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Abstract 
The problem definition of the essay is established by the gendergap that has shown its 

significance in the refugee migration between 2010 and 2016. The purpose of the essay is to 

examine the Swedish parliament parties suggestions about the gender mainstreaming of the 

family migration. The relevance of the family migration research depends on the fact that the 

category is the only one with women majority. That depend, as previous research has shown, 

on the circumstances women experiencing in their home countries and on their way to 

Europe. Except the gender mainstreaming of the suggestions the content and the change of 

these has also been analyzed.  

 

The method of the essay is a qualitative textual analysis where the mainstreaming strategy has 

converted to a flow chart to answer the research question. The results has shown that only a 

few parties have included a gender perspective to their suggestions. The results has also 

shown that the Social Democrats, the Green Party, the Moderate Party and the Sweden 

Democrats have changed their conclusions on the subject since 2010. It is also a fact that 

these parties has converged their content towards the Sweden Democrat’s. 
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1. Introduktionskapitel 

1.1 Introduktion 

Invandringspolitiken har under senare år stegrat i värde och opinionsundersökningar 

uppskattar att frågan är den viktigaste för väljare inom svensk politik (Delin 2016). Frågan har 

efter Sverigedemokraternas inträde diskuterats mellan såväl partierna i riksdagen som bland 

opinionsbildare i medierna och den har fått stor uppmärksamhet i den huvudsakliga, politiska 

debatten. Kanske dels på grund av frågans relevans hos väljarna, Sverigedemokraternas 

inträde, sakfrågans mediala uppmärksamhet men även på grund av den omfattande 

flyktingkatastrof vilken kulminerade år 2015 med flera miljoner människor på flykt. 

 

Vid flyktingkatastrofens utbredning år 2015 tog Sverige emot ett rekordhögt antal flyktingar. 

Under samma tidsperiod började medierna och opinionsbildare diskutera sakområdet ur ett 

genusperspektiv eftersom statistik visade att en klar majoritet av de som mottogs i Sverige var 

män. Det är ett fenomen vilket de statsvetenskapliga forskarna Karlsson och Tusci menar går 

längre bak i tiden än så (se tidigare forskning). Statistik visar att genusgapet blivit signifikant 

inom invandringen redan år 2005 och fenomenet sträcker sig över alla kategorier av 

invandring förutom anhöriginvandringen (Se tabell 12 och 13 i bilaga 1).  

 

Sverige har, genom såväl Förenta nationerna som den Europeiska Unionen, ålagt sig 

uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom alla politiska områden, på alla 

politiska nivåer. Generellt är Sverige ett land som gjort sig känd i jämställdhetens namn då det 

rankas högt i listor över jämställdhet. Tillika är Sverige ett land som håller fanan högt vad de 

gäller internationell rättvisa och jämställdhet. Sverige skänker årligen ett högt bistånd till u-

länder och är delaktiga i projekt för att hjälpa kvinnor som lider på grund av fattigdom och 

krig. Dessutom har landet under en lång tid tagit emot ett högt antal flyktingar och därav 

beskrivits som en humanitär stormakt. Dessa åtaganden till trots visar statistiken ett 

signifikant genusgap som Karlsson och Tusci på grund av de nya restriktivare lagarna om 

anhöriginvandringen, förutspår kommer öka över tid (se tidigare forskning). 

 

Med tanke på den humanitära kris krig orsakar som gör att människor, oavsett kön, lever 

farligt såtillvida den grad att de tvingas lämna sina hem för att ta sig till en tryggare plats, är 

genusgapet i flyktinginvandringen speciellt problematisk. Flyktinginvandringen i synnerhet 

har generellt sett haft en högre procentuell andel kvinnor än invandringen i allmänhet vilket 

beror på att den höga andel kvinnodominerande anhöriginvandring kompenserat för 
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resterande kategoriers manliga dominans. Statistik över området invandring av humanitära 

skäl visar att gapet mellan män och kvinnor istället för år 2005 kommit att bli en konstant 

manlig majoritet först år 2010 (se tabell 14 i bilaga 1). 

 

1.2 Problembakgrund 

Tidigare forskning visar att kvinnor är speciellt utsatta längs flyktvägen genom Europa då de 

löper en större risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Deras behov blir även ofta 

sekundära eftersom kvinnor enligt traditionella könsroller har det största ansvaret för barnen. 

Dessutom lever kvinnorna, i hemländerna, ofta enligt lägre ekonomiska, sociala och i vissa 

fall juridiska förutsättningar och rättigheter än männen. Situationen leder enligt forskning av 

Binder och Tosic (se tidigare forskning) ofta till att männen i familjen först invandrar till 

Europa för att sedan återförenas med sina kvinnliga anhöriga genom anhöriginvandringen. 

Situationen leder till att politiska partier kan öka kvinnors möjligheter att under krig ta sig till 

ett tryggare land genom i synnerhet två medel. Dels att genom bistånd utveckla krigsdrabbade 

länder så att kvinnor få åtnjuta samma rättigheter som män och dels genom att inrätta lagliga 

vägar för att kvinnor säkrare skall kunna ta sig till Sverige. Som laglig väg är 

anhöriginvandringen den i dagsläget största kategorin. 

 

Till trots att anhöriginvandringen med dess lagliga väg är en viktig och stor kategori av 

invandring menar Kofman att det finns få empiriska undersökningar på området (se tidigare 

forskning). Det menar hon kan bero på att den manliga, asylinvandringen anses vara den 

primära, ekonomiskt lönsamma medan den kvinnodominerande invandringen ses som 

sekundär och familjär, vilken inte sällan förklarats höra till en privat sfär. Därför är det både 

intressant och viktigt att utföra en undersökning om anhöriginvandringen. 

 

Likt introduktionen beskriver är Sverige ett högt rankat jämställt land som integrerar ett 

jämställdhetsperspektiv i arbetet kring bistånd till utvecklings- och krigsdrabbadeländer. Men 

hur ser jämställdhetsintegreringen ut i förslag gällande säkra vägar till uppehållstillstånd i 

Sverige, mer specifikt vad det gäller den kvinnodominerade anhöriginvandringen? Hur har 

partiernas förslag kring anhöriginvandringen utvecklats sedan genusgapets uppdagades år 

2010 och vad skulle en förändring kunna bero på? Det är frågor uppsatsens undersökning 

ämnar besvarar och diskutera. Nedan konkretiseras undersökningens syfte mer ingående. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att ge en djupare förståelse för hur anhöriginvandringen sett ut och 

utvecklats under tiden för det signifikanta genusgapet. Syftet införlivas genom att undersöka 

riksdagspartiernas förslag kring och jämställdhetsintegrering av anhöriginvandringen under år 

2010 och år 2016. Detta för att sedan se hur förslagen och integreringen har förändrats tillika 

vad förändringen kan bero på. 

 

Följande fyra frågeställningar kommer styra undersökningen; 

Hur har riksdagspartiernas förslag kring och jämställdhetsintegrering av 

anhöriginvandringen sett ut under år 2010 och år 2016?  

 

Hur har förslagen och integreringen förändrats? 

Har övriga partier förflyttat sina förslag i linje mot Sverigedemokraternas? 

Hur kan utvecklingen av anhöriginvandringen förklaras? 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består i synnerhet av fem kapitel och en avslutande bilaga. Det första kapitlet i 

form av introduktion, problemområde, syfte och frågeställningar har redan presenterats. 

Nästkommande innehåll består av följande;  

 

I kapitel två presenteras metodvalet, urvalet och det empiriska materialet vilken utmynnar i en 

metoddiskussion. Kapitel tre behandlar tidigare forskning som innehåller studier kring 

anhöriginvandring, genusgap och jämställdhetsintegrering. I kapitel fyra presenteras den 

teoretiska orienteringen bestående av en strategi som reformerats till ett analysschema tillika 

tre teorier som använts vid undersökningens analys. Vidare redovisas i kapitel fem en 

bakgrund kring den politiska kontexten för tidsurvalet som sedan följs upp av 

undersökningens analys. I kapitel fem besvaras till en början undersökningens tre första 

frågeställningar genom skriftliga redogörelser som konkretiseras genom tabeller. Sedan 

analyseras frågeställningarnas slutsatser genom teorierna party competition between unequals, 

politiska aktörers preferenser och salience strategies and party organization in multiparty 

system. Vidare behandlas analysen och slutsatserna tillsammans med uppsatsens 

problemområde och tidigare forskning i en diskussion. Kapitel fem avslutas med förslag på 

vidare forskning. 
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2. Metod och material  

Kapitlet består av en beskrivning av undersökningens forskningsdesign i form av en fallstudie 

varav empirin hämtas med en kvalitativ textanalys. Därefter argumenteras undersökningens 

urval och empiriska material. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring ur- och 

metodvalet.  

 

2.1 Fallstudiedesign 

Uppsatsen är en teorikonsumerande fallstudie (Esaiasson et al. 2012, s. 41) då den ämnar 

undersöka riksdagspartiernas förslag kring och jämställdhetsintegrering av 

anhöriginvandringen under år 2010 och 2016 eftersom ett signifikant genusgap under tiden 

uppdagats (George & Bennett 2005, s.17-18). Anhöriginvandringen är i förhållande till 

genusgapet intressant att undersöka eftersom det är den enda kvinnodominerande kategorin av 

invandring som dessutom utgör ett lagligt och säkert sätt att ta sig från ett krigsdrabbat land 

till Sverige. Anhöriginvandringen utgör i den här undersökningen därvid en viktig aspekt av 

genusgapet i flyktinginvandringen, vilken är ett fall av genusgap generellt. 

 

Undersökningens frågeställningar analyseras i kronologisk ordning genom att först utföra en 

längre analys där frågeställning ett till tre besvaras genom skriftliga redogörelser och tabeller. 

Materialet som förutsätter att analysen kan genomföras hämtas genom en kvalitativ 

textanalys. Detta har gjorts genom ett analysschema som formulerats på basis av strategin 

jämställdhetsintegrering och fångat upp riksdagspartiernas förslag kring och 

jämställdhetsintegrering av anhöriginvandringen (Esaiasson et al. 2012, s.210). Slutsatsena 

från frågeställning ett till tre beskriver anhöriginvandringens utveckling under tidsurvalet 

vilken sedan, i en analys förklaras genom teorierna; the competition between unequals, 

politiska aktörers preferenser och salience strategies and party organisation. Teorierna 

analyseras tillsammans med den politiska kontexten som presenteras som en bakgrund innan 

ananlysen. Analysen utmynnar sedan till en slutgiltig slutsats där alla frågeställningar 

besvaras. Genom de tre första frågeställningarna får uppsatsens ett deskriptivt syfte som 

genom frågeställning nummer fyra övergår till ett förklarande syfte (Esaiasson et al. 2012, 

s.36).  

 

Eftersom syftet dels ämnar undersöka hur förändringen av riksdagspartiernas förslag kring 

och jämställdhetsintegrering av anhöriginvandringen sett ut har undersökningen en 

jämförande ansats. Jämförelsen av analysenheternas svar från båda årtalen kommer ske såväl 
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inom partierna som mellan partierna. Men eftersom studien syftar till att ge en djupare 

förståelse för anhöriginvandringen sett ut och utvecklats under tiden som genusgapet 

uppdagats är jämförelsen endast ett medel för att uppnå ett större syfte varför jämförelsen inte 

är undersökningens huvudsakliga fokus (Bryman 2010, s.80). 

 

2.2 Urval 

Uppsatsens urval av analysenheter vilar vid samtliga, svenska riksdagspartiers förslag kring 

anhöriginvandringen tillika analys om vilka som påverkas av dessa. Riksdagspartierna är 

valda eftersom de har den högst beslutsfattande makten och avgör därför hur 

anhöriginvandringen skall utformas. Riksdagspartierna är valda utifrån mest-olika-designen 

(Esaiasson et al. 2012, s.104) och syftar till att ge en så djup förståelse för 

anhöriginvandringens politiska utformning som möjligt. Eftersom partierna är olika i sin art 

både vad det gäller storlek, ideologisk bakgrund och deras medverkan i koalitioner är det 

intressant att ha med samtliga partier i undersökningen. Partiernas olikhet kan inte minst ge en 

intressant aspekt för analysen kring utvecklingens förklaringar. 

 

Tidsurvalet år 2010 och år 2016 argumenteras till genusgapet i flyktinginvandringen som 

uppdagades och pågått sedan år 2010 till flyktingkatastrofens kulminerande år 2015. Det är 

relevant att undersöka förslagen från år 2016 eftersom dessa speglas av partiernas syn på 

kulminerandet från år 2015. Tidsurvalet är bortsett från fenomenet relevant eftersom det även 

präglas av Sverigedemokraternas riksdagsinträde och fortsatta ökning samt flyktingpolitikens 

ökade samhällsrelevans enligt väljaropinionen. 

 

2.3 Empiriskt material 

Eftersom urvalet vilar vid riksdagspartierna kommer undersökningens empiriska material 

bestå av riksdagsmaterial. Genom materialet kan partiernas egna förslag såväl som deras 

kritik mot andra partiers förslag, utläsas. Eftersom riksdagspartiernas beslut är de avgörande 

för anhöriginvandringens utformning finns en närhet mellan formuleringarna i materialet och 

partiernas reella åsikter som gör materialet trovärdigt (David & D. Sutton 2016, s.163). Det 

empiriska materialet vilar mer specifikt vid två propositioner och en skrivelse tillika samtliga 

efterkommande följdmotioner. Propositionerna är valda eftersom det är de lagförslag som 

under tidsperioden allra mest präglat utformningen av anhöriginvandringen.  
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Den första propositionen som analyseras är författad av regeringskoalitionen mellan 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet som år 2009 behandlade 

anhöriginvandringen i synnerhet. Till propositionen analyseras samtliga följdmotioner skrivna 

av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Eftersom Sverigedemokraterna 

inträdde i riksdagen först år 2010, samma år som genusgapet uppdagades, har en skrivelse 

vilken behandlar invandring i allmänhet, från år 2010 inräknats. I skrivelsen benämns 

propositionen från år 2009 där Sverigedemokraterna får chans att motionera sig mot 

lagförslaget. Sverigedemokraternas, men även Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

följdmotioner analyseras. Det empiriska materialet från år 2016 består av en proposition 

skriven av regeringskoalitionen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet vilken behandlar 

invandringspolitiken i allmänhet och dessutom analyseras följdmotioner skrivna av samtliga 

oppositionspartier. 

 

Som ovan beskrivet behandlar propositionerna och följdmotionerna såväl invandring i 

allmänhet som anhöriginvandring i synnerhet men genom analysschemat som presenteras i 

den teoretiska orienteringen kommer de mest väsentliga delarna om riksdagspartiernas förslag 

kring och jämställdhetsintegrering av anhöriginvandringen i samtliga fall kunna utläsas. 

 

Tabellen på nästkommande sida är en konkretiserad presentation av det empiriska materiale 
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Tabell 1. Empiriskt material 

Parti Dokument Rubrik År 

Moderatledda 

regeringen 

Proposition 2009/10:Sf11 Försörjningskrav vid 

anhöriginvandring 

2009 

Socialdemokraterna Följdmotion 2009/10:Sf11 2009 

Vänsterpartiet Följdmotion 2009/10:Sf19 2009 

Miljöpartiet Följdmotion 2009/10:S10 2009 

Moderatledda 

regeringen 

Skrivelse 2010/11:29 Migration och 

asylpolitik 

2010 

Socialdemokraterna Följdmotion 2010/11:Sf3 2010 

Sverigedemokraterna Följdmotion 2010/11:Sf5 2010 

Miljöpartiet Följdmotion 2010/11:Sf5 2010 

Socialdemokratledda 

regeringen 

Proposition 2015/16:174 Tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige 

2016 

Moderaterna Följdmotion 2015/16:3418 2016 

Vänsterpartiet Följdmotion 2015/16:3412 2016 

Sverigedemokraterna Följdmotion 2015/16:3414 2016 

Centerpartiet Följdmotion 2015/16:3415 2016 

Liberalerna Följdmotion 2015/16:3416 2016 

Kristdemokraterna Följdmotion  2015/16:3417 2016 

 

2.4 Metoddiskussion 

En kritisk aspekt med det empiriska materialet är att Sverigedemokraternas följdmotion till 

vad som skrevs i propositionen Försörjningskrav vid anhöriginvandring från år 2009 kommer 

först år 2010 och angår en skrivelse. Men eftersom skrivelsen behandlar föregående 

proposition och Sverigedemokraterna, likt övriga partier som motionerat sig emot 

propositionen, kommenterar förslagen kring anhöriginvandringen är materialet ändå relevant. 

Likt detta är en annan kritisk aspekt att tidsurvalet är från år 2010 när propositionen som 

analyseras lades fram år 2009. Men eftersom skrivelsen från år 2010 som tidigare nämnt ger 

en beskrivelse över partiernas följdförslag och åsikter angående den föregående propositionen 

kan tidsurvalet av relevanta skäl ändå argumenteras från år 2010. Dessutom är förslag som 
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presenterades år 2009 högst relevanta för år 2010 eftersom det kan ta en tid att få igenom nya 

regleringar varför det kanske först är år 2010 som politiken påverkas. 

3. Tidigare forskning  
Kapitlet består av tidigare forskning som använts till såväl problemformulering som till 

reflektioner för undersökningens slutsatser. Till en början presenteras ett utomvetenskapligt 

problem författat av två statsvetenskapliga forskare och fyra studier som behandlar såväl 

genusgap som anhöriginvandring. Tillsammans utgör dessa grunden till uppsatsens 

problemområde. Sedan presenteras tidigare forskning kring jämställdhetsintegrering vilken 

används för uppsatsens avslutande återkoppling.  

 

Uppsatsen problemområde baserar sig på Karlsson och Tuscis debattartikel Genusgapet bör 

tas på allvar från år 2015 och föreläsning Genusgapet i invandringen från UR samtiden med 

tema Kvinnor, krig och flykt från år 2016. De menar i publikationerna att gapet är relevant 

eftersom det inte enbart är kopplat till flyktingkatastrofen då det varit konstant under en 

längre tid. De menar att gapet blivit signifikant efter år 2005 och de problematiserar trenden 

mot bakgrund av Sveriges övriga satsningar vid jämställdhetsreformer och menar att den inte 

korrelerar med internationella trender. Framförallt anser de gapet vara oroväckande med tanke 

på att krig inte enbart drabbar män varför de menar att trenden bör tas på allvar av respekt för 

de flickor och kvinnor som befinner sig på flykt till följd av krigens förödelser. Slutligen 

menar de att problemet med genusgapet blir än tydligare eftersom anhöriginvandringen utgör 

en ensam kategori av kvinnlig majoritet. Eftersom regeringen efter rekordmottagningen infört 

restriktivare lagar kring anhöriginvandringen befarar de likväl att gapet kommer öka 

ytterligare varför de uppmanar till politisk handling. 

 

Till problembakgrunden används fyra ytterligare studier som kan bekräfta Karlsson och 

Tuscis reflektion. En av dessa är Binder och Tosics artikel Migration and security från år 

2005. I artikeln beskriver de att färre kvinnor än män på grund av ekonomiska, sociala, 

politiska och juridiska begränsningar lyckas ta sig till ett europeiskt land för att söka asyl. 

Vidare menar de att kvinnor drabbas hårdare av våld och sexuella övergrepp längs flyktvägen, 

vilket likväl påverkar deras incitament att fly. 
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Vidare beskriver Freedman beskriver i boken Gender the international Asylum and Refugee 

Deabte från år 2015 hur även kvinnors roll som mödrar gör att deras flyktväg är speciellt svår. 

Kvinnor ansvarar generellt för omvårdnaden av barnen, även då familjen befinner sig på flykt. 

Det gör att kvinnors incitament att själva eller tillsammans med barnen fly minskar i 

förhållande till männen som är mer självständiga. Om kvinnorna detta till trots flyr hamnar 

deras barns hälsa i första rummet vilket gör att kvinnornas blir sekundärt som i förlängningen 

leder till att de kan drabbas av sjukdomar. 

 

Att kvinnor oftare stannar i hemlandet eller i flyktingläger en tid bekräftar Groendjik i artikeln 

Family reunificaion as a right under community law från år 2006. Han beskriver 

anhöriginvandringen som den mest betydelsefulla invandringskategorin både för det 

mottagande samhället och för individerna i fråga. Vidare menar han att majoriteten av de 

asylsökande anländer ensamma för att efter en tid, vanligtvis när de etablerat sig, återförenas 

med familjemedlemmar genom anhöriginvandring. 

 

En vidare intressant artikel som gör undersökningen relevant att genomföra är Kofmans 

artikeln Family-related Migration: A critical review of Europein studies från år 2004. Hon 

diskuterar anhöriginvandringens få empiriskt, vetenskapliga undersökningar och menar att 

området förbisetts eftersom det betraktats som en kvinnlig och sekundär form av migration i 

motsats mot den manliga, ekonomiskt lönsamma och därav primära. Hon menar dessutom att 

anhöriginvandringens fokus vid den privata sfären så som vid familjerelationer gjort att 

området betraktats som någonting privat och icke-politiskt.. 

 

Vad det gäller arbete med jämställdhetsintegrering har Squire och Wickham-Jones skrivit 

artikeln New Labour, Gender mainstreaming and the Women and Equaliy Unit år 2004. 

Artikeln behandlar det engelska partiet Labours arbete med jämställdhetsintegrering. 

Organisationen Women and Equality Unit hade uppgiften att koordinera jämställdhetsarbetet i 

staten och studien visar att organisationen kunde påverka partiet i den mån förslagen låg i 

linje med partiets övriga politik. När den på något vis motsatte partiets politik mötte 

integreringen däremot motstånd. 

 

Hankivsky har i artikeln Gender mainstreaming – a five-country examination från år 2013 

undersökt hur ett jämställdhetsperspektiv lyckats integreras i Sverige och fyra andra länder. 

Resultatet av studien visade att ett jämställdhetsperspektiv inte alltid fick stöd inom svensk 
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policyutveckling, vilket visade sig bero på att det i Sverige finns en allmän inställning att 

landet redan är jämställt varför vidare satsningar kan anses överflödiga. 

 

4.Teoretisk orientering 

Kapitlet presenterar den teoretiska orienteringen som består av strategin 

jämställdhetsintegreringen och de tre teorierna party competition between unequals, politiska 

aktörers preferenser och salience strategies and party organisation in multiparty systems. Först 

presenteras jämställdhetsintegrering, vilken utmynnar till ett analysschema med syfte att fånga 

in empiri som redovisas i analyskapitlet. Sedan presenteras de tre teorierna om partipolitiska 

strategier som ämnar ge förklaringar till anhöriginvandringens utveckling och på så vis bidra 

till uppsatsens förklarande syfte.  

 

4.1 Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är en strategi vilken diskuterades för första gången i internationella 

sammanhang under den tredje världskonferensen om kvinnor i Nairobi år 1985. Tio år senare, 

år 1995, ratificerades strategin av Förenta Nationerna under den fjärde världskonferensen om 

kvinnor i Peking (The UN Refugee Agency 1998, s.13). Även Europeiska parlamentet 

(Europeiska parlamentet) har ratificerat strategin och Sveriges regering har skrivit dokument 

kring hur Sverige specifikt skall inkludera strategin i det politiska arbetet (Regeringskansliet 

2015). Syftet med jämställdhetsintegreringen är till skillnad från det avsides förda arbetet 

kring jämställdhet som fördes innan ratificeringen, att integrera jämställdhetsarbetet inom alla 

politiska områden tillika inom alla politiska beslut (The UN Refugee 1998, s.16). Den 

inkluderas genom att diskutera hur ett beslut kan komma att påverka såväl kvinnor som män 

för att beslutet som slutligen tas skall kunna reducera genusgap och uppnå jämställdhet mellan 

könen (Förenta Nationerna 2002, s. 1-2).  

 

Det är sedan ratificeringen viktigt att samtliga aktörer i samhället inkluderar strategin för att 

målet om jämställdhet skall kunna uppnås. Eftersom de politiska partierna har den högsta 

politiska makten i den mån att de i rollen som folkets företrädare bestämmer vilka aspekter 

och prioriteringar som skall göras på alla politiska områden, har de ett stort inflytande över 

hur jämställdhetsintegreringen inkluderas inom i det här fallet, flyktingpolitiken (Federation 

of Women Lawyers, s. 6).  
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4.1.1 The mainstreaming strategy 

Jämställdhetsintegreringen kan på ett praktiskt sätt inkluderas i det politiska arbetet genom the 

mainstreaming strategy. Strategin exemplifierar genom fem steg hur 

jämställdhetsintegreringen kan inkluderas inom hela den politiska kedjan, från det 

analyserande till det beslutsfattande stadiet (Förenta Nationerna 2002, s. 13). 

 

Punkterna är beskrivna enligt följande; 

 

Tabell 2. The mainstreming strategy 

Steg ett Till en början skall praktiska förslag som syftar till att öka jämställdheten 

inkluderas i det politiska förslaget.  

Steg två Vidare behöver data, vilken beskriver trender och fenomen som baseras på 

variabeln kön samlas in. Fenomenen och trenderna skall tas i beaktning i det 

politiska förslaget eller beslutet. 

Steg tre Det skall även finnas en samlad bedömning över vilka konsekvenser 

förslaget eller beslutet antas ge såväl kvinnor som män. 

Steg fyra För att legitimera jämställdhetsintegreringen skall experters synpunkter på 

området höras och inkluderas.  

Steg fem Slutligen skall alla punkter tas i beaktning när beslutet fattas. 

(Källa: Förenta Nationerna 2002, s. 13-14). 

 

4.1.2 Operationalisering genom analysschema 

För att se hur jämställdhetsintegreringen av anhöriginvandringen sett ut under år 2010 och år 

2016 har femstegsstrategin reformerats till ett analysschema med syfte att fånga upp hur 

förslagen ser ut, vilka positiva och negativa konsekvenser de egna såväl som andra partiers 

förslag förväntas ge samt vilka personer som kommer gynnas eller drabbas. På så vis kommer 

partiernas förslag och ambitioner samt vilka de antar kommer påverkas av dem redovisas. 

Resultatet kommer sedan genom en analys kunna besvara undersökningens frågeställning;  

 

Hur har riksdagspartiernas förslag kring och jämställdhetsintegrering av 

anhöriginvandringen sett ut under år 2010 och år 2016? Hur har förslagen och integreringen 

förändrats? Har övriga partier förflyttat sina förslag i linje med Sverigedemokraternas? och 

Hur kan utvecklingen av anhöriginvandringen förklaras? 

 

Nedan presenteras undersökningens analysschema; 
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Tabell 3. Analysschema 

Fråga ett Vilka förslag angående anhöriginvandringen presenteras i partiets 

positionering? Hur och för vem menar riksdagspartiet att förslaget skulle 

vara positivt? 

Fråga två Vilken kritik riktas mot förslag angående anhöriginvandringen i 

riksdagspartiets positionering? Hur och för vem menar riksdagspartiet att 

förslaget skulle vara negativt? 

 

4.2 Partipolitiska strategier 
I ett proportionerligt valsystem som det svenska måste partierna på flera sätt förhålla sig till 

varandra genom olika koalitioner för att få inflytande över de politiska besluten och genom 

dessa införliva sina politiska förslag. Partiernas agerande baserar sig inte enbart kring deras 

ideologiska önskemål och politiska förslag, för att få igenom dessa krävs även ett strategiskt 

förhållningssätt som inte sällan baserar sig på rationella överväganden och prioriteringar 

(Lewin 2002, s.9-10). De nedanstående tre teorierna; party competition between unequals, 

politiska aktörers preferenser och salience strategies and party organisation in multiparty 

system beskriver detta mer ingående. 

 
4.2.1 Party competition between unequals 

Teorin behandlar hur partierna strategiskt arbetar för att minimera andra partiers makt och 

maximera sitt eget inflytande i den politiska kampen om politiska beslut och mandat i 

riksdagsval. Meguids teori fokuserar vid förhållandet mellan etablerade, stora partier och 

mindre, nystartade nischpartier. Nischpartierna menar hon utmärker sig från de etablerade på 

flera sätt. Dels fokuserar dessa partier sina förslag kring en specifik politisk fråga, vilken inte 

sällan, vid partiets uppkomst inte varit politiserad. Det vill säga att frågan inte haft någon 

politisk motsättning. Den politiska fråga som partiet fokuserar på baserar sig även ofta på en 

problemställning som partiet placerat på en piedestal i den mån att det är deras ensamt valda.  

Nischpartierna är även tämligen svåra att placera på en vanlig höger-vänsterskala varför de 

inte attraherar en specifik väljargrupp. Svårigheten att placera partiet på en sådan skala leder 

till att både högersympatisörer och vänstersympatisörer väljer att ansluta sig till eller rösta på 

partiet (Meguid 2005, s. 347-348). De etablerade partierna beskriver Meguid som stora vilka 

störst makt i ett politiskt block och ofta tillges regeringsmakt (Meguid 2005, s.352). 
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Utifrån begreppen konvergens och divergens har Meguid utformat en fördjupande teori kring 

hur valresultatet kommer se ut beroende på hur de etablerade partierna förhåller sig till 

nischpartiet. Konvergens sker när de etablerade partierna närmar sig nischpartiet för att på så 

vis överta deras väljare. Genom strategin ger de etablerade partierna nischpartiets fråga 

legitimitet och visar väljare att de finner frågan viktig. Om de etablerade partierna istället 

distanserar sig från nischpartiet agerar de efter divergens vilket visar väljarna att nischpartiets 

problemställning är oviktigt (Meguid 2005, s.349).  

 

Om det etablerade partiet går nischpartiet till mötes är Meguids slutsats att nischpartiets 

mandat minskar samtidigt som sakfrågan i fortsättningen symboliseras med det etablerade 

partiet. Om det etablerade partiet ignorerar nischpartiet förväntas likväl nischpartiets röster 

minska samtidigt som problemet inte symboliseras med något specifikt parti. Om det 

etablerade partiet däremot motarbetar nischapartiet och dess problemformulering är Meguids 

slutsats att nischpartiets röster ökar samtidigt som problemformuleringen får en fortsatt 

symbolik med partiet (Meguid 2005, s.350).  

 
4.2.2 Politiska aktörers preferenser 

Teorin om politiska aktörers preferenser är ämnad att belysa spänningen mellan det 

innehållsligt önskvärda i partiernas politik och det strategiskt nödvändiga för att det 

önskvärda skall kunna uppnås. När partier agerar inom någon av de fyra politiska arenorna 

som beskrivs nedan, är utgångspunkten att de handlar för att maximera inflytandet över 

beslutsfattandet såväl som deras önskvärda innehåll i detta (Sjöblom i Hadenius 1979, s.163-

164). Det strategiskt nödvändiga och det innehållsligt önskvärda beskrivs som sakpreferenser 

och strategiska preferenser. Sakpreferenserena är partiernas önskvärda innehåll som kan bestå 

av ideologiska synpunkter på politiska sakområden. (Sjöblom i Hadenius 1979, s.168). De 

politiska aktörernas strategiska mål syftar till att uppnå största möjliga inflytande över 

beslutsfattandet inom sammanhanget de verkar (Sjöblom i Hadenius 1979, s.170). 

 

Spänningen mellan sakpreferenserna och de strategiska preferenserna sker på fyra olika 

arenor; den interna arenan, väljararenan, den parlamentariska arenan och 

implementeringsarenan. Den interna arenan behandlar spänningen inom det enskilda partiet. 

Målet är att maximera stödet hos de befintliga medlemmarna tillika värvningen av nya 

medlemmar. För att lyckas med detta måste partierna på något vis gå väljarnas åsikter till 

mötes, ett arbete som sker på väljararenan. Inom den är målet att maximera partiets röster i 
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kommande val då detta i sin tur påverkar hur mycket inflytande partiet får i det avgörande 

beslutsfattandet på den parlamentariska arenan.  

 

De politiska aktörernas mål inom den parlamentariska arenan är att maximera partiets 

inflytande över riksdagens beslut. Om partiet saknar majoritet sker detta genom koalitioner 

som kan vara uppstrukturerade mellan olika partier och ske genom ett voteringssamarbete i 

riksdagen eller genom ett samarbete inom en regeringskoalition. Normalt sett innehåller en 

riksdagskoalition större frihet för partierna än en regeringskoalition eftersom partierna inom 

riksdagskoalitionen kan välja sakfrågor att samarbeta inom och behöver därför inte 

kompromissa kring all form av politiskt innehåll. Ett regeringssamarbete är däremot positivt 

eftersom det ger den högsta beslutsmakten. När besluten inom riksdags- eller 

regeringskoalitionerna fattas går arbetet vidare till implementeringsarenan. Inom den är 

partiernas syfte att ha inflytande över förvaltningarnas genomförande av de politiska besluten. 

Inflytandet nås genom majoritet eller koalitioner inom regeringsmakten eftersom det är 

regeringen som har den högsta beslutsmakten över förvaltningarnas arbete (Sjöblom i 

Hadenius 1979, s.170). 

 
4.2.3 Salience strategies and party organisation in multiparty systems 

Meyer och Wagner menar att den politiska agendan formas av partiernas strategiska val kring 

vilket ämne de skall fokusera sin politik vid. Ett val vilket är viktigt ur ett sakpolitiskt, 

ideologiskt och strategiskt perspektiv och som ofta speglas av partiets resurser i form av 

storlek, ekonomi och inflytande över media. Meyer och Wagner menar att stora, etablerade 

partier i större utsträckning fokuserar vid en fråga som är viktig i media och hos väljarna 

(Wagner & Meyer 2014, s.1020) vilket ofta leder till att partiet ger ett sken av att väljarnas 

åsikter och värderingar är viktiga (Wagner & Meyer 2014, s.1022). När partierna följer 

väljarnas viktigaste ämne har de större chans att få gehör från andra partier (Wagner & Meyer 

2014, s.1038). Samtidigt fokuserar små partier vilka inte har samma mediala eller ekonomiska 

förutsättningar oftare politiken vid deras egna favoritfrågor vika inte sällan ”ägs” av partiet 

självt (Wagner & Meyer 2014, s.1020). Att välja favoritfrågor kan i motsättning till hur stora 

partiers val ses uppfattas som om de inte tar allmänhetens oro på allvar, en uppfattning som i 

längden kan minska partiets mandat (Wagner & Meyer 2014, s.1022) och leda till att övriga 

partier undviker det lilla partiet (Wagner & Meyer 2014, s.1038). 
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Ibland inträffar det att en sakfråga som ett litet parti ”äger” sammanfaller med vilket ämne 

väljarna finner viktigast. Ett sådant fall leder ofta till att partiet lyckas överta väljare från 

andra partier. Dessutom har valets viktigaste ämne för media och väljare betydelse för hur 

partiet lyckas i valresultatet. Ju mer valet handlar om partiets specifika sakfråga desto större 

chans är det att väljarna kommer finna partiet legitimt och därefter lägga sin röst på samma 

(Wagner & Meyer 2014, s.1021). 

 

5. Analys 

Kapitlet börjar med en kort bakgrundsbeskrivning med syfte att placera undersökningens 

analys i en kontext. Efter bakgrunden redovisas undersökningens analys genom skriftliga 

reodgörelser och tabeller med syfte att besvara undersökningens fyra frågeställningar. Dessa 

utmynnar i en slutsats vilken följs upp med en diskussion där dessa inkluderat med 

problembakgrunden och tidigare forskning behandlas. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning. 

 

5.1 Bakgrund  

År 2010 gjorde Moderaterna sitt bästa valresultat i modern tid (Statistiska centralbyrån 2010). 

Valresultatet gjorde att partiet tillsammans med de övriga borgerliga partierna Centerpartiet, 

Liberalerna och Kristdemokraterna bildade regering (Olsson 2010). För första gången i 

svensk historia röstades även ett åttonde parti in i riksdagen, Sverigedemokraterna (Statistiska 

Centralbyrån 2010). Sverigedemokraterna var ett parti olikt de andra vad det gäller 

invandringspolitiken då de vid inträdet i riksdagen hade ambitionen att minska invandringen 

såväl som anhöriginvandringen med 90 procent (Larsson 2010). Efter Sverigedemokraternas 

inträde i riksdagen har invandringsfrågan enligt Ipsos ökat till att bli den viktigaste frågan för 

väljarna. Ipsos ser även att ökningen är den snabbaste de sett i jämförelse med andra frågors 

tidigare ökning (Ipsos 2016). Innan mätningen gjordes visade även mätningar av SOM-

institutet vid Göteborgs Universitet att antalet människor som kunde tänka sig minskad 

invandring ökat (Forskning och Framsteg 2013).  

 

Ökningen av antalet människor som kunde tänka sig en minskning inom invandringen kan 

även speglas i att Sverigedemokraterna i valet 2014 ökade i mandat (Håkansson 2014). I 

samma val blev Socialdemokraterna Sveriges största parti och de bildade tillsammans med 

Miljöpartiet en minoritetsregering (Kärrmalm, Törnmalm & Eriksson 2014). Efter detta val 

skedde flera förändringar på den politiska arenan. Flyktingkrisen och migrationsströmmarna 
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ökade till grund av krigssituationen i bland annat Syrien vilket till slut gjorde att regeringen, 

tillsammans med flera andra partier ändrade invandringspolitiken till att bli mer restriktiv 

(Rosén, Olsson, Larsson & Kärrman 2015). Förutom övre beskrivna politiska förändringar har 

även media under tidsperioden gett stor uppmärksamhet till flyktingfrågan. 

 

5.2 Proposition 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring  

Alliansregeringen bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och 

Kristdemokraterna föreslår i propositionen att de vill göra lagändringar vilka de anser blir 

positiva eftersom de kommer minska utanförskapet och försätta fler människor i arbete som 

ett resultat av en ökad arbetsvilja. De menar att anknytningspersonen och dennes familj 

kommer integreras bättre i samhället om anknytningspersonen blivit etablerad innan familjen 

anländer.  

 

Lagförslaget de föreslår innebär att anknytningspersonen vid återförening med dennes 

anhöriga har ett försörjningskrav gentemot de som anländer. Försörjningskravet innebär att 

anknytningspersonen ska kunna försörja sig själv och de anhöriga som anländer tillika ha en 

bostad av standard som passar alla som planerat skall bo i den. Kravet appliceras dock bara 

inom vissa kategorier av uppehållstillstånd. 

 

De anknytningspersoner som fått uppehållstillstånd på grund av övriga skyddsskäl eller 

synnerligen/särskilt ömmande skäl inkluderas i förslaget om försörjningskrav och inom denna 

kategori finns riktlinjer kring vilka anhöriga som omfattas inom begreppet anhöriga. 

Restriktionerna berör anknytningspersonens make/maka, sambo eller barn under 18 år. 

Reglerna om försörjningskrav föreslås dock inte gälla barnfamiljer och de föreslås kunna 

förbises kring omständigheter som rör anknytningspersonens arbetsförmåga. Men även om 

anknytningspersonen haft ett permanent uppehållstillstånd eller bott i Sverige under en 

fyraårsperiod samt om anknytningspersonen och dennes anhöriga kommer ifrån ett EU/EES 

land eller Schweiz. Försörjningskravet föreslås heller inte gälla om anknytningspersonen fått 

uppehållstillstånd som flykting eller som särskilt skyddsbehövande. För anknytningspersoner 

med detta uppehållstillstånd föreslås dessutom inga riktlinjer över vilka anhöriga som 

inräknas. 

 

Enligt den Moderatledda regeringen får förslaget positiva konsekvenser för såväl kvinnor som 

män, eftersom det kommer bidra till ökad etablering för båda könen. De menar dock att 
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resultatet kan bli negativt om det leder till ökad familjesplittring som i sig kan motsätta syftet 

och hämma etableringen. Därför menar de att lagen skall planeras så att en sådan situation 

undviks. 

 

5.2.1 Följdmotion 2009/10:Sf11  

Socialdemokraterna kritiserar i sin följdmotion försörjningskraven för att leda till ökad 

familjesplittring för flera grupper. De ger även kritik på förslagen som berör de grupper som 

inte inkluderas i regeringens lagförslag då de påpekar att det tar lång tid att få 

uppehållstillstånd varför det skulle dröja längre än fyra år för familjerna att återförenas.  

 

5.2.2 Följdmotion 2009/10:Sf10  

Miljöpartiet föreslår i följdmotionen att lagförslaget inte skall genomföras då de kritiserar 

förslaget för att leda till familjesplittring under en längre tid. Familjesplittring tror de kommer 

leda till hämmad etablering då anknytningspersonen inte får återförenas med sin familj. 

 

5.2.3 Följdmotion 2009/10:Sf9 

I Vänsterpartiets följdmotion föreslår de att proposition skall avslås på grund av att de 

kritiserar den för att hämma etableringen och generellt ha en negativ syn på invandring. De 

anser att förslaget kommer få negativa konsekvenser eftersom de menar att 

anknytningspersonen istället för att fokusera vid sin etablering kommer oroa sig för sina 

anhöriga.  

 

De menar likväl att den är direkt diskriminerande då den gör skillnad på anknytningspersoner 

som invandrar från ett EU-land eller ett icke EU-land, tillika om anknytningspersonen 

invandrat av flyktingskäl eller andra kritiska skäl som kan inräknas inom kategorin för övriga 

skyddsbehövande eller särskilt/synnerligen ömmande skäl. De kritiserar även lagförslaget för 

att diskriminera barnlösa eller homosexuella par i jämförelse med par som har barn och de 

menar att förslaget skulle leda till längre familjesplittring än vad som utges eftersom de menar 

att det tar längre tid att få uppehållstillstånd än fyra år. 

 

5.3 Skrivelse 2010/11:29 Migration och asylpolitik  
I skrivelsen bekräftar alliansregeringen bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna 

och Kristdemokraterna relevansen angående vad de genomfört enligt propositionen 

Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Men de föreslår även att anhöriga som redan 
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befinner sig i Sverige skall kunna beviljas uppehållstillstånd om det är troligt att den hade 

beviljats om ansökan gjorts innan inresan. Förslaget antas ge positiva konsekvenser då det 

förväntas leda till minskad familjesplittring. 

 

5.3.1 Följdmotion 2010/11:Sf3 

Socialdemokraterna ger i följdmotionen förslag på att reglerna kring vilka som omfattas inom 

kategorin anhöriga skall ses över då de vill att barn över 18 år ska kunna tillges 

uppehållstillstånd. Förslaget presenteras till följd av kritik av de nuvarande reglerna vilka de 

menar skapar problem för barn som är på gränsen till 18 år gamla. De föreslår även att sista-

länken-regeln skall gälla för att åldrande föräldrar skall kunna återförenas med sina barn i 

Sverige samt att anhöriga som befinner sig i Sverige skall kunna söka uppehållstillstånd utan 

att behöva åka tillbaka till hemlandet.  

 

De kritiserar Moderaternas förslag kring försörjningskrav eftersom de menar att de får 

negativa konsekvenser för anknytningspersonerna som istället för att påskynda etableringen 

bör kunna fokusera vid att rehabiliteras från krigsskador. 

 

5.3.2 Följdmotion 2010/11:Sf4 

Miljöpartiet föreslår att anhöriga som befinner sig i Sverige skall kunna söka 

uppehållstillstånd som anhöriga till en anknytningsperson utan att behöva åka tillbaka till 

hemlandet. Vidare föreslår de att reglerna kring styrkande av identitet skall ändras så att det 

svenska systemet anpassas till ID-kontroller med samma restriktioner som finns i de 

anhörigas hemländer alternativt att de anhöriga skall kunna tillges främlingspass. 

Förändringarna menar de skulle ge positiva konsekvenser för de anhöriga då vissa länder inte 

har fungerande system för ID-handlingar vilket gör att många anhöriga inte kan identifiera 

sig. Dessutom kritiserar de den moderatledda regeringens proposition eftersom de anser att 

den leder till negativa konsekvenser i och med att familjer splittras och tvingas hållas isär 

under en lång. 
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5.3.3 Följdmotion 2010/11:Sf5 

Sverigedemokraternas förslag ter sig i att reglerna kring anhöriginvandringen skall skärpas 

ytterligare genom att även anhöriga till anknytningspersoner som fått uppehållstillstånd inom 

kategorierna flyktingar och särskilt skyddsbehövande skall inkluderas. Skräpningen menar de 

skulle leda till positiva konsekvenser i form av ett minskat antal anhöriga som invandrar till 

Sverige, eftersom de i nuläget anser att kvoten anhöriginvandringen är för stor.  

 

5.4 Proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige  
I propositionen syftar regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet till att 

minska all flyktinginvandring (anhöriginvandringen inkluderad) så den anpassas till 

Europarättens och internationella konventioners miniminivå. Förslagen innebär även att 

försörjningskraven skall vara av utgångspunkt för all form av anhöriginvandring tillika att 

anhöriga till anknytningspersoner inom vissa kategorier skall nekas uppehållstillstånd. 

Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen ska kunna försörja sig själv och de 

anhöriga tillika ha en bostad av standard som passar för samtliga som skall bosättas i den. 

Dessutom föreslås restriktioner kring vilka anhöriga som omfattas av kategorin. 

Restriktionerna föreslås gälla anknytningspersonens make/maka/sambo om de levt i ett 

samboförhållande i hemlandet och såvida både fyllt 21 år. Även anknytningspersonens barn 

under 18 år inkluderas. Ensamkommande barn påverkas även inom kategorin och om andra 

anhöriga söker uppehållstillstånd förslås det endast bli beviljat i de fall ett nekande skulle 

strida mot Sveriges konventionsåtagande. I restriktionerna föreslås undantag som innebär att 

barn till anknytningspersonen och övriga anhöriga som sökt uppehållstillstånd inom tre 

månader efter anknytningspersonen eller innan den nya lagen föreslås träda i kraft. Vilka 

kraven gäller beror förutom dessa restriktioner på det specifika datumet samtliga personer 

ansökt om uppehållstillstånd och anknytningspersonens kategori av uppehållstillstånd.  

 

Anhöriga till anknytningspersoner som fått uppehållstillstånd som flyktingar föreslås kunna få 

uppehållstillstånd beviljat i Sverige. Det beror på att anknytningspersoner som fått ett 

tillfälligt uppehållstillstånd som flykting anses ha goda chanser att på sikt beviljas ett 

permanent uppehållstillstånd. Anhöriga till anknytningspersoner som fått uppehållstillstånd i 

kategorin särskilt skyddsbehövande föreslås kunna få ett uppehållstillstånd beviljat om 

anknytningspersonen sökt uppehållstillstånd innan den 24:e november. Om 



  
 

20 
 

anknytningspersonen däremot fått uppehållstillståndet beviljat efter den 24:e november 

föreslås att anhöriga endast beviljas uppehållstillstånd om ett nekande skulle strida mot 

Europarätten och det svenska konventionsåtagandet. Men om anknytningspersonen som fått 

uppehållstillstånd har goda utsikter att få permanent uppehållstillstånd kan de anhöriga 

beviljas uppehållstillstånd till trots att anknytningspersonen sökt efter den 24:e november. 

Dock ser regeringen att denna grupp endast kommer bestå av en grupp om få varför slutsatsen 

är att ett litet antal anhöriga kommer få uppehållstillstånd om anknytningspersonerna fått 

uppehållstillstånd som särskilt skyddsbehövande. 

 

Anhöriga till anknytningspersoner som fått uppehållstillstånd som kvotflyktingar föreslås ha 

fortsatt rätt till familjeåterförening eftersom kvotflyktingarna beviljas permanent 

uppehållstillstånd. Anhöriga som planerar giftermål med en anknytningsperson föreslås 

endast kunna beviljas uppehållstillstånd om anknytningspersonen har ett permanent 

uppehållstillstånd. För att den anhöriga i fråga sedan skall få ett uppehållstillstånd oberoende 

av anknytningspersonen måste förhållandet ha pågått på svensk mark under fem år. Eftersom 

en persons möjlighet att söka asyl på grund av övriga skyddsbehov eller särskilt/synnerligen 

ömmande skäl kommer nekas så till vida att det inte strider mot Sveriges konventionsåtagande 

föreslås samma sak gälla för anknytningspersons anhöriga. 

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att förslagen i propositionen är positiva eftersom 

de kommer leda till att färre personer ansöker och får uppehållstillstånd som anhöriga i 

Sverige. De tror också att konsekvenserna kan leda till incitament att komma i arbete. Men de 

kritiserar sina förslag för att kunna leda till en större ovisshet hos familjerna kring när de får 

återförenas men även till en eventuellt sämre etablering som följd av detta. De menar även att 

förslagen förväntas ge negativa konsekvenser för kvinnor då de antar att de kan komma att 

leda till att kvinnliga anhöriga tvingas vara kvar i hemlandet under en tid eftersom majoriteten 

av de som anlänt som anknytningspersoner varit män. Vidare menar de att förslagen kan vara 

negativa även för de kvinnor som fått uppehållstillstånd eftersom de, generellt sett, etablerar 

sig senare på arbetsmarknaden. 

 

5.4.1 Följdmotion 2015/16:3418    

Moderaterna ger i deras följdmotion förslaget att den Socialdemokratiskt ledda regeringens 

förslag om anhöriginvandringen skall införas. Men de kritiserar dock förslagen eftersom de 

förklarar dem otillräckliga då Moderaterna vill se en tillfällig paus inom all form av 
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flyktingmottagande, inräknat anhöriginvandringen. De tycker att det skulle vara positivt med 

en flyktingpaus för att harmonisera och få tillbaka en stabil grund i Sveriges mottagande, 

vilket de också menar skulle vara positivt för att i framtiden säkerställa ett hållbart 

mottagande.  

 

5.4.2 Följdmotion 2015/16:3415 

Centerpartiet föreslår i följdmotionen att propositionen skall avslås. Istället syftar de sin 

anhöriginvandringspolitik att fortsatt hållas öppen. De föreslår att alla barnfamiljer ska få 

fortsatt uppehållstillstånd eftersom de menar att regeringens förslag skulle leda till 

familjesplittringar. 

 

5.4.3 Följdmotion 2015/16:174 

Liberalerna föreslår att alla barnfamiljer, oberoende av anknytningspersonens 

uppehållstillstånd skall kunna återförenas i Sverige. De kritiserar regeringens föreslagna 

förändringar kring familjeåterförening för att slå orimligt hårt mot barnfamiljer som tvingas 

fly krig. De menar att lagförslaget stoppar en av de lagliga vägarna in i Europa varför barn 

skulle tvingas ta sig längs den farliga vägen genom Europa för att kunna nå Sverige.  

 

5.4.4 Följdmotion 2015/16:3417 

Kristdemokraterna kritiserar propositionen då de menar att förslagen är negativa för 

barnfamiljer och anknytningspersoner. De ser att innehållet i lagförslagen leder till att 

anknytningspersonerna istället för att fokusera vid att komma i arbete skulle oroa sig för sina 

familjer. Av dessa anledningar anser de att barnfamiljer skall kunna återförenas i Sverige 

vilket de menar utformas på ett kontrollerat vis om alla anknytningspersoner, såväl vuxna som 

ensamkommande barn, anmäler sina anhöriga vid inträdet för att mottagandet. 

 
5.4.5 Följdmotion 2015/16:3414 

I Sverigedemokraternas följdmotion föreslår partiet att flyktinghjälpen istället för i Sverige 

skall ske i närområdet. Därför vill de att anhöriginvandringen helt ska stoppas i Sverige då de 

istället vill se att anknytningspersonerna återvandrar. De menar att anhöriginvandringen till 

Sverige är för stor och påverkar såväl samhället som enskilda familjer negativt eftersom det 

skapar samhällsproblem i form av segregering och dyra kostnader.  
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5.4.6 Följdmotion 2015/16:3412 

Vänsterpartiet föreslår i sin följdmotion att regeringens lagförslag inte skall genomföras 

eftersom de menar att den är orättvis då den bygger på en felaktig världsbild. De menar att 

förslagen är orimligt negativa för de familjer som genom lagen antas drabbas av 

familjesplittring och de menar att anknytningspersonerna påverkas negativt eftersom arbete 

premieras för deras skyddsbehov. Tillika menar de att dessa kritiska punkter ihop kommer 

leda till försämrad etablering eftersom anknytningspersonen kommer ha svårt att etablera sig 

när denne istället behöver oroa sig för sin familj. Likväl menar de att förslaget ger negativa 

konsekvenser för barn eftersom de menar att de kan komma att nekas en individuell prövning 

av skyddsbehov. Dessutom menar de att förslagen kan påverka kvinnor negativt eftersom de 

tillsammans med sina barn kan tvingas ta sig genom den farliga vägen till Europa. De menar 

även att kvinnor som lyckats ta sig till Sverige kan påverkas negativt eftersom de som utsätts 

för misshandel av sin make kan tvingas välja mellan att stanna i förhållandet i fem år eller åka 

tillbaka till hemlandet. Förutom dessa kritiska reflektioner menar de även att det är fel att par 

endast skall få återförenas om de nått en ålder om 21 år eftersom det leder till lidande för de 

som drabbas.  

 

5.5 Sammanfattning 
För att göra ovan analys mer pedagogisk och specifik presenteras nedan åtta tabeller som 

inom ramen för analysmodellen beskriver partiernas förslag och kritiska reflektioner 

angående anhöriginvandringen år 2010 och år 2016. Det gör analysen mer tydlig inför 

besvarandet av undersökningens frågeställningar och vidare diskussion. 
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Tabell 4. Moderaterna 

Fråga/år Proposition/Skrivelse 2009 – 2010 Följdmotion 2016 

Fråga ett 

Propositionens/ 

Följdmotionens 

förslag 

innebär:  

 Försörjningskrav och specifikationer 

kring anhöriga för övriga 

skyddsbehövande och 

säkerligen/synnerligen ömmande skäl  

Positivt för kvinnor och mäns etablering 

 En tillfällig 

flyktingpaus 

Positivt för det svenska 

mottagningssystemet och 

därav det svenska samhället 

Fråga två 

Propositionens 

förslag kan 

leda till: 

 Familjesplittring  

Negativt för anknytningspersonens etablering 

 Ej tillräckligt 

omfattande 

konsekvenser för 

mottagandet 

Negativt för 

mottagningssystemet och 

därav det svenska samhället 

 

 

Tabell 5. Centerpartiet 

Fråga/år Proposition/Skrivelse 2009 - 2010 Följdmotion 2016 

Fråga ett 

Propositionens/ 

Följdmotionens 

förslag innebär: 

 Försörjningskrav och 

specifikationer kring anhöriga 

för övriga skyddsbehövande 

och säkerligen/synnerligen 

ömmande skäl 

Positivt för kvinnor och mäns 

etablering 

 Öppnade gränser för 

människor på flykt 

 Att alla barnfamiljer skall få 

uppehållstillstånd 

Positivt för barnfamiljer på flykt 

 

Fråga två 

Propositionens 

förslag kan leda 

till: 

 Familjesplittring 

Negativt för anknytningspersonens 

etablering 

 Familjesplittring 

Negativt för barnfamiljer på flykt 
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Tabell 6. Liberalerna 

Fråga/år Proposition/Skrivelse 2009 - 2010 Följdmotion 2016 

Fråga ett 

Propositionens/ 

Följdmotionens 

förslag 

innebär:  

 Försörjningskrav och 

specifikationer kring anhöriga 

för övriga skyddsbehövande och 

säkerligen/synnerligen ömmande 

skäl 

Positivt för kvinnor och män som fått 

uppehållstillstånd 

 Att alla barnfamiljer skall få 

uppehållstillstånd 

Positivt för barnfamiljer på flykt 

 

Fråga två 

Propositionens 

förslag kan 

leda till: 

 Familjesplittring 

Negativt för anknytningspersonerna 

 Familjesplittring 

Negativt för barn på flykt 

 

Tabell 7. Kristdemokraterna 

Fråga/år Proposition/Skrivelse 2009 - 2010 Följdmotion 2016 

Fråga ett 

Propositionens/ 

Följdmotionens 

förslag 

innebär: 

 Försörjningskrav och 

specifikationer kring anhöriga för 

övriga skyddsbehövande och 

säkerligen/synnerligen ömmande 

skäl 

Positivt för kvinnor och män som fått 

uppehållstillstånd 

 Att alla barnfamiljer skall få 

uppehållstillstånd 

Positivt för barnfamiljer på flykt 

 

Fråga två 

Propositionens 

förslag kan 

leda till: 

 Familjesplittring  

Negativt för anknytningspersonen 

 Familjesplittring  

Negativt för barnfamiljer på flykt 
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Tabell 8. Socialdemokraterna 

Fråga/år Följdmotion 2009 - 2010 Proposition 2016 

Fråga ett 

Propositionens/ 

Följdmotionens 

förslag 

innebär: 

 Att uppehållstillstånd 

skall ges till barn över 

18 år, åldrande 

föräldrar och anhöriga 

som befinner sig i 

Sverige 

 Positivt för 

familjemedlemmar på flykt 

 

 Anhöriga till övriga skyddsbehövande 

och särskilt/synnerligen ömmande skäl 

får inte uppehållstillstånd 

 Anhöriga till särskilt skyddsbehövande 

får svårt att få uppehållstillstånd 

 Försörjningskrav för alla kategorier av 

uppehållstillstånd 

 Positivt för det svenska mottagningssystemet, 

integrationen och därav det svenska samhället 

Fråga två 

Propositionens 

förslag kan 

leda till: 

 Familjesplittring  

Negativt för 

anknytningspersonen  

 Familjesplittring  

 Negativt för kvinnor på flykt och kvinnor 

som fått uppehållstillstånd 

 

Tabell 9. Miljöpartiet 

Fråga/år Följdmotion 2009 - 2010 Följdmotion 2016 

Fråga ett 

Propositionens/ 

Följdmotionens 

förslag 

innebär: 

 Att anhöriga som 

befinner sig i 

Sverige skall kunna 

söka 

uppehållstillstånd 

och att ID-kontroller 

skall göras mer 

liberala 

Positivt för 

familjemedlemmar på flykt 

 Anhöriga till övriga skyddsbehövande 

och särskilt/synnerligen ömmande skäl 

får inte uppehållstillstånd 

 Anhöriga till särskilt skyddsbehövande 

får svårt att få uppehållstillstånd 

 Försörjningskrav för alla kategorier av 

uppehållstillstånd 

 Positivt för det svenska mottagningssystemet, 

integrationen och därav det svenska samhället 

Fråga två 

Propositionens 

förslag kan 

leda till: 

 Familjesplittring  

Negativt för 

anknytningspersonerna 

 Familjesplittring  

Negativt för kvinnor på flykt och kvinnor som 

fått uppehållstillstånd 
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Tabell 10 Sverigedemokraterna 

Fråga/år Följdmotion 2010 Följdmotion 2016 

Fråga ett 

Propositionens/ 

Följdmotionens 

förslag 

innebär: 

 Att anhöriginvandringen 

skall skärpas och minskas 

Positivt för 

mottagningssystemet och därav 

samhället 

 Familjeåterförening skall ske i 

hemländerna och återvändning är 

därför att önska 

Positivt för mottagningssystemet och därav 

det svenska samhället samt för 

flyktingfamiljerna 

Fråga två 

Propositionen 

kan leda till: 

 Ej tillräckligt omfattande 

konsekvenser för 

mottagandet 

Negativt för 

mottagningssystemet och därav 

det svenska samhället 

 Ej tillräckligt omfattande 

konsekvenser för mottagandet 

Negativt för mottagningssystemet och 

därav det svenska samhället samt för 

flyktingfamiljerna 

 

Tabell 11. Vänsterpartiet 

Fråga/år Följdmotion 2009 Följdmotion 2016 

Fråga ett 

Propositionens/ 

Följdmotionens 

förslag innebär: 

 Att förslagen i 

propositionen skall avslås 

Positivt för 

anknytningspersonerna 

 Att förslagen i propositionen 

skall avslås 

Positivt för kvinnor på flykt, 

kvinnor i Sverige, barn och 

anknytningspersonerna 

Fråga två 

Propositionens förslag 

kan leda till: 

 Familjesplittring 

 Diskriminering mot 

personer med 

uppehållstillstånd där 

försörjningskraven 

påverkas 

Negativt för 

anknytningspersonerna  

 

 Familjesplittring  

 Diskriminering mot personer 

med uppehållstillstånd där 

familjeåterföreningen 

påverkas 

 Att kvinnor kan tvingas 

stanna i relationer med 

våldsinslag 

Negativt för kvinnor och barn på 

flykt och för kvinnor i Sverige samt 

för anknytningspersonerna 
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5.6  Hur har riksdagspartiernas förslag kring och jämställdhetsintegrering av 

anhöriginvandringen sett ut under år 2010 och 2016? 

Av ovan analys att utläsa kan tre svar ges. Till att börja med innehåller generellt sett få 

partiers förslag kring anhöriginvandringen ett jämställdhetsperspektiv vilket framförallt visas 

vad det gäller partiers kritik mot förslagen i propositionerna. Under år 2010 medger 

allianspartierna att förslagen i deras proposition kan komma att leda till att kvinnor som redan 

fått uppehållstillstånd kommer gynnas av förslagen. Däremot nämner de inte hur kvinnor på 

flykt kommer påverkas. Detsamma gäller oppositionspartiernas följdmotioner som inte 

kritiserar förslaget på basis av hur det kommer påverka kvinnor likväl som de själva inte ger 

förslag vilka argumenteras utifrån hur kvinnors situation påverkas. Vad som istället går att 

utläsa är att såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiserar förslaget 

för att vara negativa för anknytningspersonerna då Socialdemokraterna menar att deras 

arbetsförmåga prioriteras före deras rehabiliteringsbehov. Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

menar att propositionens förslag är negativa eftersom anknytningspersonens etablering blir 

sämre om denne behöver oroa sig för sina anhöriga. Sämre etablering är vidare en kritisk 

reflektion som allianspartierna för kring sina egna förslag.  

 

Vidare menar allianspartierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att anknytningspersonens 

etablering hämmas av ovissheten och oron vilket visar på en prioritering vid integrationen och 

samhällsnyttan och dess påverkan. De menar att det behövs mer invandring i form av 

anhöriginvandring för att integrationen skall bli bättre. Anknytningspersonernas etablering är 

även ett argument som Sverigedemokraternas förslag och kritiska reflektioner, om än med en 

annan inriktning än de andra partierna. De menar att anhöriginvandringen behöver minska för 

att etableringen av anknytningspersonerna och därmed integreringen, skall bli bättre. 

 

5.6.1 Hur har förslagen och integreringen förändrats? 

Den andra slutsatsen som kan dras behandlar förädringen som skett kring 

anhöriginvandringens utformning under tidsperioden. I Vänsterpartiets kritik år 2016 

framkommer ett jämställdhetsperspektiv, vilket är en förändring från år 2010. De menade att 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag skulle få negativa konsekvenser för kvinnor på 

flykt eftersom de, när anhöriginvandringen blev mer restriktiv, skulle tvingas ta sig längs den 

farliga vägen genom Europa. Reflektionen sammanfaller med Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets egna kritik angående deras förslag vilka de menar kan leda till att kvinnor 

tvingas stanna i hemländerna efter den mer restriktiva utformningen av anhöriginvandringen. 
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Det beror på att restriktivare reglerna gör att färre kvinnor kan ta sig genom den lagliga och 

tryggare vägen genom Europa. De lagliga vägarna tar Liberalerna upp i kritiken angående 

regeringspartiernas förslag eftersom de menar att de lagliga vägarna är viktiga för barn på 

flykt. När anhöriginvandringens omfattning minskar menar de att barn istället tvingas ta sig 

till fots genom den farliga vägen genom Europa. Liberalernas kritik liknar den Vänsterpartiet 

ger förutom att Liberalerna inte nämner hur kvinnor påverkas. Ett barnperspektiv har även 

Centerpartiet och Kristdemokraterna i sin kritik till förslagen i propositionen eftersom de 

menar att förslaget är negativt då barnfamiljer splittras.  

 

Det finns förutom en förändring i jämställdhetsintegreringen från Vänsterpartiets, 

Miljöpartiets och Socialdemokraternas sida en förändring i syftet i kritiken mot förslagen i 

propositionen. År 2010 fokuserade partierna vid hur förslagen skulle påverka 

anknytningspersonerna och etableringen men även i viss mån hur de skulle påverka de 

splittrade familjerna. År 2016 behandlar kritiken samma punkter vilka dock är mer inriktade 

vid hur familjerna och i viss mån specifikt kvinnor och barns situation på flykt. Ett parti som 

dock inte kritiserar propositionens förslag utifrån denna premiss är Moderaterna. De kritiserar 

istället förslaget som de menar inte påverkar tillräckligt många människor varför de vill se ett 

flyktingsstopp med hänvisning till vad det skulle ge för konsekvenser för det svenska 

mottagningssystemet och samhället såväl kortsiktigt som långsiktigt. Moderaternas syfte med 

deras förslag kring anhöriginvandringen år 2016 kan därför liknas vid hur det såg ut år 2010 

då de fokuserade förslagen till vad de skulle göra för samhället. Likväl gäller samma sak 

Sverigedemokraternas som år 2016 vill gå än längre än Moderaterna då de vill se en 

återvändning som standard vad det gäller familjeåterförening. Sverigedemokraterna syftar 

dock i motsats till Moderaterna även sin kritik vid hur förslagen påverkar flyktingfamiljerna 

eftersom de menar att en ökad anhöriginvandring leder till segregering som drabbar de 

enskilda familjerna. 

 

Förändring vad det gäller förslagen syns i framförallt Moderaternas, Miljöpartiets och 

Sverigedemokraternas förslag. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet kritiserade 

alliansregeringens förslag år 2010 vilka de menade orsakade familjesplittring. Till trots att de 

riktade denna kritik mot Moderaternas förslag år 2010 menade de i deras egen proposition 

från år 2016 att deras förslag skulle leda till liknande konsekvenser. Om än mer omfattande 

med tanke på att de gav förslag på en anhöriginvandring som är än mer restriktiv eftersom de 

ville se att försörjningskraven även skulle gälla anknytningspersoner som fått 
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uppehållstillstånd som särskilt skyddsbehövande och även i viss mån flyktingar. Dessutom 

föreslog de att anknytningspersoner inom ramen för särskilt/synnerligen ömmande skäl och 

övriga skyddsbehövande inte skulle få uppehållstillstånd varför inte heller deras anhöriga 

skulle tillges detta som i sin tur minskar anhöriginvandringen än mer. Moderaternas förslag 

har förändrats från att vilja ha försörjningskrav vid en viss typ av invandring till att vilja 

stoppa all form av invandring, inkluderat anhöriginvandring, under en viss tid. 

Sverigedemokraterna förändrade förslagen under tidsperioden eftersom att de år 2010 ville 

minska all form av invandring och år 2016 ville se en familjeåterförening i hemländernas och 

dess närområden vilket skulle uppfyllas genom en återvändning av anknytningspersonerna till 

deras anhöriga i dessa områden.  

 

I Kristdemokraternas, Liberalernas, Centerpartiets och Vänsterpartiets förslag finns inte 

samma förändring. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet föreslog tillsammans 

med Moderaterna år 2010 försörjningskrav som påverkade olika kategorier av 

anknytningspersoner och deras anhöriga. Till skillnad från Moderaterna kritiserar de dock 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag år 2016 för att bidra till för hårda konsekvenser 

för barnfamiljer. Här skiljer sig dock Centerpartiet ytterligare från resterande partier eftersom 

de i följdmotionen till Socialdemokraternas och Miljöpartiets proposition säger sig vilja 

fortsätta hålla flyktinginvandringen öppen, vilket inte Kristdemokraterna och Liberalerna 

uttrycker.  

 

Fortsatt öppna gränser är däremot en ambition som uttrycktes av Vänsterpartiet. De har 

förhållit sig konsekventa till deras politiska förslag från år 2010 då de kritiserade förslagen för 

att vara diskriminerade, för restriktiv och på ett generellt plan negativ till invandring. Likt 

denna kritik förde de ett liknande resonemang mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

förslag från 2016 då de kritiserade förslagen för att vara verklighetsfrånvända och fört hårt 

utformade vilket skulle påverka såväl kvinnor som anknytningspersonen och dennes familj.  

 

5.6.2 Har övriga partier förflyttat sina förslag i linje mot Sverigedemokraternas? 

I viss mån har förslagen förflyttats i riktning mot Sverigedemokraternas förslag från år 2010. 

Det är den tredje slutsatsen som resultatet kan visa. Partierna som förändrat sina förslag, det 

vill säga, Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har gjort detta i en riktning mot 

Sverigedemokraternas förslag från år 2010. Det kan framförallt utläsas vad det gäller deras 

syfte med innehållet i deras förslag och kritik. Sverigedemokraterna ville år 2010 minska 
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anhöriginvandringen på grund av hur den påverkade samhället. År 2016 hade Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet samma ambitioner med politiken då de såg effekten av 

en minskad anhöriginvandring som positivt för samhället. Det återspeglade även sig i 

utformningen av förslagen i såväl Socialdemokraternas och Miljöpartiets proposition som 

Moderaternas följdmotion eftersom de ville begränsa anhöriginvandringen så att 

försörjningskraven gällde fler kategorier av anknytningspersoners uppehållstillstånd men även 

minska rätten till familjeåterförening. 

 

Förflyttningen mot Sverigedemokraterna finns däremot bara vad det gäller förslagen kring 

anhöriginvandringen och inte vad det gäller jämställdhetsintegreringen av densamma. Detta 

eftersom partierna, likt tidigare nämnt generellt inte integrerat ett jämställdhetsperspektiv i 

deras politik där en förändring endast kan ses i Vänsterpartiets samt Socialdemokraternas och 

Vänsterpartiets förslag. Dessutom har de partier som förändrat sina förslag under år 2016 inte 

mött Sverigedemokraternas eftersom även Sverigedemokraterna förändrat sina förslag sedan 

år 2010. 

 

5.6.3 Hur kan utvecklingen av anhöriginvandringen förklaras? 

Övre analys beskriver ett resultat där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna i 

förändringen av deras förslag kring anhöriginvandringen förflyttat denna mot 

Sverigedemokraternas förslag från år 2010. Likväl har Sverigedemokraterna förändrat sina 

förslag i frågan, samtidigt som de mindre partierna Vänsterpartiet, Liberalerna, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet förhållit sig konsekventa till sina förslag under 

tidsperioden. Nedan analyseras hur denna utveckling kan förklaras. 

 

År 2010, vid tidsperiodens start, inträdde Sverigedemokraterna i riksdagen. Ett parti som 

enligt Meguids definition kan beskrivas som ett nischparti. Det är svårt att placera 

Sverigedemokraterna på en höger-vänsterskala varför bland andra såväl högerväljare som 

vänsterväljare röstat på partiet. Sverigedemokraterna har riktat in sin politik kring ett 

homogent problemområde där en specifik fråga fått fotfäste, invandringsfrågan. En fråga som 

efter Socialdemokraternas inträde politiserats mer i den mening att den diskuterats mer såväl 

mellan partier som i medierna och bland väljarna, vilket inte minst visas i frågans ökade 

betydelse och snabba förändring. Likväl som Sverigedemokraterna enligt Meguids teori kan 

beskrivas som ett nischparti sammanfaller hennes förklaring över etablerade teorier med 

Socialdemokraterna och Moderaterna. 
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Vid Sverigedemokraternas inträde var de ett litet parti som precis fått mandat nog att delta i 

beslutsfattningen. Sverigedemokraternas lilla storlek gjorde att resterande partier, på vad 

Sjöblom skulle säga den parlamentariska arenan, av strategiska skäl inte behövde anpassa sina 

politiska frågor till Sverigedemokraternas politiska inriktning. Istället motsatte sig partierna 

Sverigedemokraternas politiska förslag eftersom de år 2010 var ensamma med sina förslag 

kring anhöriginvandringen. Socialdemokraternas och Moderaternas förhållningssätt skulle 

därav kunna sägas vara divergent. Enligt Meguids teori leder det divergenta förhållningssättet 

till att nischpartiets främsta politiska fråga fortsätter förknippas med nischpartiet samtidigt 

som partiet ökar i mandat. Förhållningssättet kan förstås till Sverigedemokraternas ökning 

under valet 2014 vilket förutom Meguids teori kan förstås till Wagners och Meyers teori. 

Enligt deras teori skulle Sverigedemokraternas mandat öka när deras huvudsakliga 

ämnesinriktning samtidigt sammanföll som väljarnas viktigaste fråga, vilket i det här fallet 

hände. 

 

Sedan år 2010 har Moderaterna, Socialdemokraterna och även Miljöpartiet ändrat sina förslag 

kring anhöriginvandringen i riktning mot Sverigedemokraternas förslag de lade fram år 2010. 

Partierna förhöll sig därmed till Sverigedemokraterna genom konvergens. Även här kan fallet 

likväl liknas vid Meyer och Wagners teori eftersom ett parti som riktar sin politik vid 

väljarnas viktigaste fråga inte bara har en stor chans att överta väljare från ett annat parti, 

sannolikheten att andra partier möter partiets politiska utformning ökar dessutom. Resultatet 

leder enligt Wagner och Meyer till att väljarna skulle se Moderaterna, Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet som ansvarstagande och lyhörda gentemot deras åsikter. Enligt Meguids teori 

leder ett sådant resultat i längden till att de etablerade partierna Socialdemokraterna och 

Moderaterna tar över legitimiteten i frågan vilket antas leda till att Sverigedemokraternas 

mandat och därmed inflytande i riksdagen minskar. 

 

Men resultatet kring förslagens förändring visar inte enbart att Socialdemokraterna, 

Moderaterna och Miljöpartiet förändrats. Det visar också att Moderaterna utformat än mer 

restriktiva förslag kring anhöriginvandringen vilket skulle kunna förstås utifrån Sjöbloms 

väljararena. Eftersom Moderaterna och Socialdemokraterna tävlar om att vara det legitima 

valet för regeringschefsposten inför kommande val är det relevant att de utformar sina 

politiska förslag olika. Olikheten vad det gäller anhöriginvandringen gör att det finns en 

motsättning mellan partierna som skulle kunna förklaras genom att Moderaterna vill visa att 
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de utgör ett relevant förslag till de väljare som är missnöjda med den Socialdemokratiskt 

ledda regeringen. Lik väl kan även Sverigedemokraternas förflyttning tänkas bero på liknande 

ambitioner. Sverigedemokraterna ökade, som tidigare nämnt, i valet år 2014 och har blivit 

Sveriges tredje största parti. För att kunna konkurrera om väljarna med de etablerade partierna 

Socialdemokraterna och Moderaterna behöver de ha en annorlunda inriktning än dem för att 

på så vis, likt Moderaterna gentemot Socialdemokraterna utgöra ett annorlunda alternativ. 

Framförallt efter att partierna förflyttat sig i riktning mot partiets förslag kring frågan. 

 

Undersökningen visade en situation där endast Moderaterna, Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet förflyttat sina förslag i riktning mot Sverigedemokraternas och analysen ovan har 

behandlat detta i förhållande till den politiska kontexten under tidsperioden. Men hur kan det 

komma sig att dessa partier ändrat sina förslag när inte Centerpartiet, Liberalerna, 

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gjort detsamma? Och vad kan Miljöpartiet, som är ett 

litet parti vilket aldrig innan 2014 befunnit sig i en regeringskoalition, förändring bero på? I 

Sveriges parlamentariska system måste partierna ingå i olika koalitioner för att få inflytande 

över den parlamentariska arenan. Koalitionerna kräver att partiet gör såväl strategiska som 

sakpolitiska överväganden. Vad det gäller sakliga överväganden menar Meyer och Wagner att 

det är vanligt att partier riktar in sig vid specifika ämnen, som exempelvis 

Sverigedemokraterna vid invandringsfrågan. Men förutom att rikta in sig vid en fråga som 

partiet självt finner viktigt kan de behandla frågor som väljarna, enligt 

opinionsundersökningar tycker är viktiga. Valet är vanligare för etablerade, stora partier och 

det skulle kunna vara en orsak till varför Moderaterna och Socialdemokraterna ändrat sina 

förslag kring anhöriginvandringen och inte exempelvis Vänsterpartiet.  

 

På väljararenan har de minsta partierna Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och 

Vänsterpartiet inte lika många sympatisörer som Moderaterna och Socialdemokraterna. Deras 

mer konsekventa förslag och obefintliga förflyttning kring förslagen om anhöriginvandringen 

kan därför bero på att de som små partier, på den parlamentariska arenan, har en större frihet 

att utforma förslagen efter deras sakliga preferenser. Friheten grundar sig i att de inte kan få 

mandat nog att bli det största partiet i en regeringskoalition, vilket enligt Sjöbloms teori leder 

till att de strategiska preferenserna inte blir lika viktiga. Det kan även liknas vid Meguids teori 

eftersom hon beskriver hur de stora, etablerade partiernas förhållningssätt till nischpartiet är 

mer avgörande än de mindres.  
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Det finns dock en viss skillnad mellan de mindre partierna på den parlamentariska arenan 

eftersom Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna under år 2010 var inkluderade i en 

regeringskoalition. Av de svenska partierna är det enbart Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna som inte varit del av någon sådan koalition. I och med detta är frågan 

om de mindre, oförändrade, borgerliga partierna Liberalerna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna faktiskt hade förändrat sina förslag om de istället för att vara i opposition 

år 2016 hade suttit i regeringsställning tillsammans med Moderaterna? Det finns en möjlighet 

att partierna i ett sådant fall faktiskt hade förändrat förslagen. Möjligheten beror på att de i en 

regeringsställning hade varit tvungna att i större utsträckning hade fått se till sina strategiska 

överväganden och kompromissa mer med Moderaterna och de andra allianspartierna vad det 

gäller deras politiska förslag. Fallet kan även diskuteras vad det gäller Miljöpartiets förslag 

eftersom partiet är ett litet parti vars förändring kan vara en förlängning av att de samarbetat 

med Socialdemokraterna i en regeringskoalition och därför haft mindre frihet att utforma 

förslagen i sin egen riktning. Anpassningen kan framförallt bero på att Socialdemokraterna är 

det största partiet i koalitionen som dessutom har en rad år av regeringserfarenhet varför deras 

sakliga och strategiska preferenser kan tänkas väga tyngst i samarbetet. 

 

5.7 Slutsats 

Undersökningens tre första frågeställningar behandlade hur riksdagspartiernas förslag kring 

och jämställdhetsintegrering av anhöriginvandringen sett ut mellan år 2010 och år 2016. 

Vidare var syftet att se hur förändringen sett ut och om övriga partier förflyttat sina förslag i 

linje mot Sverigedemokraternas. Slutsatsen av ovan analys visar att majoriteten av samtliga 

partier inte integrerar ett jämställdhetsperspektiv i sina förslag kring anhöriginvandringen 

under varken år 2010 eller år 2016. Framförallt vad det gäller hur kvinnor på flykt påverkas 

där de enda partierna som sticker ut på är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

vilka kritiserar de två sistnämnda partiernas proposition för att leda till negativa konsekvenser 

för kvinnor på flykt.  

 

Vidare kan slutsatser kring jämställdhetsintegreringen säga att partiernas inkludering av 

strategin förändrats mellan årtalen, eftersom den år 2010 inte inkluderade kvinnor på flykt. En 

annan slutsats som kan dras är att Socialdemokraternas, Moderaternas, Miljöpartiets och 

Sverigedemokraternas förslag ändrats kring frågan där de tre förstnämnda närmat sig det 
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sistnämnda. Däremot visar resultatet att Liberalernas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och 

Vänsterpartiets förslag varit likartade under tidsperioden då de inte visat någon förändring. 

 

Underökningens fjärde frågeställning behandlade vilka förklaringar som kan ligga till grund 

för partiernas förändring av anhöriginvandringen. Där förklaras Socialdemokraternas, 

Moderaternas och Miljöpartiets förflyttning mot Sverigedemokraternas förslag bero på deras 

partistorlek och ambition att ingå i regering. Tillika kan deras förändring mot 

Sverigedemokraternas förslag bero på Sverigedemokraternas ökade mandat och stärkta profil 

kring den för väljarna viktiga frågan invandringen. Sverigedemokraternas förändring förklaras 

bero på att de bör vilja profilera sig som annorlunda i jämföresle med de partier som närmat 

sig deras förslag. Vänsterpartiets, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas 

obefintliga förändring förklaras bero på att de är små partier som inte suttit i 

regeringsställning under det ökade flyktingmottagandet varför deras strategiska överväganden 

inte varit lika viktiga som övrigas.  

 

5.8 Diskussion 

Uppsatsens problemområde grundade sig i det genusgap som visat signifikans inom 

flyktinginvandringen sedan år 2010. Aspekten kring anhöriginvandringen valdes eftersom det 

är den ensamt kvinnodominerande kategorin tillika det område politiker kan påverka för att 

balansera könsfördelningen i mottagandet. Sverige har varit ett föregångsland vad det gäller 

jämställdhet på många områden och arbetat för humanitära insatser för kvinnor runt om i 

världen. Därför var det intressant att se hur jämställdhetsintegreringen såg ut inom 

anhöriginvandringen som är en viktig invandringskategori för att hjälpa krigsutsatta kvinnor 

att ta sig till ett tryggt land och genom det få en bättre framtid. Resultatet visade att väldigt få 

partier hade integrerat ett jämställdhetsperspektiv i deras förslag. Detta till trots att partierna 

genom deras analys ser att anhöriga, som är av majoritet kvinnor, kan råka illa ut av förslagen. 

Det kan förstås genom partiernas oro kring hur anknytningspersonen skall tackla ovissheten 

kring situationen för de anhörigas situation och tid för återförening. Att personen har belägg 

för oro tyder på att de anhöriga är utsatta vilket är logiskt eftersom familjer ofta lever efter 

samma förutsättningar. 

 

Den generellt låga jämställdhetsintegreringen är ett intressant resultat med tanke på Sveriges 

inställning och arbete kring humanitära kriser. Det faktum att Sveriges bistånd ofta riktar in 

sig på arbete för kvinnors situation tillika transnationella organisationers talan för att kvinnor 
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ofta är de som drabbas allra hårdast av krig ställer mig frågande till hur det kan komma sig att 

anhöriginvandringen till trots av dess kvinnodominans inskränks utan någon från de flesta 

partier vidare analys hur det påverkar världens mest utsatta kvinnor. 

 

I uppsatsen har förklaringar till förslagens utformning och förändring analyserats. Analysen 

grundar sig slutligen kring att det finns många motsättningar kring anhöriginvandringen. De 

etablerade partierna har oroats över Sverigedemokraternas framfart varför de kan ha mött 

deras förslag kring frågan för att på så vis återta sina väljare. Dessutom har flyktingkrisens 

utbredning satt svenskt flyktingmottagande på prov som innan, enligt partierna, inte varit 

rustade för ett sådant massivt tryck. I skenet av detta finns även tidigare forskning kring det 

engelska vänsterpartiets Labours hantering av jämställdhetsintegrering vilken säger att partiet 

inkluderar strategin endast när den korrelerar med partiets andra åtaganden. Kanske gäller 

även detta i för svenska partier? På ämnesområden med mindre friktionsyta där det råder färre 

konflikter kring vilken politik som skall föras och vilket ämne som skall premieras kan det 

tänkas vara enklare att integrera ett jämställdhetsperspektiv. Samtidigt kanske en utebliven 

inkludering av strategin inte har lika stor betydelse i Sverige eftersom landet generellt sett är 

ett jämställt land och därför kanske det som Hankivsky menar antas vara överflödigt. Detta 

kanske gör att en utebliven inkludering av ett jämställdhetsperspektiv inte uppmärksammas 

lika mycket som i ett land där jämställdheten generellt är ouppnådd. 

 

En av de andra studierna som legitimerade problemområdet är Kofmans som beskriver hur 

anhöriginvandringen inte uppmärksammats i vetenskapliga artiklar och arbeten på grund av 

dess privata, familjära inriktning. Kofman antar vidare att anhöriginvandringen inte 

undersökts eftersom den är sekundär i jämförelse med den ekonomiskt lönsamma manligt 

dominerande invandringen. Det skulle kunna diskuteras i förhållande till att flera partier, vid 

familjesplittring där oftast endast männen och fäderna kommit till Sverige oroar sig mer för 

hur deras situation kommer se ut än kvinnornas som fortfarande befinner sig i farliga 

områden. Fokuseringen vid anknytningspersonerna kanske dels på grund av att en stor del av 

invandringspolitiken utformats av vad som är lönsamt för samhället, det vill säga hur 

anknytningspersonerna kommer snabbast till etablering. Utifrån det perspektivet kan 

anhöriginvandringen förklaras ur ett manligt perspektiv. 

 

I kontrast till att ökade konfliktytor kring ett politiskt ämne kan leda till minskad 

jämställdhetsintegrering kan en ökad diskussion på ett område leda till att ett 
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jämställdhetsperspektiv uppmärksammas. Ty den fråga som inte diskuteras kan heller inte 

kritiseras. Frågan är därför om den politiska utformningen av anhöriginvandringen och andra 

kategorier av invandring i framtiden kommer präglas av en mer omfattande integrering av ett 

jämställdhetsperspektiv som ett resultat av en ökad diskussion kring hur svenskt 

mottagningssystem skall se ut.  

 

5.9 Förslag på vidare forskning 

Jag anser det vara relevant att fortsätta undersöka anhöriginvandringen eller på andra sätt 

studera invandringspolitiken genom ett jämställdhetsperspektiv. Anhöriginvandringen 

behöver uppmärksammas och undersökas mer för att ge information kring ämnet som i 

dagsläget och i framtiden ser ut att vara en relevant fråga att undersöka.  
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Bilaga 1 

Bilagan innehåller statistik hämtad ifrån Statistiska Centralbyrån statistikdatabas vilken 

presenterar genusgapet uppsatsens problembakgrund baseras på. Tabellerna visar såväl 

genusgapet i den totala invandringen som i flyktinginvandringen. 

Tabell 12 Invandring samtliga kategorier fördelat på kön från år 2005 till år 2009 

År 2005 2006 2007 2008 2009 

Kvinnor 31 786 45 040 45 857 48 711 49 298 

Män 33 443 50 710 53 628 52 460 52 982 

Totalt 65 229 95 750 99 485 101 171 102 280 

Procentuell 

fördelning 

K: 49 % 

M: 51 % 

K: 47% 

M: 53% 

K: 46% 

M: 54% 

K: 48% 

M: 52% 

K: 48% 

M: 52% 

(Källa: Statistiska centralbyrån: Statistikdatabasen). 

 

Tabell 13. Invandring samtliga kategorier fördelat på kön från år 2010 till år 2015 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinnor 46 163 45 163 49 673 55 419 57 853 60 641 

Män 52 638 50 824 53 836 60 426 69 1131 73 599 

Totalt 98 801 95 987 103 509 115 845 126 966 134 240 

Procentuell 

fördelning 

K: 47% 

M: 53% 

K: 47% 

M: 53% 

K: 48% 

M: 52% 

K: 48% 

M: 52% 

K: 46% 

M: 54% 

K: 45% 

M: 55% 

(Källa: Statistiska centralbyrån: Statistikdatabasen). 

 

Tabell 14. Invandring efter kategorierna särskilt skyddsbehövande, anhöriga till flyktingar, 

synnerligen ömmande skäl, övriga flyktingskäl och konventionsflyktingar fördelat på kön från 

år 2010 till år 2015 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Män 8055 7992 10 002 19 609 26 060 28 928 

Kvinnor 7097 6307 8180 15 437 17 698 20 701 

Totalt 15 152 14 299 18 182 35 046 43 758 49 629 

Procentuell 

fördelning 

M: 53% 

K: 47% 

M: 56% 

K: 44% 

K: 55% 

M: 45% 

M: 56% 

K: 44% 

M: 60% 

K: 40% 

M: 58% 

K: 42% 

 (Källa: Statistiska Centralbyrån: Statistikdatabasen)
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