p.g.a. en uppfattad bristande förmåga till mottagande av flyktingbarn (SVT. 

2015). De ansåg att trycket blivit för stort. Norrtälje kommun anmälde t.ex. att man ej 
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kunde ta emot dem: “Socialsekreterarna hinner inte med att utreda ärendena, eftersom 

det saknas personal”. Hässleholm rapporterade att “det råder brist på̊ både gode män 

och boenden och att utredningar inför placeringar inte hinner genomföras” (SVT, 

2015). 

15 oktober presenterade Migrationsverket ett scenario där det skulle komma 150 000 

människor till Sverige 2015 med en efterföljande ökning nästkommande år. Samtidigt 

anmälde några kommuner att situationen var ohållbar (Lauffs, 2015a). 

22 oktober 2015 presenterade Migrationsverket i en rapport till Justitiedepartementet 

de senaste månadernas händelseförlopp (Migrationsverket, 2015b). En kris utan 

motstycke i modern tid hade uppstått. Det sågs som en humanitär kris med större 

omfattning än under Balkankriget och att “Sverige står mitt i denna utmaning” 

(Migrationsverket, 2015b). 

Tidigt i november anmälde Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 

samt Fortifikationsverket (FORTV)  att de bedömde att de inte skulle lyckas ordna 

tillfälliga boenden och tältplatser till flyktingar som kom till Sverige. Den 18 

november presenterade MSB i en veckorapport att sjukvård och socialtjänst var under 

stor press samt att Migrationsverket inte skulle ha fortsatt förmåga att förse 

asylsökande med husering (Jones, 2015). Situationen förväntades försämras och det 

ansågs att alla verksamheter var “så pass upptagna med att hantera det stora antalet 

asylsökande” att de inte hann med ordinarie verksamhet. Samtidigt arbetade 

länsstyrelserna med resursfördelning inom länen i syfte att fördela arbete på 

kommunal nivå. Migrationsverket ansåg också bostadsläget som kritiskt (Jones, 

2015).  

23 november rapporterade länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, 

Kronoberg och Stockholm att de tillsammans planerade regionala konferenser rörande 

barns utsatthet i migrationspolitiken. Detta är dagen innan regeringen presenterade sitt 

åtgärdspaket (Länsstyrelsen, 2015). En landsomfattande kartläggning av misstänkt 

människohandel av barn belyste att det fanns omfattande brister rörande hur utsatta 

barns rättigheter säkerställs (Länsstyrelsen, 2015). Med konferenserna vill 

länsstyrelserna “sprida kunskap och metoder för att förbättra möjligheten att ge stöd 

och skydd till barn som var eller misstänks vara utsatta för människohandel eller 

annan exploatering” och, om utfallet är gynnsamt, lyfta upp frågan och att förse 
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människor med verktyg för att identifiera och stödja utsatta barn (Länsstyrelsen, 

2015). 

Värt att notera är också de 43 bränder på asylboenden under senare hälften av 2015 

varav som mest en tredjedel anses vara olyckshändelser om man frågar Polisen (Lund, 

2015). Majoriteten beräknades vara anlagda och förundersökningar inleddes och för 

detta krävde Polisen mer resurser (Lund, 2015). Sent i oktober beslutade 

Migrationsverket att adresser för planerade och nuvarande asylboenden skulle vara 

hemliga och att fler poliser och väktare skulle bevaka på platserna. Polisens nationella 

operativa avdelning (NOA) och Säkerhetspolisen (SÄPO) rapporterade att de “tittar 

på̊ alla möjliga orsaker” till bränder och att de “följer utvecklingen noga” (Lund, 

2015). 

I migrationsfrågan var organisationsstrukturen indelad i olika organisationer som hade 

delansvar och egna uppgifter. Regeringen bar det yttersta ansvaret vid både inre och 

yttre kritik som t.ex. från oppositionen. Målen för organisationen var viktiga och 

deras uppdrag kunde tolkas på olika sätt. En del kommuner gjorde revisioner i sina 

budgetar till fördel för flyktingar medan andra valde att fortsätta enligt tidigare plan 

(SVT, 2015). Med andra ord så följde de sina fastslagna SOP:s. Regeringen tog tid på 

sig innan den valde att markera mot kommunerna och trycka på vikten av 

ansvarsfördelning för att förhindra att enskilda kommuner inte skulle få bära ett allt 

för stort lass (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015). De involverade myndigheterna 

gav ett tydligt gemensamt budskap: Det förelåg en begränsning av ekonomiska 

resurser och både personal- och ledningsgrupper hade klagomål. Sammantaget ledde 

detta till att regeringen befann sig under press att ändra sin uppfattning i 

migrationsfrågan trots att detta inte var något som inte ingick i den initiala 

målsättningen (Silberstein, 2015).  

 

9.3 Migrationspolitiken med utgångspunkt i Governmental Politics 

Flera aktörer leder till en mer komplex situationsanalys där olika grupprocesser 

påverkar som Allison och Zelikow pekar på. Hösten 2015 karaktäriserades av många 

myndigheter och individuella aktörer. Genom fler åsiktsskapare kan man eventuellt 

undvika misstag som t.ex. att en enskild aktör lovat för mycket i frågan om 
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flyktingarna. Samtidigt försvåras överenskommelser rörande önskat slutläge då 

många viljor påverkar beslutsprocessen trots att regeringen främst har politisk 

beslutsrätt. I den svenska fallet ledde det till att regeringens möjlighet att uppnå sina 

satta mål blev mindre. 

Med förändrade synpunkter inom regering, opposition och media förändrades 

debatten (Silberstein, 2015). Det talades mer om volymer av migranter, gränser för 

flyktingmottagandet (Silberstein, 2015, Larsson, 2015a). Etablering av migranter 

diskuterades således successivt mindre (Larsson, 2015c) och mer handlade om 

åtgärder för att minska asylströmmen (Larsson, 2015e). Inledningsvis var det 

oppositionen och Sverigedemokraterna som gav restriktionsförslag medan regeringen 

principiellt och ideologiskt försvarade asylrätten (Juhlin 2015).    

Stefan Löfven och Morgan Johansson var tydliga med sin åsikt att asylrätten och 

rätten att fly från krig och förföljelse skulle vara ovillkorlig och alltid försvaras 

(Juhlin, 2015, Lindquist, 2015, Holmström, 2015). Efter valförlust och rekordhög 

opinion för SD (Sjörén, 2015) ändrade några oppositionspartier sin kurs i 

flyktingfrågan i syfte att återta röster. Göran Hägglund (KD) presenterade den 18 

december 2014 innan sin avgång tre förslag i frågan för att “lyssna till människors oro 

och ta oss an de utmaningar som en kraftigt ökad invandring för med sig” (Hägglund, 

2014). Här ingick lägre bidrag, nytt etableringsbidrag, tillfälliga uppehållstillstånd 

under de tre första åren och en uppmaning till Migrationsverket om snabbare 

behandling av asylsökande från “säkra länder” (Hägglund, 2014). 

Redan inledningsvis mötte minoritetsregeringen av Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet hinder vid genomdrivandet av vallöften (Silberstein, 2015). 2014 slog 

antalet asylsökande rekord med 81 000 ansökningar jämfört med ca 27 000 2013 

(Migrationsverket, 2016b). Riksdagen med ny parlamentarisk utgångspunkt efter DÖ 

undvek det stundande nyvalet efter att budgeten fällts (Silberstein, 2015). De första 

månaderna 2015 verkade det årets asylsökande bli lägre än 2014. De första 

månaderna kom ca 400 per månad. I maj kom drygt 5000, i juni 6000, i juli 8000, i 

augusti 11 000 och september 24 000. (Migrationsverket, 2016b). 

Januari 2015 skrev Jan Björklund och tre medlemmar i fd. Folkpartiet (FP)  en lista 

med nya villkor inom migrationspolitiken syftandes till att “integrationen ska fungera 

och fler komma i arbete”. Möjligen inspirerades de av Hägglunds och MPs förslag. 
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(Björklund et al., 2015). Möjliga lösningar var hårdare anhöriginvandring, språkkrav 

för medborgarskap och villkor för uppehållstillstånd (Björklund et al., 2015). Vid 

partidagarna i slutet av januari påpekade Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet (C) 

en splittring bland de borgerliga partierna inom integrationspolitiken. Ett program 

presenterades med 20 punkter för en bättre integration (Larsson, 2015d). Tyvärr fanns 

inte den skärpa som KDs och FPs förslag hade vid t.ex. uppehållstillstånd och Lööf 

höll fast att Centerpartiet inte ville “stoppa människor vid gränsen, utan se till att 

processen förbättras kraftigt” (Larsson, 2015d), för att inte avskräcka väljare som var 

positiva till flyktingmottagandet. Moderaterna var knapphändiga med kommentarer i 

frågan tills början av maj. Vid presentationen av vårmotionerna gavs förslag om 

tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande och de hade listat säkra länder för en 

snabbare asylprocess (Juhlin, 2015). Moderata ungdomsförbundet (MUF) och 

arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) var mycket kritiska till förslagen som de 

ansåg kontraproduktiva  (Juhlin, 2015). 

De basala analysenheten förutsätter i GP-teorin att en aktör handling är under 

påverkan av en politisk process och att resultat därför blir en kompromiss eller 

konflikt med en ojämn fördelning av makt och divergerande intressen. När 

stämningen blev hårdare och representanter från organisationer anmälde att de inte 

klarade av trycket, förlorade också Stefan Löfvens regeringen handlingsutrymme 

(Svensson, 2015). Oppositionens riktade kritik blev samtidigt mycket hårdare i 

samband med att de andra  aktörerna i Europa tog till mer kontroversiella uttalanden 

om flyktingar och metoder som stängsel (Axelsson Olsson, 2015). De aktörer som är 

analyserbara ifrån ett GP-perspektiv är i första hand nyckelpersoner inom regeringen 

som inrikesminister Anders Ygeman (S), utrikesminister Margot Wallström (S), 

migrationsminister Morgan Johansson (S), Klimat- och miljöminister (vice 

statsminister) Åsa Romson (MP) och utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) Vid 

ett möte på EU-nivå uttryckte Margot Wallström att Sverige och Tyskland tog ett 

mycket större ansvar än andra och att  det “dessvärre finns det länder som gör väldigt 

lite” (SvD, 2016). Hon lyfte även fram sin egen och Sveriges ståndpunkt och försökte 

övertyga andra aktörer att revidera sina ståndpunkter (SvD, 2016).  

10 september startade generaldirektör Anders Danielsson på Migrationsverket en 

telefonkonferens. Försvarsmakten, polisen och länsstyrelserna deltog (Wierup, 

Carlsson & Sköld, 2015). En MSB-anställd visade opinionsundersökningar som 
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pekade på ett starkt stöd för asylsökande (Wierup, Carlsson & Sköld, 2015). En 

inspelning visar dock oro och intaget krisledningsläge bland flera myndigheter. 

Generaldirektören försökte identifiera vem som skulle göra vad, vad den egna 

myndigheten samt polisen skulle göra (Wierup, Carlsson & Sköld, 2015). En 

länsstyrelseanställd frågade vem som hade nationellt samordningsansvar. Danielsson 

sade att “Det är min bedömning att som läget är nu behövs en gemensam lägesbild, att 

vi har samma information, att vi har koll på̊ varandras mått och steg”, svarar 

Danielsson (Wierup, Carlsson & Sköld, 2015). Först efter tre veckor gav regeringen 

MSB i uppgift att leda samordningen av myndighetshantering i flyktingfrågan. 

Margot Wallström sammankallade under dagen Migrationsverket, Polisen, Säpo och 

Militära Underrättelse och Säkerhetstjänsten (MUST). Enligt källor på 

regeringskansliet via Dagens Nyheter ska polisen ha varit tonsättande och att 

Wallström ska ha blivit manad att samverka med kollegor i grannländer i syfte att 

minska risken för slitningar (Wierup, Carlsson & Sköld, 2015). 14 september hos 

Anders Ygeman på dennes kansli tonade Dan Eliasson ner situationen och säger att 

polisen hade kontroll över situationen. Trots krav från oppositionen är Eliasson 

uppfattning en månad senare att det inte finns något skäl för gränskontroller vid den 

svenska gränsen. (Wierup, Carlsson & Sköld, 2015). Många personer med egna 

agendor är inblandade i förhandlingarna och kan ha påverkat andras beslutsfattning. 

Miljöpartiets politiker hade trots sin regeringsställning ingen framträdande roll under 

flyktingsituationen. Gustav Fridolin sade i en debattartikel den 4 september att vi 

skulle klara flyktingkrisen tillsammans med motivationen att “Sverige har klarat av 

det förut och vi gör det igen” (Fridolin, 2015). Kan det faktum att andra beslutsfattare 

trampade ner partiets positiva inställning till flyktingar vara anledningen, och att MP 

ville hålla en låg offentlig profil? Uttalanden från partiet var för det mesta att belysa 

sin ansvarsfullhet och försvara sin hållning i flyktingfrågan (Fridolin, 2015, DN, 

2015a). 24 november presenterade Åsa Romson ändå tillsammans med Stefan Löfven 

regeringens åtgärdspaket. Till slut sade hon att “gränsen är nådd för vad Miljöpartiet 

kan gå̊ med på̊ när det gäller skärpningar av flyktingpolitiken” (Larsson, 2015e). 

Debatten rörande frågan beskrevs som hård inom MP, men att den migrationspolitiska 

helomvändningen ska ha bedömts vara nödvändig efter samverkan med ledande 

kommun- och landstingspolitiker inom partiet (Larsson, 2015e). 
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15 september visade Stefan Löfven att han stödde asylrätten genom att läsa ett citat 

från regeringsförklaringen: “Den som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i 

Sverige” (Regeringskansliet, 2015c). 25 september utsågs Morgan Johansson till 

samordningsansvarig för MSB, Migrationsverket och kommunerna i syfte att 

“skyndsamt se över vilka åtgärder som behöver vidtas” för framtagande av fler 

asylboenden (Wierup, Carlsson & Sköld, 2015). 3 oktober var Morgan Johanssons 

uppfattning att läget var “det svåraste i modern tid” och att systemet var hårt belastat. 

Trots detta gjorde staten, kommuner och frivilliga instanser en mycket stark insats 

(DN, 2015b). 5 november anmälde han att “Sverige inte längre kan garantera tak över 

huvudet för asylsökande”, med förhoppningen att det skulle minska antalet sökande 

och migranter på väg till Sverige (Larsson, 2015a). Sverige ansökte om ekonomiska 

resurser från nödfoder i EU och läget var enligt Ylva Johansson “mycket, mycket 

ansträngt” (Larsson, 2015a). På ett regeringssammanträde beslutade man om åtgärder 

för att ge ensamkommande flyktingbarn “stödboenden”. Fler åtgärder planerades ifall 

läget skulle förvärras ytterligare den närmaste tiden (Larsson, 2015a). Med ökat 

flyktingantal förändrades sakta uttalanden och utspel från alla inblandade parter och 

framträdanden i media ökade i antal. 

Tidigt i oktober 2015 efter beslut i partiets riksting lämnade KD DÖ. Snart drog de 

andra allianspartierna slutsatsen att överenskommelsen nått sitt slut.(Larsson, 2015b) 

(Lauffs, 2015b) Regeringen hamnade således under press, till del under det nya 

parlamentariska läget, att revidera sin flyktingpolitik. Flyktingsituationen debatterades 

av Stefan Löfven och Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra i Sveriges Radio 

P1 (Holmström, 2016). Stefan Löfven tog upp ett antal frågor om 

migrationspolitiken  där en överenskommelse kunde tänkas nås så som en lista med 

säkra länder, snabbare avvisningar för de som fått asylavslag och utökade inre 

gränskontroller. (Holmström, 2016). Anna Kinberg Batra ville till Skillnad från 

Löfven att beslut skulle fattas om kontroller vid gränserna. Löfven lyfte fram fördelar 

med permanenta uppehållstillstånd och att “bland annat Migrationsverket gör 

bedömningen att, det är det bästa för etableringen av de människor som kommer hit, 

dessutom skulle det innebära mycket administration med tillfälliga uppehållstillstånd” 

(Holmström, 2016). Inför regeringens nationella samling “Sverige Tillsammans” lade 

ordföranden för SKL Lena Micko upp en text på SKLs webbsida. Där befäste hon att 

organisationens ekonomirapport pekade på ökade investeringskrav, demografiska 
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utmaningar och att överskott för kommuner och landsting halveras p.g.a. den stora 

demografiska tillväxten. (Micko, 2016). Utmaningarna “ställer krav på̊ oss alla på̊ kort 

och lång sikt” och med dessa kommer ökade resursbehov (Micko, 2016). 

16 oktober samtalade Morgan Johansson, Ylva Johansson och representanter från de 

andra riksdagspartierna, förutom SD som ej var bjudna. Inga fasta åtgärdsförslag 

nåddes, men utsikterna för en bred uppgörelse i flyktingfrågan ansågs goda och ett 

nytt diskussionsmöte fastslogs till nästföljande vecka (Svensson & Eklund, 2016). 

Partierna hade mycket olika uppfattning i migrationsfrågor, men kompromissviljan 

uppfattades av flera deltagare som god (Svensson & Eklund, 2016). Veckan efter 

presenterade regeringen och oppositionen sin uppgörelse (Wierup, Carlsson & Sköld, 

2015). 

En lagrådsremiss från Betsmarknads-departementet 29 oktober sade att gemensamt 

ansvar skulle råda, (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015) och att kommuner efter 

anvisning skulle ordna bostad för en nyanländ. Detta skulle gälla vissa nyanlända med 

uppehållstillstånd. Lagen syftade till att “alla kommuner bör vara med och ta ansvar 

för mottagandet av nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på̊ 

arbetsmarknaden och i samhällslivet” (Arbetsmarknadsdepartementet, 2015). 

Regeringen gick ännu längre. 30 oktober sade Margot Wallström till DN att det fanns 

en påfrestningsgräns då det svenska samhället inte skulle klara mer (Stenberg, 2015). 

Snart var ett åtgärdspaket utarbetat. Under hösten 2015 var det tydligt att olika 

politiska aktörer hade mycket varierande preferenser på många punkter. Alla ansåg att 

det svenska systemet var funktionsdugligt men att revisioner kunde krävas beroende 

på rådande situation (Larsson, 2015a). Oppositionsledare ändrade till del preferenser i 

frågan i syfte att vinna opinion i kontring mot organisationers alarmerande 

anmälningar (Silberstein, 2015). MP:s språkrör försökte visa sitt partis 

regeringsduglighet och deras vilja att under pressade lägen stötta omtvistade beslut för 

att behålla sitt rykte (Larsson, 2015e). Även Socialdemokraternas fasta hållning 

visade sakta förändring i Morgan Johanssons, Stefan Löfvens, Ylva Johanssons och 

Anders Ygemans retorik. Med ett allt mindre intresserat Europa, nya 

oppositionsförslag och hårdnande ton luckrade Socialdemokraterna upp retorik och 

problemformulering (Larsson, 2015a). Vid analys av aktörernas spel syns i 

köpslåendet på samtliga möten ett dominant interference pattern. Aktörerna gick från 

inledningsvis ganska givna positioner till att följa övrig opinion under hösten 
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(Axelsson Olsson, 2015). Dvs. att både regeringens och oppositionens inledningsvis 

positiva inställning till migrationspolitikens funktion samt brist på klagomål från 

inblandade organisationer i media förändrades med ökningen i flyktingantal och med 

interna motsättningar mellan partierna som påverkade beslut. 

Många regler styr det politiska spelet. Mycket baseras på överenskomna ordningar för 

saker. Inom svensk modern politik var ett kritiskt förhållningssätt till 

migrationsfrågan ett tabu. Aktörer som var kritiska kategoriserades som 

främlingsfientliga. När tabut försvann ändrades både spelregler och förutsättningar för 

nyckelspelare. Rykte och skicklighet och även alternativvärdering hade inverkan. När 

oppositionen valde att behandla saker på nya sätt valde regeringen att göra det samma 

trots att Stefan Löfven inledningsvis stått fast vid tidigare system. Varje situation är 

komplex och även om det är önskvärt att analysera djupare går det ej att komma 

undan finns alltid brister i dokumentation, både avsiktliga och oavsiktliga.   

       

9.4 Migrationspolitik med utgångspunkt i rikets säkerhet 

Mindre än fyra veckor efter presskonferensen 24 november 2015 infördes en lag om 

särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet. Regeringen fick därmed befogenhet att införa ID-kontroller på 

bussar, tåg, passagerarfartyg till Sverige. Syftet var att upprätthålla lag och ordning 

samt skydda nationell säkerhet. Beslutet berodde på att antalet asylsökande var högre 

än någonsin och belastade asylsystemet och centrala samhällsfunktioner hårt. 2015 

sökte ca 163 000 personer asyl, varav 35 400 ensamkommande barn och det 

bedömdes komma ännu fler 2016. (Migrationsverkets verksamhets- och 

utgiftsprognos. Februari 2016, s. 2-3). Regeringen bedömde situationen som ett 

allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet (Regeringens proposition 

2015/16:67 s. 7). Dessa åtgärder kan kopplas till säkerhetisering då en fråga, i detta 

fall migrationsfrågan, benämns som ett säkerhetshot. Därmed legitimeras att ett 

referensobjekt, oftast en stat, nyttjar extraordinära medel som t.ex. militär makt, 

undantagstillstånd eller inskränker mänskliga rättigheter för att lösa frågan. Förutom 

politiker behöver allmänheten dela synen på hotet (Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, 

J.1998 s. 24-25). 
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24 november sade Stefan Löfven att Sverige har vilja och ambitioner att ta ansvar för 

flyktingar, men att Sverige samtidigt har EU:s överlägset högsta flyktingmottagning 

per capita, vilket motsvarar hundra skolklasser av barn och unga per vecka. Sverige 

klarade dock inte längre att bibehålla den förmågan över tiden. Åsa Romson sade 

vidare att dagens situation inte var hållbar och att regeringen i syfte att tillfälligt få en 

större mängd asylsökande att söka sig till andra EU-länder och skapa andrum för 

Sverige (www.regeringen.se/artiklar/2015/11). 

4 december fick lagrådet en lagrådsremiss med ett nytt lagförslag av regeringen. Med 

motivationen otillfredsställande beredningsunderlag avstyrktes förslaget (Regeringens 

proposition 2015/16:67, s. 5). Regeringen gick ändå vidare och lämnade 9 december 

över sin proposition om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten i landet (Regeringens proposition 2015/16:67, s. 

5). Förkortad motionstid för tillhörande följdmotioner beslutades i syfte att snabbast 

möjligt kunna sätta in åtgärderna. Regeringen pekade på att det vid civila krislägen 

var möjligt att få snabbare beslut och normgivning. Regeringsformens beredningskrav 

är av stor vikt vid beslutsfattning i regeringen, men hur stor vikt det har skiljer sig 

från fall till fall. Vid kris kan tidsaspekter för synpunktsinlämning förkortas. Vid vissa 

fall kan tiden förkortas avsevärt och det behövdes vid inhämtning av synpunkter på 

förslag vid den rådande flyktingsituationen (Ibid, s. 6). 

Lagens huvudsyfte var att regeringen i vissa fall skulle få befogenheter att genomföra 

särskilda åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella 

säkerheten (Ibid, s. 6). Utifrån den tidigare nämnda flyktingsituationen och dess 

belastning på asylsystemet samt de centrala samhällsfunktionerna gjorde regeringen 

bedömningen: ”Mot bakgrund av angivna förhållanden och för att säkerställa att 

grundläggande samhällsfunktioner inte helt sätts ur spel är det nödvändigt att skapa 

förutsättningar för ytterligare åtgärder som vid behov kan användas i syfte att 

upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten.” (Ibid, s. 7). 

Prepositionen beskrev också att gränskontroll vid inre gräns skapar bättre ordning och 

möjliggör identifikation av människor som kommer till landet. Regeringen påpekade 

också att flyktingtillstömningen, trots minskningen, låg på en nivå som fortfarande 

skapade ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten (Ibid, 

s. 8). 
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Teorin om rikets säkerhet visar att regeringen genom sina propositioner bedömde att 

det höga inflödet av asylsökande utgjorde ett hot mot nationell säkerhet. Därför såg 

regeringen behovet av en rad särskilda åtgärder för att hantera situationen. Detta 

indikerar att frågan om migration i allmänhet och asylsökande i synnerhet är 

säkerhetiserad. Löfvens och Romsons uttalande 24 november kan ses som ett första 

steg i den säkerhetspolitiska Köpenhamnsskolans teoretiska modell över hur en fråga 

säkerhetiseras. Steg ett innebär att en säkerhetiserande aktör skildrar en viss fråga som 

ett hot mot ett referensobjekt (rikets säkerhet) genom en så kallad “speech act” 

(Buzan, B., Weaver, O., de Wilde, J. 2013 s. 32). Skildringen måste också ske av en 

säkerhetiserande aktör så att en större och relevant publik kan övertygas. Detta är det 

andra och avgörande och steget i säkerhetiseringsprocessen (Buzan, B., Waever, O., 

de Wilde, J. S 1998 s. 27, och Emmers, R. i Collins, A. s. 135). I vårt fall är Löfven 

och Romson säkerhetiserande aktör, svenska folket är publik, den svenska staten är 

referensobjekt och det stora antalet asylsökande är hotet mot referensobjektet. 

En till säkerhetsaspekt som kan vara intressant är att trots minskat antal asylsökande 

till följd av tillfälliga gränskontroller bedömer regeringen ändå att de tillfälliga 

gränskontrollerna inte var tillräckliga och att det ändå kvarstod ett hot mot allmän 

ordning och inre säkerhet. Förutom den tunga belastningen på samhället behövdes ID-

kontroller för att bättre kontrollera vilka som kommer in i landet  (Ibid, s. 8-9). Detta 

kan tolkas som att det kommer att krävas mer tid för regeringen att förhindra att de 

nämnda belastningarna inte blir för allvarliga. Det kan även uppfattas som att 

regeringen såg ett mer specifikt säkerhetshot kopplat till asylsökande. Så tidigt som 

1995 och 1996, i statliga utredningar, beskrivs flyktingflöden som ett hot liksom det 

potentiella hotet från internationell terrorism och brottslighet (Ds 1995:28, s. 65). 

Abiri tar upp denna aspekt då hon skriver att det traditionella säkerhetstänkandet är ett 

av de fyra sätt som migration kan kopplas till säkerheten i Sverige. Det rör bland 

annat immigration av terrorister (Abiri, E. 2000 s. 190). 

10. Slutsatser 

Nedan ska jag diskutera hur lämpliga de fyra modellerna är för att förklara 

beslutsfattandet i flyktingsituationen. Jag kommer att svara på frågeställningen under 

diskussionsdelen. Jag kommer även sammanfatta hur de olika teorierna används. 
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Slutligen skriver jag några slutsatser från fallstudien, vilken teorin som är den bästa 

teorin vid förklarandet samt hur vidare forskning i frågan fördelaktligen kan bedrivas. 

 

11. Diskussion 

En del slutsatser kan dras från teoriprövningarna. Efter sortering av uttalanden och 

beslutsprocesser verkar aktörerna oftast vara överens om vilka beslut som ska tas och 

på vilken grund. Det finns mycket som tyder på att OB-teorin när den appliceras på 

samarbete mellan organisationer kan visa hur deras dragkamp leder fram till 

åtgärdspaket som ska göra det lättare för involverade myndigheter att kortsiktigt 

hantera situationen. RAM-teorin där stater ses som enskilda aktörer belyser 

regeringens eftersträvan och målbild att influera resten av EU ej uppnådde avsedd 

verkan. Situationen utvecklades snarare åt motsatt håll då det istället var det svenska 

systemet och migrationspolitiken som till slut fick ändra sig när arbetet fortskred och 

lösningar bestämdes. Regeringens mål var att så mycket som möjligt behålla lugnet 

under situationens gång för att kunna visa det svenska folket att man hade bibehållen 

kontroll. Oppositionen bjöds in till samtal och regeringen uttalade i media att 

processen gick, om än numera i minskad utsträckning, framåt. 

Uppsatsens frågeställning var: Hur kan man se regeringens beslut i dess val av 

åtgärder i flyktingfrågan den 24 november 2015 vid den stora ökningen av 

asylsökande flyktingar i Sverige utifrån teorierna; Rational Actor Model, 

Organizational Behaviour, Governmental politics och Rikets säkerhet? Hur kan man 

kombinera dessa perspektiv inför höstens migrationspolitiska beslut i syfte att bättre 

förstå migrations- och asylpolitiken? 

Jag har kommit fram till att modellerna tillsammans ger en mer komplett bild av 

händelseförloppet. Situationen, med dessa stora antal flyktingar som kom till Sverige 

på så kort tid, liknade ingen tidigare i svensk historia. Inblandade organisationer sattes 

på stort prov. Det fanns indikationer på detta i ökade flyktingmängder på senare år 

och migrationspolitiska förslag hade tidigare skapats för att bemöta framtida 

utvecklingar. Trots detta finns det få historiska exempel på en sådan kraftig opinions- 

och regeringssvängning inom ett visst ämne inom ett så litet tidsspann. Appliceringen 

av OB-teorin belyser hur beslutsfattande påverkas av organisationer på ett annorlunda 
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sätt än RAM. Regeringen hamnade i en känslig situation då de in i det sista försökte 

undvika att stöta sig med någon som stödde det svenska systemet. Denna fasta grund 

från regeringen och ledande organisationer ledde till att de förlorade sin 

handlingsfrihet för nya perspektiv. 

Vid analys av situationen utifrån GP ser man enskilda personers förhållande och 

värderingar av varierande kontexter. Samhället vi nu lever i ställer krav på politiker 

att vara delaktiga i den kontinuerliga debatten. Uttalandens möjliga effekter bör noga 

beaktas både kortsiktigt och långsiktigt. Personer kunde undvika att ta ansvarsbördan 

för det som försiggick genom sina egna ställningstaganden och reflektioner. Dessa 

uttalanden om situationens karaktär var en bidragande faktor till att läget skildrades 

som ohållbart i svensk media samt till opinionsskiftet. Applikationen av teorin om 

rikets säkerhet belyser att regeringen via sina propositioner bedömde den stora 

kvantiteten av asylsökande utgjorde ett hot mot nationell säkerhet och att detta gjorde 

det befogat och nödvändigt att vidta olika särskilda åtgärder i syfte att lösa problemet. 

Frågan om migration och speciellt asylsökande var m.a.o. säkerhetiserad. 

Det stora problemet vid beslutet uppstod vid valet att flytta fokus i den politiska 

debatten från ökad möjlighet för skydd för flyktingar till signalpolitik som hade syftet 

att minska människors vilja att söka asyl i Sverige. Det berodde på att inom 

bostadsfrågan, socialtjänst och skola fanns det fortfarande inga akutåtgärder. Själva 

flyktingpolitiken låg här fortfarande i  fokus. Förändringen i politiken var en 

bidragande faktor till att asylsökande avhumaniserades och till att motsättningar på 

den politiska spelplanen ökade mer och mer. Säkerhetsaspekten bör också ha varit av 

betydande vikt då olika organisationer, aktörer hade observerat och blivit påverkade 

av det rådande säkerhetsläget i Sverige. 

12. Sammanfattning 

Ingen av teorierna kan entydigt koras till det enskilt mest lämpade analysverktyget för 

att förstå det utvalda händelseförloppet. Vid identifikation av bakomliggande faktorer 

till beslutsfattande förefaller OB-teorin bäst av de fyra teorierna. Organisationers 

utspel driver ständigt på under hela processen, och genom att kombinera denna teori 

med de övriga kan ett handlingsförlopp uttydas. Teorierna är ömsesidigt 

kompletterande  för att ge olika perspektiv och förståelse för det valda fallet utifrån 

rationella val, organisationer, enskilda aktörer och säkerhetsaspekter. 
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Jag har märkt att det har gett ytterligare positiva effekter genom att koppla de tre 

första teorierna med den fjärde. Jag har sett att samtliga teorier kunnat användas för 

att förstå beslutsfattandet. Jag får ytterligare perspektiv vid undersökning av 

situationen och dess utveckling genom nya kombinationer av teorierna som ger 

bredare och djupare förståelse med fler analysmöjligheter och händelsealternativ 

kopplat till migrationssituationen under hösten 2015.    

13. Fortsatt forskning 

För vidare forskning kan det vara intressant att ta reda på hur man kan förhindra att 

dessa applicerade faktorer leder till att människor med skyddsbehov stängs ute vid 

gränsen. Jag har tänkt att i min C-uppsats gå djupare i teorin om rikets säkerhet. Efter 

att nu ha bevisat att säkerhetsaspekten påverkar till en mer restriktiv migrationspolitik 

vill jag bevisa att denna aspekt lätt kan användas av högerextrema partier i 

propagandasyfte för att stänga flyktingar utanför sina gränser. Jag kommer också 

eftersträva att falsifiera påståendet att massinvandring leder till en säkerhetsrisk 

genom att ge flyktingar ett ansikte. 
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