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Partier. Flyktingpolitik 
 
- en textanalys av partiernas politiska innehåll 
 
Av: Agnieszka Skibicka 
 
 
Abstract 

Studiens syfte har varit att försöka öka kunskapen när det gäller det centrala och 
underliggande i utvalda partiers flyktingpolitik. Frågeställningarna har varit: Hur beskriver 
några svenska riksdagspartier sin flyktingpolitik med avseende på centrala aspekter, såsom 
vem som skall få asyl, på vilka villkor, uppehållstillstånd eller ej? Hur beskriver partierna sina 
tolkningar av några grundläggande perspektiv av EU: s flyktingpolitik? Vilka möjliga likheter 
respektive skillnader uppvisar de i avseende politiskt innehåll? För att besvara 
frågeställningarna genomfördes en kvalitativ, kritiskt analys, av typen innehållslig idéanalys. 
De fem partier som valdes ut var följande: Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet, Miljöpartiet de Gröna samt Socialdemokraterna. Frågeställningarna besvarades 
och analyserades ur det socialkonstruktionistiska perspektivet, begreppen makt och humanitet 
samt ur tidigare forskning. Studiens resultat har visat att partierna, enligt sina ideologier, 
konstruerar vad de anser att en flykting är. Partierna har ett antal synpunkter på vad som gör 
en människa till en flykting, vilka rättigheter skall gälla för den människan samt hur hon skall 
behandlas. Partierna uppvisar både likheter som skillnader sinsemellan.  

 

Nyckelord: partier, flyktingpolitik, flyktingar, EU: flyktingpolitik, mänskliga rättigheter 
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1 Inledning 
 
Omkring 50 miljoner människor är för närvarande på flykt inom eller utanför sina hemländers 
gränser, huvudsakligen på grund av de masskränkningar av mänskliga rättigheter som 
väpnade konflikter för med sig. 
 
Flyktingkatastrofer orsakade av konflikter i länder som Demokratiska republiken Kongo, 
Liberia och Afghanistan vittnar på ett mycket påtagligt sätt om detta. Människor flyr dock 
också från förtryck som inte har sin direkta orsak i väpnade konflikter, utan där den egna 
statsmakten inte tolererar någon opposition eller saknar förmåga eller vilja att skydda sina 
medborgare från kränkningar av mänskliga rättigheter, utförda av olika grupperingar 
(http://net11.amnesty.se/www/tema/flyktingar/omflyktingar, 27/10-06).  
 
Det stora flertalet av världens alla flyktingar befinner sig i grannländer till det egna landet 
eller räknas som internflyktingar, d.v.s. flyktingar inom sitt eget land. De länder som tar emot 
de flesta flyktingarna är inte världens mest välbärgade länder utan länder som själva är 
plågade av konflikter, fattigdom eller förtryck. Ett stort antal flyktingar befinner sig därför 
idag i länder som Iran, Pakistan, Sudan, Tanzania och Guinea 
(http://net11.amnesty.se/www/tema/flyktingar/omflyktingar, 27/10-06). DN har nyligen 
publicerad (21/10-06) en artikel om att fler än 750 000 irakier har tvingats lämna sina hem 
sedan den USA-ledda invasionen av landet i mars 2003. Varningen framförs av FN: s 
flyktingkommissariat UNHCR och bygger på beräkningar av FN-personal i Irak. De flesta är 
just internflyktingar – det vill säga att de har tagit sin tillflykt till andra delar av Irak – men 
varje månad flyr också tiotusentals utomlands. 
 
”Flyktingtillströmningen är ett hot mot det svenska samhället” är något man ofta får höra i 
samband med att flyktingars öde diskuteras i massmedia. De ämnen som berör flyktingar är 
aktuella och laddade teman; exempelvis om huruvida de skall tas emot i Sverige och i så fall, i 
vilket antal. Inget parti vill framstå som diskriminerande eller rasistiskt och svenskar vill 
gärna te sig som ett gott exempel för andra länder i Europa. När flykting hetsen var som värst 
i Danmark, framstod Sverige som ett exempel av humanitet. Men hur är det egentligen? Vad 
säger de olika partierna i sina partiprogram och förarbeten?  Nu i valtider blir partierna mer än 
vanligt medvetna om vilka signaler de sänder till flyktingar och vanliga svenskar. Därför är 
det särskilt intressant hur de utformar sina partiprogram och andra dokument, för att få så 
många väljare som möjligt, på samma gång som de behåller sin inställning till frågan.  
 
 
1.1 Syfte   
 
Syftet med den här studien är att analysera fem partiers partiprogram, valda motioner och 
debattartiklar, i fråga om deras inställning till flyktingpolitiken. De valda partierna är: 
Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de Gröna samt 
Socialdemokraterna. Det allmänna syftet är att öka kunskap och inblick i det centrala men 
även underliggande i vissa utvalda svenska partiers flyktingpolitik.  
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1.2 Frågeställningar 

1) Hur beskriver några svenska riksdagspartier sin flyktingpolitik med avseende på centrala 
aspekter, såsom vem som skall få asyl, på vilka villkor, uppehållstillstånd eller ej? 

2) Hur beskriver partierna sina tolkningar av några grundläggande perspektiv av EU: s 
flyktingpolitik? 
 
3) Vilka möjliga likheter respektive skillnader uppvisar de i avseende politiskt innehåll? 
 
 
1.3 Det sociala arbetet 
 
Det valda uppsatsämnet drar lite åt det statsvetenskapliga hållet men har stark förankring i det 
sociala fältet, då socionomer i sitt arbete ofta möter flyktingar, och kan ha nytta av att veta 
vilken flyktingpolitik Sveriges ledande partier bedriver och vad de egentligen menar med den. 
De politiska besluten påverkar direkt och indirekt det sociala arbetet, exempelvis genom 
lagar, fördelningspolitik och genom de attityder och värderingar som förmedlas till folket 
(Johansson, 1997, s. 41-54). ”Samhället är involverat, inte bara i människors brist på 
utbildning, arbete och bostäder utan också exempelvis i ett fall av barnmisshandel med dödlig 
utgång”, menar Lorenz i ”Socialt arbete i ett föränderligt Europa” (1996, s. 54). Ett begrepp 
som har skapats av samhället är t.ex. den åtskillnad man numera gör mellan ekonomiska 
flyktingar som ”bara vill ha ett bättre liv” och ”riktiga politiska flyktingar” (ibid., s. 158). 
Denna värdering mellan att vara en ekonomisk flykting och politisk flykting, kan 
reproduceras vidare på arbetsplatser där man arbetar med flyktingfrågor.  
 
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
 
I den här studien definieras begreppen så som följande: 
 
Asyl - (lat. asy´lum 'fristad', 'tillflyktsort'), det skydd som en stat ger inom sitt territorium eller 
på annan plats under dess jurisdiktion, t.ex. på ambassad eller krigsfartyg, till en person som 
söker detta skydd. Asyl har också använts som benämning på institution för vård och 
omhändertagande (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=119799). 
 
Flykting - regel person som lämnat sitt hemland och som inte kan återvända dit p.g.a. fruktan 
för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller 
politisk uppfattning. Denna definition återfinns i statuterna för FN: s flyktingkommissariat 
(UNHCR), i 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning, 1967 års protokoll 
om flyktingars rättsliga ställning samt i flertalet staters utlännings- eller flyktinglagstiftning. 
Samma definition ges även i utlänningslagen (1989:529). För denna kategori av flyktingar 
används ibland termen konventionsflykting  
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=171995). 
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Humanitet - sinne för medmänniskornas värdighet och grundläggande rättigheter som yttrar 
sig i medkänsla, medmänskligt uppträdande och dylikt  
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O185235). 
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Historik 
 
Svensk utlänningslagstiftnings historia går tillbaka till 1800-talet, men den första verkliga 
utlänningslagen trädde inte i kraft förrän 1928. Detta var egentligen enbart en ratificering av 
den ordning som då redan gällde. I slutet av 1930-talet stärktes det rättsliga skyddet för 
flyktingar bland annat genom att polisen inte längre fick direktavvisa den som påstod sig ha 
flytt på grund av politiska skäl.  
 
I 1954 års utlänningslag kom de första tydliga bestämmelserna om asyl. Dessa innebar att en 
flykting inte utan synnerliga skäl skulle få vägras asyl i Sverige. Lagen var gällande mellan 
1954 och 1980 men genomgick under denna tid en mängd förändringar för att anpassas till de 
förändrade omständigheterna i Sverige och omvärlden 
(http://net11.amnesty.se/www/tema/flyktingar/svenskflyktingpolitik, 27/10-06).   
 
Det var först i slutet av 1970-talet som alltfler flyktingar började söka sig till Sverige. Det 
ledde till en ny lagstiftning 1980 där flyktingdefinitionen från 1951 års flyktingkonvention 
inkluderades. Under 1980-talet kom utlänningslagstiftningen att ändras ett flertal gånger innan 
en ny lag antogs 1989. Även denna har blivit ändrad vid ett flertal tillfällen, framförallt genom 
en stor reform 1997 då bland annat begreppet "övriga skyddsbehövande" och en 
portalbestämmelse om barnets bästa infördes.  
 
Från och med den 31 mars 2006 ersattes den gamla utlänningslagen från 1989 med en ny 
utlänningslag (2005:716). Bland de viktigaste förändringarna kan särskilt nämnas att 
förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning nu även i svensk lag omfattas av 
flyktingdefinitionen (4 kap 1 §). Förändringen innebär att Sverige nu ansluter sig till den av 
FN: s Flyktingkommissariat (UNHCR) sedan länge rådande tolkning av Genèvekonvention 
om Flyktingars rättsliga ställning vilken skall vara utgångspunkt även för den svenska 
tolkningen av skyddsbehov. 
 
Till kategorin skyddsbehövande i övrigt (4 kap 2 §) räknas nu även personer som inte anför 
risk för individuell förföljelse men som på grund av en inre eller yttre väpnad konflikt eller 
andra svåra motsättning i hemlandet, är i behov av skydd. 
 
Begreppet "humanitära skäl" är borttaget i den nya lagen och ha ersatts med "synnerligen 
ömmande omständigheter" (5 kap 6 §). Vid denna bedömning skall särskilt beaktas personens 
hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. Regeringen har starkt 
betonat betydelsen av att frågor om behov av asyl eller skydd i övrigt, liksom andra 
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huvudgrunder, noggrant prövas innan frågan om tillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen 
ömmande omständigheter eventuellt prövas. 
 
Avvisnings- och utvisningsbeslut gäller i fyra år, även om en person har lämnat Sverige och 
sedan reser in på nytt. 
 
I och med den nya lagen finns en även ny ordning för hur ärenden överklagas. 
Migrationsverkets beslut överklagas till en av tre migrationsdomstolar som ligger i 
Stockholm, Göteborg och Malmö (14 kap 3 §). Migrationsdomstols beslut kan överklagas till 
Migrationsöverdomstolen (16 kap 9 §) där det dock krävs prövningstillstånd. Om inte 
prövningstillstånd meddelas står migrationsdomstolens beslut fast. Migrationsöverdomstolen 
ger prövningstillstånd till ärenden som är principiellt viktiga och som kan bli vägledande i det 
framtida beslutsfattandet hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna. När ett 
överklagande prövas av migrationsdomstol, möts Migrationsverket och den asylsökande som 
två parter. Domstolsprövningen inleds skriftligt men i asylärenden torde domstolen i de flesta, 
om inte alla fall, komplettera det material man fått in genom att kalla till en muntlig 
förhandling (http://net11.amnesty.se/www/tema/flyktingar/svenskflyktingpolitik, 27/10-06). 
 
Alla länder som är med i EU har skrivit under en s.k. Dublinkonvention, som undertecknades 
1990 i Dublin och trädde i kraft 1997. Sverige tillträdde konventionen efter EU-inträdet och 
konventionen trädde i kraft för Sveriges del 1997. Konventionen ersattes den 1 september 
2003 med en EU-förordning (nr 343/2003). Den kallas allmänt för "Dublin II-förordningen". 
De tio nya medlemsstaterna i Europeiska Unionen kommer att omfattas direkt av 
Dublinförordningen från inträdet i EU. Förordningens innehåll är även tillämpligt mot Norge 
och Island. 
 
Förordningen och konventionen garanterar att varje person som söker asyl i EU kommer att få 
sitt skyddsbehov gentemot hemlandet prövat i en av medlemsstaterna. Reglerna bygger på den 
s.k. första asyllandsprincipen som är en etablerad del av EU: s asylrätt. Principen innebär att 
en person som flyr från förföljelse i sitt hemland skall söka skydd i det första säkra land han 
eller hon kommer till. Dublinreglerna underlättar och förtydligar tillämpningen av denna 
princip. En medlemsstat kan vara ansvarig för att pröva asylansökan till exempel om den 
asylsökande har familjemedlemmar där, har fått visum dit, har rest in illegalt via den staten 
eller lämnat in sin första asylansökan där. 
 
Reglerna förhindrar att en person söker asyl i flera stater, eftersom asylansökan skall 
behandlas i en stat, som ansvarar för prövningen i sak. Om en person söker asyl i fler EU-
länder skickas den asylsökande normalt tillbaka till den ansvariga staten utan att en prövning 
av asylskälen görs i de andra staterna. Reglerna innebär ett formaliserat förfarande mellan 
medlemsstaterna, där en stat begär av en annan att denna skall ta tillbaka en asylsökande och 
där det finns formella tidsfrister för svarstiden. 
 
Dublinreglerna ger en medlemsstat en viss möjlighet att inte tillämpa ansvarsreglerna utan 
istället gå in i sakprövning av en persons asylskäl. Utrymmet för när man kan underlåta att 
tillämpa konventionens ansvarsbestämmelser fastställs i svensk praxis utifrån 
utlänningslagens regler. Innan en person kan avvisas från Sverige på grund av att ansvaret för 
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prövning av asylskälen ligger hos en annan medlemsstat, företas samma prövning som i alla 
asylärenden (www.regeringen.se/sb/d/2669/a/19733, 4/11-06). 
 
 
2.2 Tidigare forskning 

Nedan redogörs för ett urval av några böcker/forskningsrapporter inom ämnesområdet. 
Genom ett antal sökord som beskrivs i metoddelen kom studiens författare till det här urvalet. 
Urvalet är ganska begränsat då det inte finns någon omfattande forskning på området.  

På den internationella arenan hittar man Linda Briskman`s och Sarah Cemlyn`s 
forskningsrapport, ”Reclaiming humanity for asylum-seekers, a social work response” 
(2005). Författarna börjar sin forskningsrapport med att efterlysa ”människokärlek” i socialt 
arbete, ett begrepp som helt och hållet försvunnit både från litteraturen inom ämnet och ute i 
praktiken. I och med att flyktingtillströmningen ökar över hela världen måste socialarbetarna 
ställa sig på den ena eller andra sidan och bestämma sig, på vilket sätt socialt arbete skall 
bedrivas med dessa människor, som är i störst behov av hjälp.  
 
Författarna är kritiska mot det faktum att många av världens fattigaste länder hyser ett 
oproportionerligt högt antal flyktingar i förhållande till de rika länderna och analyserar vidare 
Australiens och Storbritanniens flyktingpolitik, från det senaste decenniet och vilka 
konsekvenser den har fått för de asylsökande. De ställer sig kritiska till båda länders 
flyktingpolitik och det hårdnade klimatet i samhället gentemot asylsökande på samma gång 
som man proklamerar mångkulturalism och antirasism. Australien har bl.a. blivit känd för sitt 
långtidsanvändande av interneringsläger och militära ingrepp mot ”båt fångar”. Storbritannien 
har på liknade sitt börjat använda sig av flyktingläger i en större utsträckning och har på 
sistone meddelat att flyktingstatus bara kommer gälla temporärt. Den senaste tidens händelser, 
som terrorattacken 11 september och Bali bombningen 2002, har lämnat avtryck på både 
Australien som Storbritannien i form av en långtgående främlingsfientlighet och rasism.  
 
Briskman och Cemlyn menar att internering står i motsats till det sociala arbetets värderingar 
om humanitet och åsidosätter internationella förpliktelser. När flyktingarna väl lämnar 
fånglägren väntar inte någon ljus tillvaro. Om en asylsökande korsar Australiens gräns utan 
ett giltigt visum, får han/hon ett temporärt ”skyddsvisum” som omöjliggör 
familjeåterförening, språkundervisning etc. Storbritannien har man på samma sätt vägrat att 
ge sociala förmåner åt dem som inte ansökte om asyl redan vid gränsen och fortfarande är 
betalt arbete inte tillåtet för asylsökande. 
 
Den slutsats som författarna kommer fram till är att socialt arbete i förhållande till flyktingar 
utövas på olika sätt; från en byråkratisk stil, till att agera advokater åt asylsökande. Vad 
forskningsrapportens författare efterlyser, är att socialarbetarna antar en mer enhetlig 
inställning till asylsökande och att socialarbetare/socionomer borde ta tillfället i akt och 
fördöma den nationella hållning och metoder som tillämpas gentemot flyktingar om den 
strider mot yrkets uppdrag.   
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Inom den svenska litteraturen har Sanna Vestins: ”Flyktingboken – från Duvemåla till Fort 
Europa” (2002), varit flitigt använd som handbok inom flyktingrörelsen. Som Sanna Vestin 
själv skriver in sin inledning, är hennes bok inte en rättvis betraktelse av det svenska 
samhället, då den bara behandlar svensk flyktingpolitik från de misstroddas sida. Författaren 
beskriver de verkliga villkoren för människor på flykt – genom personliga intervjuer, 
fallbeskrivningar och avslöjande referat ur myndigheternas handlingar. Läsaren får möta en 
rad människor som har drivits iväg hemifrån på grund av andras övervåld.  
 
Vestin ger en inblick i hur människor i påtvingad eller vald landsflykt, bedöms och bemöts av 
svenska myndigheter. Hon poängterar att ansvaret för det hårdnade klimatet i samhället och 
de skandaler, stämningarna i samhället har framkallat främst ligger hos den svenska 
regeringen och inte hos Migrationsverket.  
 
Författaren ger också en kort beskrivning av den europeiska flyktingpolitiken och hur den 
alltmer har börjat likna ett ”fort” mot omvärlden, genom en rad av lagar och paragrafer, som 
gör det näst intill omöjligt för flyktingar, att komma in i Europa på ett legalt sätt.  ”På 70-talet 
betraktades flyktingar som hotade människor som vi måste skydda. Nu betraktas flyktingar 
som ett hot som vi måste skydda oss emot” (s.142). Detta får konsekvenser när EU utformar 
sin gemensamma politik. Om flyktingar ses som ett hot kommer alla länder att försöka slippa 
att ta hand om dem. Det är just vad Vestin menar händer i Europa. Fortfarande tas de flesta 
beslut som rör flyktingpolitiken helt på nationell basis. Ett undantag är 
Schengenkonventionen som exempelvis innehåller gemensamma visumregler och 
transportörsansvar. Ett annat undantag är Dublinkonventionen som Vestin är väldigt kritisk 
mot. Hon anser att den bygger på att det land som utfärdar visum eller släpper in flyktingen 
utan papper, skall straffas med att ta hand om denne och att det även åligger en stor risk för att 
familjer splittras. Sanna Vestin tycker att flyktingarna själva borde få bestämma vilket land de 
skall komma till.  
 
Vidare beskriver författaren att många EU-länder har kommit att definiera vissa 
utomeuropeiska länder som "säkert tredje land", det vill säga länder till vilka flyktingar kan 
sändas tillbaka. Principen bygger på antagandet att det är bättre att flyktingar vistas i länder 
nära sina hemländer, så att de lättare kan återvända när hotet försvunnit. EU skall ge stöd åt 
dessa säkra länder i gengäld mot att de tar emot flyktingar. Vestin anser dock att det är ett sätt 
för EU att tvinga fattigare länder att ta emot flyktingar som Europa inte vill ha. Frågan om 
inte något land då riskerar att överhopas av flyktingar avfärdar hon helt. Hon tycker att det 
tvärtom skulle underlätta en jämn fördelning, då det ju är länderna i EU: s ytterområden som 
får ta emot många flyktingar, i dagens läge.  
 
Sanna Vestin fortsätter på temat i sin andra bok – ”Flyktingfällan” (2005). I den reder hon ut 
hur det går till när människor som flytt från terror tvingas bli fuskare och hamnar i en rättslös 
tillvaro som gömda eller utvisade. Det är detta som författaren menar är flyktingfällan. I det 
nya Europa har papperslösa blivit den nya underklassen där asylproceduren har förvandlats 
till utvisningsprocedur. Författaren belyser de dramatiska förändringarna som har skett inom 
flyktingpolitiken under 2000-talets första år. Boken innehåller även utdrag ur den nya 
Utlänningslagen med förklaringar och kommentarer. 
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Wilhelm Agrell, ”De omänskliga rättigheterna – Bokslut över en FN - deklaration” (1998), 
väljer att granska FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, ur perspektivet 
av några händelser från det senaste decenniet, som skakade om världen. Han tittar närmare på 
bl.a. Srebrenica, Somalia, Algeriet, Rwanda och Irak; på övergreppen, fördrivningspolitiken, 
folkmordet och terrorn. Han beskriver å ena sidan människorätts- och hjälporganisationers 
insatser och blottlägger å andra sidan regeringars och internationella organs systematiska 
åsidosättanden av mänskliga rättigheter.  
 
Författaren ställer sig kritisk till själva FN-deklarationen och menar att den har brister på flera 
punkter. Bl.a. nämns inte kvinnors rättigheter annat än rättigheten att ingå äktenskap och 
minoriteter nämns inte överhuvudtaget. Det största problemet ligger dock i det faktum att 
deklarationen inte är konventionstext, och alltså inte är juridiskt bindande.  Trots kritiken mot 
deklarationen, vägrar Agrell att betrakta de upprepade brotten mot de mänskliga rättigheterna 
som enskilda beklagansvärda händelser. Tvärtemot uppmanar han makthavarna att sätta de 
mänskliga rättigheterna före statsnyttan. 
 
När det gäller analys av partiprogram har vi främst Boréus med sin ”Högervåg - Nyliberalism 
och kampen om språket i svensk offentlig debatt, 1969-1989”. Avhandlingen har som avsikt 
att undersöka hur högerns ideologiskifte från konservatism till nyliberalism utvecklades och 
studerar huruvida nyliberalismen har fått en ledande ställning. Boréus granskar politiska 
program och hur politiska termer används inom olika ideologier. Han kommer fram till att 
termerna används olika inom olika partier, på ett sådant sätt att det skall stämma överens med 
de åsikter partierna vill framhäva. Viktigt i undersökningen är språkets betydelse. Han menar 
att språket ibland manipulerar oss och att partierna kan välja vilka begrepp de tar med, så att 
de passar in i deras ideologi, medan andra begrepp utesluts.  
 
I en internationell studie (Lave & Garry, Estimating policy positions from political texts, 
1999) baseras delar av undersökningen på en innehållsanalys av partiprogram. Den har för 
avsikt att studera europeiska partiers åsiktspositioner. Studien är strikt kvantitativ, baserad på 
att räkna ord som förs in i ett speciellt kodschema. Resultatet visar att olika partier använder 
samma begrepp olika mycket beroende på partiets ideologiska hemmahörande.  
 
Både den europeiska flyktingpolitiken som den svenska flyktingpolitiken baseras till största 
del på FN- deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN: s flyktingkonvention från 
1951. Den svenska utlänningslagen har sin grund däri och därför anser uppsatsens författare 
att även den borde tas med som en del av tidigare forskning. Genèvekonventionen definierar 
begreppet flykting. En flykting är någon som riskerar förföljelse på grund av sin ras, religion, 
ursprung eller sina politiska åsikter. Enligt Genèvekonventionen utgör flyktingskäl grund för 
att bevilja asyl eftersom en flykting inte får avvisas till ett land där flyktingen riskerar att bli 
förföljd. Många länder ger även andra än flyktingar skydd genom det som kallas alternativt 
skydd eller av humanitära skäl. 
 
Alternativt skydd kan till exempel ges när någon flyr från krig. Humanitära skäl beror på den 
skyddssökande personens direkta situation, som till exempel svår sjukdom. När det gäller 
flyktingskäl så har de flesta länderna inom EU samma regler utifrån Genèvekonventionen. 

                                                                                                          Handledare: Tore Svendsén 
                                                                                                                                      HT - 2006  



STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
C-uppsats 
 

                                                                                                               Agnieszka Skibicka, S7a 
                                                                                                          Kursansvarig: Sam Larsson  

11

Reglerna kring alternativt skydd och humanitära skäl kan dock skilja sig mellan de olika 
länderna (www.riksdagen.se, 22/5-06).  
 
En aspekt av de mänskliga rättigheterna är barnens rättigheter. I Sverige är det t.o.m. lag på 
att barnets perspektiv alltid i alla lägen skall tas med. FN: s generalförsamling antog, år 1989 
konventionen om barnets rättigheter – även kallad Barnkonventionen. I och med upprättandet 
av konventionen fastslogs att barnets rättigheter är universella, att barn har egna rättigheter 
och människovärde, men också att barn har speciella behov av skydd och stöd. 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och den bärande tanken är principen om barnets 
bästa. Här läggs stor vikt vid barnets grundläggande behov, inte minst rätten till hälsovård. En 
nyckelmening som togs med efter ett förslag från UNICEF lyder: ”Konventionsstaterna skall 
till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling” (artikel 6.2).  
 
Barnkonventionen är den FN-konvention som flest länder anslutit sig till. Idag har 192 stater 
ratificerat (bundit sig till) konventionen. Endast USA och Somalia kvarstår. I Sverige beslöt 
riksdagen om ratificering år 1990. Genom ratificeringen har länderna förbundit sig att 
garantera att konventionens alla artiklar efterlevs i praktiken, något som kräver ständig 
kontroll i de olika länderna.  
 
Barnkonventionen är en del av den internationella rätten, men är vad jurister brukar kalla en 
”mjuk lag”. Kränkningar av den kan inte tas upp i en internationell domstol, utan lagen 
handlar mer om att utveckla en moraluppfattning om hur barn skall behandlas (www.rb.se, 
15/11-06).  
 
 
2.3 Teoretiska analysverktyg 
 
Den här studien kommer att analyseras ur främst ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
Författaren anser att den här teorin är bra lämpat för att se hur partierna konstruerar sina 
program, vilka ordval de väljer och hur man kan tolka det de säger. Socialkonstruktionism 
består av fyra grunddrag som var och en beskriver olika konstruktioner som mer eller mindre 
styr hur vi uppfattar världen och språket. Vidare kommer analysen att ske utifrån begrepp som 
humanitet och makt. 
 
 
2.4 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är en teori om hur vi ser på och förstår världen och oss själva. 
Utgångspunkten är att vår sociala värld, liksom all vår kunskap om densamma, skapas i 
kommunikation och interaktionen mellan människor.  

Enligt Burr (1995) finns det fyra grunddrag som definierar socialkonstruktionismen. Det 
första är en kritisk inställning till självklar kunskap. Burr menar att den fysiska och materiella 
världen existerar men den äger ingen betydelse i sig själv. Mening får den först när vi 
tillskriver den sådan. Det innebär att olika fenomen och ting har olika betydelse för olika 
människor. I praktiken betyder det att vi måste skilja mellan verkligheten och vår berättelse 
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om den. Som socialarbetare handlar detta följaktligen om att t.ex. skilja mellan vad som är 
den egna berättelsen om klienten och själva klienten. Beskrivningar, bedömningar och 
diagnoser är aldrig fristående från den som gör dem (Bateson, 2000). På samma sätt kan 
beskrivningar av flyktingpolitiken aldrig vara fristående från makthavarna som gör dem. 
 
Det andra grunddraget är att vår uppfattning om världen är kulturellt och historiskt specifikt. 
Hur vi uppfattar världen är beroende på vilken tid och kultur vi lever i men också beroende av 
vår historiska och kulturella position (Burr, 1995). Wetherell och Maybin (i Stevens, 1998) tar 
upp ett exempel på hur en kvinna som är född i USA men av japanska föräldrar, konstruerar 
om sin syn på sig själ och sin omgivning. Hon arbetar en tid i Japan och upptäcker att 
japanerna har en färdig konstruerad bild av henne som japan medan hon själv har en 
konstruerad bild av sig själv som amerikan. Detta skapar missförstånd och många oklarheter 
parterna emellan. Kvinnan i berättelsen finner det svårt att fortsätta denna period i Japan om 
hon inte konstruerar om synen på sig själv och synen på omgivning. Hon konstruerar ett 
”japanskt jag” där hon så småningom identifierar sig mer som japan än amerikan och hon 
konstruerar ett ”amerikanskt jag” där identifieringen blir som amerikansk kvinna. 
 
Beroende på var och hur vi lever, har vi också en bestämd uppfattning om vad en flykting är. 
Denna uppfattning speglas i samhället och hos beslutsfattarna som utformar sin flyktingpolitik 
på det sätt att bara vissa kan antas vara flyktingar, till exempel beroende på hur de har kommit 
in i landet och vad de flyr från. 
 
För det tredje innebär socialkonstruktionism att kunskapen skapas eller konstrueras genom 
interaktionen mellan människor i den sociala tillvaron. Sista grunddraget handlar om att hur vi 
ser på världen, påverkar också hur vi handlar. Burr illustrerar detta med synen på alkoholism 
och alkoholister. En etablerad uppfattning från förr i tiden, var att alkoholister var ansvariga 
för sitt beteende och därmed också skulle ha skulden för det. Fängelse var inte ovanligt för 
alkoholism. Numera betraktas alkoholism i mycket större utsträckning som en sjukdom och 
ett drogberoende, på vilket följer att den enskilde individen inte kan ta hela skulden på sig. 
Vård och behandling blir då den mest passande konsekvensen. På detta sätt kan man se att 
konstruktionen av världen styr hur vi handlar (Burr, 1995).  
 
Payne (1997) redogör för hur människan växer upp i en socialisation där diverse aktiviteter 
utförs varje dag; vi handlar, arbetar o.s.v. och därmed skapar gemensamma antaganden om 
hur saker och ting är, hur de skall göras och hur de fungerar (Payne 1997, s. 21-21). Även hur 
vi beter oss och förväntas tänka, agera etc. grundar sig på de sociala konventioner som i sin 
tur grundar sig på en gemensam ”kunskap” (Wetherell & Maybin, i Stevens, 1998). Om man 
utgår från att många individer i samhället är överens om hur flyktingar generellt bör uppfattas 
och uttrycka sig, har man därmed också institutionaliserat dessa konventioner om hur t.ex. 
flyktingar förväntas agera i mötet med svenska myndigheter.   
 
Socialkonstruktionism anser även att det sätt som människor tänker på, de kategorier och 
koncept som skapar mening för dem, stammar ur språket de använder. Språket används inte 
bara beskrivande utan också för att skapa och göra. Världen skapas i det språk vi använder. 
Makten och kraften att förändra och förändras, att utveckla och utvecklas ligger alltså i 
samtalen och språkets användning (Burr, 1995).  
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2.5 Humanitet och makt 
 
Humanitet och makt går hand i hand då de som sitter vid makten har också ett stort ansvar att 
vara humana, då det är dessa personer som har det yttersta ansvaret för de ”svagaste”.  
 
I en debattartikel skriven av den nye migrationsministern Tobias Billström (DN, 19/10-06) 
”Migrationspolitik för rättssäkerhet, humanitet och arbete”, kan man läsa att ”Sverige skall 
ha en human (författarens kursivering) flyktingpolitik och vara en fristad för dem som flyr 
undan förföljelse och förtryck”. Vidare skall ”mottagandet vara humant och värdigt”.  
 
Läkare utan Gränser (23/11-04) definierar humanitär som ju kommer från ordet humanitet 
som: "att vara humanitär handlar inte om att vinna folkets hjärtan och hjärnor. Det handlar 
inte om att påtvinga någon ett politiskt eller kulturellt system, vare sig det är bra eller dåligt. 
Och det handlar inte om att vinna krig eller ens om att skapa fred. Att vara humanitär är en 
människans instinktiva och praktiska gensvar på en annan människas lidande. Det är en 
opolitisk handling och per definition en civil handling."  I begreppsförklaringen kan man se 
att humanitet betyder respekt för människors grundläggande rättigheter och vilka dessa är, har 
stadgats i FN – deklarationen samt Genèvekonventionen. 
 
Med makt menas här den makt som utövas av staten mot de enskilda individerna. Så snart en 
persons handlingar påverkar andras intressen faller den under samhällets befogenhet menar JS 
Mill (Hallberg m.fl. 178). Han formulerar en frihetsprincip för var statens gräns bör gå; 
samhällelig inblandning i individens frihet är endast berättigad när en handling berör andra 
människor samt skadar eller förorättar dessa, oavsett om handlingen är avsiktlig eller inte. 
Statens regleringsmakt skall begränsas så mycket som möjligt och staten skall vara skarpt 
avgränsad från det övriga samhället. Mill varnade för att staternas makt höll på att växa på 
individens bekostnad och skapade ”en förvuxen stat”. I förvuxna stater samlas alla de 
intelligentaste och dugligaste i en byråkrati, byråkratin blir ett mål i sig, initiativkraften 
försvinner och staten förmår inte ta hänsyn till folkets intressen – friheten beskärs. Med 
existerande skillnader i inkomst, ägande, traditioner, normer, ras, kön, information och 
utbildning blir regler som rakt av är ”lika för alla” regler de som cementerar grundläggande 
ojämlikheter i maktfördelning skriver Hallberg, Jansson & Mörkenstam (Elva texter i politisk 
teori, 2001).  
 
I ”Maktens (o) lika förklädnader” beskriver Ålund (2003) ett liknande fenomen, där samhället 
inkluderar och exkluderar vissa medborgare med hjälp av politisk uteslutning av fångar, 
allmän diskriminering som ofta drabbar kvinnor etc.  
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3 Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Den metod som är bäst lämpad för den här sortens analys, är enligt uppsatsen författare, en 
kvalitativ textanalys av typen innehållslig idéanalys. Den kvalitativa metodens utgångspunkt 
är att textens helhet är något mer än summan av dess delar. Innehållslig idéanalys lämpar sig 
för att kritiskt och noggrant granska innehållet i texter, för att finna exempelvis dolda budskap 
eller urskilja idéer inom en viss debatt, ett politikområde eller ett visst parti (Bergström & 
Boréus, 2005, s. 155). En tes kommer ofta i uttryck på ett för alla synbart sätt i exempelvis 
partiprogrammen men under detta synliga plan finns ofta ett djupare plan som inte är lika 
tydligt. Precis som i annan forskning börjar textanalyser med ett antal forskningsfrågor som 
man ställer till textmaterialet (ibid., s. 155-159). 
 
Studiens underlag görs av partiprogram, motioner och debattartiklar av fem partier som 
kandiderar till Sveriges riksdag. Författaren har systematiskt läst dessa dokument och tolkat 
och analyserat hur dessa partier beskriver sin flyktingpolitik. Syftet har varit att hitta de 
stycken och begrepp som på något sätt berör flyktingpolitiken Dessa har främst letats efter 
under rubriken flyktingpolitik i dokumenten. Uppsatsen kommer ha en fenomenologisk ansats 
med vilken författaren ska fokusera på hur partierna själva beskriver sin flyktingpolitik. Detta 
kommer att mynna ut i en hermeneutisk analys utifrån socialkonstruktionism och begrepp 
som humanitet och makt.  
 
 
3.2 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Författaren bedömer den hermeneutiska cirkeln vara lämplig för att kunna analysera en text 
genom en innehållslig idéanalys. Inom hermeneutiken menar man att de enskilda delarna i en 
text är beroende på helheten och tvärtom (Kvale, 1997, s. 50). Med hjälp av den s.k. 
hermeneutiska cirkeln kommer författaren att analysera alla de olika delteman både var för sig 
och som en helhet. Det handlar om att man skall se till helheten och tolka delarna utifrån 
denna helhet, för att sedan använda den kunskapen man fått genom att studera delarna och 
med den kunskap som stöd, gå tillbaka till helheten för att söka förstå den djupare. Genom att 
analysera valda delar kan helheten således få en annan mening och tvärtom kan helheten ses 
på ett annat sätt om man analyserar valda delar. Partiernas utsagor kan få en helt annan klang 
om man ser dem i ljuset av deras hela politik, på samma sätt som helheten kan få en annan 
innebörd om man tittar närmare på valda citat.   
 
Det författaren kommer att försöka förstå är hur partierna beskriver sin flyktingpolitik utifrån 
valda teman som följer frågeställningarna. De teman författaren har kan ses som delar av 
textens helhet och de kommer därför även analyseras både för sig och i kontext till helheten.  
Som författare kan man aldrig vara helt objektiv; ens egen förförståelse och bakgrund 
kommer alltid färga slutresultatet och därför är det viktigt att medvetandegöra för sig själv, 
vilka dessa är. Genom att göra det kan man ändå skapa bra förutsättningar för en god 
forskning. I och med att varje individ gör sin egna individuella tolkning tillförs något nytt till 
den totala kunskapsmassan (Kvale, 1997, s. 64-66, 190-195).  
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Socialkonstruktionism, som är det främsta analysverktyget i denna studie, gör inte anspråk på 
att en gång för alla klargöra hur det faktiskt ligger till. Istället vill den synliggöra strukturer 
som finns i vår gemensamt konstruerade verklighet, för att på så sätt skapa förståelse och 
kunskap om hur världen konstrueras och vad det får konsekvenser.  
 
 
3.3 Förförståelse  
 
Uppsatsen författare är inte politiskt aktiv eller medlem i något politiskt parti, ändock politiskt 
intresserad. När det gäller den allmänna inställningen till flyktingpolitik och mänskliga 
rättigheter kan man anta att författaren är färgad av sin praktik på Röda Korsets avdelning - 
Folkrätt och Flykting och den kritiken mot svensk flyktingpolitik och Migrationsverket hon 
mötte där. Eftersom författaren själv har familjeerfarenheter av flyktingskap har dessa 
självklart färgat hennes syn på flyktingpolitiken och flyktingar. Detta tillsammans med att 
författaren anser att FN-deklarationen bör ligga till grund i allt beslutsfattande, gör att 
författaren ställer sig kritiskt till det hårdnade klimatet i samhället. En så stor objektivitet som 
möjligt har ändock självklart eftersträvats.    
 
Man kan inte bortse från att dessa uppfattningar kan ha påverkat undersökningen men 
författaren har gjort allt för att undvika detta, genom att diskutera under hela uppsatsen, för att 
på så sätt synliggöra sina egna förutfattade meningar. Detta ökar sannolikheten att upptäcka 
eventuella feltolkningar eller för hastigt dragna slutsatser. Samtidigt måste förförståelsen ses 
som en tillgång, då den hjälper författaren att förstå och analysera texterna.  
 
 
3.4 Urval och litteratursökning  

Urval 

I studiens första skede försökte författaren ringa in sitt intresseområde. Denna var flyktingar 
kombinerat med politik och då tycktes partiprogram vara de mest relevanta. Partiprogrammen 
är lättillgängliga och ger en allmän överblick över partiernas tankar och ståndpunkter. Vidare 
anges även i partiprogrammen hur deras visioner och idéer skall omsättas i praktiken. De 
utgör också ett bra underlag för hur partierna uppfattas. Efter en genomläsning upptäckte 
författaren ganska fort att partiprogrammen inte var tillräckliga för att få svar på 
frågeställningarna. I partiprogrammen ges bara en mycket kort överblick över ett partis 
flyktingpolitik och inte alla partier kan ens presentera det. Då kontaktades respektive partiers 
representant, via e-post med en förfrågning om att få mer information. Efter en tids sökande 
och läsande ringades de mest relevanta dokumenten in som kunde anses vara representativa 
för partiet som helhet. Studien har begränsats till att omfatta partiprogram, motioner och 
debattartiklar av ett antal partier som har kandiderat till Svensk Riksdag år 2006. Dessa partier 
är: Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och 
Kristdemokraterna.  
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Studies syfte är att titta på hur olika partier beskriver sin flyktingpolitik med avseende på vem 
som skall få asyl, på vilka villkor, vem som skall få uppehållstillstånd osv. För att komma 
fram till dessa frågeställningar användes en abduktiv metod, som är en blandning av induktion 
och deduktion, och som innebär att man både utgår från data och utifrån teorierna i sökandet 
efter kunskapen (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2004). Den metoden ansågs mest lämplig för 
att besvara frågeställningarna, eftersom den inte begränsar författaren till att antingen välja ut 
ett antal teorier och leta efter lämplig data, eller välja ut data och sedan applicera ett antal 
teorier på den i efterhand. För att kunna välja ut de centrala frågeställningarna, behövdes först 
en genomläsning av materialet, på samma gång som författaren ringade in de för henne mest 
centrala delarna av flyktingpolitiken i dagens Sverige. Med den abduktiva metoden skedde en 
växelverkan mellan data och teorier. Vissa teman upprepades i alla partiers dokument och 
därför ansågs de som de mest viktigaste, på samma gång som författaren ville få svar på vissa 
frågor. 
 
Utrymmet medger inte att alla partier behandlas och därför har av utrymmesskäl bara fem 
svenska riksdagspartier tagits med. Att Moderata Samlingspartiet och Socialdemokraterna 
skulle vara med, är uppenbart då de är de två största partierna. Med det här urvalet som gjort 
nu, representeras dessutom både högern och vänstern.  
 
 
Litteratursökning 
 
Författaren har i denna studie valt att begränsa urvalet till endast forskningsmaterial. 
Datainsamlingen har skett på så sätt att författaren har inhämtat de valda partiernas 
partiprogram och valda motioner och debattartiklar. Inhämtningen skedde genom att söka på 
respektive partis hemsidor, samt via kontakt med e-post. Författaren kontaktade alla partier 
med en förfrågan om de kunde skicka relevanta länkar eller dokument angående sin 
flyktingpolitik. Sökningen begränsades till det material som finns tillgängligt på partiernas 
hemsidor eller på Sveriges Riksdags forna Rixlex.  
 
Vidare sökte författaren efter relevant litteratur i ämnet, i databaser, i böcker och i sökmotorer 
som www.google.se och www.google.com, med sökord som flyktingpolitik, svensk 
flyktingpolitik, flyktingar, EU: flyktingpolitik, asyl, mänskliga rättigheter, humanitet, makt 
partiprogram, textanalys, political parties osv. Det här ledde till ett antal artiklar och böcker i 
ämnet som bl.a. presenteras i under rubriken tidigare forskning. Den mest användbara 
databasen i litteratursökningen har varit Social Services Abstracts, där författaren sökte med 
sökord som refugee politics, political parties, refugees etc. Av det begränsade antalet träffar, 
runt 20 stycken, valdes en forskningsrapport ut som den mest relevanta.  
 
Som underlag till denna forskning, har grundlitteraturen legat. Grundlitteraturen består av 
litteratur som på något sätt anknyter till temat och som har de mest relevanta hjälpmedel för 
att kunna genomföra en sådan studie.  
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3.5 Dataanalys 
 
Dataanalysen kommer att utföras genom meningskategorisering (Kvale, 1997, s.178-179) via 
tematisering av materialet som innebär texten kodas i kategorier för att göra den mer 
hanterlig. De teman som har valts bygger på uppsättningen av frågeställningar och dessa är 
följande:  
 
Tema 1 – Vem skall få asyl 
Tema 2 – På vilka villkor 
Tema 3 – Uppehållstillstånd 
Tema 4 – Tolkningar av EU: s flyktingpolitik 
 
Tema 1 syftar till att undersöka hur partierna förklarar vem som skall få asyl; kvotflyktingar, 
bara människor från tredje länder? osv. Tema 2 behandlar på vilka villkor det skall ske; skall 
man ha ett arbete, lära sig svenska? Etc. Tema 3 skall undersöka om partierna är villiga att ge 
uppehållstillstånd och i så fall permanent eller bara begränsat. Tema 4 behandlar slutligen hur 
partierna tolkar EU: s flyktingpolitik. 
 
Vidare skall meningstolkning användas via vetenskapsfilosofi och teori. Meningstolkning 
syftar till att försöka skapa en djupare innebörd av empirin genom att både se det 
karaktäristiska men även det dolda i en text (Ibid., s. 182). Författaren anser att ett sådant 
tillvägagångssätt är lämpligt för den typen av teori som författaren har valt och för att få fram 
på vilket sätt partierna är lika eller skiljer sig åt. 
 
 
3.6 Validitet 
 
Validiteten handlar om man undersöker det man avser att undersöka (Kvale, 1997, s. 215). 
Genom att undersöka partiernas syn på sin egen flyktingpolitik via deras egna dokument, 
anser författaren att hon kommer att studera det hon avser att undersöka. Innehållslig 
idéanalys, som betyder att man analyserar idéer och intentioner hos aktören, är en metod som 
ger svar på frågeställningarna. Författaren anser att det är möjligt att genom bearbetning av 
det material som hon har fått fram, kunna få valida svar.  
 
En viktig del av validitetsfrågan är huruvida man kan följa studien steg för steg och se vad 
författaren själv står för och vad informanterna står för. Detta uppnås bäst genom att återge 
täta citat i resultatdelen, så att läsaren skall få god tillgång till det material som analysen 
grundar sig på och kunna se vad som är författarens egna kommentarer och vad empirin 
svarar för (Patton, 1990), vilket författaren anser att hon gjort. Vidare ökar validiteten om 
många datakällor pekar mot en och samma tolkning och utesluter andra (Ruth, 1991). Detta 
uppnås bäst genom att ställa sina egna resultat och reflektioner mot tidigare forskning i ämnet 
och se om man får liknande svar.    
 
Genom att ha väl avgränsade frågeställningar har studiens författare försäkrat sig om att bara 
leta efter citat som skulle ge svar på dessa och på så sätt begränsat sig till att bara studera 
flyktingpolitik och inget annat. Däremot kan inte författaren validera sina resultat på samma 
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sätt om detta vore en kvalitativ studie. Studiens författare kan inte fråga partierna om hon har 
uppfattat dem rätt. 
 
 
3.7 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten handlar om i hur stor utsträckning materialet är tillförlitligt, vilket hör samman 
med vilken datainsamling man valt (Kvale, 1997, s. 167) och om forskaren har de rätta 
förutsättningarna att uppfatta alla de relevanta kvaliteterna i de fenomenen som hon ger sig in 
på att studera. Den egna förförståelsen är av största vikt och kan sätta käppar i hjulet för att få 
ett reliabelt resultat. Studiens författare har varit medveten om detta och försökt att vara så 
objektiv som möjligt genom att synliggöra sin förförståelse. På samma gång kan 
förförståelsen hjälpa forskaren att komma närmare det man undersöker och bättre förstå vilka 
kvaliteter undersökningssubjektet kommunicerar till henne.  Den här studien är en kvalitativ 
textanalys vilket ökar reliabiliteten då bara redan existerande skrivna dokument har använts, 
vilket innebär att författaren inte har haft möjlighet att färga en eventuell intervjuperson i 
någon riktning. Genom att ha ett antal ledande frågeställningar kan författaren komma in på 
djupet i det som avses att undersöka, vilket författaren anser sig ha i den här studien (Ruth, 
1991). 
 
Detta leder in oss på en annan viktig aspekt av reliabilitetsfråga som innebär om problemet är 
preciserat, så att man undersöker exakt det man avser att undersöka. Har man det, inriktas 
datasökningen bara på vissa områden och möjligheten att kunna iaktta fenomenen i all dess 
rikedom ökar, då det som skall iakttas åtminstone grovt sett är identifierat. På så sätt kan man 
rikta uppmärksamheten mot det som är väsentligt. Genom att ha en antal väldefinierade 
frågeställningar tycker författaren att hon kan fånga upp det mest väsentliga (Ruth, 1991).  
 
 
3.8 Studiens avgränsningar 
 
Det faktum att författaren kommer exkludera ett par partier som kandiderar till svensk riksdag 
är en felkälla i sig, då dessa partier aldrig får komma till tals och på så sätt en snedvridning 
kan ske. Hade Folkpartiet och Vänsterpartiet fått komma till tals, hade man kunnat få ett 
djupare jämförande perspektiv på de resterande partierna. Många andra partier kandiderar 
även till Sveriges riksdag som t.ex. Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. 
Förklaringen till varför dessa exkluderades är att de inte är tillräckligt stora och inte är lika 
kända och etablerade.  
 
Vidare måste man se till det faktum att författaren själv har valt ut de motioner och 
debattartiklar som används i den här studien. Hade ett annat urval gjorts, kan man tänka sig ett 
annat resultat. Orsaken till varför dessa dokument valdes dock ut och inte andra, är att dessa 
bäst besvarar författarens frågeställningar. Eftersom en abduktiv metod användes har 
frågeställningarna och teorierna växts fram samtidigt. De frågeställningar som här används 
kan ses som de som bäst belyser de centrala aspekterna av Sveriges flyktingpolitik.  
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4 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån de fyra valda teman som tidigare redogjorts 
för i metod delen. Efter varje tema görs en kort sammanfattning av den information som 
framkommit.   
 
 
4.1 Presentation av partiprogrammen/motioner/debattartiklar 
 
De olika partiprogrammen ser olika ut när det gäller utformning och benämning. Här kallas de 
båda för partiprogram då det är den vanligaste tituleringen, även om vissa normalt heter 
idéprogram eller principprogram. I och med partiernas olika inriktning lägger de olika 
tyngdpunkt på flyktingpolitiken. I den här studien har två partiers partiprogram tagits med 
eftersom de anses relevanta för den här studien. Centerpartiet hade ingenting om 
flyktingpolitiken i sitt partiprogram medan Miljöpartiets och Moderata Samlinspartiets 
partiprogram inte var relevanta för den här studien. För att få rik information om 
flyktingpolitiken fick författaren gå till andra dokument som t.ex. motioner. Vissa partier 
kommer att dominera mer än andra partier i resultat- och analysdelen samt i den 
sammanfattande diskussionen, just på grund av detta. Eftersom Socialdemokraterna har varit 
det styrande partiet i Sverige under de senaste tolv åren, har deras flyktingpolitik varit den 
ledande och också på vilken utlänningslagen till största del bygger på och därför har det varit 
svårt att få fram dokument som bäst skulle sammanfatta deras flyktingpolitik. 
 
Socialdemokraternas (S) partiprogram (38 sidor) antogs vid partikongressen i november år 
2001. 
Kristdemokraternas (Kd) principprogram (73 sidor) antogs i juni och juli 2001. 
 
Boken om Moderata Samlingspartiet, utgivet år 2006, (55 sidor). Boken gavs ut inför valet 
hösten 2006 och sammanfattar partiets politik. 
Valmanifest om Miljöpartiet de Gröna, utgiven år 2006. 
 
Kristdemokraternas motion 2005/06: Sf308, härmed förkortad till KD-05/06. Motionen 
beskriver asyl- och flyktingpolitiken; vilka som skall få asyl, på vilka villkor etc. och de 
förslag som Kristdemokraterna vill införa för att förbättra den.  
Centerpartiets motion 2005/06: Sf334, härmed förkortad till CP-05/06. Här framställs asyl- 
och migrationspolitiken och hur den kan förbättras i Centerpartiets styre. 
Miljöpartiet de Grönas motion 2003/04: Sf357, härmed förkortad till MP-03/04. Motionen 
med rubriken ”en mer generös flyktingpolitik” behandlar hur Sverige kan bli bättre på att ta 
emot flyktingar. 
 
Moderata Samlingspartiet, riktlinjer från deras hemsida, 15/9-06. 
Centerpartiet, riktlinjer från deras hemsida, 20/9-06. 
Centerpartiet, informationshäfte – ”Jobb från första dagen”, september 2006). 
Miljöpartiet de Gröna, riktlinjer från deras hemsida, 8/10-06. 
Miljöpartiet de Gröna, debattartikel, 18/5-06. 
Socialdemokraterna, anvisningar, 2005. 
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4.2 Tema 1 – Vem skall få asyl? 
 
När det gäller vem som skall få asyl har partierna en liknande grundläggande syn men de 
skiljer sig i detaljerna. Alla proklamerar en human/generös flyktingpolitik men hur den skall 
uppnås har de olika uppfattningar om.  
 
Moderata Samlingspartiet anser att Sverige skall ha en human flyktingpolitik och landet har 
åtaganden gentemot bl.a. FN och UNHCR, genom bindande konventioner. De tycker att det 
måste även fortsättningsvis vara möjligt att få stanna i Sverige av de skäl som är fastlagda i 
den svenska utlänningslagen (Boken om Ms, s. 46):  
 
”Människor som är förföljda skall kunna få en fristad i Sverige. Rätten att söka asyl är 
fundamental enligt internationella konventioner och Sverige har ett absolut ansvar att 
upprätthålla flyktingars rätt att söka asyl i enlighet med dessa”. 
 
Moderata Samlingspartiet tycker att utlänningslagen fyller sitt syfte och är en bra bas till 
vilken man skall hålla sig:  
 
”Vi anser vidare att det även fortsättningsvis skall vara möjligt att få stanna i vårt land av de 
ytterligare skäl som i dag är fastlagda i den svenska utlänningslagen”  (Riktlinjer, 15/9-06).  
 
De anser inte att man kan sätta en absolut gräns för hur många som skall söka asyl eftersom 
hur många som ansöker beror på vad som händer i världen. Deras syn sammanfattas bäst med 
att:  
 
”Vi ser möjlighet till rörlighet som något i grunden positivt […] Det är bra att människor vill 
komma till Sverige. Det betyder att Sverige är ett attraktivt land att leva, bo och arbeta i.” 
(Riktlinjer, 15/9-06).  
 
Kristdemokraterna anser även de att man måste leva upp till sina åtaganden, här enligt bl.a. 
Genèvekonventionen. Vidare tycker de en generös och human flyktingpolitik bäst uppnås 
genom samarbete när det gäller asyl-, viserings- och invandringspolitiken (Partiprogram, s. 
39). Inte bara samarbete är viktigt utan även en gemensam:   
 
”Generös och rättighetsbaserad europeisk flyktingpolitik” (KD-05/06, s. 5). 
 
Kristdemokraterna anser att rättigheterna skall vara mer prominenta än kontrollerna därför att 
det är Sveriges skyldighet som en av världens rikaste regioner att ta sitt ansvar för världens 
flyktingproblem.   
 
Centerpartiet vill ha en human och öppen flyktingpolitik (partiets riktlinjer, 20/9-06). De vill 
renodla systemet så att det blir skillnad mellan flyktingar och arbetssökande, där asylsystemet 
skall bara blir till för dem som flyr sina länder och som har rätt till skydd enligt FN: s 
flyktingkonvention och den svenska utlänningslagen:  
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”Sverige skall vara en välkomnande tillflykt för människor som tvingas fly sina länder på 
grund av politiskt förtryck eller andra hot mot liv och frihet.” Det skall vara ett land som 
värnar om den fria rörligheten” (CP-05/06, s. 1). 
 
Centerpartiet bygger vidare på denna idé och säger sig ha en vision om ett öppet samhälle där 
människor i större utsträckning kan välja var de vill bo och skapa sin framtid. Därför skall det 
finnas två vägar in i landet: en för människor som söker skydd från förföljelse och hot mot liv 
och frihet, och en annan för människor som vill arbeta eller satsa på företagande i Sverige 
(CP-05/06, s 1).  
 
Partiet vill också införa ett nytt flyktingbegrepp som i dagens läge inte finns med i 
utlänningslagen och detta är att: 
 
”Vidga flyktingbegreppet till att också omfatta förföljelse på grund av kön eller sexuell 
läggning” (KD-05/06, s. 5) 
 
Miljöpartiet de Gröna vill också ha en human och generös flyktingpolitik där alla människor 
behandlas med respekt (Valmanifest, 2006). De vill värna om människors rätt att fly från 
förtryck och förföljelse, rätten att söka och åtnjuta asyl och rätten att bo och verka var som 
helst man önskar i världen. För att kunna uppnå detta, måste migrationspolitiken vara flexibel 
och generös, med en förstärkt rätt till asyl och förbättrad flyktingmottagande (Valmanifest, 
2006).  
 
Miljöpartiet tror inte på konstlade gränser, utan har en vision om fri in- och utvandring, där 
människor har rätt att bosätta sig och verka var helst de önskar. De accepterar inte att den rika 
världen sätter upp höga murar mot dem som tvingats fly, utan anser att Genèvekonventionen 
skall tillämpas på ett bredare sätt ”så att även natur- och miljökatastrofer samt krig räknas in 
som skäl för asyl” (Riktlinjer, 8/10-06). 
 
De uttrycker vidare att den internationella flyktingpolitiken har folkrättslig förankring redan i 
1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning samt i dess tilläggsprotokoll från 
1967. För att denna princip skall kunna upprätthållas är det nödvändigt att varje asylsökande 
har rätt till en fullständig och korrekt prövning av sin sak. Att ge skydd till människor som 
riskerar förföljelse är därmed en folkrättslig skyldighet (MP-03/04, s. 3). 
 
För att kunna vidmakthålla denna grundsats kräver Miljöpartiet: 
 
”Att en konventionsenlig definition av tortyr införs i svensk lagstiftning” (MP-03/04, s. 11). 
 
Och för att värna om de mest hjälplösa, anser Miljöpartiet de Gröna att man skall: 
 
”Göra barnkonventionen till lag”, eftersom Sverige systematiskt bryter mot denna i 
asylprövningen (Debattartikel, 18/5-06). ”Barnets bästa skall sättas främst i all bedömning av 
flyktingärenden” (Valmanifest, 2006). Vidare anser Miljöpartiet också att: 
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”Bestämmelsen om ”övriga skyddsbehövande” skall användas nu i en betydligt mer generös 
utsträckning än tidigare. Det borde även, ur ett humant perspektiv, vara en självklarhet att 
t.ex. systematiska våldtäkter, som ett led i terror mot en befolkning, jämställs med förföljelse i 
flyktingkonventionens mening och därmed blir skäl för asyl. Vi anser att könsstympning skall 
utgöra skäl för att erhålla flyktingskap” (MP-03/04, s. 7-8).  
 
Socialdemokraterna anser att:  
 
”Det är mänsklig rättighet att söka syl och det är en mänsklig rättighet att få asyl om man är 
förföljd”  
 
Det följer av FN: s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, av FN: s flyktingkonvention 
och av Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter. Och eftersom svensk 
flyktingpolitik vilar på en rad internationella deklarationer och konventioner och 
utlänningslagen är en avskrift av Genèvekonventionen, är det viktigt att den efterföljs. 
Partistyrelsen anser ytterligare att ”förföljelse på grund av kön skall likställas med annan 
förföljelse” (Anvisningar, 2005). 
 
Vidare anser Socialdemokraterna att flyktingpolitiken skall garantera skydd för alla som flyr 
undan förföljelse, krig eller miljökatastrofer. Alla som söker skydd mot detta inom skall 
garanteras likvärdig behandlig enligt solidaritetens och humanitetens principer (Partiprogram, 
s. 34). 
 
 
Sammanfattning av tema 1 
 
Moderata Samlingspartiet vill ha en human flyktingpolitik vilande på de bindande 
konventionerna samt den svenska utlänningslagen. De anser att man inte kan bestämma hur 
många som skall få stanna i Sverige, det beror på vad som händer i världen men att det är i 
grunden positivt att människor vill komma till landet, då det betyder att Sverige är ett 
attraktivt land att bo och arbeta i. Kristdemokraterna vill också ha en generös och human 
flyktingpolitik som de vill uppnå genom att samarbeta med andra stater i Europa. De anser att 
Sverige har ansvar som ett land tillhörande en av världen rikaste regioner att ta hand om 
flyktingfrågan. Centerpartiet anser att en öppen och human flyktingpolitik bäst uppnås genom 
att öppna två vägar in till Sverige – en för asylsökande och en för arbetssökande. På så sätt 
renodlas asylsystemet och blir bara till för flyktingar, alltså de som mest behöver hjälp. 
Miljöpartiet de Gröna anser tror också på en generös och öppen flyktingpolitik med fri in- och 
utvandring. De vill införa många nya definitioner a vad flyktingbegreppet är, bl.a. genom att 
göra barnkonventionen till lag. Socialdemokraterna anser att det är mänsklig rättighet att söka 
asyl och därför skall det inte finnas någon åtskillnad mellan könen. 
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4.3 Tema 2 - På vilka villkor? 
 
Under Tema 2 kommer författaren att undersöka hur de olika partierna tycker angående under 
vilka förutsättningar flyktingarna skall få stanna i Sverige. Finns det krav som ska uppfyllas 
eller är det fritt fram för varje asylsökande att stanna i Sverige?  
 
Moderata Samlingspartiet vill att alla asylsökande skall så fort som möjligt få möjlighet att 
arbeta. De nyanlända flyktingar som lyckats få ett arbete under asylprocessen, innan 
uppehållstillstånd har beviljats, skall omfattas av Moderaternas nystartjobb (Boken om Ms, s. 
46-47). 
 
Moderaterna anser inte bara att man som asylsökande skall få möjlighet till ett arbete, utan 
även att: 
 
”Alla som kommer till vårt land skall arbeta och göra rätt för sig” (Riktlinjer, 15/9-06). 
 
Vidare anser det Moderata Samlingspartiet att de asylsökandes ärende skall bedömas i 
enlighet med; ”alla är lika inför lagen och lika fall skall behandlas lika”. De säger nej till att 
ge allmän amnesti åt asylsökande och gömda människor, därför att ett beslut om kollektiv asyl 
är lika felaktig som ett beslut om kollektiv avvisning (Riktlinjer, 15/9-06). 
 
Sist men inte minst vill Moderaterna att handläggningstiden skall effektiveras så att 
asylprocessen blir snabbare (Riktlinjer, 15/9-06). 
 
Kristdemokraterna anser att det viktigaste inom migrationspolitiken är att 
familjemedlemmarna inte splittras. För att åstadkomma detta skall ”utvisnings- och 
avvisningsbeslut som leder till familjesplittring inte fattas eller verkställas, såvida inte 
synnerliga skäl finns”. Även barnperspektivet skall alltid finnas med i migrationsärenden 
(Partiprogram, s. 39). På samma gång uttrycker Kristdemokraterna att: 
 
”Det är viktigt att seriös och tidig information ges om möjligheterna till stöd vid frivillig 
återvandring.”  (Partiprogram, s. 40). 
 
Partiet menar vidare att handläggningstiderna måste kortas ner, både för rättsäkerhets skull 
som effektivare hantering. Medlemmar i frivilligorganisationer skall kunna medverka i 
asylutredningar som medborgarvittnen. Även hälsan måste tas med i beräkningen, då 
flyktingars och asylsökandes hälsoproblem, fysiska såväl som psykiska, måste 
uppmärksammas (Partiprogram, s. 40).  
 
Sverige bör också arbeta för att listan över visumländer kortas samt utreda hur ett system med 
s.k. ”nödvisum” till asylsökande skulle fungera (KD-05/06, s. 7). Kristdemokraterna kräver en 
översyn av Migrationsverkets bruk av språktester och att är att förvarstagande endast skall ske 
i undantagsfall och att det måste finnas en tidsbegränsning. När det gäller förvarstagning har 
de en klar syn på hur den skall fungera och lägger fram ett förslag om att:  
 
”Att kvinnor skall erbjudas förvar avskilt från män” (KD-05/06, s. 16). 
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Centerpartiet menar att de asylsökande passiviseras i dagsläge under den långa väntetiden i 
Sverige: 
 
”Det är i princip omöjligt att få arbeta under tiden som man söker asyl” (Riktlinjer, 20/9-06). 
 
För att åtgärda detta menar Centerpartiet att man måste öka möjligheten för asylsökande att 
jobba och låta de asylsökande att omgående komma i sysselsättning så fort de anländer till 
Sverige. På samma gång måste väntetiderna kortas ner, både för att de asylsökande skall 
kunna fortare komma ut i samhället, men också för att höja rättsäkerheten (Riktlinjer, 20/9-
06).  
 
Centerpartiet tycker sedan också att asylsökande skall få ett varmt mottagande när de kommer 
till Sverige, där ett varmt flyktingmottagande som håller hög kvalitet blir ”som en bro för 
framtiden” och de människor som kommer till Sverige blir bärare av demokratiska principer.  
 
”Flyktingmottagandet måste få ett ökat fokus på att behandla invandrarna som de resurser de 
faktiskt är. Det är nödvändigt att vi kommer bort från offermentaliteten i flyktinghanteringen” 
(CP-05/06, s. 5). 
 
”De människor som kommer till Sverige är på olika sätt unika och har stora möjligheter – det 
som behövs är rätt förutsättningar” (Ibid.). 
 
Vidare anser Centerpartiet att asylansökan skall kunna ske på en svensk ambassad utomlands 
(till skillnad från hur det är idag, där man måste ansöka i Sverige, författarens anm.). 
Centerpartiet menar även, att Sverige misslyckas med att uppfylla den kvot av kvotflyktingar 
som Sverige tilldelats och detta något som är oförsvarbart, menar partiet (CP-05/06, s. 12, 15).    
 
Centerpartiet vill att hälsokontroller införs åt alla nyanlända samt ”medborgarvitten vid 
uppenbart ogrundade ansökningar”, och vill öka den psykologiska expertisen på 
Migrationsverket (Partiets riktlinjer 20/9-06, CP-05/06, s.6) 
 
De vill föreslå att:  
 
”Barn inte skall kunna bli förvararstaget under några omständigheter” (CP-05/06, s. 9)  
 
Miljöpartiet de Gröna anser den som kommer till Sverige bör få ett första möte med ett land 
som välkomnar den sökande (Debattartikel, 18/5-06). Vidare anser de att Migrationsverket 
bör ta på sig empatiglasögon och agera utifrån en human ordning (MP-03/04, s. 3). För att 
Migrationsverket skall kunna göra ett godtagbart arbete och korta hand-läggningstiderna 
måste de få de resurser som de anser sig behöva.  
 
”Att människor tvingas att vänta i flera år på besked kan inte, enligt vår mening, anses som 
en human och mänsklig asylpolitik”   
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Miljöpartiet anser att asylsökande skall få besked från första instans inom 6 månader. 
Miljöpartiet kräver att regeringen tar ansvar i frågan om att förkorta handläggningstiderna och 
ser till att varje enskilt fall betraktas ur ett individuellt perspektiv (MP-03/04, s. 4).  
 
Miljöpartiet anser att man skall kunna söka humanitärt visum via svenska ambassader i de fall 
då det inte är rimligt att låta sökanden vänta ut hela asylprocessen utomlands. Partiet tycker 
också att för att säkerställa att det går rätt till vid en avvisning bör ett medborgarvittne alltid 
närvara som garant för dels den som skall avvisas, dels för polisen. Dagsersättningen för 
boende och uppehälle borde ses över och ändras till en rimlig nivå, tycker Miljöpartiet (MP-
03/04, s 8-9).   
 
När det gäller förvaret bedömer Miljöpartiet att: 
 
”Endast om det finns synnerliga skäl, såsom kriminalitet, får människor tas i förvar” (MP-
03/04, s. 9). 
 
Socialdemokrater tycker att  
 
”Den individuella prövningen av varje persons asylansökan är grundläggande i svensk 
flyktingpolitik”  
 
Därför motsätter sig Socialdemokraterna förslag om kollektiva eller generella beslut. De vill 
även att samtliga enheter där Migrationsverket utreder asylärenden som omfattar barn, skall 
finnas handläggare som har särskild kompetens att utreda barn (Anvisningar, 2005).  
 
 
Sammanfattning av tema 2 
 
Moderata Samlingspartiet tycker att alla asylsökande skall få ett arbete så fort som möjligt, 
därför att alla skall göra rätt för sig. Vidare tror de på jämlikhet där lika fall behandlas lika 
och slår tillbaks kollektiva amnestier. Kristdemokraterna anser att familjen och barnen är 
mycket viktiga och man därför inte skall verkställa beslut där det finns risk att familjen 
splittras. Vidare vill de ge information om frivillig återvandring så fort som möjligt och har 
även andra förslag om åtgärder som att förkorta antalet visum länder osv. Centerpartiet vill att 
fokus skall ligga på att aktivera flyktingarna så fort de anländer till Sverige genom att sätta 
dem i sysselsättning. De anser även att ett varmt mottagande kommer ge frukt i framtiden. 
Även de har ett antal förslag om bl.a. visumländer och förvaret. Miljöpartiet de Gröna tycker 
att mottagandet är av största vikt och att Sverige måste ge flyktingarna ett varmt sådant. Det 
viktigaste för partiet är att förkorta handläggningstiderna som bara bidrar till att de 
asylsökande traumatiseras ännu mer och göra individuella prövningar. Även 
Socialdemokraterna anser att individuella prövningar måste vara grundläggande i den svenska 
flyktingpolitiken.  
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4.4 Tema 3 – Uppehållstillstånd? 
 
Tema 3 handlar om hur lätt eller svårt det skall vara för asylsökande att få ett 
uppehållstillstånd i de olika partiernas regi, och vilka premisser måste vara uppfyllda för att få 
det.   
 
Moderata Samlingspartiet menar att uppehållstillstånd för arbete bör ges till alla som kan 
försörja sig själva genom eget arbete, men tillägger senare att det skall gälla alla EU-
medborgare:  
 
”Den som fått avslag på sin asylansökan skall få söka tillfälligt uppehållstillstånd för arbete, 
utan att behöva åka tillbaka till sitt hemland”   
 
Kristdemokraterna anser att om en verkställighet av utvisning inte kan ske med anledning 
av att ursprungslandet inte tar emot sin medborgare: 
 
”Måste det finnas en tidsgräns då uppehållstillstånd ändå skall ges” (KD-05/06, s. 16). 
 
De anser att det är inhumant att låta människor som inte kan utvisas, leva i osäkerhet år efter 
år. Som det ser ut idag säger Kristdemokraterna att offer för människohandel erbjuds ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd men det vill partiet ändra: 
 
”Kvinnor och barn som utnyttjats som sexslavar skall kunna söka och få permanent 
uppehållstillstånd” (KD-05/06, s. 17-18). 
 
Centerpartiet tror på en kort och aktiv asylprocess eftersom vid en längre, åligger en stor risk 
att människor blir psykiskt nedbrutna. Partiet anser att personer som söker asyl inte ska 
behöva vänta på den i flera år. Centerpartiet har satt upp ett mål att: 
 
”Asylsökande skall ha fått besked om de har fått uppehållstillstånd eller inte, inom sex 
månader” 
 
De preciserar att det skall gälla barnfamiljer medan resten av asylsökande skall garanteras 
uppehållstillstånd efter tolv månader (CP-05/06, s. 8).  
 
Centerpartiet tycker också att ”det måste bli enklare för asylsökande att arbeta under den tid 
de väntar på att få besked om uppehållstillstånd”. Om det skall bli möjligt, krävs förbättrad 
information till asylsökande om var det finns lediga jobb (Informationshäfte, sept. 2006).  
Vidare anser Centerpartiet att: 
 
”den som utsatts för sexslavhandel såväl barn som vuxna, får permanent uppehållstillstånd” 
om denne utsatts för människohandel för sexuella ändamål i Sverige” 
 
Centerpartiet tycker även att barns asylskäl inte behöver vara lika starka som för en vuxen 
(CP-05/06, s. 14). 
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Miljöpartiet de Gröna skriver i sitt valmanifest (2006), att: 
 
”Den som på grund av myndigheternas hantering väntat längre än ett år på ett slutgiltigt 
besked på sin asylsökande skall automatiskt få uppehållstillstånd” 
 
I en debattartikel förtydligas det ytterliggare, när det sägs att ensamkommande barn skall få 
permanent uppehållstillstånd efter sex månader. 
 
Miljöpartiet tycker även att barn ofta är otrygga och mår dåligt under asylprocessen, därför 
skall de i så stor utsträckning som möjligt ”beviljas permanent uppehållstillstånd” (MP-03/04, 
s. 6). 
 
Socialdemokrater menar att den som söker asyl i Sverige skall kunna ställa krav på svenska 
myndigheter att få ett ”besked från Migrationsverket inom sex månader” (Anvisningar, 2005). 
Men de menar samtidigt att myndigheten måste kunna ställa krav på dem som söker asyl att 
fullt ut medverka till att prövningen blir så korrekt och fullständig som möjligt från början.  
 
”Det får aldrig bli så att enbart tidsfaktorn avgör vem som får stanna i Sverige”, lägger 
Partiet till (Anvisningar, 2005). 
 
 
Sammanfattning av tema 3 
 
Moderata Samlingspartiet vill att uppehållstillstånd ges till alla som kan försörja sig själva 
genom arbete men även att ett tillfälligt uppehållstillstånd bör ges till alla som fått avslag på 
sin asylansökan. Kristdemokraterna anser att det måste finnas en gräns för hur långt man kan 
vänta på uppehållstillstånd samt även att kvinnor och barn som fallit offer för sexhandeln 
skall ges permanent uppehållstillstånd. Centerpartiet tycker att alla skall garanteras asyl efter 
en väntetid på tolv månader medan barnfamiljer skall tryggas asyl redan efter sex månader. 
Även de anser att offer för människohandel skall ges permanent uppehållstillstånd. 
Miljöpartiet de Gröna vill att ensamkommande barn skall ges uppehållstillstånd efter sex 
månader medan alla andra skall automatiskt få uppehållstillstånd om de väntat längre än ett år. 
Socialdemokraterna tycker däremot att tidsfaktorn aldrig får bli avgörande för vem som får 
stanna i Sverige men menar samtidigt att asylsökande skall kunna förvänta sig ett svar efter 
sex månader. 
 
 
4.5 Tema 4 – Tolkningar av EU: s flyktingpolitik 
 
Under det här temat kommer författaren att undersöka hur partierna beskriver sina tolkningar 
av EU: s flyktingpolitik. Proklamerar de ett samarbete med andra EU-länder eller en mer 
individuell flyktingpolitik? 
 
Moderata Samlingspartiet anser: 
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”Att en gemensam hållning till invandring och migration inom EU är bra. Ett delat ansvar 
EU-länderna emellan på detta område leder bland annat till jämnare flyktingströmmar”  
(Riktlinjer, 15/9-06). 
 
Kristdemokraterna tycker att det är EU: s skyldighet att vara öppen för de människor som 
söker skydd från förtryck och våld: 
 
”En gemensam asylpolitik är önskvärd för att dela ansvaret mellan EU: s länder” 
(Partiprogram, s. 19). 
 
De anser att utmaningen består i att verka för att humanitet och mänsklig värdighet görs till 
bindande regler för samtliga medlemsstater i EU. De anser att en ekonomisk solidaritet skulle 
förmodligen bidra till en mer generös hållning i medlemsländerna och därmed bringa en 
humanare flyktingpolitik i Europa som helhet. Men de poängterar att ”samarbete med 
medlemsstaterna får heller aldrig accepteras av Sverige om det hindrar oss från en generös 
nationell hållning” (KD-05/06, s. 4-5).  
 
Kristdemokraterna kritiserar den allt striktare flyktingpolitiken i EU som bidrar till en ökad 
människosmuggling. Partiet vill att principen om non-refoulement (innebär att ingen får 
återsändas till ett land där han eller hon riskerar förföljelse och att ingen får återsändas till ett 
tredje land varifrån det finns risk för att personen sänds vidare till ett land dar han/hon riskerar 
förföljelse, författarens anm.), även fortsättningsvis skall följas av alla medlemsstater. Som 
det ser ut idag bryter Sverige ibland mot principen genom ett för snävt användande av 
Dublinkonventionen.  
 
Vidare vill Kristdemokraterna att listor över säkra länder (länder dit medlemsstare skall kunna 
avvisa asylsökande direkt, författarens anm.) inte skall upprättas. 
 
Centerpartiet tycker att den generella synen på asylsökande och flyktingar i EU är extremt 
problemfokuserad: 
 
”Tidigare talade man om flyktingar med respekt, i dag handlar debatten […] om hur vi skall 
skydda ”oss” mot ”dem” ” (CP-05/06, s. 16).  
 
Därför tycker Centerpartiet att det är oerhört viktigt att Sverige är pådrivande för att ett 
”socialliberalt, generöst och humant synsätt införlivas i den europeiska flyktingpolitiken med 
fokus på att bevara varje behövande individs rätt att söka asyl” (CP-05/06, s. 16).  
 
Vidare anser Centerpartiet att Sverige skall aktivt motverka att en lista över säkra länder 
upprättas i EU och verka för att den individuella rätten till asyl värnas. I en kommentar till 
Dublinkonventionen säger partiet att man måste i Sverige och EU verka föra att människors 
önskan att söka syl i ett visst land, kan tillgodoses i det mån det är möjligt (CP-05/06, s. 16-
17). 
 
Miljöpartiet de Gröna tycker att:  
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”Flyktingpolitik och invandring är områden där ett samarbete mellan länderna i Europa 
skulle kunna vara till stor nytta”  
 
Men Miljöpartiet menar att EU: s restriktiva flyktingpolitik bygger upp högre murar mot 
omvärlden, i syfte att hindra dem som tvingas fly från sina hemländer att över huvud taget ta 
sig till EU: s yttre gränser. Partiet är starkt kritiska till Dublinkonventionen som säger att det 
första EU- landet som får ansökan om asyl skall behandla denna. De menar att allteftersom 
EU: s asyl- och flyktingpolitik harmoniseras blir det svårare för Sverige att utveckla en 
generös politik på området. (Riktlinjer, 8/10-06).  
 
Partiet vill även att  
 
”Det i EU: s asylmottagande införs miniminivåer av icke-diskriminerande för asylsökande 
barn” (MP-03/04, s. 20) 
 
Vidare säger Miljöpartiet i en debattartikel (18/5-06) att det i dag saknas i princip legala vägar 
att ta sig till EU, då EU: s flyktingpolitik har blivit allt hårdare och för att motverka detta, vill 
några få talepersoner för partiet ”motverka att EU får en gemensam flyktingpolitik och i stället 
verka för att legala vägar öppnas upp till unionen” 
 
Socialdemokraterna anser att: 
 
”EU måste ta ett gemensamt ansvar för asyl- och migrationsfrågorna” (Partiprogram, s. 35). 
 
De anser att flyktingpolitiken skall garantera skydd för alla som flyr undan ”förföljelse, krig 
eller miljökatastrofer”. EU borde garantera en likvärdig behandlig enligt solidaritetens och 
humanitetens principer. Vidare borde EU på samma sätt bli pådrivande i frågan om barns 
rättigheter, menar Socialdemokraterna (Partiprogram, s. 35). 
 
 
Sammanfattning av tema 4 
 
Moderata Samlingspartiet anser att en gemensam hållning EU länderna emellan angående 
flyktingpolitiken är bra då det leder till jämnare flyktingströmmar. Kristdemokraterna tycker 
också att samarbete med andra medlemsstater är viktigt och att det är angeläget att alla stater 
skriver under de viktigaste principerna om humanitet och värdighet. Sverige skall dock alltid 
ställa generositet i första hand. Vidare har de ett antal förslag om hur vissa EU regler Sverige 
skall tolka. Centerpartiet tycker att der är oerhört viktigt att Sverige driver på andra länder 
inom unionen om att skapa en gemensam, liberal och human flyktingpolitik. Även de har ett 
antal förslag om hur Sverige skall agera gällande vissa regler. Miljöpartiet de Gröna är kluvna 
till ett eventuellt samarbete med andra medlemsstater. De menar att ett samarbete skulle 
kunna vara bra, men å andra sidan gör det att Sverige får en allt restriktivare politik. 
Socialdemokraterna tycker att EU som helhet måste ta ett gemensamt ansvar för 
flyktingfrågor, däribland angående barns rättigheter.  
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5 Analys 
 
Här kommer författaren att analysera de enskilda teman var för sig utifrån tidigare forskning 
samt studiens teoretiska perspektiv. Därefter skall delanalyserna sammanställas till en 
helhetsanalys utifrån den hermeneutiska cirkeln.  
 
 
5.1 Analys av tema 1 – Vem skall få asyl? 
 
Tidigare forskning 
 
Alla beskrivna partier anser att konventionerna som Sverige har förbundit sig att följa, är 
fundamentet i en human och generös flyktingpolitik. Alltså anser partierna att FN-
deklarationen och Genèvekonventionen i grund och botten fyller sina syften. Man kan fråga 
sig om så är fallet då Agrell (s. 42, 1998), menar att deklarationen brister på flera punkter, 
bl.a. när det gäller kvinnors rättigheter. Centerpartiet och Socialdemokraterna tycks gå på 
Agrells linje, då de vill införa ett nytt flyktingkoncept som i dagens läge inte finns med i 
utlänningslagen, nämligen att förföljelse på grund av kön också skall omfattas av 
flyktingbegreppet. Miljöpartiet de Gröna å sin sida, vill göra barnkonventionen till lag.  
 
Moderata Samlingspartiet tycker att ”det är bra att människor vill komma till Sverige” 
(Riktlinjer, 15/9-06) för det betyder att Sverige är ett attraktivt land att leva, bo och arbeta i. 
Man kan fråga sig om det sistnämnda faktiskt stämmer då Sanna Vestin i sin bok (2002) 
berättar om hur hon en kall vinterdag satt hemma hos och vän som flytt från Eritrea och han 
tittade ut genom fönstret när snön föll och plötsligt sade ”Och så tror de att man kommer hit 
med flit” (s.17). Sanna Vestin menar vidare att om vi har generös flyktingpolitik kanske vi får 
ta emot många flyktingar, men att det skulle leda till massinvasion av flyktingar med 
allvarliga ekonomiska och säkerhetspolitiska konsekvenser, ser Vestin som osannolikt. Så stor 
attraktionskraft tror hon inte att Europa har. Som vi ser finns det en oenighet mellan varför 
Moderata Samlingspartiet tror att människor flyr till Sverige, och vad Sanna Vestin säger. 
Vem som har rätt är kanske en ideologisk fråga. 
 
Centerpartiet har tagit det här ett steg längre och vill skapa två vägar in i Sverige – en för 
människor som flyr sina hemländer på grund av förtryck o.d. Och ett för människor som vill 
arbeta i Sverige. Partiet vill alltså göra en åtskillnad mellan de människor som kommer hit 
med flit och de som är tvungna till. 
 
 
Teoretiska perspektiv 
 
Enligt Burr (1996), är ett av grunddragen inom socialkonstruktionism att världen är kulturellt 
och historiskt betingad. Hur flyktingar har uppfattas i Sverige har ändrats genom årtiondena. 
Inte så långt tillbaka efterlyste man arbetskraft i Sverige och människor som kom hit för att 
arbeta sågs med tacksamhet. Numera ses arbetsinvandring inte med blida ögon och människor 
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som kommer hit för att arbeta ses som utnyttjare av det svenska samhället. De politiska 
partierna har byggt sin flyktingpolitik på en rad konventioner, vilka beskriver flyktingar som 
människor som flyr undan krig, förföljelse osv., och inte människor som är på jakt efter ett 
drägligare liv åt sig och sina familjer. Som vi ser har de fem partierna olika syn på saken. 
Moderata Samlingspartiet och Centerpartiet tycker att det är bra att människor vill komma hit 
och arbeta. Kristdemokraterna nämner ingenting alls om ämnet medan Miljöpartiet de Gröna 
tycker att man skall har rätt att ”bo och verka var som helst man önskar i världen” 
(Valmanifest, 2006). Socialdemokraterna säger bara ”det är en mänsklig rättighet att få asyl 
om man är förföljd (författarens understrykning.)” (Anvisningar, 2005) vilket kan tolkas som 
att de anser att bara förföljelse kan räknas som skäl till flykt.  
 
Både Socialdemokraterna och Kristdemokraterna nämner ”rättigheter” som en central punkt i 
sin politik; Socialdemokraterna genom att säga att ”det är en mänsklig rättighet […]” medan 
Kristdemokraterna säger att de vill ha en ”generös och rättighetsbaserad europeisk 
flyktingpolitik” (KD-05/06, s. 5). Alla partier nämner rättigheter vid något tillfälle och 
begreppet rättighet måste också förstås som en social konstruktion. En rättighet är en socialt 
konstruerad norm med vissa typiska egenskaper. Rättigheter skall vara lika föra alla de gäller, 
och är ett av de starkaste verktygen mänskligheten har. Rättigheternas styrka ligger i det 
faktum att det just är rättigheter och man kan tänka sig att just deras oerhörda retoriska styrka 
skyddar mot maktmissbruk. Vanligtvis när samhället har råd ekonomiskt och socialt som fler 
och fler rättigheter införs. Därför kan man tänka sig att rika länder har fler rättigheter än 
fattiga.  
 
En annan aspekt av socialkonstruktionism beskriver hur vår sociala värld skapas och 
omskapas genom språket. Det språk som partierna använder reflekterar hur det svenska folket 
ser på världen. Ordet ”ekonomisk flykting” har skapats under den sista tiden och säger en hel 
del om vilket förakt ordet är laddat med. Det finns ekonomiska flyktingar och ”riktiga 
flyktingar” och vissa partier vill göra en åtskillnad mellan dessa två, medan andra vill se alla 
som flyktingar. 
 
 
5.2 Analys av tema 2 – På vilka villkor? 

Tidigare forskning 

Moderata Samlingspartiet vill att ”alla som kommer till vårt land skall arbeta och göra rätt 
för sig” (Riktlinjer, 15/9-06). Hur det skall gå till beskriver de dock inte. Sanna Vestin 
beskriver en verklighet i ”Flyktingfällan” (2005), där människor som flytt från terrorn tvingas 
bli fuskare och hamnar i en rättslös tillvaro som gömda eller utvisade. Enligt Vestin finns det 
många som struntar att söka asyl när de kommer till Sverige. De vet att svaret blir nej och 
föredrar att gå under jorden. På så sätt blir de illegala i den bemärkelsen att de lever utan 
uppehållstillstånd och arbetar svart. Det är det som är ”flyktingfällan”, enligt Vestin (s. 173). 
Att börja arbeta direkt när man kommer hit är inte så lätt som Moderata Samlingspartiet får 
det att låta.  
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Vidare kan man fråga sig vad som menas med ”synnerliga skäl” när Kristdemokraterna säger 
att ”familjesplittring inte skall fattas eller verkställas, såvida inte synnerliga skäl finns” 
(Partiprogram, s. 39). Synnerliga skäl kan alltid diskuteras och är i likhet med begrepp som 
”barnets bästa” svårt att preciserar.  
 
Centerpartiet anser att människor som kommer till Sverige är alla på olika sätt unika, och att 
de skall ses som resurser. Det enda som behövs är de rätta förutsättningarna. 
Kristdemokraterna lägger tyngdpunkten på kvinnors rättigheter då de anser att kvinnor skall 
erbjudas förvar avskilt från män. Centerpartiet å andra sidan anser att barn inte skall kunna bli 
förvarstagna under några omständigheter.  Miljöpartiet vill däremot att endast om kriminalitet 
finns med i bilden, skall dessa personer få tas i förvar. Som vi ser lägger dessa tre partier 
tyngdpunkten på olika särdrag; Kristdemokraterna på kvinnor, Centerpartiet på barn medan 
Miljöpartiet på hur pass brottslig en person är. Den här bilden stämmer överens med den 
generella bilden av partierna, där Kristdemokraterna är mer familjecentrerade med mannen 
som ”beskyddare”, Centerpartiet barncentrerade medan Miljöpartiet de Gröna, anser att alla 
vuxna skall ha samma behandling. 
 
 
Teoretiska perspektiv 
 
Både Miljöpartiet de Gröna samt Socialdemokraterna anser att en individuell prövning är av 
yttersta vikt. Moderata Samlingspartiet säger däremot att ”alla är lika inför lagen och lika fall 
skall behandlas lika” (Riktlinjer, 15/9-06). Centerpartiet däremot menar att människorna som 
kommer till Sverige är på olika sätt unika. Likhet är ju en av grundprinciperna i de mänskliga 
rättigheterna och kanske en av de mest grundläggande stommarna i en demokrati. Det 
intressanta är när likhet står i strid med individuell prövning. Skall man dra alla över en kant 
eller bedöma varje fall individuellt även om det finns andra liknande fall? Statlig makt är inte 
det enda som begränsar individuell frihet. Även ekonomiska och sociala strukturer begränsar 
människors handlingsmöjligheter och kan vara betydligt mer begränsande än en stat. Som 
Hallberg m.fl. beskriver i sin bok, kan regler som rakt av är ”lika för alla” regler, bli de som 
cementerar grundläggande ojämlikheter i maktfördelningen just på grund av faktiska 
skillnader när det gäller kön, utbildning etc. (Elva texter i politisk teori, 2001). 
 
Alla flyktingar och asylsökande som anländer till Sverige har olika förutsättningar. De tillhör 
olika etniciteter och kommer från olika länder. Vidare tillhör de olika kön och har fått olika 
information om vad de kan förvänta sig från Västeuropa i stort och från Sverige, och i 
Sverige. De flyr från etniskt definierade nationalstater, krig och fattigdom. Bland flyktingar 
kan det finnas intellektuella från Iran, bönder från Sudan och aktivister från Tjetjenien, för att 
ta några exempel. Alla de kommer till Sverige med ett mål om att få stanna här och skaffa sig 
ett bättre liv och de beslut de möter, bygger på den flyktingpolitik som råder just i Sverige, 
men även på den allmänna uppfattningen som finns om flyktingar. De flyr till ett Västeuropa 
och ett Sverige som skyddar sin egen identitet, bl.a. genom gränsdragningar. ”Etnicitet 
förbinds allt oftare med olika villkor för samhällelig medvetenskap, social rättvisa, politiskt 
deltagande och andra aspekter av medborgarstatus och medborgarskapets villkor, där frågan 
om inklusion och exklusion, intar en central plats” (s. 293), skriver Ålund (red) i ”Maktens 
(o) lika förklädnader”. Detta gäller bl.a. politisk uteslutning av flyktingar, temporärt skydd, 
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temporära arbetstillstånd och allmän diskriminering som drabbar inte minst kvinnor i den 
Europeiska Unionen (Reyes mfl., 2003). Ålund följer samma linje som Briskman och Cemlyn 
gör i sin forskningsrapport.  
 
Alla flyktingar skall behandlas lika enligt merparten av de undersökta partierna. Kvinnor som 
män, utbildade som outbildade, barn som vuxna. Man kan diskutera om detta är jämlikhet 
eller om individuell frihet och särdragenhet som Centerpartiet står för, är mer rimligt. 
Begreppet likhet är en socialkonstruktion i sig som huvuddelen av partierna har konstruerat 
och som enligt dem är något eftersträvansvärt, oberoende av vilka förhållanden flyktingarna 
och asylsökande kommer ifrån. Den kan ställas mot föreställningen om individuell frihet och 
hur den skall verkställas. Både likhet och frihet är konstruktioner och det är intressant att se 
att huvuddelen av de studerade partierna, väljer det förstnämnda. Likhet blir här konstruerad 
till en bärare av demokratin, där individualism får komma i andra hand.   
 
 
5.3 Analys av tema 3 – Uppehållstillstånd? 
 
Tidigare forskning 
 
När det gäller uppehållstillstånd anser Moderata Samlingspartiet att ”den som fått avslag på 
sin asylansökan skall få söka tillfälligt uppehållstillstånd för arbete” (Boken om Ms, s. 46-47) 
Kristdemokraterna vill att det skall finnas en ”tidsgräns då uppehållstillstånd ändå skall ges” 
(KD-05/06, s. 16). Centerpartiet vill att ”asylsökande skall ha fått besked om de har fått 
uppehållstillstånd eller inte, inom sex månader” (CP-05/06, s. 8). Miljöpartiet de Gröna 
tycker att ”de som väntat längre än ett år på ett slutgiltigt besked på sin asylansökan skall 
automatiskt få uppehållstillstånd” (Valmanifest, 2006), medan Socialdemokraterna menar att 
”tidsfaktorn aldrig kan avgöra om någon skall få stanna i Sverige eller ej” (Anvisningar, 
2005).   
 
EU-medborgare och deras familjer får automatiskt uppehållstillstånd, om de befinner sig i 
Sverige i mer än tre månader måste de dock anmäla sig för att bli registrerade. För 
medborgare från andra länder är det mycket svårare; för att få vara i Sverige i mer än tre 
månader måste de ansöka om uppehållstillstånd och för att få det beviljat, måste det finnas 
något särskilt skäl. Utlänningslagen innehåller ett antal möjliga skäl för uppehållstillstånd, 
vilka är: skyddsbehov, anknytning till Sverige, att man har arbetstillstånd, eller andra 
synnerligen ömmande omständigheter (tidigare humanitära skäl) (Flyktingfällan, s. 56-58, 
2005). Lagen är starkast gällande de som har skyddsbehov, för de personerna har rätt till 
uppehållstillstånd, anhöriga skall ges uppehållstillstånd, medan andra kan få 
uppehållstillstånd. Under åren 1996-2005 sökte i genomsnitt 18 400 personer om året asyl i 
Sverige. Under samma period beviljades varje år cirka 650 personer uppehållstillstånd med 
flyktingstatus, 950 som övriga skyddsbehövande och 4 800 personer på grund av humanitära 
skäl.  
 
Som vi kan se ovan tycker vissa partier att asylsökande skall få automatiskt uppehållstillstånd 
efter en tid oberoende på vilka skäl de kan ha haft för att komma. Socialdemokraterna är de 
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enda som anser att tidsfaktorn under inga omständigheter får leda till att människor får stanna 
i Sverige. 
 
Kristdemokraterna vill att offer för människohandel skall erbjudas permanent 
uppehållstillstånd. Detsamma vill Centerpartiet medan Moderata Samlingspartiet vill att barn 
skall få permanent uppehållstillstånd i så stor utsträckning som möjligt.  
 
 
Teoretiska perspektiv 
 
Uppehållstillstånd är det flyktingarna och asylsökande strävar efter. De kommer till Sverige 
för att just få uppehållstillstånd. Även uppehållstillstånd är en konstruktion som har gjorts av 
partierna – på vilka villkor dessa personer skall få det och om det skall vara tillfälligt eller 
permanent. Ett tillfälligt uppehållstillstånd är ett sätt för partierna att gardera sig mot vad 
konsekvenserna av vad ett långvarigt, permanent uppehållstillstånd skulle innebära. De väljer 
att besluta över en kort period och avsäger sig på så sätt makten att bestämma över en längre 
period. Partierna har alla olika premisser, vilka de anser skall uppfyllas för att det tillfälliga 
eller permanenta uppehållstillståndet skall ges. Bara Socialdemokraterna anser att egentligen 
inga premisser får styra om en flykting skall få uppehållstillstånd eller ej. Socialdemokraterna 
vill således inte låta någon konstruktion styra ifall en person skall tilldelas uppehållstillstånd 
eller inte. De är öppna att låta varje fall få tala för sig.  
 
 
5.4 Analys av tema 4 – Tolkningar av EU: s flyktingpolitik 
 
Tidigare forskning 
 
I sin forskningsrapport kritiserar Linda Briskman och Sarah Cemlyn Australiens och 
Storbritanniens flyktingpolitik och vilka konsekvenser den har fått för de asylsökande. De 
kritiserar i stort hela Europas flyktingpolitik och detsamma gör vissa av de svenska partierna. 
De som gör det är Centerpartiet, som säger att det numera talas om hur vi skall skydda oss 
mot dem, alltså flyktingar. Även Miljöpartiet de Gröna tycker att det har blivit svårt för 
asylsökande att ta sig in till EU: s yttre gränser. Briskman och Cemlyn menar att bl.a.  
terrorattacken den elfte september har lett till en långtgående främlingsfientlighet och rasism. 
Detsamma menar Centerpartiet och Miljöpartiet de Gröna har skett med Europa och därmed 
även med Sverige.  
 
Moderata Samlingspartiet anser att en gemensam hållning inom EU är bra medan 
Kristdemokraterna tycker att en gemensam asylpolitik inom EU är önskvärd. 
Socialdemokraterna säger å sin sida att EU ”måste ta ett gemensamt ansvar för asyl- och 
migrationsfrågorna” (Partiprogram, s. 35). Moderata Samlingspartiet värderar samarbete som 
något som är bra oberoende vad den för med sig, kan en tolkning av deras utsaga vara, medan 
Kristdemokraterna bara säger att en gemensam asylpolitik är önskvärd, alltså är det något man 
kan eftersträva ifall det för med sig positiva resultat, kan man tolka det som. 
Socialdemokraterna menar däremot att EU måste (författarens kursivering.) ta ett gemensamt 
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ansvar för asyl- och migrationsfrågorna, vilket man kan tolka att de är odelat positiva till ett 
samarbete, oberoende av utfallet.  
 
 
Teoretiska perspektiv 
 
Fästning Europa är den nya beskrivningen av det hårdnade klimatet gentemot flyktingar i 
Europa. Hur human är den nya stämningen egentligen? Humanitet är ju hur de mänskliga 
rättigheterna efterlevs som yttrar sig i medmänsklighet och medkänsla. Studiens författare vill 
här dra en parallell mellan humanitet och humanitär. Läkare utan Gränser (23/11-04) har 
definierat begreppet, där de menar att det aldrig handlar om att påtvinga någon ett politiskt 
eller kulturellt system. Att det inte heller handlar om att vinna krig eller om att skapa fred. 
Utan att humanitet innebär ett instinktivt och praktiskt gensvar på en annan människas 
lidande. Läkare utan Gränser menar att ”det är en opolitisk handling och per definition en 
civil handling”. Man kan fråga sig ifall partierna efterlever den här betydelsen av humanitet. 
De regler som de har skapat har lett till att det blir allt svårare att komma in i Europa och i 
Sverige och av de partierna som författaren har undersökt, är det bara Miljöpartiet de Gröna, 
som motsätter sig dagens Europeiska flyktingpolitik. 
 
 
5.5 Sammanfattande analys 
 
Ett av grunddragen inom socialkonstruktionism handlar om att vår uppfattning om världen är 
kulturellt och historiskt specifikt. Beroende vilket land vi lever i, vilken tidsperiod, vilken 
omgivning vi växer upp i, leder till att vi ser världen på ett för oss specifika sätt. Ingen kan 
frångå det, även de som styr landet har påverkats och påverkas hela tiden hur de uppfattar 
världen och samhället och hur vissa företeelser och problem skall tas hand om. Partierna har 
därför en bestämd uppfattning om flyktingpolitiken och flyktingarna i stort. Vi har kunnat se 
resultatet och analysen och nu kommer allt slås till en helhet för att se vad partierna 
egentligen anser. Därför skall studiens författare nu titta närmare på hur varje parti för sig, 
definierar vad en flykting är.  
 
Moderata Samlingspartiet 
 
För Moderata Samlingspartiet är en flykting en person, som flyr från förföljelse definierat 
enligt konventionerna. Vidare anser de att det faktum att människor vill komma till Sverige, 
måste betyda att Sverige är ett bra land att leva i. Människor som kommer till Sverige skall 
dock arbeta och göra rätt för sig. De anser att kollektiva amnestier är fel men har inget emot 
att vissa fall som liknar varandra, behandlas lika. Uppehållstillstånd skall ges till dem som kan 
försörja sig genom eget arbete men även asylsökande som inte har ett arbete kan ansöka om 
tillfälligt uppehållstillstånd. För att fördela flyktingarna jämt inom Europa, vore det bra om 
man hade liknade regler inom hela EU. Moderata Samlinspartiet verkar ha i grunden en 
ganska positiv syn på varför man flyr från andra länder och hur pass problematiskt det kan 
vara. De förmedlar en syn på en människa som kan klara sig själv till största grad.  
 

                                                                                                          Handledare: Tore Svendsén 
                                                                                                                                      HT - 2006  



STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 
C-uppsats 
 

                                                                                                               Agnieszka Skibicka, S7a 
                                                                                                          Kursansvarig: Sam Larsson  

36

Kristdemokraterna 
 
Kristdemokraterna definierar mer Sveriges roll än vad en flykting är; de anser att Sverige har 
åtaganden och att dessa skall implementeras inom hela EU och att Europa, däribland Sverige 
har en speciell skyldighet som en av världens rikaste regioner att ta ansvar för 
flyktingproblemen. Vidare anser Kristdemokraterna att familjen alltid är viktigast, även för 
flyktingar och asylsökande och den skall värnas lika väl, som om man värnat om en svensk 
familj. Därför skall familjer inte splittras och kvinnor och barn skall ha en stärkt position. 
Stöd och information till frivillig återvandring skall dock ges åt familjerna. Även när det 
gäller uppehållstillstånd anser partiet att särskilt kvinnor och barn, skall värnas och att allmänt 
en tidsgräns om när uppehållstillstånd skall ges, måste finnas. Kvinnorna skall även erbjudas 
förvar avskilt från män. Sist tycker de att en gemensam flyktingpolitik inom EU kan vara bra 
med får aldrig accepteras av Sverige, om det hindrar landet från en generös hållning. 
Kristdemokraterna verka särskilja på män som flyr, och kvinnor och barn som flyr, där de 
senare har starkare rättigheter än männen. Man skulle kunna dra den slutsatsen att kvinnor och 
barn som flyr är ”mer” flyktingar än männen. 
 
Centerpartiet   
 
För Centerpartiet skall en flykting vara en ”riktig” flykting, medan alla andra skall kallas 
asylsökande och för att uppnå detta skall det finnas två vägar in i Sverige – en för de riktiga 
flyktingarna och en för asylsökande. Det förklaras med att varje människa har rätt att välja var 
hon vill bo och skapa sin framtid och för att åstadkomma detta, skall det inte finnas någon 
tvekan om varför man kommer till Sverige. För Centerpartiet är en flykting också en person 
som flyr förföljelse p.g.a. kön eller sexuell läggning. När man väl är i Sverige, skall man 
mötas av värme och få börja arbeta så fort som möjligt i enlighet med de egenskaper man 
besitter. Partiet vill värna speciellt om barnen, så att de aldrig kan placeras i förvar. På samma 
sätt vill de värna om barnfamiljer som skall få besked om uppehållstillstånd inom sex 
månader medan resten av flyktingarna skall få det inom ett år. Även Centerpartiet vill att 
Sverige skall pådriva en human och generös flyktingpolitik och vara ett gott exempel för 
resten av Europa, då de anser att synen på flyktingar är problemfokuserad med fokus på ”vi” 
och ”dem”. Centerpartiet verkar vilja särskilja på vilka de definierar som riktiga flyktingar, 
och de ”andra”, alltså dem som bara kommer hit för att söka arbete. På samma gång vill de 
arbeta mot det hårdnade klimatet i Europa och skyddet som man uppför gentemot 
flyktingarna. Vidare anser de att kön och sexuell läggning skall vara lika viktigt som andra 
flyktingskäl. Barn och barnfamiljer skall också ha mer rättigheter i Centerpartiets regi. En 
flykting är en person som flyr i enlighet med konventionerna men kan ha skäl p.g.a. sitt kön 
eller sexuell läggning.  
 
Miljöpartiet de Gröna 
 
Miljöpartiet de Gröna anser att en flykting är en person som kan ha alla möjliga skäl att fly; 
natur- och miljökatastrofer skall räknas som asylskäl, tortyr och våldtäkt skall föras in i 
konventionerna, barnkonventionen skall göras till lag osv. Allt för att en så generös och 
human flyktingpolitik som möjligt skall råda i Sverige. De anser även att varje människa skall 
ha rätt att bo och verka var helst man önskar i världen. Vidare skall de som kommer, 
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välkomnas av Sverige. Förvaret skall bara vara till för dem som är kriminella, alltså inte 
”hederliga” flyktingar. Alla skall få en individuell prövning som ska resultera i ett beslut inom 
ett år. Partiet anser även att barn skall omges med extra beskydd – ensamkommande barn 
skall få uppehållstillstånd inom sex månader medan barn generellt, skall i så stor utsträckning 
beviljas permanent uppehållstillstånd. Partiet är kritiskt mot en harmonisering av EU: s 
flyktingpolitik, då det kommer att innebära att Sverige får inskränka på sin politik. De anser 
dock att samarbete skulle kunna vara till stor nytta.  Miljöpartiet de Gröna verka tycka att en 
flykting är princip vem som helst som hade ett skäl att lämna sitt hemland. De gör ingen 
åtskillnad mellan könen, utan vill att alla skall åtnjuta samma rättigheter, kriminella 
undantaget. Däremot vill de stärka barnens rättigheter och värna om dem. 
 
Socialdemokraterna 
 
För Socialdemokraterna är en flykting en person som flyr från skäl som finns stadgade i 
konventionerna samt flyr på grund av förföljelse p.g.a. kön. Vidare tycker de att den 
individuella prövningen är nyckelordet, kollektiva amnestier skall aldrig äga rum. Partiet 
anser även att tidsfaktorn aldrig får bestämma ifall en person skall få stanna i Sverige eller ej, 
dock tycker de att flyktingar och asylsökande har rätt att förvänta sig ett svar inom ett halvår, 
på samma gång som myndigheterna kan ställa krav på att flyktingarna samarbetar. När det 
gäller ett eventuellt samarbete med EU, anser Socialdemokraterna att EU måste ta ett 
gemensamt ansvar för asyl- och migrationsfrågorna och grantera en likvärdig behandling 
överallt. Socialdemokraterna verkar värna om det individuella på samma gång som de vill ha 
en samfälld flyktingpolitik, där länderna enas om gemensamma regler som kan stå i strid med 
vad Sverige tycker. Socialdemokraterna verkar även tycka att män och kvinnor skall 
behandlas lika; en flykting blir en vuxen person som är unik och skall behandlas utifrån 
hans/hennes förutsättningar, en person som vidare är kapabel och kan ansvara för sina 
handlingar.  
 
 
6. Diskussion 
 
Under det här kapitlet diskuteras studiens resultat och kopplingar görs till syfte och 
frågeställningar. Sedan följer ett avsnitt med metoddiskussion samt förslag till fortsatt 
forskning.  
 
6.1 Sammanfattande diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka hur några utvalda partier beskriver sin flyktingpolitik och hur 
dessa beskrivningar står sig i jämförelse med tidigare forskning och några teorier. Vad som 
har framkommit kan bäst beskrivas som att partierna har ett antal ideologier som genomsyrar 
hela deras politik och som också återspeglas inom flyktingpolitiken. Partierna har konstruerat 
ett antal riktlinjer om vad en flykting är och hur han/hon skall behandlas och de håller sig till 
denna synpunkt. Studiens författare anser att partierna inte har en enhetlig flyktingpolitik, 
utan verka mer har ett antal lösa idéer som ibland står i strid med varandra.  
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Studiens författare har fått svar på sina frågeställningar, nämligen hur partierna beskriver vem 
som skall få asyl, på vilka villkor, uppehållstillstånd eller ej, tolkningar av EU: s 
flyktingpolitik och vilka likheter/skillnader som kan finnas. Svaren har varit både oväntade 
som förväntade.  
 
Miljöpartiet de Gröna verkar vara det partiet som starkast motsätter sig dagens flyktingpolitik, 
nationellt samt på den internationella arenan. De vill vidga flyktingbegreppet och införa alla 
möjliga ändringar för att det skall vara lättare att ta sig in i Europa. Det är det här partiet som 
främst verkar gå på tidigare forsknings linje. Kristdemokraterna och Centerpartiet verkar å sin 
sida ha ganska mycket gemensamt då de båda anser att barn och barnfamiljer skall ha en 
annan behandling än resten av flyktingarna. Moderata Samlingspartiet verkar ha mer 
gemensamt med Socialdemokraterna än t.ex. Kristdemokraterna, då de båda partierna har en 
liknande syn på hur mycket man kan kräva av flyktingarna och asylsökande. De menar båda 
att flyktingarna och asylsökande är kapabla människor som man inte behöver ”gulla” med.  
 
Man skulle kunna dra den slutsatsen att partiernas ideologier är konstruktioner av hur de 
uppfattar verkligheten som i sin tur bestämmer hur deras politik kommer att se ut. När det 
gäller höger och vänsterblocket, står Moderata Samlingspartiet och Socialdemokraterna över 
den vanliga uppdelningen och har mer gemensamt med varandra än med sina respektive mest 
närliggande partier. Vad det kan bero på kan man fråga sig, men en tolkning kan vara att båda 
partier har en ganska konservativ syn på svenskhet och hur den skall beskyddas.  
 
 
6.2 Metoddiskussion 
 
Det faktum att författaren bara har studerat fem riksdagspartier och uteslutit de resterande två, 
har självklart bidragit till att resultatet och analysen inte kunnat bli lika täta, ifall de två andra 
partierna hade tagits med. På samma gång har analysen kunnat vara djupare med det här 
antalet partier men man måste vara försiktig med för hastigt dragna slutsatser då man inte får 
hela bilden. Vidare hade fler teorier kunnat appliceras på materialet för att få ett mer brett 
perspektiv. Författaren tror dock att det bara skulle ha bidragit till ett förvirrat resultat, med 
tanke på de begränsningar en c-uppsats innebär. Socialkonstruktionism lämpar sig bra för den 
här sortens analys, då det är partiernas konstruktioner och tolkningar som har varit föremålet 
för granskning. Hade man använt sig av t.ex. idépolitiskt perspektiv, hade man fått mer en 
analys av ideologier än som det nu är, av partiernas konstruktioner. Men att använda 
idépolitiskt perspektiv var inte heller syftet med den här studien.  
 
Trovärdigheten borde ändå vara hög då författarens dokument kommer direkt från källan; 
några andrahands källor som intervjuer har inte använts. Intervjusvar kan lätt förvrängas, utan 
att intervjupersonen har en möjlighet att korrigera. I den här studiens fall, har partierna inte 
heller haft möjlighet att korrigera vad författaren har skrivit, men genom tydliga citat, kan ett 
stort objektivitet uppnås. Förhoppningsvis har författaren valt citat som belyser just de 
centrala aspekterna av flyktingpolitiken genom de givna frågeställningarna.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Författaren har valt att endast titta på hur partierna själva beskriver sin flyktingpolitik och hur 
detta kan tolkas i ljuset av vissa teorier och av annan forskning på området. Det finns mycket 
forskning som analyserar och kritiserar de nuvarande tolkningarna av lagen men inte vad alla 
partier säger. Det finns inte heller någon omfattande forskning om vilka beslut som har lett till 
att flyktingpolitiken ser ut som den gör idag. Vad som skulle vara intressant att forska vidare 
i, är hur svenska folket ser på flyktingpolitiken. Är gemene man kritisk eller inte? En annan 
aspekt man skulle kunna se det här ämnet ifrån, är huruvida det finns genus skillnader. 
Uppfattar kvinnor och män flyktingpolitiken olika, i så fall på vilket sett?  Intressant skulle 
även vara att analysera flyktingpolitiken bara utifrån barnens perspektiv i ljuset av 
barnkonventionen och hur den efterlevs. 
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