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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

I slutet av 2012 skrev Miljöpartiets dåvarande migrationspolitiska talesperson Maria Ferm en 

debattartikel i Expressen. Budskapet i debattartikeln var tydligt, Miljöpartiet ville bredda 

flyktingbegreppet så att även klimatflyktingar skulle få asylskäl i Sverige (Ferm 2012). Den 

dåvarande lagstiftningen innebar att människor som flydde sitt hemland på grund av att 

exempelvis naturkatastrofer gjort det obeboeligt hade asylskäl, däremot hade inte de som 

tvingades fly på grund av succesiv försämring av levnadsförhållanden kopplat till 

klimatförändringar rätt till uppehållstillstånd (Migrationsinfo 2018). Ferm poängterade att det 

enligt Miljöpartiet var självklart att samtliga migranter i världen omfattades av de mänskliga 

rättigheterna, och det var Miljöpartiets ambition att sätta dessa människors basala behov främst 

och slutligen erkänna klimatflyktingar dess kompletta flyktingstatus (Ferm 2012).   

 

Efter riksdagsvalet 2014 tillträdde en rödgrön regering bestående av Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet. Som kan förstås på dess samlingsnamn var det uttalat att de värnade om klimatet 

genom en hållbar politik med erkännande av klimatförändringarnas konsekvenser på det 

moderna samhället samt ett aktivt arbete för att Sverige skulle ta sitt ansvar gentemot övriga 

och begränsa utsläpp av växthusgaser exempelvis. Utöver det var även denna konstellation 

uttalat för en mer generös flyktingpolitik än vad oppositionspartierna ska ha varit. I 

Miljöpartiets partiprogram från 2013 står till exempel: 

Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor 

kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina 

invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta 
människor med möjligheter, inte murar. (Miljöpartiet 2013:36) 

Som fortsättning står att ”Medmänsklighet och solidaritet är universellt. Alla ska omfattas av 

de mänskliga rättigheterna och flyktingar ska garanteras en rättssäker asylprocess i Sverige” 

(Miljöpartiet 2013:37). Dessa frågor agerade som partiets centrala inför valet 2014, vilka också 

genomsyrar dess valmanifest. Där går att läsa ”Politiken måste bli varmare. Inte klimatet” 

(Miljöpartiet 2014:2) vilket belyser den förespråkade gröna politiken samt öppnare och mer 

humana migrationspolitik som de ämnade genomföra. Detta förstärks ytterligare genom deras 

uttryck för viljan att stärka asylrätten (ibid.:19). Likt detta förhållningssätt till de omdiskuterade 
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frågorna förespråkade även Socialdemokraterna en mer generös migrationspolitik i anknytning 

till valåret. I partiprogrammet från 2013 står det ”Vi vill ha en generös och reglerad invandring” 

(Socialdemokraterna 2013:24), vilket var någonting som ytterligare belystes i valmanifestet 

från 2014. Där återfinns ”Den som är i behov av skydd ska få en fristad i vårt land. Alla ska ha 

rätt till en individuell och rättssäker prövning av sina asylskäl” (Socialdemokraterna 2014:44).  

 

Resultatet av detta är att partierna i den rödgröna regeringen förespråkade en migrationspolitik 

som skulle ta hänsyn till sociala, ekonomiska och politiska faktorer såväl som ekologiska, som 

grund för flykt. Hur detta skulle fungera i praktiken diskuterades och oppositionspartier 

ifrågasatte den rödgröna regeringens naivitet i migrationsfrågan, då de efter sin tillsättning 

exempelvis inte ville diskutera någon övre gräns av flyktingmottagandet. Istället menade 

statsminister Löfven att det inte fanns någon sådan gräns, samt att Sverige skulle fortsätta sitt 

mottagande som de var skyldiga att göra i enlighet med underskrivna konventioner och 

deltagande i multilaterala samarbeten (Lönnaeus 2015). Vad som däremot kom att ändra den 

rödgröna regeringens politiska narrativ var flyktingsituationen 2015. Sveriges mottagande blev 

en prövning för hela det offentliga systemet och samhället pressades hårt. Pressen ökade på 

regeringen Löfven och den 24 november samma år presenterade statsministern tillsammans 

med vice statsministern Romson, tillhörande Miljöpartiet, en proposition (2015/16:174) för 

åtgärder mot den okontrollerbara flyktingsituationen i landet genom tillfälliga begränsningar 

på uppehållstillstånd. En åtgärd var att kategorin övrigt skyddsbehövande skulle fråntas sin 

asylrätt. Motiveringen till detta var att Sverige i regeringens mening var det land tillhörande 

västvärlden som enskilt tagit störst ansvar vid flyktingsituationen, vilket ledde till stora 

påfrestningar som ansågs behöva kontrolleras ytterligare. I praktiken innebar förslaget en 

återgång till EU:s minimikrav på flyktingmottagande, vilket medförde en förlust av möjliga 

asylskäl för klimatflyktingar (Proposition 2015/16:174). Den 21 juni 2016 röstades regeringens 

proposition igenom och därmed blev migrationspolitiken kraftigt reducerad och allt fler 

människor förlorade sina asylskäl i Sverige, däribland klimatflyktingar (Riksdagen 2016).  

 

1.2 Forskningsproblem 
Som tidigare nämnt var regeringen Löfven, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, 

en rödgrön sådan med fokus öppen migrationspolitik och hållbar utveckling. Studien ämnar 

undersöka policyprocessen som ledde till att regeringen 2015 valde att lämna propositionen om 

tillfälligt begränsade uppehållstillstånd, där det enda möjliga asylskälet för klimatflyktingar 
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borttogs genom strykningen av övriga skyddsbehövande som skyddskategori. Propositionen i 

sin helhet strider mot partiernas respektive partiprogram från 2013 och valmanifest från 2014, 

vilket är samhällsvetenskapligt intresseväckande. I kombination med Sveriges anammade 

säkerhetspolitiska narrativ som uttrycks genom landets Nationella säkerhetsstrategi från 2017 

anses det vara för denna studie inomvetenskapligt relevant att undersöka, eftersom medvetenhet 

om klimatförändringarnas hot mot mänskligheten bevisligen existerade hos regeringen, vilket 

indikerar ytterligare motstridighet sett till klimatförändringarnas påverkan på mänskligheten i 

en politisk kontext. Strategin är publicerad en tid efter propositionen blev aktuell, men bedöms 

trots detta bidra ge ett relevant bidrag eftersom en sådan bedömning baseras på information 

över tid. I strategin står exempelvis: 
 

Klimatförändringarna är ett allvarligt och växande hot mot den globala 

säkerheten. De hotar redan i dag vissa staters och befolkningars existens. […] 

På inget annat område är behovet av förebyggande större och mer uppenbart. 
Klimatförändringarna påverkar säkerheten i Sverige både direkt och indirekt. De 

internationella följderna kommer att få minst lika stora konsekvenser som de 

som direkt berör vårt land. (Regeringskansliet 2017:25) 

 

Sammantaget tyder föregående citat i kombination med ovan förda resonemang på regeringens 

medvetenhet om den rådande klimatsituationen och dess effekter, vilket i kombination med 

agerandet kan anses vara problematiskt eftersom det innebär ett förhållandevis kraftigt avsteg 

från deras tidigare uttalade politiska inriktning och medvetenhet. Därför kan det sägas att 

agerandet är kontraintuitivt givet den uppmålade profilen av den rödgröna regeringen, vilket är 

varför detta skall undersökas.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Studiens centrala syfte är att försöka förklara den rödgröna regeringens agerande med hjälp av 

bakomliggande drivkrafter, genom en fallstudie och således besvara forskningsfrågan. 

Anledningen till det valda fokus är att det genom utfallet framstår som märkligt och motstridigt 

i förhållande till de rödgröna regeringspartiernas basala värderingar. Med tidigare forskning om 

begränsad rationalitet, klimatflyktingar som begrepp och dess förekomst, samt säkerhetisering 

som utgångspunkt ämnar studien applicera ramverket för analys av policyprocesser och hur 

politiska frågor sätts på agendan. Vad gäller ramverket och den kopplade teorin, ämnar studien 
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testa om den upplevda problematiken, politiska trender och de bakomliggande 

policyprocesserna vid tidpunkten kan förklara policyeffekten. Denna utgörs i studien av lag 

(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, vilket 

alltså är det utfall som ämnas förklaras genom den valda teorin.   

 

Det kan onekligen förefalla märkligt att studien utgår ifrån en policyeffekt som är en lag av det 

tillfälliga slaget. Å andra sidan är inte syftet att undersöka den framtida politiken och potentiella 

konsekvenser av detta, snarare en spårning av processen som ledde fram till policyförändringen 

genom en förklarande ansats. Det är alltså inte lagen i sig som är studieobjektet, utan det är 

processen och de bakomliggande drivkrafter som ledde till det givna resultatet, vilket 

sammantaget leder till bedömningen att studieobjektet är av relevans i enlighet med dess syfte. 

Frågeställningen som studien ska svara på är därför: Varför fattade den rödgröna regeringen 

beslutet att frånta klimatflyktingar deras asylskäl? 

 

1.4 Disposition 
Inledningsvis behandlas det teoretiska ramverk som ska grunda analysen, genom att först 

presentera tidigare forskning med ett tredelat fokus. Först behandlas forskning om begränsad 

rationalitet som potentiell förklaringsfaktor till politiska beslut som av olika anledningar kan 

anses svårbegripliga. Därefter redogörs den huvudsakliga debatten gällande klimatflyktingar 

och kopplingen till säkerhetspolitik. Som avslutning på avsnittet om tidigare forskning 

diskuteras teorin om säkerhetisering, som behandlar varför vissa frågor når den 

säkerhetspolitiska dagordningen och andra inte. Säkerhetisering avslutar avsnittet för att 

underlätta övergången till teoridelen som utgörs av Multiple Streams Framework. I 

teoriavsnittet redogörs den valda teorins huvudsakliga bidrag, var den härstammar ifrån samt 

en redogörelse för dess beståndsdelar för applicering på material. Därefter följer en redogörelse 

för metod och materialval med avgränsning och operationalisering av centrala begrepp för 

studien, för att slutligen analysera materialet genom applicering av den valda teorin. Studien 

avslutas med en slutdiskussion samt förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretiskt ramverk 
2.1 Tidigare forskning  

2.1.1 Begränsad rationalitet 

Inom samhällsvetenskapen är ett förekommande antagande att aktörer är rationella till sin natur, 

i förhållande till sina diverse preferenser. Idéen om begränsad rationalitet problematiserar det 

antagandet och menar istället att fullt rationella beslut är osannolikt i praktiken, eftersom 

tillgängliga beslutsgrundande resurser sällan är kompletta och felfria (Ballester & Hernández 

2012:28). Aktörerna inom fältet anses i kombination med detta ha begränsad kognitiv förmåga. 

Ett centralt antagande är att beslutsfattare agerar med utgångspunkt i förenklade modeller av 

verkligheten (Christensen, Laegreid, Roness & Rövik 2005:21f). Om den centrala betydelsen 

av begränsad rationalitet inom statsvetenskap skriver Bendor: 

 
The fundamental notion here is that of cognitive limits; and, as for any 

constraint, if cognitive constraints do not bind in a given choice situation, then 

they will not affect the outcome. And whether they bind depends vitally on the 
information-processing demands placed on the decision makers by the problem 

at hand. (Bendor 2010:2). 

 

Ballester och Hernández anser att det numera är allmänt accepterat inom vetenskapen att 

människor begränsas i sin rationalitet genom den befintliga informationen, sin 

beräkningsförmåga samt naturliga kognitiva begränsningar i det mänskliga sinnet. Som 

fortsättning på detta menar författarna att människor kan sägas vara agenter präglade av 

begränsad rationalitet, vilket kan ses vid beslutssituationer framförallt i grupp. Godtas detta 

antagande menar författarna vidare att varierande beräkningsmetoder accepteras som 

förklaringsmodeller för beslutsfattande. Därmed är beslutsprocesser av relevans för studiet av 

begränsad rationalitet (Ballester & Hernández 2012:28f). Sett till dessa beslutsprocesser menar 

Christensen m.fl. (2005:22) att verkligheten är komplex och att beslutstillfällen präglas bland 

annat av tidsbegränsningar, svårigheter att rikta uppmärksamhet mot flertalet problem samt att 

beslutsfattarnas analyskapacitet är begränsad genom den reducerade kognitiva förmågan. Detta 

leder till att uppfattningen om mål, tillgängliga handlingsalternativ och möjliga konsekvenser 

är begränsad. Följden blir att det måste ske en gallring, vilket i sin tur leder till att vissa frågor 

prioriteras framför andra och vissa frågor eller aspekter förbises, vilket tenderar att ske i 

enlighet med vad som karaktäriserar begränsad rationalitet, nämligen satisfiering. De beslut 
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som tas bedöms vara tillräckligt tillfredsställande, men inte nödvändigtvis optimerande 

(Christensen m.fl. 2005:35).  

 

Bendor problematiserar kraven som kan ställas på beslutsfattare på poster av det tyngre slaget, 

och menar att experter agerar i enlighet med hur övriga agerar i situationer som präglas av bland 

annat tidspress som tenderar att ha påverkan på den rationella förmågan. Han menar att 

experterna inte är individer som är naturligt bättre lämpade än övriga, utan menar att de har 

utvecklat metoder som är specifika för vissa frågor och problem för att bemästra den 

individuella kognitiva begränsningen. En av dessa är vad Bendor benämner som 

heuristiksökning, som är en flexiblare variant av en strategi i kontexten. Dessa mallar saknar 

ofta kompletta lösningar, men syftar till att underlätta beslutsprocesser genom ramverk. 

Slutsatsen av detta är enligt Bendor att experter och beslutsfattare inte har bättre förutsättningar 

än övriga för att optimera beslut. Besluten grundar sig snarare i på förhand givna 

analysmodeller och verktyg för att komma runt den innehavda problematiken genom begränsad 

rationalitet, vilket blir av vikt för studiet av policyprocesser (Bendor 2010:9). 

 

2.1.2 Klimatflyktingar 

Klimatflyktingar som begrepp har skapat stor debatt mellan olika teoretiker. Huvudsakligen 

råder meningsskiljaktigheter huruvida klimatflyktingar är rätt benämning på de som flyr från 

effekter som följer av klimatförändringar. Vissa hävdar att klimatmigranter är en bättre 

benämning då dessa anser att det handlar om ett val att emigrera, snarare än ett tvång. Vilken 

benämning som är korrekt går därför inte fastställas. Sett till den moderna debatten kan ett nytt 

mönster urskiljas, nämligen ett primärt fokus på nationell säkerhet och resiliens istället för det 

tidigare mer internationella perspektivet (Methmann & Oels 2015:52). Detta är någonting som 

Johnson bekräftar (2010:222), och menar vidare att klimatförändringar och kriser av olika slag 

båda är bidragande orsaker till ökade flyktingströmmar i världen. Att däremot etablera en 

korrekt definition av människor som hamnar i rörelse på grund av förändrade 

levnadsförhållanden sett till klimat, menar hon är problematiskt likt tidigare diskussion. Detta 

främst eftersom de inte erkänns som flyktingar enligt internationell lag (UNHCR 2010), samt 

att det enligt hennes mening är svårt att särskilja klimatflyktingar från ekonomiska flyktingar 

rent definitionsmässigt, eftersom de kan hävdas emigrera som följd av liknande orsaker 

(Johnson 2010:224).  Det huvudsakliga problemet med FN:s flyktingkonvention är att den 

tillkom 1951, vilket gör den en aning förlegad och möter inte behoven som finns i dagens 
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samhälle menar Bush. Konventionen skyddar endast de som riskerar att förlora sina politiska 

och medborgerliga rättigheter, vilket inte är de enda stora problemen i den moderna tidsandan 

(Bush 2013:566).  

 

I den globaliserade värld vi idag lever i kopplas flyktingar allt oftare till frågor om säkerhet. 

Johnson (2010:224) menar att flyktingar kan vara utsatta för hot på diverse sätt, samt uppfattas 

utgöra hot i många dimensioner och hänvisar till forskning av Mills och Norton. Dessa 

behandlar individuell mänsklig säkerhet hos flyktingarna, mänsklig säkerhet i de länder dit 

flyktingar söker sig, social säkerhet, nationell säkerhet samt internationell säkerhet. Som 

komplement menar Johnson att miljösäkerhet bör adderas till säkerhetsbegreppet för mer 

komplett bild av de nutida dimensionerna av säkerhet, vilket är i linje med Bush kritik. Denna 

miljösäkerhet är tätt sammankopplat till klimatflyktingar, vilket leder Johnson till slutsatsen att 

klimatflyktingar är en säkerhetsfråga. Methmann och Oels bygger adderar till detta idéer om 

biopolitik. De hävdar att liberal biopolitik reglerar populationen utifrån frihet. Friheten i fråga 

benämns som ständigt under hot, vilket leder beslutsfattare och regeringar att säkra 

populationens överlevnad genom stramare säkerhetspolitik. Detta görs genom att 

operationalisera risk och hot till någonting mätbart så att det går att förutse och därmed arbeta 

proaktivt gentemot. Följden blir att grupper som definieras inom hotets ramar regleras genom 

exempelvis snävare flyktingpolitik. Slutsatsen är att biopolitik medför att resiliens får som 

konsekvens att människoliv blir beroende av staters hotdefinitioner, vilket resulterar i att 

människor fråntas sina grundläggande mänskliga rättigheter (Methmann & Oels 2015:62). 

Denna konstruktion medför i deras mening att sydligare stater framställs som mer 

konfliktbenägna och radikaliserade, vilket leder nordligare stater till uppfattningen att de måste 

skydda sig mot dessa, vilket går att identifiera i flertalet länder tillhörande västvärlden (ibid.:53-

57).   

 

Sett till erkännandet samt hanteringen av människor på flykt från klimatförändringar är stater 

de enskilt viktigaste aktörerna. Det är stater och dess regeringar som skapar flyktingar, sett till 

definitionen av begreppet. Stater har också det huvudsakliga politiska inflytande som kan 

krävas, i exempelvis FN och EU, för att förändra de största lagliga grunderna (Johnson 

2010:229). För att ändra på detta argumenterar Bush för vikten av policyförändringar till 

klimatflyktingars favör, men menar samtidigt att det farligaste för människorna på flykt är den 

uppvisade ignoransen för deras försämrade levnadsförhållanden som till stor det är orsakade av 
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västvärlden. Hennes slutsats är att frågan om flyktingströmmen orsakad av klimatförändringar 

är det största hotet mot den moderna folkrätten (Bush 2013:555ff). Ytterligare menar Johnson 

att den massiva flyktingström som är att vänta har potential att skapa tumult dit denna rör sig, 

vilket kan leda till våld och konflikt (ibid.:237).  

 

Innebörden av ovanstående är att klimatflyktingars status och definition skapar en ambiguitet 

för den begränsat rationella beslutsfattaren, vilket motiverar relevansen i förhållande till 

kommande teori. Detta eftersom aktörer med begränsad rationalitet i kombination med 

ambiguitet, som i denna studie representeras av sådan gällande klimatflyktingar, lämpar sig för 

koppling till denna studies valda teori. Ambiguiteten gällande klimatflyktingars status i en 

svensk kontext härstammar från en empirisk debatt där gruppen blivit föremål för en mångtydig 

tolkning och således saknar en enhetlig statusförklaring.  

 

2.1.3 Säkerhetisering 

Buzan, Wæver och de Wilde menar att säkerhet handlar om olika aktörers överlevnad. Hot mot 

denna upplevda säkerhet legitimerar användandet av extra ordinära medel för att tackla dessa 

hot, samt att bryta etablerade regler för att återgå till säkerhet. Processen som för frågor upp till 

den säkerhetspolitiska dagordningen benämner författarna som säkerhetisering, där 

slutprodukten är att en fråga har säkerhetiserats. Det innebär att ett uppfattat hot måste 

framställas som ett existentiellt sådant i förhållande till referensobjektet av en aktör som också 

kan kallas entreprenör (Buzan, Wæver & de Wilde 1998:21). Framställandet av hotet är det 

vitala, eftersom Buzan m.fl. menar att problem som blir säkerhetiserade inte per definition 

måste vara verkliga hot, utan det handlar snarare om framställandet av ett problem som ett 

existentiellt hot (ibid.:24). Detta skall vidare generera godkännande för extraordinär 

resursanvändning som problemet annars inte skulle anses behövlig av samt godtas av den 

mottagande publiken för att problemet skall betraktas som säkerhetiserat (ibid.:21). Inom den 

internationellt politiska dimensionen, där det primära referensobjektet anses vara stater, menar 

författarna att de huvudsakliga hoten är de som hotar staters konstitutionella principer, såsom 

suveränitet eller ideologi genom hot mot referensobjektets strukturer, processer och 

institutioner som tillsammans utgör statens grundpelare. Sett till dessa referensobjekt anses ofta 

hot mot den interna legitimiteten eller hot mot det externa erkännandet av staten vara de centrala 

(ibid.:144).  
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Inom den sociala sektorn utgörs istället referensobjektet som en form av kollektiv identitet för 

en grupp, exempelvis social tillhörighet i form av etnicitet, religion eller socioekonomisk 

bakgrund. Frågan om identitet erkänner författarna som komplex, i den mening att identitet inte 

är någonting statiskt, utan någonting som förändras beroende på hur denna upplevs, vilket kan 

skifta. Därmed är existentiella hot mot staters identitet svår att fastställa. Det är mycket 

beroende på hur entreprenörerna inom gruppen uppfattar utomstående, exempelvis migranter, 

som hot eller inte genom att anamma en öppnare eller slutnare identitet i förhållande till övriga 

grupper (Buzan m.fl. 1998:22f).  

 

Likt referensobjekten inom den sociala sektorn, är de inom klimatsektorn också flera till antalet. 

Hur säkerhetiseringsentreprenörerna framställer hotet och i förhållande till vad kan det i 

författarnas mening röra sig om hot på makro- såväl som mikronivå. Alla fall som rör sig 

innanför de extrema varianterna, såsom mänsklighetens eller annan arts överlevnad, rymmer 

sig ett stort antal problem som kan nå den säkerhetspolitiska dagordningen, förutsatt att 

entreprenörerna inramar hotet på ett sätt som accepteras av mottagarna. Slutsatsen av detta är 

att säkerhetisering kan ses som en fortsatt process av politisering, fast en alltmer extrem variant. 

Enligt Buzan m.fl. kan egentligen samtliga problem som rör sig inom det politiska komma att 

säkerhetiseras, eftersom alla dessa frågor befinner sig på det politiska spektrum där icke-

politiserade frågor befinner sig på ena kanten, och säkerhetiserade frågor på andra. De 

politiserade befinner sig någonstans mittemellan dessa två extremer (ibid.:23). För att 

konkretisera detta spektrum kan frågan om klimat exemplifieras. I författarnas mening var detta 

länge en icke-politiserad fråga, men som har aktualiserats allt mer, genom ökad medvetenhet 

kring problematiken exempelvis. Huruvida det rör sig om att den endast har politiserats eller 

faktiskt säkerhetiserats kan diskuteras, men att frågan förflyttat sig inom spektrumet är 

onekligen konstaterbart (ibid.:24). 

 

Vidare listar författarna ett antal problem som i någon mån genomgår säkerhetisering, där 

samtliga delar rädslan över att förlora den åstadkomna nivån av civilisation, vilket därmed 

agerar referensobjekt för kategorin. Detta innebär samtidigt att det uppfattade primära hotet 

inom klimatsektorn inte rör sig om hot mot klimatet som sådant, snarare anses klimatet utgöra 

ett existentiellt hot mot delar av civilisationen genom förändringar i natur och planetens 

struktur. Två exempel på detta är populationsproblem samt stridigheter bland 

civilbefolkningen. Det huvudsakliga problemet dessa har är att de tenderar att överlappa mellan 
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flertalet kategorier snarare än att vara enbart relevanta inom klimataspekten vilket gör de extra 

problematiska och svårhanterliga (Buzan m.fl. 1998:75f, 80). En faktor som utmärker 

klimatsektorn i författarnas beskrivning är att sektorn inte bara präglas av säkerhetiserande 

entreprenörer eller aktörer, utan även de som aktivt motverkar säkerhetisering av de frågor som 

rör sig inom denna kategori. Forskarna menar att de ledande aktörerna inom klimatfrågor som 

helhet är stater, eftersom det är aktörer på just den nivån som kan påverka dynamiken på den 

internationella arenan och således staters generella ställningstagande till klimatfrågor och dess 

problematik. Ett exempel som nämns är hur Sverige och Norge arbetade för internationella 

reaktioner på gränsöverskridande luftföroreningar, vilka samtidigt framställs som framstående 

inom debatten (ibid.:77f).  

 

Avslutande för diskussionen om klimatsektorn menar författarna att klimatet kan definieras 

som en smygande kris, i det avseende att levnadsförhållandena succesivt blir sämre i stora delar 

av världen vilket potentiellt kan föreligga en fullskalig kris. Klimatförändringarna medför att 

vissa platser kommer bli obeboeliga, vilket i sin tur potentiellt kan medföra en internationell 

kris genom flyktingströmmar alternativt konflikter som grundar sig i resursbrister (ibid.:83). 

Genom denna fråga identifieras en tydlig koppling mellan klimatsektorn och den sociala, 

eftersom migration explicit nämns som ett potentiellt existentiellt hot sett till det sociala 

(ibid.:121). Hoten inom en sektor leder till ökad rädsla inom andra sektorer, vilket tyder på att 

sektorerna är i direkt förhållande till varandra (ibid.:132). Författarna resonerar kring denna 

fråga bland annat ur en europeisk kontext. I deras mening är det främst identitet kopplad till 

nationer och etniska grupper som ligger till grund för den sociala kontexten. De menar dock att 

det finns en komplexitet gällande minoriteter, nationer och Europa i identitetsdiskursen. 

Eftersom dessa samtliga samspelar konstruerar de tillsammans en identitet som innehar flera 

aspekter och som är komplex till sin struktur. Som fortsättning argumenterar de för att Europas 

öde ligger i integrationens händer, i den mån att denna fråga kommer agera avgörande för den 

sammanlagda säkerheten i regionen. Hur väl detta går menar författarna ligger i 

implementeringen av policys kopplade till social säkerhet och i vilken omfattning användandet 

av extraordinära resurser nyttjas för att blockera integrationen (ibid.:132).  

 

Sammanfattningsvis menar Buzan m.fl. att klimatsektorn agerar som stöd för att belysa de 

huvudsakliga orsakerna till existentiella hot som blir manifesta inom andra sektorer. Detta 

riskerar att leda till misstolkningar av orsakerna bakom uppstådd problematik, vilket tenderar 
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leda till ett ökat begär att finna syndabockar. I kombination med att en allt större del av världens 

befolkning inte kommer ha resurser att täcka sina basala behov, menar författarna att extremism 

riskerar att öka. Författarnas tolkning av detta är att klimatsäkerhet således omfattar betydligt 

större frågor än bara temperatur och vattennivåer. Klimatet säkrar förutsättningarna för ett 

sociopolitiskt och ekonomiskt fungerande liv (Buzan m.fl. 1998:83f). Den slutliga 

konklusionen genom föregående diskussion är att begreppet säkerhetisering ligger 

definitionsmässigt nära begreppet politisering särskilt sett till klimat- och flyktingpolitik, vilket 

är varför policyprocesser redogörs för i följande teoriavsnitt.  
 

2.2 Teori 
Givet kunskapsläget till följd av den föregående genomgången av de angränsande 

forskningsfälten, kommer undersökningen vidare utgå från teorin Multiple Streams 

Framework, MSF. Kombinationen och samspelet mellan tidigare forskningen lägger en solid 

grund för den fortsatta undersökningen av ämnet, där samtliga kan bidra till att förklara varför 

den rödgröna regeringen valde att frånta klimatflyktingar sina asylskäl. Detta eftersom 

begränsad rationalitet kan förklara varför beslut blev som de blev, medan forskning om 

klimatflyktingar aktualiserar ämnet i en säkerhetspolitisk kontext.  Slutligen bidrar 

säkerhetisering med en direkt säkerhetspolitisk dimension, som blir särskilt relevant i 

kombination med den valda teorin. Den lanserades 1984 av John W. Kingdon, vilken analyserar 

policyprocesser. Medan MSF behandlar hur den politiska dagordningen som helhet utformas, 

behandlar säkerhetisering hur den säkerhetspolitiska dimensionen av det hela ter sig. MSF 

verkar som ramverk för analys av hur den politiska dagordningen utformas och vilar på 

grundläggande antaganden om ambiguitet i den mening att flera lösningar finns till givna 

problem samt att situationer präglas av tidsbegränsningar då flertalet problem kan behöva 

hanteras parallellt. Probleminramningens utfall kan leda till problematiska preferenser, 

eftersom att dessa tar sig i uttryck genom hur problemet inledningsvis behandlas genom 

lösningar och prioritering. Detta kan i sin tur resultera i att policypreferenserna framstår som 

oklara eller motstridiga till beslutsfattarnas föregående ställningstaganden eller beslut. Teorins 

mest centrala antagande är däremot att oberoende strömmar flödar genom det politiska 

systemet. Dessa behöver förbindas för att kontextualisera strömmarna och lägga grunden för 

policybeslut. Förbindelsen formar således hela processen och är det mest avgörande i termer av 

policyprocesser, eftersom förbindelsen eller kopplingen är grunden för en eventuell 

policyeffekt. Vitalt för brukandet av denna koppling är öppnandet av ett möjlighetsfönster, 
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eftersom detta i stor utsträckning banar väg för policyförändringar. Hur denna öppning 

tillvaratas sett till problemdefinition och möjliga lösningar, avgörs av policyentreprenörer. 

Dessa i kombination med möjlighetsfönster och strömmarna utgör grunden för analysverktyget 

(Herweg, Zahariadis & Zohlnhöfer 2017:18ff).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Strukturella element i MSF (Hansén 2015:177).  

 

För bättre förståelse för den första strömmen, problemströmmen, krävs en definition av vad ett 

problem i sammanhanget är. Kingdon behandlar problem och tillstånd i förhållande till 

varandra, och menar att tillstånd blir till problem när aktörer anser att tillståndet behöver 

hanteras med medel utanför normaliteten (Kingdon 2011:109ff). De huvudsakliga faktorerna 

som påverkar detta är värderingar, jämförelser och kategorier. Det förstnämnda innebär att de 

värderingar som en betraktare av ett tillstånd har formar uppfattningen av tillståndet och kan 

leda till att betraktaren anser det vara ett problem. Jämförelser innebär istället att betraktaren 

sätter tillståndet i förhållande till omgivningen och kan på så sätt identifiera ett problem i 

tillståndet, vilket således formar uppfattningen. Slutligen betyder kategorier i Kingdons mening 

och denna kontext att betraktaren placerar företeelsen i en kategori, vilket kan manipulera 

uppfattningen av tillståndet som ett problem (ibid.).   
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Problemen som identifieras enligt ovanstående mall når inte alla den politiska dagordningen. 

Vad som huvudsakligen avgör huruvida detta görs är indikatorer, fokuserade händelser och 

återkoppling. Det finns flertalet indikatorer som kan bidra till att en fråga lyfts, där samtliga 

endast informerar om ett specifikt tillstånd utan att i sig definiera vad som är ett problem eller 

inte (Herweg m.fl. 2017:21). Vad som kan göra processen effektivare är en fokuserad händelse, 

såsom en kris eller att någonting utanför normaliteten inträffar, då policyprocessen sannolikt 

påskyndas eftersom ett problem erkänns som ett sådant och omhändertas (Kingdon 2011:94ff). 

Slutligen är återkoppling av betydelse, eftersom denna aspekt kan belysa nya problem inom 

redan befästa problematiska uppfattningar, alternativt förstärka uppfattningen av ett redan känt 

problem och därmed underlätta för ytterligare fokus och resurstillsättning (Herweg m.fl. 

2017:21f). 

 

Policyströmmen behandlar olika alternativ till policys genom diverse nätverk. Dessa 

policynätverk kan sägas bestå av politiker, intressegrupper, forskare och experter som arbetar 

för att utforma alternativa handlingsvägar inom olika politikområden. Processen inom 

nätverken är av formell karaktär och kan sägas präglas av diskussion och argumentation, 

eftersom det är flertalet åsikter och ståndpunkter som skall behandlas. Nätverket som sådant 

påverkas också av externa influenser, genom internationella policyströmmar exempelvis, 

eftersom trender tenderar att korsa gränser i den globaliserade samtiden (Herweg m.fl. 

2017:22ff). Huruvida alternativ överlever processen beror på fem kriterier; teknisk 

genomförbarhet, värdeacceptans, kostnader, förväntat offentligt samtycke samt förväntat 

genomslag hos politikerna. Teknisk genomförbarhet syftar till att belysa det rent tekniska i 

alternativen, alltså hur de skall implementeras och med vilka medel (Kingdon 2011:131). 

Värdeacceptans syftar till att problematisera huruvida föreslagna alternativ är förenliga med 

experternas åsikter i frågan (ibid.:132f). De övriga tre kriterierna kostnader, förväntat offentligt 

samtycke samt förväntat genomslag hos politikerna kan konstateras nära varandra i sina syften. 

Detta eftersom samtliga behandlar alternativens kostnader sett till ekonomiska, offentliga och 

politiska resurser. Riskerar alternativet i fråga att inte godtas av allmänhet och politiker kommer 

det inte att få genomslag och således kommer bedömningen bli att alternativet inte duger. Därav 

fallerar alternativ som inte uppfyller dessa krav (ibid.:138f). Herweg m.fl. (2017:24) redogör 

för ytterligare ett kriterium: spårbundenhet. Med detta menar de att alternativ är osannolika att 

få genomslag om de avviker alltför mycket från den tidigare policytrenden eftersom 
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policyströmmar i deras mening till stor del präglas av fortsatt nyttjande av tidigare preferenser 

vilket gör deras handlingsutrymme omedvetet begränsat. Slutprodukten av processen i 

policyströmmen blir ett fåtal alternativ bland de inledningsvis många, som av policynätverken 

anses vara de bäst lämpade för området och det är dessa som ges vidare uppmärksamhet. 

Policyströmmen som element anses vara redo för förbindelse med övriga strömmar när 

åtminstone ett alternativ uppfyller kraven för överlevnad. 

 

Politikströmmen utgörs av den politiska tidsandan, alltså av de politiska tankarna och frågorna 

som är dominerande vid tillfället, samt partiideologi. Den politiska tidsandan kan vara svår att 

göra mätbar eftersom det rör sig om allmänna uppfattningar. Dock kan opinionsmätningar 

fungera som operationalisering av denna variabel för att göra den mätbar, men kan trots detta 

uppfattas som en aning diffus. Partiideologi är avsevärt lättare att mäta i den mån att det handlar 

om uttalade åsikter genom politiker, beslutsfattare och andra experter. Hur dessa flöden ter sig  

kan hämma såväl som påskynda policyprocesser liksom övriga strömmar men är samtidigt 

beroende av samtida koppling med de andra för konkreta utfall i form av policyeffekter 

(Herweg m.fl. 2017:24ff, Hansén 2015:179).  

 

När dessa tre strömmar är redo för förbindelse sinsemellan ligger grunden för policyförändring 

klar. Däremot blir inte en policyförändring nödvändigtvis genomförd endast på grund av detta, 

utan allt som oftast krävs även öppnandet av ett möjlighetsfönster. Innebörden av detta är att 

policyförändringar underlättas om de ligger rätt i tiden, vilket de mer sannolikt gör om det finns 

möjlighetsfönster. Definitionen av detta är när det är gynnsamt att driva på dessa förändringar 

i enlighet med den rådande tidsandan (Kingdon 2011:165). Dessa möjlighetsfönster är 

förhållandevis ovanliga, kortlivade samt svåra att förutspå och kan endast uppkomma i antingen 

problemströmmen eller politikströmmen. Fönster som uppstår i problemströmmen kan 

exempelvis vara när kriser eller katastrofer inträffar, och i politikströmmen vid regeringsskiften 

eller annat byte av poster vid tunga beslutspositioner. Öppnas möjlighetsfönstret i 

problemströmmen är konsekventiell förbindelse att vänta, medan öppningar inom 

politikströmmen präglas av dogmatiska sådana. Inom den förstnämnda handlar det om att finna 

lösningar till givna problem, medan i det sistnämnda handlar om att hitta problem till givna 

lösningar. Rent generellt kan det även konstateras att möjlighetsfönster som öppnas i 

problemströmmen är mer kortlivade än de i politikströmmen (Herweg m.fl. 2017:26f).  Den 

mest centrala faktorn för tillvaratagandet av möjlighetsfönster är policyentreprenörernas arbete. 
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Dessa arbetar för att påverka beslutsfattare genom att driva på frågorna de anser vara viktigast 

och förespråka vissa förbindelser mellan strömmarna framför andra, och för genomdrivandet 

av dessa. Entreprenörerna är en bred kategori och utgörs av individer såväl som organisationer. 

Det kan röra sig om bland annat politiker, experter, intressegrupper eller andra beslutsfattare på 

tyngre poster (Hansén 2015:180). Det dessa har gemensamt är att de investerar resurser i form 

av tid, energi och pengar, för att förespråka vissa ställningstaganden och genomföranden, i 

kombination med att i slutändan vara vinstdrivande. De driver på sina hjärtefrågor i 

policyströmmen och anpassar dessa efter den rådande tidsandan för att nå genomslag och stöd 

inom politiken (Kingdon 2011:179). Detta tenderar göras genom diverse strategier, främst 

inramning, salamitaktik, symboler samt anspelning på känslor. Inramning behandlar hur 

problemet framställs och formuleras, vilket används i manipulerande syfte för att forma 

beslutsfattarnas uppfattning och problemet och dess potentiella lösningar. Salamitaktik används 

som strategi vid särskilt riskabla förslag, vilket innebär att policyentreprenörerna presenterar 

deras förespråkade förslag i delar, för att successivt vänja beslutsfattarna vid tanken och 

slutligen få genomslag för just sitt förespråkade förslag (Zahariadis 2007:77f). 

 

Symboler och anspelning på känslor syftar istället till att influera känslomässiga och kognitiva 

funktioner, för att påverka beslutsfattarna som människor i önskvärd riktning genom att 

manipulera dessa till att koppla lösningar och problem till undvikandet av möjliga förluster 

(ibid.:76f). För att lyckas krävs därmed färdigheter att förbinda de olika strömmarna med 

alternativ och problem, samt lyckas övertala beslutsfattare att deras handlingsplan är den att 

föredra, helst med hjälp av öppnandet av ett möjlighetsfönster (Herweg m.fl. 2017:28).  

3. Metod 
3.1 Metodval/metodkritik 

Med den valda frågeställningen följer naturligt att en teori med förklarande ansats behövs för 

att besvara forskningsfrågan. Studien som följer är en empirinära fallstudie med fokus på 

policyprocessen som ledde till det valda utfallet, vilket är lag (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Fokus ligger på de aktörer och 

strukturer som präglar den offentliga verksamheten i enlighet med den valda teorin. Teorin eller 

ramverket i fråga är som tidigare framgått MSF som tillhandahåller ett analysverktyg som 

lämpar sig för en processpårning vilket därmed utgör studiens metod. Enligt Teorell och 

Svensson är det en metod som lämpar sig bäst för jämförande sådana, eftersom metoden 
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belägger kausala mekanismer och förkastar eller förstärker andra förklaringsmodeller (Teorell 

& Svensson 2007:262). Beach och Brun Pedersen menar istället att processpårning lämpar sig 

särskilt väl vid fallstudier av enskilda fall, eftersom metoden är mycket fördelaktig för att 

möjliggöra identifiering av kausala mekanismer inom ramarna för det valda fallet, vilket är 

önskvärt baserat på frågeställningen (Beach & Brun Pedersen 2013:2).  

 

Själva processpårningen görs genom att ta avstamp i en vald teori för att sedan fastställa vad 

som borde förväntas av händelseförloppet förutsatt att teorin stämmer. Av detta följer en 

djupare redogörelse för huruvida dessa förväntningar uppfylls och därmed även om teorin 

fungerar som förklaringsmodell för studiens analysobjekt (Teorell & Svensson 2007:262). 

Ytterligare implikationer på att processpårning som metod lämpar sig för studien är att metoden 

underlättar för en kombination av observerbara implikationer på makro- såväl som mikronivå. 

Teorell och Svensson benämner denna makronivå som observationer av skeenden och 

förändringar i de strukturella och institutionella förhållandena, medan mikronivån menas 

innefatta aktörers beteendemönster samt psykologiska mekanismer. Dessa sammanförs sedan 

till att återigen behandla makronivå, vilket är det studien ämnar göra. Genom att urskilja 

problem- och politikströmmar kan sägas belysa implikationer på makronivå, medan 

policyströmmar och policyentreprenörer till stor del handlar om sådana implikationer på 

mikronivå. Kopplingen mellan dessa resulterar sedan i en policyeffekt genom ett 

möjlighetsfönster, vilket kan konstateras föra frågan upp på makronivå, vilket är vad 

processpårning syftar till (Kingdon 2011, Teorell & Svensson 2007:262) och även denna studie.  

 

Vidare på processpårningens genomförande anser Beach och Brun Pedersen att det finns tre 

alternativa ansatser genom processpårning som metod. En av dessa är den gren där forskaren 

vill förklara en föregången händelse som anses problematisk och motstridig, någonting som 

förbryllar. Målet med denna gren är att påvisa en förklaring till detta förbryllande 

forskningsproblem genom att fokusera på ett specifikt utfall snarare än något mer abstrakt och 

helhetligt (Beach & Brun Pedersen 2013:11). En medvetenhet som Beach och Brun Pedersen 

menar att forskaren bör ha är att ansatsen inte är att dra generella slutsatser. Istället bör 

ambitionen vara att ge en minimal men tillräcklig förklaring till ett visst utfall, där författarna 

menar att tillräcklig i sammanhanget innebär att alla viktiga aspekter av förklaringen till utfallet 

ska redovisas men utan överflödiga delar (ibid.:18). Användningen av begreppet kausala 

mekanismer bör också göras med försiktighet. I Beach och Brun Pedersens mening används 
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begreppet i denna kontext bredare än vid andra ansatser, i den mån att den minimalistiska 

tillräckliga förklaringen till ett utfall ofta kräver en kombination av mekanismer i en fusion av 

stilar. Begreppet bör användas men med en ödmjuk ansats (Beach & Brun Pedersen 2013:19).  

Enligt Bennett och Checkel (2015:17f) sker processpårning genom en kombination av induktiv 

och deduktiv metod, men själva spårningen primärt genom en deduktiv sådan. Det innebär i 

sammanhanget att forskaren analyserar processen omvänt med utgångspunkt i ett utfall för att 

därefter spåra den föreliggande processen i syfte att finna en förklaring. Hjorth (2016:147) 

lyfter fram induktionsproblemet för att skapa medvetenhet om induktiva studiers 

begränsningar. Detta belyser problematiken kring att dra säkra slutsatser och generell kunskap 

utifrån observationer, och menar att det rent faktiskt inte är möjligt att dra sådana trots 

upprepade försök och under kontrollerade former. Medvetenhet bör därmed finnas vid att 

empiriska undersökningar endast kan leda till att något verifieras, falsifieras eller förblir 

obestämt. Någon absolut sanning kan inte nås vilket bör has i åtanke.  

Beach och Brun Pedersen behandlar även hur forskaren kan använda observationer som bevis 

på förklaring. De menar att observation i kontexten innefattar information i dess råaste form, 

utan analys och utvärdering av innehållet samt huruvida denna är tillräcklig. Efter utvärdering 

av informationens värde och potentiella mätfel kan det avgöras om materialet kan användas 

som bevis. Klarar materialet utvärderingen kan konstateras dess värde som bevis och således 

relevans för studien (Beach & Brun Pedersen 2013:120). I denna studie kommer denna 

utvärdering göras med hjälp av MSF-teorin. Denna anses identifiera de relevanta aspekterna av 

den helhetliga förklaringen av det studerade utfallet, eftersom teorin tillhandahåller ett 

analytiskt ramverk för hur policyeffekter skapas, vilket slutligen motiverar teori- och metodval 

samt kombinationen och samspelet dessa emellan. Därav blir den slutgiltiga bedömningen att 

processpårning i kombination med en enstaka fallstudie lämpar sig för studien i fråga och valet 

av teori för applicering.  

3.2 Operationalisering 
Kingdons definition av strömmar skapades i en amerikansk kontext och en annan tidsanda, där 

det parlamentariska systemet skiljer sig från det svenska, vilket är varför dessa skall 

operationaliseras ur en svensk samtida kontext för det valda fallet, för att göra det mätbart och 

begripligt vid applicering på Sveriges politiska system. Ambitionen är emellertid att avvika 
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ytterst lite från den originella teorin för att bibehålla funktionaliteten hos dess grundläggande 

antaganden. Norén Bretzer (2017:15) menar att Sveriges politiska sektor utgörs av staten och 

de olika myndigheterna i kombination med län, landsting, regioner och kommuner. Sett till 

beslutsfattande finns fyra nivåer inom det politiska systemet, som kan liknas vid en hierarkisk 

styrning eftersom de högre nivåerna reglerar de lägres verksamhet i viss utsträckning, men 

fortfarande med stora friheter satt i förhållande till andra länders system. De nivåerna som 

nämns är EU som representerar den internationella nivån, riksdagen som representerar den 

nationella nivån, landstingsfullmäktige som representerar den regionala nivån samt 

kommunfullmäktige som representerar den lokala nivån. I följande studie ska policyprocessen 

på den nationella nivån studeras, vilket är varför denna uteslutande kommer behandlas utan 

fokus på övriga.  

 

Likt Kingdons modell präglas den svenska policyprocessen av ett inflöde av problem som 

kräver resurser i enlighet med hur problemet i fråga framställs. Hur dessa framställs är en 

kombination av allmänhetens uppfattningar genom opinionsbildningar, de politiska partiernas 

syn och policyentreprenörer. Tillsammans har dessa vad som kallas 

problemformuleringsprivilegiet, vilket innebär att deras gemensamma arbete kring 

problemuppfattningar definierar, formar och avgränsar dessa. Mest problematiskt kan sägas 

vara de politiska partiernas arbete, eftersom dessa inte alltid delar en enhetlig bild av hur ett 

problem bör formuleras och heller inte hur det mest fördelaktigt bör hanteras (Norén Bretzer 

2017:19f). Sammantaget liknas dessa vid Kingdons strömmar, där problemströmmen består av 

allmänna problemuppfattningar och politikströmmen består av de politiska partiernas 

gemensamma arbete. När dessa är redo för koppling, alltså när problemet är formulerat och 

avgränsat, inleds arbetet för policyströmmen i en svensk kontext. I sammanhanget av 

lagstiftningsprocesser kan policynätverken sägas utgöras av remissvar och yttranden, då syftet 

är att behandla förslag och undersöka dess potential, vilket överensstämmer med Kingdons 

teori.  Regeringen skickar själva ut utkast till proposition till de som av regeringen anses berörda 

och vars åsikt önskas, men andra får även de skicka vad som kallas remissvar eller yttrande på 

förslag för att försöka påverka utformningen av propositionen och dess eventuella genomslag. 

När dessa har behandlats skriver regeringen en lagrådsremiss, vilket är ett utkast till lag för 

granskning av lagrådet för att dessa skall kunna granska huruvida det är i motstridighet med 

redan existerande lagstiftning. Därefter bearbetas förslaget ytterligare för att sedan lämnas till 

riksdagen slutprodukten vilket är en fullständig proposition. Då ges ett utskott möjlighet till ett 
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betänkande för att lämna synpunkter. Finns en enhetlig uppfattning hos policynätverken av den 

mest fördelaktiga handlingslinjen går arbetet fort och policyn går igenom, förutsatt att ett 

möjlighetsfönster är öppnat och entreprenörerna samtycker. Att detta sker smärtfritt och med 

en inledande enhetlig uppfattning är dock ovanligt. Vanligare är istället att oenighet råder och 

policyentreprenörerna görs relevanta. Dessa arbetar konstruktivt med att förespråka vissa 

handlingslinjer framför andra och strävar efter att få sin idé av koppling mellan strömmarna att 

bli den som antas. Vid policyprocesser kan sägas att dessa motsvaras av samtliga som påverkar 

processen, vilka kan tänkas vara politiker, experter, intressegrupper eller andra beslutsfattare 

på tyngre poster. Detta eftersom samtliga investerar diverse resurser över tid för att få 

genomslag för sitt förespråkade förslag. Det sista steget i policyprocessens utformande är en 

riksdagsdebatt där de ledamöter som vill får framföra sina åsikter i frågan för att slutligen 

votera. Får förslaget en majoritet av rösterna antas lagförslaget (Regeringen 2015).  

 

I enlighet med föregående koncisa redogörelse för den svenska policyprocessens struktur 

identifieras strömmarna enligt följande.  

× Problemströmmen representeras av informationsflöden av fokuserade händelser som 

indikatorer på tillstånd som kan tolkas extra problematiska och som kräver resurser 

utanför det normala.  

× Politikströmmen tar avstamp i politisk tidsanda och partiideologi. Den politiska 

tidsandan kommer identifieras genom opinionsundersökningar eftersom dessa kan 

sägas uttrycka den allmänna uppfattningen av den politiska strömmen. Vidare kommer 

partiideologi identifieras genom uttalade åsikter från regeringspartierna. Detta eftersom 

studien ämnar undersöka dessa partiers ställning i förhållande till studiens 

frågeställning. Övriga partier med politiskt inflytande på nationell nivå, alltså resterande 

partier representerade vid utformningen av politiken på nationell nivå i riksdagen, 

kommer att representeras under policyentreprenörer.  

× Policyströmmen kommer undersökas utifrån de centrala policynätverken närvarande vid 

policyprocessen. I studien utgörs dessa av flertalet remissvar från diverse instanser och 

organisationer som uttryckt deras åsikter på propositionen genom yttranden. Dessa 

anses i den svenska kontexten utgöra policynätverk, eftersom deras yttranden påverkar 

propositionen som slutprodukt vilket senare leder till omröstning i kammaren, samt att 

de engagerar och förespråkar vissa handlingsvägar för att se sitt förespråkade utfall. 
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Detta i kombination med att de tenderar att bestå av politiker, experter och övriga 

sakkunniga, vilket sammantaget överensstämmer med den valda teorin.  

× Policyentreprenörer kommer utgöras av deltagande riksdagsledamöter vid debatten av 

lagförslaget, vilka är från samtliga partier i riksdagsställning. Detta eftersom de anses 

vara de som påverkar det direkta utfallet av policyprocessen då det är dessa som deltar 

vid omröstningen huruvida det antas eller avslås. Å andra sidan kan tyckas att denna 

representation av policyentreprenörer vara problematisk i den mån att de tenderar arbeta 

genom taktik och strategi över tid. Med denna studies begränsningar i tid och omfång 

kan det sägas vara problematiskt att inkludera samtliga av de aktörer som skulle kunna 

kategoriseras som policyentreprenörer och dessutom studera dessa över tid. 

Bedömningen blir således att fler entreprenörer än riksdagsledamöterna inte kan 

inkluderas, då detta skulle vara en omöjlighet att göra dem rättvisa inom ramarna för 

denna studie. Därmed anses dessa riksdagsledamöter tillräckliga för att fylla funktionen 

av policyentreprenörer och vara i enlighet med teorin, då det anses att deltagarna under 

debatten ger uttryck för hur de verkat för att påverka beslutet, vilket är varför dessa 

valts.  

× Möjlighetsfönster är vad som möjliggör koppling mellan strömmarna. I studien 

identifieras sådana vid inträffandet som innebär att en fråga hamnar högre upp på den 

politiska dagordningen. För ytterligare förtydligande betyder det händelser som kräver 

politiskt agerande där press på nationella ställningstaganden ökar till följd av händelser 

som påverkar den nationella säkerheten.  

  

3.3 Materialval 
För att möjliggöra en processpårning av den valda policyeffekten behövs material är 

representativt för de olika strömmarna, policyentreprenörer och möjlighetsfönster. Materialet 

som anses identifiera flöden inom problemströmmen utgörs av diverse indikatorer som 

informerar om ett visst tillstånd, vilket i en svensk kontext kan utgöras av material från samtliga 

fyra statsmakter som samtliga kan delge indikatorer på potentiella politiska problem. 

Inledningsvis kommer här publikationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

MSB, användas för att identifiera dessa. Dels kommer deras hemsida krisinformation.se att 

användas som uttryck för indikatorer på problem, dels kommer deras rapport ”Flyktingkrisen 

2015 – Mediernas bevakning och allmänhetens åsikter” att användas. Dessa identifieras i 
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enlighet med vad teorin benämner som fokuserade händelser. Dessa är som tidigare behandlat 

kriser eller händelser utanför normaltillståndet som förstärker uppfattningen av vissa skeenden 

som problem. Fördelen med krisinformation.se som källa är just att det är en sida som drivs av 

en statlig myndighet, vilka ska agera och informera utan att vara direkt partipolitiskt styrt. 

Regeringen styr dock myndigheten genom regleringsbrev, men detta är en styrningsform som 

anses vara i en begränsad utsträckning vilket gör att myndighetens publikationer kan antas vara 

så korrekta och objektiva som de möjligtvis kan vara vilket är varför de kommer att användas i 

förestående studie. Den ovannämnda rapporten kommer att användas för att se en samlad 

uppfattning från olika medier och allmänheten gällande flyktingströmmarna som präglade 

Sverige kring 2015. Syftet med detta material är just att finna indikatorer på eventuella problem 

genom mediala uttalanden och analyser samt hur allmänheten uppfattade situationen i en 

samlad samtida kontext. Materialets fördel är dess bredd och dess utgivare MSB genom 

objektivitet och representativitet, men med detta kommer också nackdelen, att det är en 

sekundärkälla. Detta ämnas dock ha i åtanke vid läsning av materialet, och menas trots detta ge 

ett helhetligt bidrag i form av viktigare uttalanden. 

 

Ytterligare material för att identifiera flöden i problemströmmen är en debattartikel från 2012, 

skriven av Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson vid tiden, samt en artikel publicerad i 

Svenska Dagbladet och en av Sveriges Radio. Dessa tre ska tillsammans användas för att belysa 

problematik i klimatsektorn sett till flyktingströmmar, för att undersöka om denna diskurs var 

närvarande innan propositionen 2015 lades fram. Debattartikeln i fråga är just det, en 

debattartikel, vilket medför att viss försiktighet bör tas i att dra alltför långdragna slutsatser och 

generaliseringar till partiet. Å andra sidan kan sägas att Miljöpartiet inte motsätter sig 

debattartikelns ställningstaganden, eftersom personen i fråga än vid denna studies 

genomförande besitter den positionen och uttalat är för öppen migrationspolitik och förespråkar 

hållbar miljöutveckling, vilket speglar partiets enhetliga ställningstaganden. Genom föregående 

resonemang dras slutsatsen att innehållet i debattartikeln ändå kan användas för syftet att påvisa 

medvetenhet kring viss problematik. Vad gäller artikeln i Svenska Dagbladet och Sveriges 

Radio gäller detsamma. Syftet att belysa problematik anses kunna göras genom detta mediala 

forum, vilket är varför dessa i kombination med tidigare behandlad statistik och opinion skall 

användas för identifieringen av flöden inom problemströmmen vid tidpunkten.  
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Vad gäller politikströmmen menar Kingdon som tidigare nämnt att den politiska tidsandan kan 

identifieras genom exempelvis statistik. Därav kommer statistik från MSB i form av deras 

undersökning Opinioner från 2014, 2015 och 2016 för att se spår av förändring i uppfattningen 

kring problematiken gällande klimatförändringar och flyktingar, dock inte som klimatflyktingar 

utan endast som två skilda begrepp och studera om det finns kopplingar dessa emellan i 

undersökningen. Finns det inte kommer dessa begrepp att behandlas separat, men samtidigt 

belysa i vilken grad problematiken inom de olika områdena upplevs hos allmänheten. Dessa 

rapporter ska användas för att studera den svenska allmänhetens generella uppfattning om 

graden av problematik inom de olika områdena. I kombination med detta skall 

opinionsundersökningar av Statistiska Centralbyrån användas. De genomför varje år vad de 

kallar Partisympatiundersökningen i maj såväl som november. För att se till trender och 

eventuella skiftningar mellan partierna kommer dessa från maj 2014, maj 2015 samt maj 2016 

att användas. Detta eftersom maj 2014 föreligger riksdagsvalet det året, medan den från maj 

2015 kom precis efter den av regeringen föreslagna propositionen som i sin tur resulterade i 

lagändringen. Denna lagändring genomfördes i juni 2016, vilket gör att 

opinionsundersökningen från maj 2016 även den anses relevant för att påvisa den dåvarande 

politiska tidsandan och således indikatorer på politikströmmens flöden. Styrkan i att använda 

Statistiska Centralbyråns data är att deras undersökningar redogörs för tydligt, genom tydliga 

kvantitativa resonemang, samt är riksrepresentativa. Undersökningarnas bortfall redovisas 

tydligt, samt att undersökningarna gjort med ett 95-procentigt konfidensintervall, vilket innebär 

att undersökningen har en säkerhetsnivå på 95 % och en risknivå på 5 %. Detta innebär att 

resultatet kan generaliseras med 95 % säkerhet till hela populationen, vilket i fallet av 

Partisympatiundersökningen är hela den röstberättigade befolkningen i Sverige (SCB 2014:17, 

SCB 2015:15, SCB 2016:15).  

 

Vidare på undersökningen av politikströmmens flöden ska Miljöpartiet och 

Socialdemokraternas respektive valmanifest från 2014 studeras, eftersom det var på dessa idéer 

partierna gick till val. Fördelen med detta material är att det är publikationer från de två 

partierna som de själva framställt, vilket anses vara en av de mest framträdande indikatorerna 

på partiideologi då detta motsvarar uttalade politiska åsikter. Nackdelen är att dessa kan anses 

ge bristande detaljinformation i frågorna, eftersom materialet är begränsat i dess omfång. Vad 

som däremot anses mest centralt för studien är dess offentliga och allmänna ställningstaganden 

i frågor relevanta för besvarandet av frågeställningen, vilket gör att materialet i fråga ändock 
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kan användas för studiens syfte. Utan denna materialbegränsning riskerar empirin att bli för 

bred och omfattande för studiens omfång, vilket resulterar i valet av utvärdering och analys av 

valmanifesten. Sammantaget anses detta material tillräckligt och högst relevant för studerandet 

av politikströmmen i enlighet med teorin och den tidigare operationaliseringen.  

 

Vad gäller policyströmmen kan i enlighet med operationaliseringen kategorin göras bred och 

materialet som har potentiell relevans kan sägas komma från samtliga remissvar och yttranden 

i koppling till propositionen i fråga. För att avgränsa studien kommer det analyserade materialet 

utgöras av är sådana från Diskrimineringsombudsmannen, Rådgivningsbyrån för asylsökande 

och flyktingar, Röda korset, Justitiekanslern, Migrationsverket, RSFU samt Läkare i världen. 

Detta eftersom dessa samtliga belyser aspekter relevanta för studien genom problematiserande 

av borttagandet av kategorin övriga skyddsbehövande som rätt till uppehållstillstånd. 

Uttalanden av tidigare nämnda riksdagsledamöter analyseras istället under kategorin 

policyentreprenörer. Detta eftersom dessa anses i studien mest tillfredsställande enligt teorins 

definition samt för möjliggörandet av besvarandet av frågeställningen. De som explicit kommer 

att behandlas är de riksdagsledamöter som deltog i riksdagsdebatten av lagförslaget, eftersom 

dessa är konkreta uttryck för ställningstaganden på den politiska arenan och i kontexten för 

studien. De specifika statsråden är Johan Forssell (M), Paula Bieler (SD), Johanna Jönsson (C), 

Christina Höj Larsen (V), Emma Carlsson Löfdahl (L), Aron Modig (KD), Yilmaz Kerimo (S), 

Maria Ferm (MP), Morgan Johansson (S) samt Staffan Danielsson (C).  

 

Slutligen vad gäller möjlighetsfönster kommer en diskussion angående huruvida detta öppnades 

i problem- eller politikströmmen att föras för att spåra det slutgiltiga steget som ledde fram till 

policyeffekten. Materialet för denna kategori kan utgöras av diverse material som indikerar en 

konsekventiell eller dogmatisk kopplingslogik som anammas, vilket leder till identifieringen av 

var möjlighetsfönstret öppnades. Materialet i denna studie kommer därmed utgöras av en 

sammanvägning av material som används vid studiet av övriga analyskomponenter studera det 

av regeringen antagna narrativet.  
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4. Analys 
4.1 Problemström 

Den 14 september 2015 startades sidan ”Flyktingsituationen i Sverige” på krisinformation.se 

för att löpande ge en översiktlig bild av situationen, samt sprida relevant information från 

myndigheter till allmänheten (Krisinformation.se 2016). Valet att publicera denna sida under 

kategorin Kriser och händelser, indikerar att situationen redan i början av hösten bedömdes 

som allvarlig och att de ansåg det vara betydelsefullt att informera om ett visst tillstånd som 

skulle kunna omformuleras till ett problem i en politisk kontext. Även att det på sidan uttrycktes 

att frågan berörde hela samhällets krisberedskap, då regeringen enligt den framkomna 

informationen behövt ta ställning till den övergripande samordningen mellan diverse 

samhällsnivåer, samt styra inriktningen på krisberedskapen. Slutligen framkom av att 

Regeringskansliets krisorganisation förstärktes. Samtliga kan sägas agera indikatorer i 

sammanhanget, eftersom de delger information om problematiska händelser som skulle kunna 

omformuleras till politiska problem av de med problemformuleringsprivilegiet. Alternativt kan 

denna information sägas informera om vad teorin benämner som en fokuserad händelse. Sett 

till krisdefinitionen var myndigheterna försiktiga med att benämna den problematiska 

situationen som en kris. Vidare skulle detta kunna ses som ett uttryck för tendens eftersom det 

bedöms vara en politiskt känslig fråga och MSB är en statlig myndighet. Däremot kan 

konstateras att händelsen var utanför normaliteten, vilket ändå innebär att kriterierna för en 

fokuserad händelse kan anses uppfyllda. Därmed blir slutsatsen av denna information att den 

klassas som indikatorer på problematiska tillstånd i problemströmmen (Krisinformation.se 

2015).  

 

Hypotesen om händelsen som en kris stärks emellertid genom MSB:s publicerade rapport som 

genomfördes 2016-2017, där myndigheten konstaterade att Sverige vid hösten 2015 upplevde 

en fullskalig kris eftersom problematiken i deras mening uppfyllde samtliga krav för att 

benämnas som en sådan. Huruvida detta stämmer eller inte kommer inte analyseras vidare, men 

vad som däremot är av intresse är myndighetens mening att kriser tenderar föregås av diverse 

indikatorer, vilket de menar att denna händelse gjorde. De hänvisar till upplevda problematiska 

händelser när Sveriges hantering av flyktingströmmen var ohållbar. Informationen till 

flyktingarna var bristfällig, myndigheternas hantering improviserades till stor del i kombination 

med mängden människor som kom. Resultatet blev ett hårt pressat samhälle som inte ens kunde 
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tillhandahålla madrasser åt samtliga asylsökande flyktingar som tog sig till Sverige. Genom 

rapporten framgår även att flertalet myndigheter och kommuner fick aktivera sina respektive 

krisorganisationer för att handskas med problematiken. I MSB:s mening indikerar samtlig 

ovanstående information flöden av tillstånd som ansågs kräva resurser utanför det normala 

(Ghersetti & Odén 2018:3). 

 

Sveriges Radio publicerade den 7 november 2015 en artikel där författaren hänvisade till 

uttalanden av Internationella Röda Korsets dåvarande generalsekreterare. Han ska ha menat att 

västvärldens försök att hantera problematiken i de konfliktdrabbade områdena direkt 

misslyckats. Följden av detta ska i hans mening ha varit en politisk utveckling som skulle kräva 

mer långsiktiga och hållbara politiska lösningar, eftersom han förutspådde att flyktingströmmen 

ej nått sin kulmen vid tidpunkten (Sommarström 2015). Innebörden av att generalsekreteraren 

för en väletablerad och erkänd katastroforganisation utryckte så starka indicier för fortsatt 

problematik agerar i sammanhanget som en tydlig och tungt vägande indikator i 

problemströmmen. Detta eftersom Sverige redan sedan september, sett till erkännandet av 

krisinformation.se som en problematik på samhällsnivå, upplevt ett problematiskt tillstånd. 

Genom detta uttalande kan tänkas att Sveriges problematik skulle fortsätta, vilket tyder på en 

indikator i denna ström.  

 

Den 4 oktober 2015 publicerade Jenny Stiernstedt en artikel i Svenska Dagbladet där hon lyfte 

flyktingsituationen och problematiserade denna ytterligare genom att addera en dimension till 

debatten, nämligen den ekologiska rörande klimatet. Hon menade att antalet människor på flykt 

vid tidpunkten var omkring 60 miljoner, vilket majoriteten var sådana till följd av krig och 

konflikt. Till diskussionen hänvisade hon till forskning på området som hävdade att dessa 

konflikter potentiellt kunde härledas ur klimatförändringar, framförallt gällande Syrien. Hon 

menade att levnadsförhållandena på landsbygden över tid blivit sämre vilket resulterade i 

utbredd urbanisering. Detta i sin tur resulterade i ökade motstridigheter mellan befolkningen 

vilket kan anses som en förklaringsfaktor till konflikten som blev. Vidare menade Stiernstedt 

att upp emot 350 miljoner klimatrelaterade flyktingar skulle kunna komma att adderas till 

ekvationen fram till år 2050. I vilken utsträckning politiker och allmänhet var medvetna om 

situationen vid tidpunkten är svårt att fastställa, men vad som däremot kan sägas är att 

Miljöpartiets Isabella Lövin som vid tidpunkten var biståndsminister, var medveten om 

problematiken. Hon sa ”Hotet är reellt. Folk på Kiribati, på Marshallöarna, Vanuatu – de små 
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ö-nationerna – de planerar att evakuera.” (Stiernstedt 2015). Ytterligare en framstående person 

i Miljöpartiet med vetskap om problematiken var dess migrationspolitiska talesperson Maria 

Ferm. I en debattartikel publicerad i Expressen redan 2012 argumenterade hon för en proaktiv 

miljöpolitik med fokus på minskade utsläpp i kombination med en human flyktingpolitik. Ferm 

påstod i debattartikeln att Miljöpartiets vision vid tidpunkten för publicerandet var en värld utan 

gränser där samtliga skulle ges möjlighet att flytta samtidigt som inga tvingades på flykt. Vidare 

menade hon att fler lider av klimatförändringarnas konsekvenser än av krig, vilket framställdes 

som mycket bekymmersamt i hennes och Miljöpartiets mening. För att råda bot på den 

problematiken förespråkades ett vidgande av flyktingbegreppet i Sverige så att även de som 

flydde till följd av klimatförändringar skulle ingå bland de asylberättigade (Ferm 2012).  

 

Vad som kan konstateras av ovan genomförda analys är att debatten fram till senhösten 2015, 

vilket är tiden då propositionen lades fram, dominerades av upplevd problematik rörande den 

stora flyktingströmmen. Å andra sidan fanns bevisligen även indikatorer på problematiska 

tillstånd i den ekologiska dimensionen. Vad detta medför är en bred problemström med flertalet 

indikatorer där samtliga belyser problematik gällande människor på flykt i förhållande till 

Sverige, och somliga även inkluderade klimataspekten. Rent statistiskt visar data från 

Migrationsverket att beviljade uppehållstillstånd till kategorin ’övrig skyddsbehövande’ var 

marginell 2014 och 2015 (Migrationsverket 2017). Det skulle därmed kunna sägas att kategorin 

var oproblematisk för Sverige, men placerad i det större sammanhanget av flyktingfrågan som 

helhet var den sammantagna strömmen problemet och därmed också övrigt skyddsbehövande, 

beroende på probleminramningen och efterföljande synsätt. Slutsatsen av detta är att samtliga 

människor på flykt definierades som ett tillstånd i behov av restriktiva åtgärder, till följd av den 

utbredda problematiken. 

 

4.2 Politikström 
Den politiska tidsandan vid Statistiska Centralbyråns partisympatiundersökning från maj 2014 

konstateras att Socialdemokraterna hade en statistiskt säkerställd ökning i förhållande till 

valresultatet 2010, med ett förväntat resultat på ungefär 35,3 %. Partiet skulle enskilt fått endast 

1,5 procentenheter mindre än hela Alliansen, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, 

Folkpartiet och Centerpartiet, om det hade varit riksdagsval vid tidpunkten, vilket tyder på 

starkt stöd för Socialdemokraterna (SCB 2014:5). Sett till undersökningens nettoflöden 

förlorade partiet endast väljare till Vänsterpartiet samt kategorin övriga partier, vilka utgörs av 
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partier som inte satt i riksdagen vid undersökningen. I undersökningen vann de väljare från 

samtliga andra partier, vilket innebar en betydande framgång för partiet och dess väljarbas. 

Även sett till partisympatiundersökningen från november föregående år kan via nettoflöden 

fastställas vinst från Sverigedemokraterna, Moderaterna samt de som tidigare varit 

obeslutsamma (SCB 2014:9ff).  

 

Miljöpartiet skulle erhålla ungefär 8,0 %, vilket även det ger en statistiskt säkerställd ökning i 

förhållande till riksdagsvalet 2010. Samtidigt hade partiet enligt undersökningen vunnit väljare 

från hela Alliansen, men förlorat väljare till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och kategorin 

övriga partier (ibid.:8ff). 

 

Den politiska tidsandan 2014 präglades enligt MSB:s undersökning Opinioner 2014 av ökat 

intresse för bland annat klimatfrågor, utrikespolitik, Sveriges försvar samt samhällsskydd och 

beredskap sedan mätningen året innan. De upplevda rädslorna för händelser på samhällsnivå 

bekräftar detta. Politiska hot var det som allmänheten fruktade mest, men även en förödande 

naturkatastrof oroade. I kombination med detta visade undersökningen att svenskar tenderade 

att förlita sig mycket på omvärlden om någonting allvarligt skulle inträffat. Sett till klimatfrågan 

präglades den politiska tidsandan av en medvetenhet där befolkningen ansåg att den mest 

påtagliga konsekvensen av klimatförändringar var kommande omfattande flyktingströmmar 

(MSB 2015:6).  

 

Den politiska tidsandan 2014 präglades också av en oro för utvecklingen av krig och konflikter, 

primärt i Mellanöstern samt av oro för konflikt mellan kristna och muslimska värderingar. 

Bekymmersamt upplevdes även stora flyktingströmmar (MSB 2015:7). Globala och regionala 

händelser som MSB menar kan ha haft inverkan på den allmänt upplevda oron nämndes bland 

annat som strider i Syrien och Gaza, fortsatt framväxt för Islamiska Staten samt ökade 

flyktingströmmar (ibid.:10f).  

 

Partisympatiundersökningen från maj efterföljande år följdes av ett mellanliggande riksdagsval. 

Resultatet visar att Alliansen ökade, medan regeringspartierna Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet minskade. Följden blir att det därmed är statistiskt säkerställt att 

Socialdemokraterna minskade i förhållande till maj föregående år såväl som i förhållande till 

riksdagsvalet 2014. Resultaten för Miljöpartiets tyder däremot på en minskning i förhållande 
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till föregående undersökning, men inte någon signifikant ändring i förhållande till riksdagsvalet 

(SCB 2015:7). Sett till partiets nettoflöden förlorade de väljare till Socialdemokraterna såväl 

som till kategorin vet ej sedan föregående undersökning, medan Socialdemokraterna förlorade 

till Moderaterna, Sverigedemokraterna samt de obeslutsamma (ibid.:10). 

 

Sett till MSB:s Opinioner 2015 noterades en fortsatt ökning av intresse för frågor gällande 

utrikespolitik, försvarspolitik samt samhällsskydd och beredskap. Däremot observerades en 

minskning sedan föregående år av intresset för klimatfrågor (MSB 2016:6). Allmänt 

uppfattades samhällets beredskap mot diverse hot varit otillräcklig, förutom gällande risken för 

dricksvattenbrist, olyckor i kollektivtrafiken och livsmedelsbrist där beredskapen uppskattades 

vara tillräcklig. Sett till de mer långsiktiga hoten uppfattades av allmänheten inte 

klimatförändringar eller exploatering av naturresurser vara anmärkningsvärt oroande. 

Undersökningen visade istället att oron över tid minskat sedan mitten av 2000-talet. Värt att 

poängtera enligt undersökningen är dock att undersökningen genomfördes innan klimatmötet i 

Paris (ibid.:8).  

 

De politiska flödena fram till maj 2016 som redovisas i Partisympatiundersökningen visade att 

Socialdemokraterna vid undersökningen hade en statistiskt säkerställd minskning av andelen 

röster jämfört med vid valet 2014. De enda nettovinsterna partiet gjorde var från Miljöpartiet 

och kategorin övriga partier, medan nettoförluster kunde konstateras gentemot 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Miljöpartiet gjorde däremot större 

nettoförluster, genom att de förlorade väljare till samtliga övriga riksdagspartier. Därmed 

fastställs att båda partier i regeringsställning minskat sedan dess tillträde hösten 2014. De enda 

partierna med statistiskt säkerställda ökningar sedan valet 2014 var enligt undersökningen 

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet (SCB 2016:6ff). Tidsandan samma år 

präglades av ökad oro för samhällets förmåga att hantera hot mot basala strukturer, såsom 

dricksvatten och IT- och teleavbrott eller störningar i större utsträckning. Annars visade 

undersökningen att trenderna liknar de som framkom 2015 (MSB 2017:6f).  

 

För att övergå till partiideologi präglades Socialdemokraternas valmanifest från 2014 av målet 

att byta kurs för det politiska Sverige, genom framförallt fokus på jobb, skola och sjukvård 

(Socialdemokraterna 2014:6). Allt deras arbete eftersträvade gynna de stora framtidsfrågorna 

som partiet såg det, vilka var globalisering, klimatförändringar och sjukvård (ibid.:12). 
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Klimatfrågan sett till enbart den ekologiska aspekten ansåg partiet hanteras mest produktivt på 

EU-nivå, vilket de också förespråkade. Arbetet där borde rikta sig mot att få medlemsländerna 

att ta större ansvar, primärt genom minskade utsläpp för att således mildra effekterna 

(Socialdemokraterna 2014:43). De betonade även att denna generation måste ta ansvar och 

ämnade därför driva på för ett omfattande internationellt klimatavtal under de kommande 

förhandlingarna 2015 (ibid.:46). Flyktingar eller migranter i klimatsammanhang nämndes inte 

explicit, däremot behandlades fastställdes ”Den som är i behov av skydd ska få en fristad i vårt 

land.” (Socialdemokraterna 2014:44), vilket också genomsyrade partiets uttryck gällande 

integrations- och flyktingpolitik. En öppen ambition där människor på flykt inte skulle 

behandlas som problem, utan snarare som en del av det globala ansvaret gentemot världen vilket 

antogs vara självklart.  

 

Miljöpartiet däremot omtalade flyktingfrågan allt mer. De skrev att valet 2014 handlade om 

insikten att det var ”Dags för en mänskligare och varmare politik” (Miljöpartiet 2014:2). De 

menade att ”Nu gäller det att stå upp för mänskliga rättigheter och en mänsklig 

migrationspolitik.” (ibid.:19). Vidare påpekades att ”Vår vision är en värld utan gränser, där 

alla har en möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Vi kommer alltid att arbeta för en mer 

human och öppen politik och vi kommer aldrig föra det svårare för människor att komma till 

Sverige” (ibid.:19). Dessutom omtalades flyktingfrågan i sammanhanget som en del av deras 

omfattande klimatpolitik. Dock benämndes inte flyktingar till följd av klimatförändringar 

explicit, men medvetenheten gällande problematiken fanns åtminstone hos partiets 

migrationspolitiska talesperson Maria Ferm. Redan 2012 skrev hon i den tidigare behandlade 

debattartikeln att  

 
Alla migranter omfattas av de mänskliga rättigheterna. Oavsett anledning till att 
de tvingats fly. För Miljöpartiet är det självklart att både agera kraftfullt i 

klimatpolitiken och sätta migranters mänskliga fri- och rättigheter i första 

rummet. Ett viktigt steg är att erkänna klimatflyktingar och de ge dem 
flyktingstatus. (Ferm 2012) 

 

Avslutningsvis för analysen av politikströmmen kan konstateras att partiideologin hos partierna 

som kom att hamna i regeringsställning efter valet omtalade en öppen och human flyktingpolitik 

samt förespråkad medvetenhet kring klimatet och dess påverkan på samhället. 

Socialdemokraterna hade inte klimatfrågan som dess kärnfråga, men däremot som ett av de tre 
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viktigaste långsiktiga målen vilket tyder på att partiets åsikter ändå präglades av ett klimattänk 

under den studerade perioden, eftersom samtliga åtgärder och politiska uttryck ämnade arbeta 

proaktivt gentemot klimatet. Miljöpartiets ståndpunkter tyder sammantaget på utbredd 

medvetenhet gällande klimatfrågor, men utan uttrycklig koppling till klimat och flyktingar 

emellan, bortsett från Ferms debattartikel. Flyktingfrågan behandlade partierna förhållandevis 

lika, i termer av öppen och human sådan där ingen gräns omtalades. 

 

Den politiska tidsandan präglades under åren 2014-2016 av ett ökat intresse för 

säkerhetspolitik, krisberedskap och försvarspolitik, men däremot en minskad oro för 

klimatförändringar. Sett till partisympatier skiftade stödet från regeringspartierna till övriga, 

vilket är ett uttryck för deras minskade politiska stöd hos allmänheten. Frågan som dominerade 

perioden var flyktingfrågan. Detta skulle kunna tolkas som att orsaken till regeringspartiernas 

minskade stöd potentiellt kan finnas i deras ställningstaganden i frågan och tidigare förda 

politik, vilket i sin tur skulle kunna agera som förklaringsfaktor till studiens utfall.  

 

4.3 Policyström 
Av de remissinstanserna som redogjort för var Rådgivningsbyrån för asylsökande och 

flyktingar (2016:2) den enda instansen som upplevde motivet bakom lagförslaget som abstrakta 

och oklara, annars tolkas övriga studerade överens i uppfattningen av motivet bakom 

lagförslaget som helhet. Motivet framstår vara att begränsa antalet beviljade uppehållstillstånd 

i Sverige under en begränsad tidsperiod. Vidare fann Rådgivningsbyrån för asylsökande och 

flyktingar att det helhetliga förslaget präglades av brist på analys, främst sett till potentiella 

konsekvenser. Tydligt var detta enligt instansen vid motiveringen bakom borttagandet av ’övrig 

skyddsbehövande’. De ansåg att godtagbara skäl inte presenterades samt att konsekvenserna 

inte utretts tillräckligt (ibid.). Den huvudsakliga kritiken riktades däremot inte till förslaget som 

sådant, utan åt den rödgröna regeringen. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 

menade att förslaget kunde ses som ett tydligt avsteg från deras tidigare förespråkade politik, 

samt att en möjlig konsekvens riskerade vara en förlust av landets framstående roll i frågor om 

humanitet i en utrikespolitisk kontext (ibid.:5).  

 

RFSU menade även de att detta var ett kraftigt avsteg, framförallt från den tidigare förespråkade 

feministiska utrikespolitiken, vilket i deras mening upplevdes bekymmersamt. Deras 

bedömning blev således att förslaget bör avstyrkas i sin helhet eftersom det var ett obefogat 
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skifte i det politiska narrativet från den rödgröna regeringen i kombination med den svenska 

politiska traditionen att ligga i framkant vad gäller humanitära frågor och att värna om alla 

människors rätt till skydd. Slutligen delade de tidigare behandlad remissinstansuppfattning att 

motiveringen bakom borttagandet av ’övrig skyddsbehövande’ var bristfällig. De ställde sig 

kritiska till regeringens argument och även avsaknad av konsekvensanalys. Deras slutsats blev 

att förslaget var förhastat och otillräckligt genomarbetat (RFSU 2016).  

 

I likhet med ovanstående ansåg även Diskrimineringsombudsmannen att de i förslaget 

presenterade åtgärderna på upplevd problematik var ytterst ovanliga i deras bedömning, sett till 

det politiska läget och de svenska politiska traditionerna (Diskrimineringsombudsmannen 

2016). Denna uppfattning delades av Justitiekanslern då de hävdade att det aktuella förslaget 

skulle innebära ett mycket ovanligt sätt att lagstifta. Detta eftersom det bedömdes vara ett 

förhastat förslag av ovanlig karaktär, sett till den tillfälliga formuleringen. Det kunde i 

Justitiekanslerns mening leda till minskad förståelse från allmänheten (Justitiekanslern 2016:2).  

 

Sett till borttagandet av ’övrig skyddsbehövande’ som asylskäl menade således flertalet av 

instanserna i policyströmmen att förslaget var problematiskt och bekymmersamt. Röda Korset 

betraktade konsekvensanalysen som särskilt bristande i förehavande aspekt, samt att tillräckliga 

försök att hitta alternativa lösningar inte gjordes (Röda Korset 2016:2). Migrationsverket ansåg 

vidare att ändringen endast underlättade marginellt i förhållande till syftet, vilket därför inte 

bedömdes legitimera ändringen i fråga (Migrationsverket 2016:3). Vidareutvecklande menade 

Läkare i världen att ändringen i fråga var det mest bekymmersamma i lagförslaget, eftersom 

konsekvenserna av en snävare skyddsstatusförklaring i Sverige inte bedömdes vara tillräckligt 

utrett och konsekvenserna uppskattades således kvarstå obestämda. De menar däremot att ”Det 

kan omöjligt vara en positiv effekt för ett land som vill leva upp till de mänskliga rättigheter 

och demokratiska principer vi förväntar oss att andra ska anamma.” (Läkare i världen 2016:1). 

Vidare ansåg de att en modifikation av definitionen inte skulle förändra realiteten, utan endast 

förtränga problematiken vilket inte bedömdes hållbart ur ett långsiktigt perspektiv (ibid.:6). 

Ytterligare uppskattade Röda Korset att förslaget skulle innebära svensk medverkan till att 

försvaga det internationella rättsskyddet (Röda Korset 2016:4).  

 

Vad föregående redogörelse resulterar i är applicering på de kriterier som identifieras i 

policyströmmen. Inledningsvis kan det konstateras att förslagets värdeacceptans inte fanns, då 
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det inte var förenligt med flertalet experter och sakkunnigas åsikter. Detta huvudsakligen 

eftersom samtliga studerade instanser ansåg att konsekvensanalysen var bristande i den 

utsträckning att förslaget var odugligt. Redan vid studerandet av detta kriterium framkommer 

besvärliga resultat för teorin, eftersom förslaget enligt teorin borde fallera eftersom koppling 

mellan de tre strömmarna inte skulle ha möjliggjorts då detta förslag inte klarade kraven i 

policyströmmen. Denna föreställning förstärks genom applicering på kravet rörande teknisk 

genomförbarhet. I analysen framkom det via remissinstanserna att genomförbarheten i 

praktiken var oviss eftersom konsekvensanalys saknades samt att karaktären skulle vara 

tillfällig, vilket indikerar att den tekniska genomförbarheten ansågs bristande i vissa avseenden.  

 

Sett till ekonomiska, offentliga och politiska kostnader gjorde ovanstående aktörer 

bedömningen att kostnaderna primärt för det politiska och offentliga skulle bli alltför stora. 

Detta eftersom förslaget indikerade ett kraftigt skifte i regeringens politiska narrativ, vilket 

möjligen skulle kunna leda till en minskad tilltro för den svenska demokratin och de folkvalda 

representanter. Vidare till förväntat genomslag hos politikerna kan förslaget anses som godkänt, 

eftersom förslaget liknade Alliansens och Sverigedemokraternas vilja att begränsa 

invandringen som framkommit av remissinstanserna via den omtalade helomvändningen i 

högerriktning. Vidare identifieras ett avsteg från spårbundenhet genom att det förespråkade 

politiska agerandet genom lagförslaget skulle innebära ett avsteg från Sveriges politiska 

tradition. Därmed kan konstateras att policyströmmen enligt de krav på policyförslags 

överlevnad enligt teorins definition, inte var redo för koppling. Enligt teorin skulle således 

aldrig policyeffekten ha skett, vilket det bevisligen ändå gjorde. Resultaten identifierar en brist 

i teorin vid applicering på den valda policyprocessen, eftersom teorin i denna aspekt inte 

fullständigt kan förklara utfallet.  

 

4.4 Policyentreprenörer 
De verkande policyentreprenörerna vid riksdagsdebatten använde av teorin nämnda strategier 

för att påverka utfallet. Inledningsvis menade Forssell (M) att stora delar av propositionen var 

sådana förslag som Moderaterna drivit på regeringen för att få igenom, vilket han styrkte genom 

att hänvisa till förslag presenterade av partiet som föregick propositionen. I hans mening ska 

partiet ha blivit starkt kritiserade av regeringen eftersom de inte ville tala om någon gräns för 

flyktingmottagandet. Propositionen i fråga och regeringens övriga åtgärder för minskad 

invandring genom exempelvis införandet av ID-kontroller menade Forssell (M) tydde på 
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regeringens helomvändning, men var någonting som Moderaterna välkomnade eftersom 

vändningen var till deras förtjänst (Protokoll 2015/16:123, 3ff). Även Kristdemokraterna och 

Liberalerna ansåg att regeringens tidigare agerande var ohållbart och att helomvändningen i 

narrativ och retorik välkomnades, fastän de yrkade bifall för propositionen med deras respektive 

förespråkade reservationer (ibid.:23, 20). Dessutom uttryckte även Bieler (SD) att 

Sverigedemokraterna välkomnade regeringens åsiktsskifte eftersom det var i enlighet med 

Sverigedemokraternas ambition (ibid.:6f).  

 

Det parti som tenderar placeras i mitten av den politiska skalan, Centerpartiet, ansåg däremot 

att regeringen gått för långt med propositionen. Jönsson (C) hävdade att regeringen gjort avsteg 

från en tidigare blocköverskridande överenskommelse på ett oönskat sätt där flertalet punkter 

var helt emot vad Centerpartiet förespråkade, vilket var varför Centerpartiet skulle rösta emot 

(ibid.:8) som också Vänsterpartiets Höj Larssen uttryckte. Hon citerade under debatten den 

tidigare flyktingkommissionären Guterres uttalande om att världen inte blir bättre av att fler gör 

fel, vilket hon menade gällde även denna debatt. Trots att regeringen, enligt hennes bedömning, 

fått enastående mycket kritik från diverse remissinstanser valde att gå vidare med propositionen 

indikerade en ovilja att hörsamma alternativa lösningar (ibid.:15).  

 

Som svar på ovanstående menade Kerimo (S) att Sverige vid tidpunkten enskilt tog det största 

ansvaret i EU, vilket föranledde den ohållbara situationen som pressade samhället. En av de 

centrala orsakerna var således Sveriges väsentligt avvikande flyktingpolitik i förhållande till 

övriga EU-länder. I hans mening var därmed den enda rimliga lösningen en tuff sådan, med 

kraftigt skärpta principer för effektiv reglering. Syftet ska ha varit att sprida skevfördelningen 

av asylsökande inom unionen samt att ställa högre krav på andra medlemsländer för ökat 

ansvarstagande (ibid.:27f). I denna retorik identifieras en avvikande probleminramning sett till 

övrigas argumentation. Genom att inrama problemet som att det var den svenska politiken i 

förhållande till andra EU-länders som har varit ohållbar och därmed lett till de problematiska 

konsekvenserna, identifieras Socialdemokraternas legitimerade argumentation med syfte att få 

andra länder att öka sitt mottagande. På liknande sätt skiljdes Miljöpartiets inramning från 

riksdagspartiernas. Ferm (MP) menade att partiet ständigt förhandlade för utökade rättigheter 

för flyktingar och andra utsatta grupper, samt att propositionen var resultatet med mål att 

undvika försämringar. I hennes mening var detta en lösning i enlighet med deras förespråkade 

humana och öppna politik, eftersom lagen endast avsågs vara tillfällig och syftade till att 
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återuppbygga systemet för att förbättra etableringen av nyanlända för att sedan återgå till den 

föregående generösa politiken. Detta för att möjliggöra en human politik långsiktigt (Protokoll 

2015/16:123, 29ff). Denna inramning och motivering tydliggör regeringens försök att styra 

debatten i önskvärd riktning och påverka utfallet av voteringen. Därmed ses detta som en 

strategi i enlighet med Multiple Streams Frameworks definition av policyentreprenörer.   

 

Sett till borttagandet av ’övrig skyddsbehövande’ som skyddsvärd grupp menade Jönsson (C) 

att förslaget var beklagligt, eftersom denna skyddsgrund agerat korrekt komplement till andra 

skyddsgrunder, samt att det rörde sig om en marginell mängd. Hon förespråkade istället vidare 

konsekvensanalys för att uppnå syftet, samt belyste ansvarsaspekten då regeringen i hennes 

mening genom propositionen minskade sitt ansvarstagande när det borde öka. Detta anförande 

präglades också av flertalet anspelningar på känslor. Exempelvis frågade hon om regeringens 

ambition var att inskränka på mänskliga rättigheter såsom rätt till liv genom att låta systemet 

prioriteras till folkrättens förlust, samt belyste flertalet familjära aspekter (ibid.:8f). Modig 

(KD) anammade även han en familjevänlig retorik och lyfte flertalet gånger vikten av 

kärnfamiljen, men uttryckte samtidigt att regeringens föreslagna proposition om tillfälligt 

begränsade uppehållstillstånd skulle appliceras på samtliga skyddskategorier (ibid.:22ff).  

 

Sammantaget tyder de uttryckta åsikterna vid riksdagsdebatten på hur de olika 

policyentreprenörerna i kombination med policyströmmen verkat för att påverka utfallet av 

propositionen och slutligen voteringen. I enlighet med teorin användes de nämnda strategierna, 

i detta fall inramning och anspelning på känslor, flertalet gånger av olika aktörer. 

Representanter för regeringspartierna samt Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna arbetade samtliga aktivt för att bifall på propositionen. De som yrkade 

för avslag var istället Vänsterpartiet och Centerpartiet, vilka är de två partier som låg närmast 

de i regeringsställning på skalan. Vissa entreprenörer gav också intrycket att ha investerat mer 

resurser i frågan än andra. De som uppfattades investerat mest var regeringspartierna samt de 

som propagerade för avslag. Detta kan tänkas bero på att de hade mest att förlora politiskt i 

frågan. Regeringspartierna eftersom propositionen gav uttryck för den omtalade politiska 

helomvändningen, vilka därför behövde förklara sina motiv mest utförligt och begripligt. 

Vänsterpartiet och Centerpartiet eftersom förslaget var motstridigt till deras förespråkade 

politik, och således inte önskvärt. Därmed identifieras de policyentreprenörer som investerat 
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mest resurser i sammanhanget och således de med högst ambition att påverka utfallet genom 

aktivt deltagande.  

 

4.5 Möjlighetsfönster 
Som behandlat under föregående rubriker rådde vid tidpunkten delade meningar huruvida 

flyktingsituationen var en kris eller inte, samt huruvida frågan berörde nationell säkerhet. Det 

av regeringen anammade narrativet tyder på att situationen av dem bedömdes som allvarlig och 

berörde nationell säkerhet, eftersom pressen på det svenska systemet blev för stort i deras 

bedömning och riskerade att haverera vid fortsatt högt tryck (Protokoll 2015/16:123, 35–41). 

Av detta kan också diskuteras om frågan genom ett snabbt skifte och uppflyttande på den 

säkerhetspolitiska dagordningen kan sägas blivit säkerhetiserad. Genom föregående 

resonemang av regeringen konkluderas att flyktingströmmen framställdes som ett existentiellt 

sådant i förhållande till det svenska systemet, eftersom dåvarande justitie- och 

migrationsministern Johansson (S) hävdade att allmänheten uppfattade det som att de svenska 

myndigheterna höll på att tappa kontrollen över situationen. Denna rädsla menade han kunde 

leda till ”allmänt kaos” (ibid.:36) som riskerar att utnyttjas av exempelvis antidemokratiska 

krafter vilket slutligen innebär existentiellt hot mot det svenska systemet. I kombination med 

detta säkerhetiserande drag av regeringen motiverades genom detta en extraordinär 

resursanvändning, vilket i kontexten utgörs av en ovanlig lag i form av tillfälliga begränsningar 

av uppehållstillstånd. Bevisligen mottogs argumentationen av mottagaren, vilket kan sägas vara 

riksdagen, eftersom propositionen fann bifall. Därmed konkluderas att frågan säkerhetiserats i 

enlighet med forskning Buzans m.fl. (1998:21, 25, 144), trots att regeringen vid flertalet 

tillfällen även menade att detta endast var med humanitära motiv. Till följd av denna 

argumentation kan potentiellt sägas att frågan blev säkerhetiserad. Inträffandet av situationen 

och följderna som blev ledde onekligen till att frågan flyttades högre upp på den politiska 

dagordningen eftersom händelsen krävde politiskt agerande, vilket är i enlighet med teorins 

definition av ett möjlighetsfönster. Därmed identifieras ytterligare likheten mellan 

säkerhetisering och politisering och således den kontextuella kopplingen tidigare forskning och 

teorin emellan.  

 

Vad gäller möjlighetsfönstret tyder vad som redogjorts för under de olika strömmarna på en av 

allmänhet, media, politiker och övriga upplevd problematisk situation. Av policyprocessen att 

döma kan det konstateras att möjlighetsfönstret öppnades i problemströmmen i enlighet med 



 
 

 36 

den teoretiska definitionen, där fönstret bedöms varit att begränsa flyktingpolitiken. Detta 

eftersom kopplingen bedöms vara av konsekventiell karaktär där en lösning söktes på ett givet 

problem, vilket i sammanhanget representeras av just den omfattande flyktingströmmen som 

satte systemet i gungning. Vad som däremot kan diskuteras är huruvida detta öppnande 

verkligen var för regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, eller inte. 

Bedömningen sett till det politiska är att möjlighetsfönstret var ovälkommet, i synnerhet för 

Miljöpartiet. Detta eftersom partiet i sitt valmanifest från 2014 uttryckte det primära målet för 

flyktingpolitiken som att stärka asylrätten (Miljöpartiet 2014:19), samt att Ferm (MP) under 

riksdagsdebatten menade att 

 
Det politiskt bästa är inte alltid det politiskt möjliga. Uppgörelsen om migration 
är utan tvekan det tuffaste beslut som vårt parti har ställts inför. 

Överenskommelsen ser inte ut som den hade gjort om Miljöpartiet självt hade 

kunnat utforma politiken utan är resultatet av en svår kompromiss med 
konsekvenser för enskilda människor som är skadliga för etableringen och 

möjligheten att få skydd. (Protokoll 2015/16:123, 29) 

 

Också Johansson (S) yttrade partiets underliggande ovilja att genomföra propositionen, genom 

hänvisning till de etiska dilemman partiet ställdes inför, men motiverade som tidigare behandlat 

det genom att hänvisa till återuppbyggnad och med humana intentioner vilket indikerar att 

lösningen av de själva ansågs stärkande ur ett långsiktigt perspektiv. Ambitionen ska alltid ha 

varit att hjälpa största möjliga mängd, men även ”ett så fantastiskt land som Sverige har en 

gräns för vad som kan göras” (Protokoll 2015/16:123, 36). Sammantaget leder ovanstående 

analys till en möjlig identifiering av ett missgynnsamt läge för regeringspartierna där politiskt 

agerande krävdes trots att det var till regeringens förlust, och således till frågan om detta kan 

sägas vara vad som skulle kunna benämnas som ett negativt möjlighetsfönster? 

5. Avslutning 
5.1 Slutdiskussion 

Studien som genomförts, vars frågeställning var varför fattade den rödgröna regeringen 

beslutet att frånta klimatflyktingar deras asylskäl? syftade till att spåra policyprocessen för att 

förklara det utmanande utfallet. Inledningsvis på slutdiskussionen identifierades vid 

metodologisk applicering av teorin på det valda fallet teoretiska tillkortakommanden som 
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kombinerat till trots urskiljer en möjlig förklaring till propositionens bifall. Denna potentiella 

förklaring bedöms vara att politikströmmen i studien trumfade policyströmmen, vilket ledde 

till fortsatt behandling av propositionen och slutligen en policyeffekt. Sett till de kriterier som 

teorin tillhandahåller för möjliggörandet av koppling av policyströmmen med de andra 

strömmarna, borde inte koppling ha skett. Detta till trots kopplades strömmarna ändå vilket 

slutligen ledde till propositionens bifall. Slutsatsen grundas i att flertalet aktörer i 

policyströmmen påpekade att lagförslaget var en förhastad lösning med avsaknad av rimlig 

konsekvensanalys och således saknades värdeacceptans och i deras bedömning även teknisk 

genomförbarhet. Till följd av de starka flöden som präglade politikströmmen underminerades 

policynätverkens bedömning till politikströmmens favör och ett trumfande kan noteras.  I 

förening med öppnandet av vad som skulle kunna kallas ett negativt möjlighetsfönster 

möjliggjordes policyeffekten till regeringspartiernas nackdel sett till de nettoflöden som 

partisympatiundersökningarna påvisade. Vidare är bedömningen även att strömmarna verkar 

ha påverkat policyentreprenörernas arbete i större utsträckning än vad policyströmmens 

varningar gjorde, vilket sammantaget ytterligare indikerar ett trumfande. Sammantaget kan 

dessa samtliga skeenden ha påverkat processen och regeringspartiernas agerande. 

 

Ytterligare en analytisk dimension på det hela är teorins utgångspunkt att strömmarna är 

oberoende vilket kan problematiseras genom föregående diskussion. Eftersom politikströmmen 

verkar ha trumfat policyströmmen kan möjligen ett samband dessa emellan identifieras. Vad 

som förefaller är att en allmän värdeacceptans, om att avbryta den föregående generösa 

flyktingströmmen, verkar ha överträffat den explicit identifierade värdeacceptansen 

identifierad i policyströmmen. Även förbindelser till möjlighetsfönster skulle kunna dras, 

eftersom värdeacceptansen som präglade politikströmmen och den politiska tidsandan kan ha 

påverkat öppnandet av möjlighetsfönstret trots att det som tidigare framgått identifierades ha 

öppnats i problemströmmen genom den identifierade kopplingslogiken. Observationen kan 

möjligen ge teorin ytterligare komplexitet och förslag till framtida forskning, eftersom teorin 

vid applicering på den valda policyprocessen påvisar att de olika analytiska komponenterna inte 

förefaller vara så oberoende och explicita som teorin menar. Detta utgör också studiens 

inomvetenskapliga bidrag, i kombination med slutsatsen gällande öppnandet av det studerade 

möjlighetsfönstret. Som problematiserades i analysavsnittet av just möjlighetsfönster kan 

diskussionen om negativa möjlighetsfönster föras, då fönstret inte var till fördel för 

regeringspartierna men ändock slutade med att de inledde tillvaratagandet av öppnandet sett till 
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policyprocessens början. Av detta att döma i kombination med övrig analys kan en slutsats 

sägas vara att regeringspartierna inte lyckades undkomma övriga partiers arbete för begränsade 

möjligheter till uppehållstillstånd, i kombination med press från övriga aktörer på den politiska 

arenan. Oavsett att det bevisligen inte inledningsvis var regeringspartiernas ambition att 

begränsa möjligheten tvingades de göra det som en följd av politikströmmens trumfande över 

policyströmmen i kombination med problemströmmen som talade klarspråk. Situationen 

krävde handling av obestridlig karaktär, vilket kan sägas leda till slutsatsen av öppnandet av ett 

sådant negativt möjlighetsfönster.  

 

Sett till policyströmmens påvisade bedömning att lagförslaget var resultatet av en förhastad 

process med avsaknad av konsekvensanalys, kan här identifieras spår av begränsad rationalitet. 

Detta därför att beslutet att presentera propositionen verkar ha skett under tidspress av en 

ansträngd regering, i den mån att de på mycket kort tid insåg att sin flyktingpolitik var ohållbar, 

vilket ledde till det hastiga skiftet i narrativ. Till följd av detta utsattes regeringen för hård press 

från flertalet håll vid tidpunkten, vilket kan ha påverkat beslutsförmågan. I enlighet med vad 

Christensen m.fl. (2005:35) menar utmärker närvaron av begränsad rationalitet, präglades 

möjligen därmed detta beslutstillfälle och process av tidsbegränsningar, svårigheter att hantera 

flera problem samtidigt samt att beslutsfattares analyskapacitet var begränsad genom den 

reducerade kognitiva förmågan. Följden kan ha blivit att uppfattningen av mål, tillgängliga 

handlingsalternativ och möjliga konsekvenser var begränsad, vilket remissinstansernas analys 

av förslaget tydde på eftersom de belyste flertalet problematiska aspekter. Exempel på sådana 

är motivering och konsekvensanalys, vilka båda identifierades som bristande av en grupp som 

annars kan förutsättas bestå av högst kompetenta individer, samt att förslaget var mycket 

ovanligt sett till dess karaktär.  

 

Resultatet av analysen visar också på likheter med Methmann och Oels idéer om biopolitik, 

eftersom regeringens proposition och borttagandet av ’övrig skyddsbehövande’ som 

skyddskategori är i enlighet med forskarnas föreställning att grupper som definieras inom hotets 

ramar regleras genom vad de benämner som biopolitik. Detta kan i deras mening exempelvis 

ta sig i uttryck genom reducerad flyktingpolitik, vilket får till konsekvens att individers öden 

blir beroende av staters hotdefinitioner och påverkar slutligen den internationella humaniteten 

och medmänskligheten genom att vissa tenderar förlora sina mänskliga rättigheter (Methmann 

& Oels 2015:62). I denna studie identifieras genom processpårning av utfallet samtliga av dessa 
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karaktäristiska drag, med utgångspunkt för klimatflyktingar, och således ett eventuellt mönster 

av biopolitik. Detta till följd av gruppens beroende av Sveriges hotdefinitioner, eftersom ’övrig 

skyddsbehövande’ som kategori fråntogs deras rätt till uppehållstillstånd och upplevde således 

ett förnekande av sina skyddsbehov.  

 

Avslutningsvis förefaller det motstridigt att klimatflyktingar som en möjlig del av kategorin 

’övrig skyddsbehövande’ underminerades i den svenska lagstiftningen, i och med 

politikströmmens trumfande med anledning av indikatorer på medvetenhet i just denna ström. 

I kombination med Migrationsverkets behandlade statistik som påvisade att kategorin i fråga 

var marginell i förhållande till övriga kategorier (Migrationsverket 2017), förefaller regeringens 

motiv och syfte inte uppfyllas genom borttagandet. Sett till analysen av möjlighetsfönstret 

skulle däremot en alternativ förklaring möjligen kunna identifieras. Detta eftersom flyktingar 

eventuellt kan sägas ha säkerhetiserats vid tidpunkten för policyprocessen, vilket tänkbart 

skulle kunna innebära att flyktingar till följd av klimatförändringar inkluderades i 

säkerhetiseringen som helhet. Eftersom att inga särskilda flyktinggrupper diskuterades explicit 

av regeringen vid policyprocessen styrks hypotesen att klimatflyktingar kan ha inkluderats i det 

bredare flyktingbegreppet till följd av hotdefinitionen. Skulle detta argument anses som 

godtagbart kan en möjlig förklaring sägas vara att teorin i kombination med begränsad 

rationalitet kan ha spelat in, då begränsad rationalitet i sammanhanget skulle kunna belysa 

ytterligare en förklarande aspekt, i likhet med tidigare analys av modellen i kombination med 

policyströmmens flöden. Likt tidigare behandlat kan beslutsfattarnas kognitiva begränsningar 

möjligen ha medfört den bristande konsekvensanalysen, vilket möjligen kan anses som 

förklaringsfaktor. Slutsatsen av studien är däremot att beslutet kvarstår att förefalla motstridigt 

och förbryllande.  

 

Genom ovanstående utveckling av resultat och slutsatser i förhållande till teori samt tidigare 

forskning får studiens syfte att försöka förklara den rödgröna regeringens agerande genom 

bakomliggande drivkrafter anses uppfyllt. Även besvarandet av forskningsfrågan har genom 

resonemangen gjorts i största möjliga mån gentemot studiens begränsningar. Till följd av de 

metodologiska avgränsningar som gjorts, exempelvis genomförandet av en enstaka fallstudie 

istället för en multipel sådan, begränsas även möjligheten att generalisera studiens resultat 

vilket är varför inga sådana ansatser förekommer. De framkomna resultaten bör även endast ses 

som möjliga förklaringar och inga absoluta sanningar. 
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5.2 Vidare forskning 
Förslag till vidare forskning grundar sig i denna studies resultat och begränsningar. Då ett av 

resultaten var en uppfattad diskrepans mellan teorin och dess ambitioner vore det gynnsamt för 

liknande studier att utveckla detta genom applicering på andra fall för vidare analys och 

besvarandet av frågan huruvida teorin Multiple Streams Framework enskild kan besvara frågor 

gällande policyprocesser i den svenska kontexten. Även teoriutvecklade ansatser för att 

undersöka förekomsten av negativa möjlighetsfönster i diverse politiska kontexter samt 

huruvida teorins hävdande om strömmarnas oberoende kan bekräftas eller dementeras i en 

nutida politisk kontext.  

 

Ytterligare ett förslag grundar sig i en möjligt intresseväckande koppling mellan begränsad 

rationalitet i kombination med teorin MSF. Detta eftersom aspekten av beslutstillfällen i 

kombination med det analytiska ramverket som tillhandahålls genom teorin skulle kunna 

tillföra intressanta aspekter och vidga teorins användningsområden och analytiska bidrag samt 

relevans.  

 

Avslutningsvis vore det för att stärka denna studies resultat gynnsamt att genomföra en mer 

extensiv studie med flera alternativa förklaringsteorier för att möjliggöra verifiering eller 

falsifiering av dessa, och således närma en mer helhetlig förklaring till varför klimatflyktingar 

försvann i den rödgröna politiken.  
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