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Abstract 

The result for 2015 showed that the number of people who applied for asylum in the EU in 

2015 amounted to 1,321,000 applications. Creating a new, safer life in the EU and Europe's 

countries is a dream and the wish for millions of refugees wanting away from war, starvation, 

poverty or other untruthful conditions. In Europe, they hope for a better future and, above all, 

to live in peaceful countries where human rights are followed. 

 

The purpose of this in-depth paper is to investigate and highlight how two of the EU member 

states (Germany and Sweden) asylum reception has been designed before and after the so-

called refugee crisis in 2015. But also investigate whether these countries' national refugee 

policies have changed since the crisis and what this depends on. The aim is to try to find out 

how these countries have met the wave of refugees. The reason I chose Germany and Sweden 

to compare in my essay is because according to the media picture as been highlighted, there is 

great similarities between these countries, and especially in the matter of taking responsibility 

and helping refugees. Has the direction changed in each country's refugee policy and what or 

what has affected these countries and, if so, in what purpose? 
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1 Problemdiskussion 

 

I en tidigare uppsats redovisade jag för dåvarande fakta för den europeiska unionen 

upplevesle av den rådande flyktingvågen, den största i unionens historia. Då kunde 

konstateras att 2014 fick EU:s, än så länge, 28 medlemsländer ta emot 625 000 

asylansökningar.
1
 Ansökningarna innebar en ökning 44 procent jämfört med 2013 och starten 

på 2015 blev unikt i EU:s historia då det bara under andra halvan av året kom fler människor 

än någonsin tidigare till som försökte fly till EU. Den absoluta kulmen var oktober samma år 

då 200 000 flyktingar lyckades ta sig Grekland, alltså enbart under en månad. Idag kan 

konstateras att bokslutet för 2015 uppvisade att siffran för antalet människor som sökt asyl i 

EU under året uppgått till rekordsummen 1 321 000 ansökningar, alltså mer än en fördubbling 

från det som kunde konsteras i ett tidigare arbete.
2
 

Att bilda ett nytt tryggare liv i EU och Europas länder är fortssatt en dröm och önskan för 

miljontal flyktingar som vill bort från krig, svält, fattigdom med mera, i Europa hoppas man 

på möjlighet till en bättre framtid och framför allt att få leva i fredliga länder där mänskliga 

rättigheter efterföljs. 

I en tidigare uppsats valde jag att jämföra EU:s tolkning av asylrätten med FN:s  ursprungliga 

flyktingkonvention. För att jämföra detta gjordes en komparativ studie av vad dessa 

organisationer anger i sina direktiv rörande asylpolitik för att se om det finns eventuella 

juridiska eller politiska skillnader. Även en del av FN:s och EU:s historia och väg fram till de 

bestämmelser som finns idag avhandlades vilket underlättande för att få förståelse till vad som 

lett fram till den utformning som finns idag. När resultatet av detta var klart kunde det 

konstateras att de juridiska skillnaderna i princip var obefintliga och att EU snarare, officiellt 

sett, har en mer generös asylpolitik än vad FN:s direktiv kräver.  

Dock ser politiken olika ut i olika av EU:s medlemsländer, varför så är fallet avhandlas också 

i denna tidigare uppsats då jag diskuterade huruvida valet av vilket rättssystem ett land 

tillämpar kan ha påverkan på landets tolkning av EU:s direktiv. Jag valde då att fokusera på 

att se skillnader mellan monism och dualism, två begrepp som blir relevanta när man vill 

                                                           
1
 Eurostats, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-

4e75-b3d3-6b086b23ef2b, 20/3 2015 
2
 migrationsinfo.se, 22/9 2016 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b
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studera förklaring till varför olika stater, även inom en överstatlig organisation som FN, tolkar 

och praktiserar bestämmelser olika.  

Detta eftersom samtliga EU-länder har undertecknat FN:s flyktingkonvention och EU:s 

gemensamma asylregler. Detta innebär bland annat att länderna ska pröva varje persons 

ansökan om asyl individuellt. Den individuella prövningen består bland annat av att ta hänsyn 

till den asylsökandes kön och sexuella läggning; om den sökande exempelvis är homo- eller 

bisexuell eller är en transperson. Uppehållstillstånd skall ges till den som kan definieras som 

flykting enligt FN-konventionen men också till "alternativt skyddsbehövande" i enlighet med 

EU:s gemensamma regler samt till övriga skyddsbehövande enlighet med den nationella 

utlänningslagen. Men trots detta ser flyktingmottagandet olika i olika EU-länder. Länder som 

till exempel Italien och Grekland får tack vare sitt geografiska läge ta emot många fler 

asylsökande än andra länder. Många EU-länder har kritiserats för att inte leva upp till EU:s 

regler. EU-kommissionen kontrollerar att EU-länderna följer förordningar och 

genomför direktiv(en typ av EU-lag) i landets egen lagstiftning.  

 

Med bakgrund av detta kan det därför finnas anledning till att nu ytterligare studera hur dessa 

direktiv har efterlevts i olika länder, under den period av stora flyktingströmmar som Europa 

har upplevt under de senaste åren.    

 

2 Syfte och Frågeställning 

Syftet är med denna fördjupade uppsats är att undersöka och belysa hur två av EU:s 

medlemsländers(Tyskland och Sverige) asylmottagande har sett ut före och efter den så 

kallade flyktingkrisen 2015. Men också undersöka om dessa länders nationella flyktingpolitik 

har förändrats i och med denna kris och vad i så fall detta beror på. Målet är att försöka ta reda 

på hur dessa länder har bemött den våg av flyktingar som snuddades vid i en tidigare uppsats, 

och som inneburit tragedi för miljontals människor. Ser det olika ut i respektive land och vad 

eller vilka har påverkat dessa länder mer eller mindre och i så fall i vilket avseende?  

 

Anledningen till att jag valt just Tyskland och Sverige att jämföra för min uppsats är eftersom 

det enligt den mediabild som målats upp funnits stora likheter mellan dessa länder, och 

framför allt i frågan om att ta ansvar och hjälpa flyktingar. För att kunna ta reda på hur de två 

utvalda medlemsländerna bemött denna situation kommer jag att använda mig först att 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Asyl/#2110
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försöka undersöka vilka skillnader som uppstått i flyktingmottagandet Men också ytterligare 

undersöka vad dessa skillnadet kan bero på och hur de kan förklaras. Den första 

frågeställningen syftar alltså till att undersöka om det finns nationella skillnader inom dessa 

två utvalda EU-medlemsländer, för att se om deras inställning till flyktingmottagandet har 

förändrats. Den andra frågeställningens syfte blir sedan att titta närmare på om de eventuella 

skillnaderna kan förklaras med hjälp av någon bakomliggande orsak. Jag ämnar alltså jämföra 

Sverige och Tyskland för att klargöra hur dessa har hanterat den stora mängd flyktingar pre 

och post 2015. Jag finner just dessa två relevanta eftersom de tidigare setts som två av de 

länder som har mest liberal flyktingpolitik inom EU, men min fråga blir om så fortfarande är 

fallet? De frågeställningar jag tänkt att utgå ifrån är: 

 

 Har det uppstått skillnader mellan de båda medlemsländer Sverige och Tyskland före 

och efter år 2015?  Hur kan dessa eventuella skillnader förklaras?  

 Kan orsaken till ländernas val att på olika sätt tackla flyktingsituationen förklaras med 

hjälp av någon av följande faktorer: nationellt politiska intresse(opinion), ekonomin, 

ideologi eller utformning av rättssystem? 

 

3 Teori 

Jag kommer alltså först och främst undersöka de eventuella skillnader som finns mellan de 

båda EU-medlemsländerna Sverige och Tyskland när det kommer till utformandet av asyl- 

och flyktingpolitik samt bemötandet av den stora ”flyktingkris” som Europa tvingats bemöta 

de senaste åren. Men när denna mer statistiska och eller absoluta jämförelse är genom 

genomförd finner jag det även intressant fokusera på vad som är de bakomliggande orsakerna 

till respektive lands agerande, för att ta reda på denna frågeställning anser jag det relevant att 

titta på vad som är de bakomliggande orsakerna. Faktorer som kan ligga till grund för dessa 

bakomliggande orsaker skulle kunna vara nationell politik(opinion), ekonomi och nationellt 

rättssystem vilka jag vill belysa i och med andra punktens frågeställning. 

 

Genom att undersöka även huruvida nationella politiken, ekonomin eller utformning av 

rättssystem är syftet att försöka ta reda på hur dessa faktorer kan ha påverkat respektive lands 

vägval. Detta innebär att det är möjligt att åtminstone kan närma mig en förklaring till varför 

respektive stat kan tänkas ha agerat på respektive sätt, detta torde kunna ge ytterligare en 

dimension till resultatet för min huvudsakliga frågeställning.  



 

 

7 
 

 

För uppsatsens teoretiska utgångspunkt är tanken att försöka belysa förhållandet mellan 

politik, ideologi, ekonomi och även juridik när det kommer till internationella angelägenheter 

och extrema situationer som den våg av flyktingar som strömmat till Europa 2015-2016, och 

jämföra hur detta tar sig form på ett nationellt plan. I en tidigare empiriska studie valde jag 

som författare att jämföra EU:s uttolkning av asylrätten, då jag undersökte om det fanns fog 

för att rent av anklaga EU för att bryta mot FN:s flyktingkonvention. I denna undersökning är 

dock målet att mer belysa det jag först nämnde, nämligen att titta närmare på förhållandet 

mellan politik, ideologi, ekonomi och även juridik eller rätt. 

 

Första uppgiften blir att försöka redovisa för hur detta ”tacklas” i situationer som den EU och 

dess medlemsländer har gått igenom och egentligen fortfarande befinner sig i. Andra 

uppgiften blir sedan att försöka redogöra för vilken eller vilka typer av faktorer som bäst kan 

förklara respektive lands vägval.  

 

Fölledal, Wallöe och Elster menar att det finns olika sätt för att ge förklaringar till ett 

fenomen, avgörandet till vilken förklaringstyp som lämpas bäst handlar främst om 

förhållanden. De skiljer mellan tre olika förklaringstyper, den första innebär att något 

förklaras med hjälp av dess orsaker(s.k. orsaksförklaring), den andra innebär att något 

förklaras med hjälp av dess faktiska verkning(s.k. funktionalistisk förklaring) och den sista 

innebär att något förklaras med hjälp av dess avsedda verkningar (s.k. ändamålsförklaring).
3
  

 

Det som fokuseras på i detta arbete är den första förklaringstypen, orsaksförklaring. 

Orsaksförklaringar kan användas både inom fysik, biologi och inom samhällskunskapen. 

Orsaksförklaringar anses av Fölledel et al. vara den viktigaste formen för förklaring inom 

vetenkapen eftersom den förklarar ett fenomen genom att ange dess orsak.  

 

Inom samhällsvetenskapen går orsaksförklaringar att använda på två sätt, det första är David 

Humes, (som mer preciserat presenteras nedan) där användandet av orsaksförklaringar sker på 

följande sätt: En orsaksförklaring av skeende X består av (i) ett angivande av en tidigare 

                                                           
3
 Føllesdal et al., 1993 
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händelse Y och (ii) en uppsättning initialvillkor Z, sådana att (iii) det finns en orsakslag som 

säger att under betingelserna Z kommer y alltid att följas av X.
4
 

Men Föllesdal et al. poängterar även att man aldrig med säkerhet kan fastslå att en allmän lag 

likt den ovan alltid kommer att kunna förklara ett fenomen. Trots detta är det denna typ av 

orsaksförklaring som bäst lämpar sig för att undersöka bakomliggande orsaker i detta arbete 

och den förklarings typ som teorin koncentrerar sig kring, det är också denna typ av 

orsaksförklaring som Gilje och Grimen förespråkar vilket presenteras nedan. Väljer kort att 

nämna vad den andra typen av orsaksförklaring innebär, den innebär enligt Fölledal et al. 

nämligen att ett fenomen inom samhällsvetenskapen kan orsakas av ett samspel av flera olika 

handlingar som tillsammans ger utfall eller resultat. Kort och gott en mix av flera orsaker som 

tillsammans bildar ett utfall. Även denna variant av orsaksförklaring skulle kunna hjälpa till 

att förklara de eventuella bakomliggande orsaker, som antas skulle kunna ligga bakom valet 

av hur hanteringen av flyktinsituationen sett ut. En mix av flera bakomliggande orsaker skulle 

eventuellt vara det som kommer närmast en fullständig förklaring till respektive agerande. 

Dock är tiden för detta arbete högst begränsad och kommer därför prioritera att hitta någon 

kort- och långsiktig bakomliggande orsak till respektive lands agerande.  

Även Gilje och Grimen ger stöd för hur förklaringstypen orsaksförklaringar kan användas 

inom samhällsvetenskapliga frågeställningar. De menar att i orsaksförklaringar förklaras 

fenomen genom föregående händelser vilket alltså ger stöd för den teori som Fölledal et al. 

presenterar. Gilje och Grimen hävdar även de att det finns tidsmässigt bakomliggande orsaker 

som leder till en verkan. Orsaksförklaringar kan ha olika beståndsdelar menar Gilje och 

Grimen, dessa beståndsdelar är följande: 

 Rambetingelser – de betingelser som måste finnas för att orsakslagen ska kunna gälla. 

 Utlösande orsak – den utlösande händelse som fungerar som orsak för att något annat 

ska inträffa  

Det är just betingelser och utlösande orsaker som blir relevanta att fokusera på i detta arbete, 

samt relationen mellan dessa. 

Dessa har i princip samma innebörd som den beskrivning av David Humes som presenterats 

av Fölledal et al. Slutligen presenterar Gilje och Grimen även problem som kan finnas med 

orsaksförklaringar, vilket också är viktigt att beakta. Dessa problem kan vara; svårt att säga att 

                                                           
4
 Føllesdal et al., 1993, s.199 
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en viss händelse alltid kommer att leda till en annan händelse, det är istället snarare ett sätt att 

visa sannolikheten att något inträffar och att det är just svårt att göra precisa förutsägelser.
5
 

 

Jag har även för avsikt att tillämpa teorin för så kallade orsaksförklaringar till respektive 

utveckling i respektive land. Det vill säga att det finns bakomliggande orsaker, bortom de 

direkta orsakerna till ländernas ”vägval”. Dessa orsaker kan ha en stor inverkan på beslut som 

fattas och som kan få stora konsvenser för ländernas flyktingpolitik. Min avsikt är att 

underöka om juridik, eller ekonomi, eller politik och ideologi kan vara de bakomliggande 

orsaker som kan förklara varför länderna valt att fatta de beslut de har gjort i sin asylpolitik. 

Alltså att undersöka om det finns något och i så fall vad som ligger bakom de utlösande 

orsakerna är min teori att det kan finnas så kallade bakomliggande orsaker så ekonomi, 

politiska påtryckningar eller ideologi. Så i min andra frågeställning, ” Kan orsaken till 

ländernas val att på olika sätt tackla flyktingsituationen förklaras med hjälp av någon av 

följande faktorer: nationella politiska intresse, ekonomin eller utformning av rättssystem?”, är 

mitt mål att titta närmare om och i så fall hur respektive land har förändrat sitt bettende under 

denna ”kris”, för att sedan diskutera om vilken eller vilka faktorer som bäst skulle kunna 

förklara varför länderna valt att agera som de gjort. Det är intressant att fråga sig vad som 

påverkar ett lands sätt att reagera, agera eller inte agera, och vad detta beror på, i situationer 

som dessa.  

 

Därför har valet fallit på att titta på, eller dela upp, de bakomliggande orsakerna i kort- och 

långsiktiga faktorer, för att se hur dessa kan skilja sig och om den ena typen av faktor varit 

mer avgörande än den andra.  Helt enkelt försöka reda ut vilka orsaker som vart mer 

långsiktigt grundade och vilka som är mer utlösande 

Kortsiktiga faktorer: 

I det här fallet bli med juridiska orsakerna en kortsiktig faktor, detta på grund att det snabba 

tillgripande av ny lagstiftning blev utlösande orsak till något som fick konsekvenser för det 

undersökta problemet i detta arbete, hur länderna valt att bemöta flyktingsituationen. De 

juridiska förutsättningarna tar sällan hänsyn till krig och katastrofer och därför blir det upp till 

EU och dess medlemsländer att tolka och ta ställning till hur man ska ta itu med dessa svåra 

situationer på ett sätt som både hjälper de drabbade men också tilltalar eller åtminstone 

                                                           
5
 Gilje och Grimen (1992/2007) 
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accepteras av den inhemska befolkningen, inom EU och de enskilda medlemsländerna. Här 

blir det intressant att titta på hur pass EU kan påverka och styra sina medlemsländer, i denna 

uppsats kommer huvudfokus att vara att försöka jämföra och se hur bemötandet 

ansvarstagandet skiljer sig mellan de två länder jag valt.  

Det går även att titta på politiska faktorer, så som opinion, och ekonomiska faktorer som 

eventuella kortsiktiga orsaker för medlemsländernas agerande. De kortsiktiga och mer 

utlösander orsakerna till länders agerande baserade på politik eller ekonomi kan grunda sig i 

politiska påtryckningar så som snabbt sjunkande opinionsstöd vilket kan hänga ihop med att 

ekonomin påverkats av de rådande omständigheterna. 

Långsiktiga faktorer: 

Även ekonomi kan vara en möjlig långsiktig förklaringsfaktor. Flyktingmottagande kostar 

pengar vilka i princip oavkortat tas ifrån staten vilket i sin tur enkelt kan innebära ett missnöje 

bland befolkningen vilket lätt kan utnyttjas av partier i opposition mot regeringen. Länder kan 

se flyktingsituationen som en bidragande orsak till arbetslöshet och att pengar från statskassan 

går till att hjälpa flyktingar istället för att se till att ”egna” har arbete att gå till och tillgång till 

bra utbildning och sjukvård. Att flyktingmottagandet mer eller mindre fått konsekvenser för 

bägge länderna i mitt arbete råder det inga tvivel om, inte heller att denna faktor mer eller 

mindre har bidragit till olika beslutsfattningar. Ekonomi kan vara både en lång- och kortsiktig 

faktor, i detta fall bör nog flyktingfrågan mestadels ses som en kortsiktig eller medellång 

faktor eftersom att situationen är relativt färsk och dess inverkan för ekonomin har stegrat 

snabbt de senaste åren. Frågan är i vilken utsträckning och om ekonomi, politik eller juridik 

som förklaringsfaktor kan konsteras passa in bäst eller bättre på respektive land. 

I denna teori-del vill jag även ta upp en sista möjlig förklaringsfaktor för frågeställningen om 

vad eller vilka orsakerna till ländernas vägval i bemötandet av hanteringen av 

flyktingsituationen skulle kunna vara. En möjlig förklaringsfaktor som även skulle kunna ses 

som mer långsiktig skulle åter kunna vara politik. Politik som möjlig förklaringsfaktor kan 

vara både kortsiktigt, långsiktig och även något där emellan. Orsaker till förändringar i 

utformningen av politiken, eller i detta fall hur politiker agerar, kan alltså förklaras med 

politiska avsikter och/eller ekonomiska. Politik som förklaringsfaktor kan innefatta att de 

styrande tvingas till förändringar i sin utformning av politiken på grund av opinionsläget eller 

politiska påtryckningar internt eller externt. I detta fall finns fog för att en politisk långsiktig 

faktor skulle kunna vara ett strävande efter att bibehålla en politisk ideologi och inte låtas dras 
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med i de som vill låta en tuffare period inkräkta på medmänsklighet och solidaritet. Politiskt 

ledarskap som en eventuell förklaring till ländernas agerande kan naturligvis kopplas samma 

med politik som förklaringsfaktor men i ledarskapet kan det alltså även bli en fråga om 

ideologiska värderingar.  

4 Metod 

Tanken är att via typ av modifierad Most Similar Design, på svenska kallat Mest-lika-metod 

jämföra Tyskland och Sveriges flykttingmottagande. Anledning till att jag valt just dessa är på 

grund av att mitt antagande är att dessa två länder, grundat i en mediauppfattning, är två av de 

EU-länder som tagit absolut störst ansvar i flyktingfrågan under 2000-talet. I inledningen av 

uppsatsens resultatdel kommer jag redovisa för om detta är en korrektuppfattning genom att 

undersöka och kvantitativt analysera data och statistik för asylansökningar till dessa länder 

före, under och efter 2015. Denna information hämtas från EU:s statistiska databas eurostat, 

svenska migrationsverket och dess motsvarighet i Tyskland. 

 

Rapporten kommer även bygga på kvalitativa textanalyser av dels litteratur som behandlar 

ämnet men även vetenskapliga artiklar och artiklar ur tidskrifter för att kunna beskriva och 

analysera hur dessa länder har handskats med flyktingsituationen, har man kunnat/velat ta 

emot och hjälpa alla som bett om hjälp? Det kommer naturligvis bli en hel del komparativa 

analyser mellan de två utvalda länder. Förhållandet mellan juridik och politik kommer även 

här att blir central och en form av utgångspunkt.  

 

Som hjälp och stöd i min undersökning har jag bland annat använt mig Lennart Lundqvists 

bok ”Det vetenskapliga studiet av politik” men också Bergström och Boréus bok ”Textens 

mening och makt”. Till min tidigare studie tog jag hjälp av två böcker skrivna av Karl-Göran 

Algotsson, dessa fungerade inte som direkta källor för information, utan snarare som stöd och 

hjälp med att tolka, politiska och juridiska, texter och budskap, detta genom bland annat 

många olika exempel. Jag uppskattade Algotssons litteratur och hans syn på förhållandet 

mellan politik och juridik, det finns god möjlighet att jag kommer att använda mig av honom 

och hans verk även i denna uppsats. 

 

För att analysera de bakomliggande orsakerna till respektive lands val av strategi för att 

bemöta flyktingströmmarna kommer jag i min resultatdel att använda mig av 
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orsaksförklaringar som metod. Orsaksförklaringar anses vara en av de viktigaste 

förklaringsmetoderna inom vetenskapen. Med orsaksförklaringar går det att förklara ett 

fenomen genom att hitta och ange dess orsak. Och genom att även titta på och dela upp de 

bakomliggande orsakerna i kort- och långsiktiga faktorer är målet att kunna bena ut vilka 

orsaker som vart mer långsiktigt grundade och vilka som är mer utlösande. 

 

Oftast är syftet med orsaksförklaringar att förklara händelser men också de som kallas 

permanenta sakförhållanden, som kan innebära specifika händelser, till exempel ett 

vulkanutbrott eller en tsunami. Metoden med orsaksförklaringar används även inom fysiken 

där David Hume är en av företrädarna. Hume beskriver orsaksförklaringar på följande sätt: 

 

En händelse A är orsak till en annan händelse B om A föregår B i tiden och händelser av typ 

A alltid följs av händelser av typ B givet vissa bestämda yttre betingelser C.
6
 

 

Det klassiska exemplet sker i en demonstration av två biljardklot som krockar med varandra. 

Vi vet båda kropparnas massa och hastighet före krocken (orsaken), vilket innebär att det ä 

möjligt att efter krocken ta reda på deras hasighet (verkan) med hjälp av två allmänna lagar 

(lagen om konstant rörelsemängd och konstant energi).
7
 

 

Nu är det inte riktigt så enkelt att inom samhällsvetenskapen alltid anta att händelse A 

nödvändigtvis alltid är orsak till händelse B och så vidare. Men metoden med att ta reda på de 

bakomliggande orsakerna kommer att vara relevant för mitt arbete i fråga om att försöka 

uppvisa vad som ligger bakom(orsaker) de direkta handlingarna i Sverige respektive 

Tysklands flyktingpolitik. I min diskussion ska jag försöka återkomma till denna metod eller 

teori om att A skulle vara givet B på grund av rådande omständigheter C.  

 

Orsaksförklaringar innebär alltså att man söker efter bakomliggande faktorer, som framkallar 

det man vill förklara. De bakomliggande faktorerna inträffar alltid före det fenomen man ska 

förklara. 

 

 

                                                           
6
 Føllesdal et al., 1993, s 198-199 

7
 Føllesdal et al., 1993, s 200 
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5 Material 

Studiens empiriska material kommer naturligvis till stor del bestå dokument och statistik som 

hämtas från EU:s olika webbplatser för lagstiftning och andra publikationer så som 

exempelvis: (http://publications.europa.eu/sv/web/), här finns EU:s lagstiftning, men även 

EU-rättens hemsida EUR-lex, (http://eur-lex.europa.eu), vilket är en databas för bland att EU-

rättens direktiv, fördrag, förordningar och EU:s rättspraxis och europeiska kommissionens 

kontor för statistik, (http://ec.europa.eu/). För vidare information kommer även både tyska och 

svenska migrationsverkets hemsida och dess statistik att användas. För information om de 

senaste uppdateringarna kring diverse avtal, samarbeten eller beslut kommer jag använda mig 

av olika medier och då främst och helst SVT:s; DN:s eller SR:s nyhetartiklar. Dessa blir 

frekvent använda i detta arbete eftersom att dess ämne är så färskt och därför har ännu inte 

särskilt mycket bra och väl uppdaterad litteratur utkommit.  

Som vägledning i detta kommer jag även i litterär väg främst att använda mig av L. 

Lundqvist, ”Att läsa vetenskaplig litteratur” och Bergström och Boréus bok ”Textens mening 

och makt”, vilka jag finner användbara på så sätt att de ger en lättförstådd men nyttig 

vägledning till hur man på ett kvalitativt sätt ska angripa texter. I teori-delen används 

”Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi”, skriven av Fölledal m.fl. samt Gilje och 

Grimens ”Samhällsvetenskapernas förutsättningar”. Också ”Metodpraktikan”, skriven av P. 

Esaisson m.fl. lär kunna komma till användning. Fler erkända webbsidor vars information 

betraktas som legitim kommer att förekomma. Men även viss litteratur som berör området 

kommer att användas, vilka dessa blir är något jag måste pröva och komma fram till under 

arbetets gång. 

 

6 Resultat och empiri 

6.1 Hur har Sverige respektive Tysklands flyktingmottagande sett ut före 

krisen 2015?  

I tabellen nedan redovisas för hur antalet asylansökningar förändrats före, under och efter 

extremåret 2015. Tyskland och Sverige har tillsammans med Frankrike varit de länder i EU 

som behandlat absolut flest asylansökningar under 2000-talet.
8
 Och som synes nedan har 

                                                           
8
 eurostat.eu, 13/3 -17 

http://publications.europa.eu/sv/web/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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Sverige och Tyskland på senare år varit likvärdiga i antalet asylsökningar och ökning av 

dessa, även om Tyskland haft en något större ökning både i antal och i procent. 

 

Tabell 1. Antal asylansökningar i Europa 2013-2016. 

 

2013 2014 2015 2016 

Europeiska Unionen 

(28 länder) 
431,090 626,960 1,322,825 1,258,865 

Tyskland 126,705  202,645(+59,9%) 476,510(+135,2%) 745,155(+56.4%) 

Sverige 54,270 81,180(+49,6%) 162,450(+100,1%) 28,790(-82,3%) 

Totalt i Europa 464,505 662,165 1,393,875 1,290,695 

Källa: migrationsverket.se, 27/3 -17 och eurostat.eu, 13/3 -17. 

6.2 Stämmer den liberala bild av dessa nationers migrationspolitik som 

media framställt? Är skillnaderna mellan länderna större idag än före 

krisen 2015? 

 

Tabell 2. Redovisning för skillnader i asylansökningar mellan Tyskland och Sverige. 

 

2013 2014 2015 2016 

Tyskland 126,705  202,645(+59,9%) 476,510(+135,2%) 745,155(+56.4%) 

Sverige 54,270 81,180(+49,6%) 162,450(+100,1%) 28,790(-82,3%) 

Källa: migrationsverket.se, 27/3 -17 och eurostat.eu, 13/3 -17. 

Som tabellen ovan beskriver så har Tyskland och Sverige under senare delen av 2000-talet 

haft en liknande utveckling i antalet flyktingar. Länderna har legat framkant under hela 2000-

talet vad gäller att behandla och ta ansvar för asylsökande. Tyskland och Sverige var också de 

länder som under det extrema 2015 mottog absolut flest asylsansökningar, detta i sällskap 

med Ungern som dock tidigare inte behövt handskas med denna typ av kvantiteter vad gäller 

asylsökande.
9
 Men i kolumnen för 2016 händer något, sifforna för antalet asylansökningar hos 

de jämförande länderna väljer två helt olika vägar, i Sverige uppvisasen drastisk minskning i 

antalet asylansökningar. Tyskland däremot fortsatte att öka i antal och tog under 2016 emot 

716 365 fler asylansökningar än Sverige, för att förtydliga kan konstateras att Sverige antal 

                                                           
9
 eurostat.eu, 13/3 -17 
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innebär futtiga 3,86 % av de antal asylansökningar som Tyskland mottog och 2,29 % av de 

asylansökningar som inkom i hela EU.10 Tyskland siffra kontra hela EU 2016 var 59,19 %.  

 

6.3 Vad har förändrats i inställningen till flyktingmottagandet i dessa 

länder förändrats under och efter 2015? 

 

6.3.1 Sveriges väg  

 

Anleding till denna abrupta och drastiska förändring har en omedelbar och direkt förklaring; 

Sveriges införande av ID-kontroller. Det vill säga är den direkta förklaringsfaktorn juridisk 

och till viss del även politisk eftersom beslutet om att införa en ny lag fattades av politiker. 

Mer om de politiska orsakerna i avsnittet om de bakomliggande förklaringsfaktorerna. 

 

Det hela började med att riksdagen den 17:e december 2015 röstade igenom den lag som ger 

regeringen makt att vid, som man formulerade det, ”vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen i landet eller den inre säkerheten i landet” fick rätten att kunna införa den ID-

kontroller för inresande till Sverige även via tåg, buss och passagerarfartyg. Lagen i sig 

började gälla den 21:e december, alltså enbart fyra dagar efter och regeringen aviserade då 

ID-kontrollerna skulle komma att införas redan den 4:e januari 2016. Ansvariga för dessa 

kontroller skulle vara transportrören själv och om denne ej genomför kontrollen skulle böter 

vänta. Kontrollen i sig skulle innebära att personer som inte kan uppvisa giltigt ID-kort 

kommer att nekas inträde i Sverige.
11

  

 

Regeringen hade redan hösten 2015 gjort bedömningen att den extrema situationen som 

inneburit att det på relativt kort tid kommit tusentals människor som försökt ta sig till Sverige. 

Denna situation menade man kan komma att innebära ett allvarligt hot mot allmän ordning 

och den inre säkerheten. Beslutet om att införa tillfälliga inre gränskontroller fattades redan 

2015 och började gälla redan från och med den 12 november samma år. Denna åtgärd menade 

regeringen hade visat sig ha en viss effekt men regeringens bedömning var att det är 

nödvändigt att dessutom ge möjligheter till ytterligare åtgärder som kan behövas vid behov, 

åtgärder som alltså skulle kunna användas för att upprätthålla den allmänna ordningen och 

                                                           
10

 migrationsverket.se, 27/3 -17 
11

 Svrigerradio.se, 4/1 -16 
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inre säkerheten, allt för att säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte helt sätts ur 

spel. 

 

Regeringens bedömning innebar att den 21 december 2015 trädde lagen om särskilda åtgärder 

vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet i kraft. Lagen 

innebar att regeringen har befogenhet att i förordning fatta bestämmelser om att ID-kontroller 

ska genomföras vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan 

stat. Dessa åtgärder vidtas med stöd av syftet att kunna upprätthålla lag och ordning eller 

skydda den nationella säkerheten, dessa bestämmelser får gälla i högst sex månader åt gången. 

 

Sedan denna lag infördes har regeringen vis fyra tillfällen fattat beslut om en förordning med 

specifika bestämmelser om ID-kontroller vid resor till Sverige från Danmark. Den första av 

dessa förordningar började alltså gälla den 4 januari 2016 till den 4 juli 2016 och den senaste 

och sista(?) förordningen gällde till den 4 maj 2017 då alltså Sverige inte längre göra 

regelbundna ID-kontroller på samtliga inresande, dock kvartstår gränskontrollerna. Men från 

och med den 4.e maj 2017 upphörde alltså bestämmelserna om ID-kontroller att gälla. Mer 

om beslutet att ej förlänga ID-kontrollerna och effekten av detta kommer att behandlas i min 

diskussion. 

 

Dock gäller alltjämt lagen som trädde i kraft den 21 december 2015 och som alltså ger 

regeringen möjlighet att vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet införa ID-kontroller vid resor med bussar, tåg och passagerarfartyg till 

Sverige från utlandet om man anser att detta är nödvändigt för att kunna upprätthålla lag och 

ordning eller skydda den nationella säkerheten. Men lagen är tidsbegränsad och gäller i tre år 

från det att den trädde i kraft, alltså till och med den 21 december 2018. Inom den 

tidsperioden kan alltså regeringen åter fatta beslut om att återinföra id-kontroller med stöd av 

lagen, och dessa kan i så fall gälla i upp till sex månader åt gången. 

 

Regeringen menar att anledningen till att denna lag infördes är eftersom att det är nödvändigt 

att ge möjligheter för ytterligare åtgärder i händelse av extrema situationer som Europas 

flyktingkris kan betraktas som. Att vid behov då ha lagstöd för att kunna upprätthålla lag och 

ordning eller skydda den nationella säkerheten är nödvändigt enligt regeringen. I situationer 

där det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i 

landet finns det ett behov av att snabbt kunna vidta relevanta åtgärder. Regeringen bör därför 
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ha möjlighet att besluta om sådana åtgärder. Genom ett krav på ID-kontroller förbättras 

förutsättningarna för att kunna klarlägga vilka personer som reser in i Sverige. Kontrollerna 

har inneburit en minskning av antalet personer som söker asyl i Sverige och åtgärderna har 

fått en positiv inverkan på möjligheten att upprätthålla ordning och säkerhet och minskar 

trycket på samhällsfunktionerna i stort.
12

 

 

Regeringen syfte med kontrollerna var alltså att minska antalet asylansökningar till Sverige, 

något som tabellerna jag tagit fram bekräftar att man lyckats med.  

 

Fakta: Skillnaden mellan gränskontroll och ID-kontroll 

Id-kontroll innebär att resenärer som vill köpa en biljett till Sverige kontrolleras av 

transportföretag i te x Danmark och Tyskland. Den som saknar identitetshandling släpps inte 

ombord på tåget till Malmö från Kastrups flygplats. 

Gränskontroll innebär att resenärer vid inresa till Sverige kontrolleras för att se om de har 

rätt att resa in i landet. 

En person som vill söka asyl och som uppger det för den svenska polisen vid gränsen släpps 

in i landet, oavsett om personen har legitimationshandling med sig. Sedan id-kontrollen 

infördes har det varit svårt för personer utan pass eller legitimation att komma fram till den 

svenska gränsen.
13

 

 

 

6.3.2 Den tyska vägen 

 

I Tyskland förändrades läget i inrikespolitiken under den andra halvan av 2015. Merkel och 

hennes CDU som i valet 2013 kunde räkna hem en storseger i förbundsvalet då man lyckades 

erövra dryga 42% av rösterna. Ett val som blev partiets bästa på två decennier. Men under det 

extrema året 2015 började förtroendet för Merkel och CDU att svikta och den tidigare så 

omtyckta och aktade Merkel började nu ifrågasättas. Merkels politik började även ifrågasättas 

på EU-nivå och den största anledningen till detta var just hennes flyktingpolitik.  

 

Regeringen hade under sommaren 2015 lovat att samtliga av de som flydde ifrån 

inbördeskriget i Syrien skulle beviljas asyl i Tyskland, även om Tyskland inte var det land 
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som föll under flyktingarnas ”första-land”-princip. När detta ryktet om detta spred sig började 

allt fler flyktingar söka asyl i Tyskland vilket tvingade Merkel och hennes regering att anslå 

om allt mer medel för att kunna hantera flyktingmottagandet. Men man ställde också krav på 

EU, kravet var att EU skulle införa ett kvotsystem för asylmottagandet för medlemsländerna, 

detta för att fler länder skulle vara med och dela på bördan.
14

 

 

Situationen i Tyskland blev under hösten 2015 kritisk då myndigheterna nätt och jämnt 

lyckades ordna tak över huvudet för alla asylsökande och ännu svårare var att ordna fram 

tjänstemän i form av domare och tolkar för att kunna behandla alla ärenden. Trots 

påtryckningar från befolkning och makthavande på lokala nivåer så visade stora delar av tyska 

befolkningen solidaritet för främst flyktingarna i sig men även Merkel och hennes politik då 

man hjälpte de asylsökande med förnödenheter. 

 

Tyskland införde tillfälliga gränskontroller mot Österrike i mitten av september 2015(fanns 

även kontroller mot Tjeckien) då flera tusen människor korsade gränsen mellan Österrike och 

Tyskland varje dag. Dock har länderna längs den så kallade Balkanrutten efter detta i allt 

högre grad stängt sina gränser vilket har resulterat i betydligt färre människor som lyckas ta 

sig hela vägen till Tyskland och därmed har man i Tyskland allt mer lättat på kontrollerna och 

dragit tillbaka många gränspoliser. 

 

Tyskland har under tiden också riktat hård kritik mot Österrike och anda länder som valt att 

vända sig inåt genom att stänga sina gränser och därmed valt att motarbeta möjligheterna för 

en gemensam EU-linje. Dock så är faktum att Tyskland tack vare just denna politik har 

inneburit ett minskat tryck av flyktingströmmar för Tyskland. Tyska regeringen poängterar 

här för den flyktingkritiska opinionen att antalet flyktingar har minskat dramatiskt men 

kanske inte helt och hållet vill tänka på vad detta grundar sig i.
15

 

 

Regeringen med Merkel i spets hade också allt jämnt stöd från sin allierade i regeringen, SPD. 

Däremot ifrågasattens Merkels politik av andra krisdemokratiska ministrar i regeringen, bland 

annat började en av Merkels absolut främsta bundsförvanter från tidigare, CSU-ledaren Horst 

Seehofer, rikta skarp kritik mot Merkels politik och ville istället begränsa invandringen. Detta 

tvingade regeringen till att i början av 2016 också skärpa sina asylregler något, om än inte i 
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samma grad som Sverige. Åtstramningarna i Tyskland innebar bland annat det blev svårare 

för personer från vissa länder som fått asyl att också få sina familjer att få asyl i Tyskland, 

detta före att markera att man först och främst skulle hjälpa de som verkligen behövde hjälp 

främst för att man hade nog med arbete med de som redan fanns på plats för att söka asyl.
16

 

 

Under våren 2016 hade tyskarna förhoppningar om att få till någon form av lösning för den 

extrema flyktingsituationen då EU slöt ett avtal med Turkiet. Ett avtal som den tyska 

regeringen i högsta grad hade en drivande roll och som innebar att Turkiet, i utbyte mot 

ekononomiska kompensationer och visumfrihet i EU, skulle ta på sig att ta emot och ta hand 

om syriska flyktingar som kommer till Turkiet. Turkiet skulle även kontrollera vilka som 

skulle få ta sig vidare till Europa. Regeringen i Tyskland räknade då med att 

flyktingmottagandet för landet skulle stanna runt 300 000 människor för 2016, något som 

siffrorna i tabell 1 och 2 visar blev en rejäl missräkning.
17

 

 

 

6.4 Vad eller vilka är de bakomliggande orsakerna till sprickorna 
eller skillnaderna? Politiska, ideologiska, ekonomiska eller rättsliga? 
 

Tyskland 

 

Merkels mission 

 

För att undersöka vilka de bakomliggande orsakerna skulle tänkas vara i Tysklands fall har 

jag valt att titta närmare på en av Europas absolut viktigaste och mest inflytelserika ledare, 

förbundskansler Angela Merkel. Merkel som även är partiledare för kristdemokratiska CDU i 

vilket hon valdes till partiordförande år 2000. Hon tog då över ledarskapet i ett parti som 

tidigare styrts av den omtyckte Helmut Kohl ända fram till 1998, Kohl som även var 

förbundskansler mellan åren 1982-1998. CDU-regeringen under Helmut Kohls ledning 

förklarade 1996 i ett ofta citerat uttalande att Tyskland inte var ett invandrarland. Tyskland 

hade då den största andelen utlandsfödda av alla EU-länder (13 procent). Men uttalandet 

skulle inte förstås som en sanning utan som en besvärjelse, laddad med värderingar, 

förträngningar och politisk taktik. Framför allt ville CDU inte medge att dessa invandrare 
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egentligen var eller kunde bli en del av det tyska samhället; det tyska folket skapades av 

blodet och den tyska kulturen. 

Det var grunden för CDU:s skandalösa kampanj 1999 mot de nya rödgröna 

medborgarlagarna, som avskaffade blodsbandet som villkor för medborgarskap, en kampanj 

som leddes av CDU dåvarande ordförande, Wolfgang Schäuble. Schäuble ledde dock enbart 

partiet i två år, 1998 till 2000 då alltså Angela Merkel valdes in som ny partiordförande. 

På samma kongress som Merkel 2000 blev vald till ny ledare för CDU framträdde 87-årige 

Heinz Filbinger som var en beryktad nazidomare och som hade tvingats lämna ledarskapet för 

CDU i Baden-Württemberg 1978. Filbingers tal innehöll bland annat en hyllning till 

Äktenskap och Familj, argumenterade mot samkönade äktenskap och aborter, argumenterade 

för att tyska ungdomar ”måste få en riktig bild av” den tyska historien och förespråkade även 

för ordning och tukt i skolorna och överlag för ”det tyska folket”. Den gamle nazisten 

Filbinger blev ivrigt applåderad av CDU-medlemmarna. 

Anledningen till att jag väljer att nämna Filbingers kampanj mot invandrarna och acceptansen 

av denna hos medlemmarna i partiet är för att försöka visa en bild av det CDU som Merkel 

övertog. Det visat också vilken skillnad som finns mot det parti hon leder idag.  

 

Merkel har på ett sätt som få kunde föreställa systematiskt gjort sig av med de verkligt 

hårdfjällade högerkrafterna som funnits inom partiet. Hon har revolutionsartat ändrat partiets 

inställning till förvärvsarbetande kvinnor, daghem och äktenskap. Vad gäller frågan om det 

aktuella ämnet med flyktingar har hon systematiskt ändrat partiets hållning till immigranterna 

och visade under 2015 på allvar hur hon, modigt, tog ansvar och bejakat flyktingströmmen. 

Hon har skickligt utnyttjat samregerandet med socialdemokraterna för att driva partiet åt det 

håll hon vill.
18

 

Men precis som i Sverige blev flyktingpolitiken under 2015 en mycket svår uppgift för 

Merkel och regeringen. Inom CDU växte ett motstånd fram och dessutom fick högerradikala 

Alternativ für Deutschland (AfD) ett rejält uppsving i opinionssiffrorna. Våldet mot flyktingar 

spred sig och Merkel fick ta emot allt mer kritik för sin liberala flyktingpolitik som kostade 

både pengar och energi för det tyska folket. 
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Trots motgångarna vägrade Merkel att ge vika, utan har fortsatt att stå upp för de 

demokratiska värdena som nästan ingen annan politisk ledare i Europa. På AfD:s och andra 

populistpartiers anspråk om att dessa partier skulle vara de som ska företräda folket har 

Merkel svarat följande: ”Hos oss är det folket som bestämmer vad som är folket”- ”Wer bei 

uns das Volk ist, bestimmt bei uns das ganze Volk”.
19

 

 

Faktum är dock att Merkel i praktiken trots allt ändrade en hel del i Tysklands flyktingpolitik 

utan att direkt medge dessa förändringar. Tyskland har stramat åt villkoren för asyl och allt 

färre flyktingar tas emot.  För att återta de väljare CDU tappat till AfD och dessas 

kulturbestämda motstånd har Merkel gjort markeringar i sina uttalanden: 

–Här i Tyskland gäller lagen, inte Stamrätt eller Sharia, har hon uttryckt. 

Uttalandet betyder ingenting i sak, inget har egentligen hävdat att något annat än lagen gäller, 

men Merkel skickar signaler i och med uttalanden likt dessa. Dessa signaler finns även i 

hennes understödda förbud mot ansiktsbeslöjning.  

-I Tyskland visar vi ansiktet och vi skakar hand med Stefan Löfven, uttalade sig Merkel vid 

CDU:s partikongress 2016. 

 

Dock nöjde sig inte hela CDU-partiet med uttalanden likt dessa, delar av partiet ville alltjämt 

dra högerut med en rad beslut mot partledningens vilja, bland annat med krav på att den nya 

lagstiftningen om rätt till dubbelt medborgarskap skulle avskaffas. Vissa hävdar att CDU till 

viss del har återgått till den gamla uppdelningen tyskar och ”utlänningar”. Den sistnämnda 

gruppen skall mer eller mindre hållas utanför det tyska och på något sätt särskiljas, men 

samtidigt kräver man en god integration. Den ”välkommenkultur” som funnits eller 

åtminstone målat upp fram till 2015 håller på att tyna bort och istället är det nu, likt i Sverige, 

avvisningar och en allt stramare flyktingpolitik som står i förgrunden.
20

 

 

I internationell press har det skrivits om att CDU aldrig tidigare skulle haft ett 

oppositionsparti så långt ut på högerskalan som man fått i AfD. Detta torde dock inte vara helt 

sant, man har hela tiden haft systerpartiet CSU som funnits där som en motpol åt höger, dock 

inte i samma grad som AfD. Men i de värdefrågor som nu är aktuella ligger CSU klart längre 

till höger och detta är något som paritet utnyttjar, vilket gör att CSU blir ett allt större hot mot 
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CDU.  CSU utmanar visserligen än så länge bara i Bayern där partiet har en mycket stark 

ställning. Paritet har dock i förhållande till sin storlek ett stort inflytande även i den nationella 

politiken, dels genom direkt regeringsmedverkan men också indirekt genom att man kan 

påverka CDU och opinionsläget. Det sistnämnda har varit särskilt påfallande under den 

gångna regeringsperioden då CSU:s ordförande Horst Seehofer, som beskrivits tidigare i detta 

arbete, varit extremt illojal mot Merkel och vid flera tillfällen under senaste regeringsperioden 

angripet hennes politik.
21

 Seehofer valde bland annat att gå till attack mot Merkel och hennes 

politik när hon som gäst var inbjuden till CSU:s partikongress, där han dessutom bjöd 

Seehofer in Ungerns Viktor Orbán som fritt fick lov att framföra sina tirader mot muslimer 

och flyktingar under instämmande nickar från CSU-ledaren. Det som oroar är att dessa 

handlingar från Seehofer och CSU har skapat intern kritik mot Merkel även inom CDU.  Och 

i delstaten Bayern i södra Tyskland har Merkel alltså en stor utmaning för att kunna fortsätta 

driva en hjälpande flyktingpolitik. I Bayern där CSU uppträder finns en gammal ingrodd 

misstro och i vissa fall till och med ett hat mot ”utlänningar”.
22

 Påtryckningar både från 

motståndarpariter men även internt inom Merkels egna CDU torde definitivt ha stor del i att 

Merkel och regeringen också tvingats att strama åt flyktingpolitiken. Inte i närheten av den 

utsträckning som i många andra EU-länder. Men något har ändå förändrats från den öppna 

och välkomnande flyktingpolitik som sågs i Tysklandföre 2015.  

 

Våldtäkterna fick folk att reagera och tvingade Merkel att agera 

 

Under nyårsnatten 2015–2016 utsattes 1200 kvinnor för sexövergrepp mitt under 

nyårsfirandet, detta skedde i flera tyska städer men där dåden i Köln var det mest 

uppmärksammade. Tyska tidiningen Süddeutscher Zeitung uppgav att man efter att ha tagit 

del av uppgifter från polisen kunde rapportera att över 2000 män tagit del i övergreppen, flera 

av dessa nyanlända flyktingar och asylsökande menade man, dock hade endast ett fåtal av de 

misstänkta kunnat identifieras. 
23

 

 

Händelserna i Köln och andra tyska storstäder under nyårsnatten 2015–2016 gav nytt stoff för 

de som kritiserade och visade missnöje för Merkel och hennes flyktingpolitik. De sexuella 

övergreppen och andra trakasserier polisanmäldes av hundratals kvinnor runt om i de tyska 
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storstäderna. Männen som sedan greps av polisen, misstänkta för övergreppen, var i flera fall 

av nordafrikanskt ursprung och flera av dessa var också asylsökande. Kritiska röster menade 

att flyktingmottagandet hade inneburit att terrorister kunnat ta sig in i landet. Argument till 

dessa anklagelser hittade man i de självmordsdåd och attentat där asylsökande varit 

inblandade under 2016 men också de gripandena av misstänkta terrorister bland flyktingar i 

landet. 

 

Allt detta fick också politiska konsekvenser för Merkel och regeringen, opinionsmätningar 

talade om ett tydligt minskande stöd bland väljarna både för CDU och CSU. I undersökning 

gjord under mitten av 2016 visade det sig att bara en tredjedel av tyskarna var positivt 

inställda till flyktingpolitiken. I och med detta missnöje växte naturligt också de 

högerpopulistiska AFD, som red på svallvågorna av krisen. AFD som bytt inriktning i början 

av 2015 efter en intern maktkamp. Och då valt att föra en allt mer främlingsfientlig linje. Tack 

vare krisen under 2016 kunde man bredda sin väljarkrets ytterligare, med nya grupper och tog 

även plats i flera delstatsparlament. AFD som efter dessa framgångar på allvar har ställt in 

siktet på valet till förbundsdagen 2017, där målet är att ta plats i regeringen, få bort Merkel 

och förändra den tyska asylpolitiken. 

 

SPD bytte i januari 2017 partiledare då Sigmar Gabriel valde att lämna över 

ledarskapet till partikollegan Martin Schulz, som tidigare varit talman i Europaparlamentet. 

Anledingen till skiftet var enligt Gabriel att Schulz skulle ha större chanser än Gbariel själv att 

kunna utmana Angela Merkel i parlamentsvalet den 24 september samma år. Schulz som varit 

mycket omtyckt och populär bland tyska socialdemokrater utsågs i mittenav mars 2017 

formellt till ledare för SPD. Anledingen till att valet av SPD att utse Schulz till ny partiledare 

är relevant för detta är arbete är eftersom att SPD med Gabriel i ledningen under 2016 valde 

att stötta och stå bakom Merkels asyl-och flyktingpolitik. Schulz däremot har hittills valt att 

främst framhålla traditionella vänsterfrågor som rättvisare fördelning av pengar, utbildning 

och jämställdhet, hans uttryckt största mål ska alltså vara att försöka utmana Merkel i 

parlamentsvalet.
24

 Frågan är vad denna kampanj kommer att innebär för det samarbete och 

samtycke som funnits mellan partierna i frågor om asyl-och flyktingpolitik. Men också om 

spridning bland väljare mellan dessa partier rent av kan gynna högerpopulistiska AfD? 
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Sverige: 

 

Därför infördes ID-kontrollerna: 

 

Den direkta anleding till Sveriges abrupta och drastiska förändring av sin flyktingpolitik var, 

som i tidigare avsnitt behandlats, en omedelbar och direkt förklaring; Sveriges införande av 

ID-kontroller. Det vill säga är den direkta förklaringsfaktorn juridisk och till viss del även 

politisk eftersom beslutet om att införa en ny lag grundades i politiska beslut och av politiska 

skäl. 

 

Som nämnts tidigare i resultatdelen var regeringens syfta att minska flyktingströmmen till 

Sverige efter att ha upplevt en helt ny situation under 2015 då över 160 000 människor sökte 

asyl i Sverige och ett okänt antal migranter tros uppehålla sig i landet utan att ha sökt asyl. 

Regeringen bedömde då att det ”för närvarande råder en sådan allvarlig fara” att det  

fanns lagstöd för att införa ID-kontroller.
25

  

 

Regeringen förklarade sitt agerande under hösten 2015 med att Sverige ”i den svåraste 

flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något annat land i 

västvärlden”. Men när allt fler EU-länder började visa allt mindre solidaritet genom att inte 

bidra till ett gemensamt ansvar och i vissa fall till och med valde att stänga sina gränser blev 

situationen i Sverige ohållbar. På grund av detta agerade därför regeringen med att införa en 

tillfällig lagstiftning för att få ner antalet asylsökande. Detta var också något som fick effekt 

precis som redovisades i tabell 1 och 2 samt avsnittet kring detta. Den svenska regeringen 

arbetar fortsatt med att försöka fördela flyktingar jämnare inom EU. Man har fortsatt försöka  

göra det som krävs för att klara mottagande och etablering för flyktingar i Sverige samt 

upprätthålla en reglerad invandring och värna om asylrätten.
26

 

 

Opinionsläget pressade regeringen 

 

Men intressant är nu att försöka undersöka vad som ligger bakom dessa beslut? I teori-delen 

valde jag att diskutera om politik som eventuell förklaringsfaktor. Politik som faktor för 

förklaring finner jag relevant i Sveriges fall eftersom att det är tydligt att flyktingsituationen 
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påverkat opinionen till det negativa för den sittande regeringen. Detta skulle då enligt min 

teori bidra till att regeringen kände ett behov att förändra någonting för att vända trenden och 

få bukt med situationen. I tabellen på nästkommande sida redovisas NOVUS 

opinionsundersökning för november 2015 och föregående månader samma år. Där finner jag 

stöd för den teori jag just diskuterat. Tabellen om undersökningen visar nämligen att stödet 

före regeringen sjunkit succesivt i takt med att flyktingströmmen till Sverige ökade.
27
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Tabell 3. Opinionsläget i Sverige, november 2015. 

Källa: TV4/NOVUS väljarbarometer för november 2015. 

 

 Valet 

2010  

Valet 

2014 

april 

2015 

maj 

2015 

juni 

2015 

aug 

2015 

Sept 

2015 

Okt 

2015 

Nov 

2015 

Förändr 

föreg 

mån 

M   30,1 23,3 25,2 25,7 25,0 23,3 23,1 23,4 22,6 +0,2 

  L (FP) 7,1 5,4 5,2 4,5 4,9 5,2 4,9 4,8 5,2 +0,4 

C 6,6 6,1 5,9 6,7 6,4 6,7 6,0 6,9 7,0 +0,1 

KD 5,6 4,6 3,7 3,5 4,0 3,3 3,2 3,9 3,8 -0,1 

S 30,7 31,0 27,1 25,8 26,4 25,1 26,5 26,0 24,4 -1,6 

V 5,6 5,7 7,1 6,8 6,5 7,3 6,7 6,6 7,1 +0,5 

MP 7,3 6,9 6,8 7,2 6,0 6,7 5,9 6,6 6,4 -0,2 

SD 5,7 12,9 15,8 16,8 18,0 19,4 20,8 19,4 20,7 +1,3 

M-L-C-

KD 

49,4 39,4 40,0 40,4 40,3 38,5 37,2 38,0 38,6 +0,6 

S-V-

MP 

43,6 43,6 41,0 39,8 38,9 39,1 39,1 39,2 37,9 -1,3 

Block-

skillnad 

5,8 4,2 1,0 -0,6 -1,4 0,6 1,9 1,2 -0,7 -1,9 

Andel 

osäkra 

  6,6 7,2 8,4 6,8 7,8 8,4 7,8  

Antal 

intervj. 

  4011 4002 3942 3005 3002 4003 4004  
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Med tabellen ovan vill jag alltså söka stöd för vad jag i min teori föreslog skulle kunna vara 

en stor bakomliggande faktor till en mer åtstramad svensk flyktingpolitik, nämligen politiken 

som förklarande faktor. Att politik skulle vara förklaringsfaktorn för Sveriges del menar jag 

kan kopplas ihop eller styrkas med hjälp av opinionsundersökningen som redovisas i tabellen 

ovan. Tabellen visar hur stödet för regeringen succesivt minskat sedan valet 2014 och att 

botten på något sätt nåddes under hösten 2015. 2015 blev ett tufft år för den nya regeringen 

med flyktingpolitiken som en av de absolut svåraste och tyngsta uppgifterna. Samtidigt som 

regeringen under året ständigt backade i väljarstöd så var det inte oppositionen i form av 

alliansen som tog över särskilt många väljare utan det var istället Sverigedemokraterna (SD) 

som kraftigt gick framåt. Detta faktum torde varit en starkt bidragande orsak till varför 

regeringen kände att någonting måste göras för att minska antalet asylsökande.  
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7 Slutsatser 
 

I min empiri anser jag mig lyckats närma mig någon form av del klarläggande om hur 

utveckling av de bägge ländernas flyktingmottagande har sett ut. Och då kunnat konstera att 

2016 blev en vattendelare för dessa länder, som till och med 2015 haft en liknande procentuell 

ökning av asylsökande. 2016 kommer dock förändra den trend då Tysklands asylansökningar 

fortsätter att öka med 56,4% trots att landet tog emot nästan en halv miljon(476 510) 

ansökningar 2015, medan antalet ansökningar i Sverige 2016 minskar drastiskt med hela 

82,5% jämfört 2015. Den direkta anledningen till detta var främst, som jag presenterat i min 

empiri, införandet av ID-kontroller.  

 

Anledingen till att Tyskland fortsatte att öka i antalet ansökningar söker jag främst stöd för i 

de bakomliggande eller långsiktiga orsakerna. Nämligen Merkels motor i att kämpa för ett 

öppet Tyskland som tar ansvar och inte glömmer sin historia. Men i min empiri förklaras att 

också en superkvinna till politiska ledare som Angela Merkel ibland tvingas omdirigera 

kursen något för att inte köra på de största av stenar. Så blev fallet när hon efter påtryckningar 

både intern och externt trots allt tvingades strama åt sin flyktingpolitik något för att dämpa det 

missnöje som börjat bubbla.  

 

7.1 Varför finns skillnader mellan Sverige och Tyskland? 

Min tro när jag inledde detta arbete var att det skulle visa sig finnas skillnader i hur respektive 

land har agerat för att bemöta den nya och prövade situationen med så många asylsökande 

under så kort tid. Det som däremot var mer oklart var vad som låg bakom dessa eventuella 

vägval. 

 

För att förenkla bilden av hur och vilka faktorer som jag kommit fram till i respektive land 

kommer här en sammanfattande översikt av de utlösande(kortsiktiga) respektive 

bakomliggande(långsiktiga) faktorerna: 

 

Kortsiktiga faktorer 

 

Sverige:  

Juridiska- ID-kontroller införs. 
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Tyskland: 

Ekonomiska och politiska(opinion)- folket vädrade ett missnöjde i att flyktingmottagande höll 

på att gå över styr och visade även ett minskat stöd för regeringen tvingade denne till vissa 

åtstramningar i sin flyktingpolitik. 

 

Långsiktiga faktorer 

 

Sverige:  

Politiska(opinion)- missnöje i opinionen pga. regeringens hanterande av den stora mängden 

asylsökande innebar påtryckningar som slutligen tvingade regeringen att införa ID-kontroller. 

 

Tyskland: 

Politisk ideologi och politiskt ledarskap- Merkel har från början kämpat för ett öppet 

Tyskland och för att "historien inte ska upprepa sig". 

 

7.2 Orsaker till skillnader 

I det empiriska avsnittet 6.4 där de mer bakomliggande faktorerna till problemformuleringen 

behandlas kan konstateras att det är huvudsakligen politiska faktorer som mer eller mindre 

behandlas i bägge länders fall.  

 

Vad gäller ideologiska orsaker som långsiktig faktor är min slutsats att denna teori främst blir 

tillämpbar för Tyskland och Merkels del. Och i Merkels fall skulle ideologin snarare ses som 

långsiktig faktor eftersom denna har funnits med henne från början av hennes politiska karriär 

och har på så sätt påverkar utformningen av den tyska politiken över en längre tid. Att 

använda ideologi som eventuell orsaksförklaring i den svenska regeringens fall är tänkbart 

men min slutsats är att det snarare är den politiska opinion som är den främsta långsiktiga 

orsaken. Som kanske dock snarare är medellångsiktig faktor eftersom regeringen påverkats av 

opinionen och då främst under den senaste regeringsperioden, d.v.s. är även detta en politiskt 

bakomliggande orsak. 

 

Under avsnittet 6.3 behandlas de mer kortsiktiga orsakerna, eller de utlösande faktorerna som 

jag även valt att kalla dem. Det råder inga tvivel om att den främsta kortsiktiga orsaken till 
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hur Sverige tacklade den svåra situationen med så många flyktingar på en gång var den 

juridiska faktorn i form av införandet av ID-kontroller. I Sveriges fall var det därför mer 

intressant att titta närmare på de mer långsiktiga faktorerna som förklarades ovan och som i 

Sveriges fall handlade om ett rejält tapp i den politiska opinionen för den sittande regeringen 

och som tvingade densamma att agera för att vända den nedåtgående trenden.  

 

I min teori-del presenterades att det, enligt Gilje och Grimens modell, var betingelser och 

utlösande orsaker som var relevant att fokusera på i detta arbete, samt relationen mellan dessa. 

Rambetingelser innebär de betingelser som måste finnas för att orsakslagen ska kunna gälla, 

alltså de bakomliggande orsakerna som ligger till grund för att något senare ska ske. Vidare 

menar Gilje och Grimen sedan alltså att det är de utlösande händelserna som fungerar som 

orsak för att något annat ska inträffa. Denna förklaring som också i min teori fått stöd av 

Föllesdal et al. har visat sig väl fungerande och tillämpar på min problemformulering. Min 

slutsats är att min teori om att orsakförklaringar skulle vara det främsta sättet att angripa mina 

frågeställningar har slagit väl ut och med hjälp av insamling av mycket empiriskt material har 

lyckats få fram ett svar och en rimlig förklaring för dessa frågeställningar. De utlösande 

orsakerna var relativt självklara på förhand, främst i Sverige, desto mer oklart på förhand var 

vad som låg bakom hur respektive land valt att agera i den hårt ansträngda flyktingsituation 

som länderna befunnit sig i främst under 2015. Jag anser också att jag lyckats relativt bra med 

att kunna ge förklaring till dessa bakomliggande orsaker, eller betingelser som Gilje och 

Grimen valt att kalla dem. Detta var också den del som jag på förhand jag hade minst 

kunskaper om vilket gjorde undersökningen av empiriskt material extra intressant men också 

tids- och energikrävande. Dock anser jag avslutningsvis att jag lyckats fått tillräckligt med 

stöd i empirin för att kunna ge goda svar på de frågor som var uppsatsens syfte att besvara. 

 

7.3 Tankar om framtiden 

 

Följande avsnitt tänkte jag först ta med som avslutningen i den empiriska delen gällande 

Sveriges agerande, men insåg att det inte direkt berör mina frågeställningar utan snare lämpar 

sig för en tankeställare om framtiden. 

 

I maj 2017 beslutade nämligen den svenska regeringen att inte förlänga de tillfälliga ID-

kontrollerna. Detta beslut rör de kontroller som skett på den danska sidan för passagerare som 
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reser mellan Sverige och Danmark. Men samtidigt som detta beslut fattades, meddelade 

inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson att det innebar att 

de gränskontrollerna som görs av svensk polis ytteliggare skulle skärpas.  

 

ID-kontrollerna som infördes i januari 2016, kort efter gränskontrollerna hindrade de som inte 

kunna uppvisa giltig identitetshandling att ta sig in i Sverige, och innebar alltså ett större 

ansvar för de bolag som transporterar människor in i Sverige snarare än för polis och 

myndigheter. Att ID-kontrollerna nu slopas i maj 2017 innebär att de bolag och aktörer som 

tidigare tvingats till ett stort ansvar för att kontrollera inresandes legitimation nu får att 

betydligt lättat ansvar och att arbetet för gränspolisen istället lär bli allt mer omfattande.   

 

Beslutet om införandet av ID- och gränskontroller fattades i samband med flyktingkrisen 

hösten 2015 i syfte att få bättre koll på de asylsökande som sökte sig till Sverige. Men under 

våren 2017 ansåg alltså regeringen att antalet asylsökande blivit färre och kontrollerna inte 

längre behövs. 

Men däremot har man beslutat att intensifiera gränskontrollerna som görs av svensk polis. 

– Regeringens bedömning är att gränskontrollerna behöver skärpas, uttalade sig  

inrikesminister Anders Ygeman.
28

 

 

Med ovanstående avsnitt vill jag försöka runda av med faktumet att Sverige tagit sig till en ny 

fas när man slopat ID-kontroller och nu alltså istället ämnar skärpa sina gränskontroller. Detta 

blir ett nytt kapitel i historien om Sverige efter ”flyktingkrisen 2015”. 

 

För framtiden ser jag det som mycket positivt att Angela Merkels CDU gjorde ett succéval i 

Nordrhein-Westfalen, som brukar kallas för ”lilla förbundsdagsvalet” eftersom att det där bor 

närmare en fjärdedel av alla tyskar - och anses ge en fingervisning om hur väljarna kommer 

att rösta i det nationella valet.
29

 Likaså motgångarna för de högerpopulistiska partierna i såväl 

Holland som Frankrike ser jag som en framgång. Förhoppningsvis i framtiden fler länder 

återigen börja ta ett större ansvar för att hjälpa flyktingar. Men då krävs fler politiskaledare 

som Merkel runt om i EU:s medlemsländer, och färre som Ungerns Viktor Orbán. 
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Källor 
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