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Abstract 
In the autumn of 2015 one of the largest waves of refugees ever occurred in Europe. Sweden 

was the country that received the second highest number of refugees, which led to significant 

changes in Swedish refugee policy as an effort to reduce the number. This highlighted an issue; 

Has Sweden become less attractive as a country to immigrate to? The thesis analyses whether 

Sweden has potentially become less attractive as a country to seek refuge in after the 

implementation of the stricter refugee policy in 2015. This case study uses a theory-consuming 

research design and a qualitative content analysis as a method. The analytical model used in the 

study is the push and pull model, as this model in connection with the empirical material deals 

with how Sweden's changed refugee policy influences the Swedish pull factors. This qualitative 

study shows that the changes in the refugee policy does not affect the incentive structure much 

as only two pull factors, social rights and political stability, are affected by the changes in 

refugee policy. 

 
Keywords: push and pull model, refugee, refugee history, refugee crisis. 
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1. Introduktion 

Det svenska samhället är idag mångkulturellt, en femtedel av Sveriges befolkning har utländsk 

bakgrund.1 Detta beror mycket på invandringen till Sverige de senaste decennierna. Många 

människor har tvingats fly från krig, terror och andra inhumana livsförhållanden i sina 

hemländer, vilket har lett till en flyktingström som bland annat nådde Sverige år 2015 där 4,7 

miljoner flyktingar flydde till Europa.2 Under 2015 ansökte rekordmånga om asyl i Sverige och 

detta berodde på kriget i Syrien. Under det året ansökte ungefär 163 000 personer om asyl i 

Sverige, vilket var det dubbla antalet från år 2014.3  

 

Denna uppsats behandlar Sveriges förändrade flyktingpolitik och vilken inverkan den har haft 

på flyktingarnas förfaringssätt att anlända till Sverige. Det finns inte mycket forskning som 

berör detta specifika område och därför är detta relevant att vidare utforska. De förändrade 

åtgärderna inom svensk flyktingpolitik var ett resultat av flyktingkrisen år 2015 då flyktingar 

flydde primärt från Syrien, Afghanistan och Eritrea.4 Dessa åtgärder bidrog även till 

diskussioner om vilka som anses vara flyktingar, vilka som anses vara svenskar, vilken roll 

flyktingar har och vilka rättigheter och skyldigheter de har inom samhället. För att kunna 

analysera detta område vidare är det först viktigt att beskriva vad det innefattar att vara flykting.  

 

För att gå in djupare på definitionen av begreppet har FN konventionen tillämpats, vilket är en 

internationell rätt samt ett legalt dokument. Detta dokument beskriver vad det innefattar att vara 

en flykting och varje land har rätt att följa denna.5 FN:s flyktingkonvention definierar en 

flykting som; 

 
En person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 
ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig 

                                                
1 Philippe Legrain. Invandrare: vi behöver dem, Ivrig, 2013, s 21.  
2 Oskar Adenfelt. Migrationsinfo för alla, tredje utgåvan, Fores, Stockholm, 2018, s 26.  
3 Adenfelt. Migrationsinfo för alla, s 50.  
4 Anders Nilsson & Örjan Nyström. Flyktingkrisen och den svenska modellen, Lund: Celander, 2016, s 41.  
5 Cecilia Ruthström & Anders Svensson. Vem är flykting?: om flyktingpolitik, begrepp och tolkningar, Stockholm, 
1990, s 27.  
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utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan 
eller vill återvända till det landet.6  

 

Att vara en flykting innebär att vara en individ som har förlorat mycket i sitt liv. Detta kan vara 

allt från dess trygghet, familj, möjligheter samt ens egna självvärde. Begreppet definierar även 

en individ som är på flykt från krig, miljökatastrofer, brott mot de mänskliga rättigheterna eller 

förföljelse och förtryck.7 Varje flykting enligt FN har rätt till asyl och alla flyktingar har samma 

rättigheter i det land dem har fått uppehållstillstånd i. Detta gäller exempelvis ekonomiska och 

sociala rättigheter, tankefrihet, rörelsefrihet samt att ingen flykting skall utsättas för tortyr eller 

andra plågande handlingar.8 Varje flykting har skyldighet till att respektera samt följa 

respektive länders asyllagar och förordningar. Detta måste följas om flyktingen vill få 

permanent uppehållstillstånd i landet.9  

 

Att människor väljer att fly beror alltså ofta på att de befinner sig i en livsfarlig situation 

omgiven av krig och terror. Att fly från sitt hemland kan påverka människor både fysiskt och 

psykiskt och kan innebära ett stort trauma som en flykting kan bära med sig långt efter flykten. 

Det blir omständligt för flyktingarna att börja om i ett land som de inte har någon kulturell 

anknytning till.10 Krig och terror är anledningarna till varför människor väljer att fly från sina 

hemländer, men det kan även bero på faktorer som fattigdom, etniska konflikter, 

miljökatastrofer eller förföljelse.11 Varför flyktingar väljer att fly och till vilka länder kan 

analyseras utifrån den så kallade push-och pull-modellen. Denna modell beskriver just specifika 

faktorer som påverkar flykten och används i denna uppsats för att analysera Sveriges förändrade 

flyktingpolitik. Flyktingar är något som Sverige kontinuerligt arbetar med och Sverige har varit 

ett flyktingsmottagningsland sedan andra världskriget.12 Dock har mycket hänt i svensk 

flyktingpolitik under senare decennier vilket gör det relevant att ytterligare forska kring ämnet.  

 

                                                
6 Sverige för UNHCR. Vem är flykting? 2019.  
7 Ruthström & Svensson. Vem är flykting?: om flyktingpolitik, begrepp och tolkningar, s 17-18.  
8 Sverige för UNHCR. Vem är flykting? 2019.  
9 Ibid, 2019.  
10 Sverre Varvin. Flykt och exil, Göteborgs psykoterapi institut, Göteborg, 2017, 10.  
11 Darvishpour & Westin (red.). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige: Christina 
Johansson, s 195. 
12 Linnéa Gardeström (red.). Svensk invandrar och flyktingpolitik, Stockholm, 1988, s 39.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utifrån teorin kring push och pull-modellen analysera hur den 

förändrade flyktingpolitiken har påverkat flyktingars incitament att komma till Sverige. 

Uppsatsen analyserar följaktligen om Sverige kan anses som mindre attraktivt som land att 

immigrera till.  

 

Uppsatsens frågeställning är: 

1. Hur har den förändrade flyktingpolitiken påverkat flyktingars incitament att komma till 

Sverige? 

 

För att kunna göra en analys av huruvida den nuvarande svenska flyktingpolitiken verkligen 

påverkar flyktingars incitamentsstruktur, måste vi relatera till de pull-faktorer som vi kan anta 

drar flyktingar till Sverige. Därför kommer jag i denna studie att undersöka huruvida den nya 

flyktingpolitiken påverkat flyktingens bild av Sverige avseende:  

1) ekonomisk stabilitet 

2) sociala rättigheter 

3) tillgång till utbildning 

4) politisk stabilitet 

 
1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel som beskriver uppsatsens problemformulering, 

syfte och frågeställning. Därefter inleds kapitel 2, vilket är ett bakgrundskapitel som redogör 

för bakgrunden till svensk flyktingpolitik och hur den har sett ut i modern tid. Vidare 

presenteras kapitel 3 uppsatsens teoretiska ramverk, vilket är push- och pull-modellen, samt 

tidigare forskning och hur det har bidragit i relation till problemområdet samt de 

frågeställningar som skall besvaras. Vidare presenteras kapitel 4 uppsatsens forskningsdesign 

vilket är en teorikonsumerande fallstudie samt en kvalitativ innehållsanalys. Kapitlet redogör 

även för uppsatsens validitet och reliabilitet, material, urval, avgränsningar, tillvägagångssätt 

och operationalisering. Vidare i kapitel 5 presenteras resultat och analys som redogör för 

förändringarna inom svensk flyktingpolitik samt den nya flyktingpolitikens effekter på 

invandring. Kapitlet uppdelas i att först presentera och analysera regeringens åtgärder och 

insatser inom flyktingpolitiken, redogöra för den kritik de har fått samt analysera vilken effekt 

den nya flyktingpolitiken har på invandring. I slutkapitlet redogörs uppsatsens slutsats och 

diskussion samt vad denna uppsats har bidragit med för ny forskning.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel ämnar ge en historisk översikt av svensk invandring och flyktingpolitik för att 

skapa en bättre förståelse för området. Kapitlet börjar med en övergripande del om 

flyktinginvandringen från 1980-talet. Sedan beskrivs den ökande invandringen och 

flyktingströmmen från 2000-talet och fram till idag.  

 

2.1 Flyktinginvandringens ökning och Jugoslaviens splittring 
Under 1980-talet skedde förändringar i Sverige då flyktinginvandringen ökade primärt från 

Iran, Irak, Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea.13 Detta skedde till stor del på grund av 

förföljelse av kristna assyrier, av indokinakonflikten, kriget mellan Iran och Irak samt 

inbördeskriget i Libanon.14 Dessa händelser var de största anledningarna till den stora 

flyktinginvandringen och resulterade i att Sverige blev ett mottagningsland för ett stort antal 

flyktingar.15 Flyktinginvandringen fortsatte sedan att öka som ett resultat av kriget i 

Jugoslavien.16 

I mitten på 1990-talet splittrades Jugoslavien och regionen drabbades av flera våldsamma 

konflikter. Detta ledde till att jugoslaviska medborgare, närmare 50 000 flyktingar, fick 

uppehållstillstånd i Sverige under denna period.17 Det var sammanlagt 100 000 jugoslaver som 

flydde till Sverige, vilket ledde till att flyktinginvandringen ökade enormt.18 I början på 1990-

talet var det vanligare i Sverige att erbjuda tillfälligt skydd till de flyktingar som flydde från 

krig och terror då det svenska återvandringsstödet ville att många bosnier frivilligt skulle 

återvända till Bosnien-Hercegovina. Detta bidrog till oro från det svenska återvandringsstödet 

                                                
13 Migrationsverket. Historik. 2019. 
14 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén. Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria, 1. uppl. Stockholm: 
Gidlund, 1992, s 340. 
15 Ibid, s 340.  
16 Ibid, s 341. 
17 Darvishpour & Westin (red.). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige: Christina 
Johansson, s 210. 
18 Migrationsverket. Historik. 2019. 
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där de menade på att assimileringen i samhället för de nyanlända flyktingarna skulle vara 

extremt svår, samt att bestämma vart de bosniska flyktingarna skulle bosätta sig.19 

I slutet på 1990-talet började flyktinginvandringen minska när det jugoslaviska kriget började 

avta. Sverige var med i en förenad auktion under direktiv för United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), vilket är FN:s flyktingkommissariat. Målet med denna 

auktion var att utrymma 3600 kosovoalbaner från Makedonien till Sverige.20 Tanken med detta 

var att kosovoalbanerna skulle uppehålla sig tillfälligt i Sverige under tiden kriget pågick, för 

att sedan kunna återvända till hemlandet när kriget avtog och situationen hade lugnat sig.21 

Detta ledde till att anhöriginvandringen ännu en gång blev mer återhållsam då en 

familjemedlem enbart kunde fly till Sverige när det handlade om flyktingens kärnfamilj.22 Det 

som var problematiskt för flyktingen var brist på id-handlingar, då flyktingen oftast inte hade 

med sig någon form av identitetsbevis vilket gjorde asylprövningen svårare samt processen 

långdragen.23  

2.2 2000-talet och flyktingkrisen 
Under mitten av 2000-talet ökade flyktingströmmen till Sverige då flyktingarna flydde primärt 

från Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien, på grund av krig och förtryck.24 Detta ökade 

flyktingströmmen i samband med Schengensamarbetet mellan Sverige och 13 av sammanlagt 

22 stycken Schengenländer.25 Schengensamarbetet innebär att det krävs inte pass för att resa 

mellan de länderna som är med i samarbetet.26 Sveriges invandring ökade drastiskt år 2006 då 

flyktingar samt barnfamiljer till stor del från Irak gömde sig i Sverige tillfälligt. Regeringen 

tillämpade en tillfällig asyllag som gav flyktingarna möjligheten att stanna i Sverige. Denna 

flyktingvåg ökade som mest år 2011 då Syrien-kriget eskalerade.27  

 

                                                
19 Darvishpour & Westin (red.). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige: Christina 
Johansson, s 210. 
20 Migrationsverket. Historik. 2019. 
21 Ibid, 2019.   
22 Ibid, 2019.   
23 Ibid, 2019.  
24 Migrationsinfo. Historik. 2016. 
25 Ibid, 2016.  
26 Ibid, 2016.  
27 Ibid, 2016.  
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Figur 1. Antalet asylsökande från år 2002 till 2018. 

 
Flyktingar från Syrien, Irak, Somalia, Eritrea och Afghanistan skapade en extrem flyktingvåg i 

Sverige och Europa år 2015, vilket kallades för den europeiska flyktingkrisen. Ovan finner ni 

en figur utdragen från statistiska centralbyrån som visar antalet asylsökande i Sverige från år 

2002 till 2018. År 2015 under flyktingkrisen i Sverige sökte totalt 162 877 flyktingar asyl, varav 

114 728 av dessa var män och resterande 48 149 var kvinnor.28 

Under 2015 kom cirka 163 000 flyktingar till Sverige och omkring 35 000 av dessa var 

ensamkommande barn.29 Efter årsskiftet fanns det cirka 180 000 flyktingar som väntade på att 

bli mottagna i Sverige, 150 000 av dessa flyktingar väntade på att få sina ärenden hanterade av 

Migrationsverket.30 Sverige var det land i Europa som tog emot näst flest flyktingar och Sverige 

ansågs föra en generös flyktingpolitik enligt Europaportalen.31 Sveriges flyktingpolitik idag 

anpassas till EU:s gemensamma flyktingpolitik och hur politikerna på en nationell nivå 

handskas med olika frågor som berör asylpolitiken.32 

                                                
28 Statistiska centralbyrån. Asylsökande i Sverige. 2019. 
29 Nilsson & Nyström, Flyktingkrisen och den svenska modellen, s 49. 
30 Ibid, s 49-50. 
31 Haglund, Fredrik. Europaportalen. Sverige gav näst flest flyktingar asyl, 2016. 
32 Darvishpour & Westin (red.). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige: Christina 
Johansson, s 215. 
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Efter hösten år 2015 valde den svenska regeringen att presentera olika åtgärder gällande den 

svenska flyktingpolitiken då många människor drabbades av flyktingkrisen. Detta ledde till att 

Migrationsverket fick överflödigt med asylprövningar som de inte kunde hantera med en gång. 

Regeringen valde att presentera åtgärder samt insatser för att minska Migrationsverkets 

väntetid, och de preciserade för vad som är en godtagbar anledning för att klassas som en 

flykting i Sverige.33 Dessa åtgärder och insatser som introducerades av regeringen kommer att 

presenteras längre fram under uppsatsens gång. 

  

                                                
33 Regeringen. Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande. 2015. 
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3. Teoretiska ramverk och tidigare 

forskning 

I detta kapitel behandlas uppsatsens teoretiska ramverk där push- och pull-modellen ligger till 

grund. Denna modell har utvecklats av Everett S. Lee i A theory of migration från år 1966. 

Syftet med denna modell är att belysa utvecklingen av olika för- och motfaktorer hos 

flyktingar.34 Detta gör push- och pull-modellen relevant och applicerbar på uppsatsen. 

Modellen används genom att förklara faktorer som flyktingar får bearbeta i sin process som 

flykting. Vidare behandlas tidigare forskning kring push och pull-modeller dels inom 

internationellt och dels mer kopplat till Sverige. Dessa är relevanta i relation till studiens syfte 

och frågeställning.  

3.1 Push- och pull-modellen 

 
Figur 2. Push- och pull-modellen från "A theory of migration" år 1966.35 

 
Everett S. Lee tydliggjorde i A theory of migration att det finns fyra huvudfaktorer till varför 

flyktingar väljer att emigrera;  

1. faktorer som är knutna till flyktingarnas ursprungsland  

2. faktorer som är knutna till flyktingarnas destination  

                                                
34 Everett S Lee. A theory of migration. Demography. Vol. 3, issue 1, 1966, s 49.  
35 Lee. A theory of migration. Demography, s 49. 



 12 

3. ingripande hinder för flyktingarna 

4. personliga faktorer 36  

 

De tre första faktorerna visas i figuren ovan. I figuren finns två cirklar och i varje cirkel finns 

plustecken, minustecken och ringar. Plustecknet representerar ”push-faktorer” och minusteck-

net står för ”pull-faktorer”. Dessa tre symboler inom varje cirkel representerar olika faktorer 

som får flyktingar att dras till, stanna eller fly från diverse områden.37 Däremot tolkar varje 

flykting dessa faktorer olika vilket är en anledning till varför Lee inte kan klargöra vilka de 

exakta faktorerna är.38 

Samma figur illustrerar hur varje flykting börjar sin resa med att bearbeta dess faktorer i den 

första cirkeln, ”origin”. I flyktingens ursprung föreligger push- och pull-faktorer som varje 

flykting måste bearbeta för att veta om faktorerna är tillräckligt starka för att kunna fly från sin 

livssituation. Varje flykting har oftast spenderat hela sitt liv i ursprungslandet och har positiva 

minnen därifrån, dock måste detta överväga med den negativa situationen som har skapats och 

har varit fruktande för flyktingen.39 Den andra cirkeln, ”destination”, beskriver flyktingens 

destination och står för de faktorer som flyktingen måste bearbeta med att nå sin destination. 

Vad som kan antas vara en push-faktor i denna cirkeln är fred, då pull-faktorn kan vara 

assimilation då det är ett främmande land med ett annat språk samt kultur. Det kan vara svårt 

för flyktingen att passa in samt att assimilera sig in i det nya samhället.40 

Push- och pull-modellen visar att ursprungsland och destination är sammankopplade med 

kurvade linjer emellan. Dessa kurvor är benämnda som ”intervening obstacles”, vilket innebär 

olika hinder för flyktingarna då flyktingarna finner olika typer av hinder eller faktorer på väg 

till dess destination. Det vanligaste hindret är att det geografiska avståndet mellan ursprungs-

land och destination blir svårt för flyktingen. Ett exempel på olika hinder för flyktingar är 

Berlinmuren, vars syfte var att stoppa östtyskar från att fly över till Västtyskland. Ett annat 

exempel för hinder var olika typer av juridiska lagar om invandring som gör det svårt för 

flyktingen att ta sig från ett land till ett annat.41 Familjesituation kan även vara ett annat hinder, 

                                                
36 Ibid, s 49-50.  
37 Ibid, s 50.  
38 Ibid, s 50.  
39 Ibid, s 51.  
40 Ibid, s 51.  
41 Ibid, s 51.  
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då flyktingar består mestadels av familjer och flykten för främst små barn kan vara otroligt 

krävande.42 

Den fjärde faktorn som leder till varför flyktingar vill emigrera, alltså den personliga faktorn, 

är något som inte visas med i figuren ovan då denna faktor är individuell. Personliga faktorer 

kan exempelvis påverkas av medvetenhet kring ursprungslandets status eller skick, kunskapen 

flyktingen har kring destinationen och vad det kommer tillföra. Många flyktingars beslut till att 

fly och emigrera till andra länder är oftast inte rationellt. Flykten består av impulsiva handlingar 

då de inte kunde förutse vad som skulle ske i ursprungslandet och därav måste fly för att hålla 

sig vid liv. Däremot gäller inte detta alla flyktingar.  

3.2 Flyktingens push- och pull-faktorer 
I tidigare avsnitt förklaras vad push- och pull-modellen innebär samt hur faktorerna påverkar 

flyktingen som individ. Dock finns det några mer konkreta push- och pull-faktorer som är 

avgörande för en flykting och resan till dess destination.43  

De vanligaste push-faktorerna är; 1) ekonomisk instabilitet, 2) sociala svårigheter i samhället, 

3) brist på utbildning och 4) politiska svårigheter i samhället. Dessa faktorer präglar ofta ut-

vecklingsländer.44 Ekonomisk instabilitet beror på olika faktorer, exempelvis hög arbetslöshet, 

låg inkomst och dåliga jobb eller yrken som enbart är tillgängliga för arbetssökande. Detta är 

en stor push-faktor som får flyktingar att vilja lämna ursprungslandet och inte återvända.45 

Sociala svårigheter i samhället beror mycket på familjen. I många utvecklingsländer finns det 

inte tillräckligt mycket ekonomiska resurser eller tillgångar för att kunna försörja alla 

familjemedlemmar.46 

Brist på utbildning är en stor push-faktor som får individer att fly från deras ursprungsland och 

denna faktor är sammankopplad med den första push-faktorn, ekonomisk instabilitet. I ut-

vecklingsländer där den ekonomiska instabiliteten är hög finns det inte tillräckligt med 

ekonomiska resurser för att kunna fördela ekonomiska resurser till alla skolor eller universitet 

                                                
42 Ibid, s 51.  
43 Europeiska Kommissionen. Push and pull factors of international migration – a comparative report. 2000, s 3.  
44 Ibid, s 3.  
45 Ibid, s 112.  
46 Ibid, s 108.  
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som behöver det. Detta i samband med att de olika familjernas inkomst leder till att alla inte 

har råd eller ekonomisk möjlighet att gå i skolan, vilket leder till brist på utbildning.47 

Den sista push-faktorn, politiska svårigheter är som störst i utvecklingsländer då diverse 

statsskick oftast är styrda med autokrati eller teokrati, vilket innebär diktatoriska stater eller 

gudsväldiga stater. Dessa politiska svårigheter gör det svårt för demokratin att träda fram i ett 

samhälle då det endast är en person som bestämmer i landet. Frihet är något som blir begränsat 

vilket leder till att flyktingen vill fly från dennes ursprungsland.48 

Denna uppsats redogör även för pull-faktorer. De pull-faktorer som redovisas nedan, utgör 

studiens teoretiska ramverk. Det är utifrån dessa faktorer som den nye svenska flyktingpolitiken 

kommer att analyseras.  

De vanligaste pull-faktorerna inom migrations- och flyktingstudier är; 1) ekonomisk stabilitet, 

2) sociala möjligheter, 3) tillgång till utbildning, 4) politisk stabilitet. Dessa pull-faktorer 

förekommer oftast inom industriländer som en effekt av push-faktorer. Ekonomisk stabilitet är 

en stor pull-faktor då flyktingar oftast söker sig till industriländer som har bra ekonomiska 

resurser och tillgångar. Exempelvis att flyktingen har familjemedlemmar eller släktingar som 

befinner sig i det specifika landet de har valt att fly till, då familjen driver ett familjeföretag där. 

Detta leder till att flyktingen använder ekonomisk stabilitet och anhöriginvandring som två pull-

faktorer till en specifik destination.49 Den andra pull-faktorn, sociala rättigheter, handlar om 

flyktingens allmänna rätt när individen kommer till en destination. Rätten till asylprövning, 

rätten till återförening av dess familj, rätten till att söka jobb, rätten till att söka bostad samt 

rätten till att utbilda sig. Denna pull-faktor är mest avgörande för flyktingar då detta skapar 

frihet för individen samt att de får rätten till att börja om från början i ett helt nytt land.  

Sociala rättigheter handlar om familjen och anledningen till varför man flyr till ett specifikt 

land. En av de vanligaste anledningarna att använda sociala möjligheter som en pull-faktor är 

anhöriginvandring. Detta är baserat på att man har familjemedlemmar eller släktingar på den 

                                                
47 Ibid, s 108.  
48 Ibid, s 3.  
49 Ibid, s 113.  
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specifika destinationen som flyktingen dras till.50 Anhöriginvandring är en av de vanligaste 

pull-faktorerna för flyktingar då de strävar för att vara nära sina familjer.51  

Pull-faktorn sociala rättigheter handlar om tillgång till internet och information, detta beror på 

hur mycket flyktingen vet om den specifika destinationen de söker sig till. Exempelvis att 

flyktingens familjemedlemmar eller släktingar som befinner sig på den destinationen som 

flyktingen söker sig till, är det viktigt med internet som gör de kontaktbara. Ett exempel är 

Filipinerna då det har skapats en studie avseende för flyktingar från Filipinerna då en av dess 

viktigaste pull-faktor har varit tillgång till nätverk, för att de skall kunna kontakta deras familjer 

och släktingar.52 Tillgång till internet och information gäller inte enbart att flyktingen skall 

kontakta dess familjemedlemmar och släktingar utan det gäller även möjligheten att kunna leta 

efter jobb, ge finansiellt stöd samt överföra pengar till familjemedlemmar och släktingar i 

hemlandet.53 

En annan vanlig pull-faktor för en flykting är tillgång till utbildning. Det är en stor faktor som 

är sammankopplad med den första pull-faktorn, ekonomisk stabilitet. Att man söker sig till 

industriländer som har bra tillgång eller utbud av skolor och universitet runtom i landet är ett 

stort tecken på att landet har ekonomisk stabilitet samt tillgångar och resurser till att driva dessa 

skolor och universitet. Möjligheten till att få utbildning är inte självklar hos alla flyktingar som 

kommer från utvecklingsländer, därav blir denna pull-faktor en kritisk sådan för att fly till en 

destination där de vet att möjligheten för utbildning finns.54 I och med att rätten till att gå i 

skolan inte finns i en del länder så kan denna pull-faktor även sammankopplas med sociala 

rättigheter.  

Den sista pull-faktorn är politisk stabilitet som beskriver individens välstånd i landet, landets 

säkerhet samt statsskick.55 Politisk stabilitet är viktigt för flyktingen som push-faktor då detta 

redogör grunden för landet som ett funktionellt organ. Många utvecklingsländer har auto-

kratiska statsskick vilket exkluderar landets medborgare på olika sätt från folkets rättigheter. 

Politisk stabilitet grundas oftast på demokrati där landet arbetar för ett jämställt samhälle där 

                                                
50 Ibid, s 128.  
51 Ibid, s 128.  
52 Ibid, s 87.  
53 Ibid, s 87.  
54 Ibid, s 83.  
55 Ibid, s 10.  
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medborgarna i landet känner sig delaktiga.56 Genom ett demokratiskt och stabilt samhälle blir 

flyktingens välstånd i landet säkrare och detta är en stor avgörande pull-faktor. Politisk stabilitet 

bidrar även med säkerhet och stabilitet för landets medborgare. Utvecklingsländer med mindre 

säkerhet bidrar till större politisk instabilitet, vilket är ett resultat av bristande jämlikhet hos 

utvecklingsländerna.57   

3.3 Exempel på tidigare kvalitativ forskning 

Nedan finner ni två exempel på vetenskapliga studier som redogör för två olika 

flyktingsituationer. Den första vetenskapliga studien är skriven av Daniel Rauhut där 

författaren redogör för hur kvinnor från Finland, Norge och Västtyskland flydde på grund av 

arbetsbrist.58 Studien redogör även för hur arbetsinvandringen omvandlades till 

flyktinginvandring, då arbetskraftsinvandring är baserat på arbetsbrist inom flyktingarnas 

hemländer. Den andra vetenskapliga studien är skriven av Emma Jörum Lundgren där 

forskaren har använt sig av en intervjustudie som redogör för hur flyktingar från Syrien har 

upplevt flykten från Syrien till Sverige.59 Dessa studier är mest relevanta till denna uppsats 

och lämpligast i förhållande till push- och pull-modellen.  

 
3.3.1 Erfarenheter från flyktinginvandringen 
I denna vetenskapliga studie redogör Daniel Rauhut för varför kvinnor immigrerade från 

Finland, Norge och Västtyskland samt vilka pull-faktorer Sverige hade under den tidsperioden; 

arbetskraftsbehoven var höga och sakliga löner. Dessa kvinnor forcerades att lämna sina 

hemländer på grund av arbetslöshet, vilket kan anses vara en push-faktor då detta ledde till 

ekonomisk instabilitet. Rauhut utgår ifrån push- och pull-modellen för att redogöra varför 

antalet kvinnor valde att emigrera till Sverige och han pekade på att invandringen berodde på 

ekonomiska, sociala och politiska problem i kvinnornas hemländer.60 Dock stod varje land inför 

egna problem då push-faktorerna var stark nog anledning till att emigrera.  

                                                
56 Ibid, s 10. 
57 Ibid, s 4. 
58 Daniel Rauhut. Invandringen av kvinnor till Sverige från Finland, Norge och Västtyskland år 1945 till 1960: 
Om push- och pull-faktorer. Tidskriftsartikeln Scandia. Nr 77:1, 2011, s 126. 
59 Emma Lundgren Jörum, Valet och vägen: en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige, Delegationen för 
migrationsstudier (Delmi), Stockholm, 2015, s 5 (V). 
60 Rauhut. Invandringen av kvinnor till Sverige från Finland, Norge och Västtyskland år 1945 till 1960: Om 
push- och pull-faktorer, s 126. 
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Rauhut redogör i studien för att det främst var lågutbildade och arbetslösa kvinnor som valde 

att emigrera till Sverige. Kvinnorna härstammade främst från Finland och Norge. Detta berodde 

på en kraftig yrkesfördelning mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden mellan 1950-talet 

till 1960-talet, där kvinnor oftast arbetade inom hushåll eller industrin. Dessa kvinnor arbetade 

främst inom jordbruk, samfärdsel och handel.61 Kvinnorna i Västtyskland var överrepresen-

terade inom hushållsarbete, där det fanns en aktiv rekryteringsprocess enligt Rauhut.62 

Hushållsarbete för kvinnor började långsamt avta under mitten på 1960-talet när den offentliga 

sektorn bildade nya arbetsplatser för kvinnor, vilket var ett resultat av när konjunkturen vände. 

Arbetena började minska som resultat av Europas återuppbyggnad. De kvinnodominerande 

branscherna som drabbades hårdast under denna period var bland annat textil- och 

beklädnadsindustrin. Rauhut menade på att uppdelningen av den offentliga sektorn även 

skapade en fördelning mellan svenskar och invandrare, vilket resulterade i mindre jobb för in-

vandrande kvinnor samtidigt som efterfrågan att emigrera till Sverige minskade.63  

Enligt Rauhut var push-faktorerna en avgörande faktor i kvinnornas beslut att emigrera till 

Sverige. Dessa faktorer ansågs vara större än Sveriges pull-faktorer.64 Däremot var Sveriges 

pull-faktorer en stor anledning till att dessa emigrerande kvinnor fick jobb, då efterfrågan inom 

de kvinnodominerande branscherna var stor. Vad som inte framkommer i studiens resultat är 

hur dessa kvinnor kunde etablera sig i samhället, hur deras inkomstutveckling såg ut samt vilka 

kvinnor som återvände och stannade kvar i Sverige.65  

3.3.2 Erfarenheter av flyktingar från kriget i Syrien efter 2015  

I en intervjustudie skriven av Emma Lundgren Jörum redogör forskaren för hur de nyanlända 

syrierna upplevde flykten från Syrien till Sverige. I studien intervjuas 22 olika syrier och de 

svarar på varför de har sökt asyl i Sverige, hur resorna pågick, vilka förväntningar de hade av 

Sverige innan de anlände samt hur deras levnadssituation är idag.66 Jörum redogör i studien 

för hur bilden av smuggling gällande syrier ser ut, vilka vägar som finns inom smugglingen, 

                                                
61 Ibid, s 126. 
62 Ibid, s 126. 
63 Ibid, s 127.  
64 Ibid, s 128. 
65 Ibid, s 128. 
66 Emma Lundgren Jörum, Valet och vägen: en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige, Delegationen för 
migrationsstudier (Delmi), Stockholm, 2015, s 5 (V). 
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vilka push- och pull-faktorer Sverige har och varför syrier väljer just Sverige som 

destination.67  

 

Den största anledningen till varför syriska flyktingar väljer att söka asyl inom Sverige beror 

på permanent uppehållstillstånd. Det permanenta uppehållstillståndet är en symbol för frihet 

och ett nytt tillvägagångssätt för de syriska flyktingarna att börja om.68 Det framkommer att 

de intervjuade flyktingarna anser att det är nödvändigt att börja om på nytt i Sverige för att det 

är omöjligt att återvända till Syrien på grund av landets omständigheter. När syrienkonflikten 

uppstod valde många flyktingar att fly närmare Syriens grannländer. Detta berodde på att 

flyktingarna ville vänta ut kriget och återvända till Syrien när situationen i landet hade lugnat 

ner sig. Problematiken kring detta är att kriget i Syrien inte upplöstes och fortfarande pågår 

och därmed väljer människor att fly vidare till Europa och börja om i Sverige.69  

 

Jörum redogör för vilka Sveriges push- och pull-faktorer är samt vilka anledningar som varit 

avgörande för de syriska flyktingarna att lämna Syrien och anlända till Sverige. Push-

faktorerna är krig och förföljelse. Pull-faktorerna är asylpolicy, familj-, släkt- och 

vänskapsband samt bilden av Sverige.70 De intervjuade syriska flyktingarna anser att 

asylpolicyn i Sverige är en säker pull-faktor då detta är avgörande för flyktingarna. 

Asylpolicyn är viktig ett viktigt steg för att få permanent uppehållstillstånd då 

Migrationsverket är noggranna med att uppdatera dess asylprocess. De intervjuade syriska 

flyktingarna anser att inget annat land i Europa har varit lika noggrann kring asylprocessen.71 

Flyktingarna vill inte bosätta sig i ett land som kommer ge dem avslag efter några år.72 Den 

andra pull-faktorn, familj-, släkt- och vänskapsband, har varit en stark anledning till varför de 

syriska flyktingarna har valt att emigrera till Sverige. Vanligtvis kontaktar flyktingarna sina 

familjemedlemmar, vänner eller släktingar innan avfärd för att få information kring sin nya 

destination.73 Familjemedlemmarna, vänner eller släktingar kan även bidra med ett tillfälligt 

boende samt att flyktingarnas strävan för att söka asyl stärktes då de hade familj och vänner i 

Sverige.74  

                                                
67 Lundgren Jörum, Valet och vägen: en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige, s 5 (V). 
68 Ibid, s 63. 
69 Ibid, s 63.  
70 Ibid, s 62 – 63. 
71 Ibid, s 63.  
72 Ibid, s 63.  
73 Ibid, s 65-66. 
74 Ibid, s 65-66. 
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Den tredje pull-faktorn, bilden av Sverige, har varit en avgörande faktor kring de syriska 

flyktingarnas vilja till att emigrera till Sverige. Flyktingar har sett Sverige som ett 

demokratiskt samt ett fritt land.75 Enligt de syriska flyktingarna är Sverige en välfungerande 

stat där alla mänskliga rättigheter respekteras.76 Dock finns det en annan bild av Sverige som 

de syriska flyktingarna har, vilket är ”villan och bilen”.77 Många av flyktingarna har fått en 

förskönad bild av Sverige och hur de tror att Sverige är. Däremot inser en del flyktingar att 

det är inte så lätt att få villa och bil som man tror.78 

 

3.4 Den nya flyktingpolitikens effekter på invandring 
Utifrån den presenterade tidigare forskningen kan vi se vad som gör att en flykting väljer att 

emigrera till en specifik plats och vad det är som påverkar valet av land.79 De viktigaste pull-

faktorerna som är relevanta för en flykting och dess val i avseende för sin flytt som tidigare 

nämnt är; 1) ekonomisk stabilitet, 2) sociala rättigheter, 3) tillgång till utbildning samt 4) 

politisk stabilitet. Dessa pull-faktorer finns oftast i industriländer där resurser och möjligheter 

är större och mer tillgängliga än i utvecklingsländer. Dessa faktorer är anledningar till varför 

flyktingen vill påbörja sin flytt till ett industriland.80  

 

 

 

 

 

 

                                                
75 Ibid, s 69.  
76 Ibid, s 70. 
77 Ibid, s 71. 
78 Ibid, s 71.  
79 Europeiska Kommissionen. Push and pull factors of international migration – a comparative report. 2000, 6. 
80 Ibid, s 4. 
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Hur angriper den svenska flyktingpolitiken dessa pull-faktorer? Nedan finner ni push- och pull-

faktorer inom internationell migration. 

 

 
Figur 3. Push- och pull-faktorer inom internationell migration. Författarens konstruktion. 

 

Sverige har sedan lång tid tillbaka varit ett demokratiskt land med många möjligheter vilket har 

lett till att Sverige blivit en populär destination för flyktingar. Detta bestäms av olika pull-

faktorer som presenteras i figuren ovan och hur pull-faktorer definieras av push-faktorer av en 

flykting. Dessa pull-faktorer har format Sverige till det invandringsland de är idag då flyktingar 

har dessa pull-faktorer i åtanke, vilket leder till att de eventuellt bestämmer sig för att fly till 

Sverige beroende på deras omständigheter i hemlandet. Tidigare forskning redogör för hur varje 

pull-faktor påverkas av att flyktingen värderar pull-faktorer mer än push-faktorer, vilket i detta 

fall leder till Sveriges styrkor snarare än svagheter. Figuren ovan visar hur push-faktorer leder 

till pull-faktorer och hur stor vikt dessa pull-faktorer har.81 Denna modell och dessa faktorer 

kommer att ligga till grund för analysen av det empiriska materialet och hur dessa faktorer 

vidare används presenteras ytterligare i metodkapitlet under avsnittet operationalisering.  

                                                
81 Ibid, s 87.  

Push-faktorer Pull-faktorer 
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3.5 Hur bidrar denna studie till vidare forskning? 

Utifrån den tidigare forskningen som lyfts i denna studie kan det konstateras att Sverige under 

en relativt lång period mottagit ett stort antal flyktingar.82 Detta på grund av olika push och 

pull-faktorer. Denna studie ämnar bidra till hur detta kan ses efter den förändrade 

flyktingpolitiken sedan flyktingkrisen år 2015. Den tidigare forskningen fokuserar på andra 

områden kring varför flyktingar valt att emigrera till Sverige och inte så mycket kring den 

förändrade politiken.83 Det saknas därmed, anser jag, mer forskning kring hur Sveriges pull-

faktorer kan anses ha förändrats. Viktigt att poängtera är att denna studie inte redogör för hur 

medvetna flyktingarna är gällande Sveriges flyktingpolitik när de flyr till Sverige, vilket gör att 

studien bidrar till fortsatta studier inom detta problemområde. Det framkommer inte heller hur 

flyktingarnas bild av Sverige ser ut och om det övervägs i processen när de skall fly till Sverige, 

vilket även kan leda till vidare forskning.  

 

 

  

                                                
82 Emma Lundgren Jörum, Valet och vägen: en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige, Delegationen för 
migrationsstudier (Delmi), Stockholm, 2015, s 1-2. 
83 Daniel Rauhut. Invandringen av kvinnor till Sverige från Finland, Norge och Västtyskland år 1945 till 1960: 
Om push- och pull-faktorer. Tidskriftsartikeln Scandia. Nr 77:1, 2011, s 128. 
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4. Metod 

Detta kapitel behandlar studiens metod och tillvägagångssätt. En teorikonsumerande fallstudie 

presenteras och en kvalitativ innehållsanalys som studiens forskningsdesign. Vidare presenteras 

studiens material i samband med urval, avgränsning, tillvägagångssätt samt operationalisering. 

Slutligen presenteras validitet och reliabilitet i förhållande till vilken innebörd dessa begrepp 

har för uppsatsen.  

4.1 Teorikonsumerande fallstudie  
Uppsatsens design är en teorikonsumerande fallstudie då detta är en kombination av en 

teorikonsumerande studie och en fallstudie. I uppsatsen används en teorikonsumerande studie 

där ett specifikt fall centraliseras. Genom en teorikonsumerande studie förklaras vad som hände 

i det specifika fallet med hjälp av en teori och olika förklaringsfaktorer.84 Denna uppsats 

använder sig av push- och pull-modellen för att belysa i vilken mån flyktingens 

incitamentsstruktur har förändrats. Teorin, push- och pull-modellen, används som ett 

hjälpmedel för att analysera vilka svenska pull-faktorer som påverkas av åtgärderna inom 

svensk flyktingpolitik, vilket presenteras vidare i kapitel 5.   

 

En fallstudie innebär att man analyserar ett specifikt fall eller en händelse mer detaljerat.85 Detta 

kan tillämpas inom kvantitativ samt kvalitativ forskning. Uppsatsen kommer enbart att använda 

en kvalitativ metod.86 Uppsatsen utreder ett fall; hur den svenska flyktingpolitiken har 

förändrats efter flyktingkrisen 2015. Detta gör att fallstudien är en lämplig design för att mer 

detaljerat gå in på djupet. Fallstudien tillämpas i denna uppsats för att ge bättre förståelse 

omkring händelsen i helhet samt belysa vilken effekt denna händelse och förändringarna hade 

på Sveriges pull-faktorer.87 Det problematiska med fallstudier är generaliseringen. Ibland är 

                                                
84 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann E. Towns & Lena Wängnerud. Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s 42.  
85 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, Upplaga 3, Stockholm: Liber, 2018, s 96. 
86 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s 96-97. 
87 Ibid, s 98-99. 
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vissa valda fall inte representativa nog enligt de forskare som använder sig av denna design, 

vilket leder till bristande generalisering.88 

 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Denna uppsats har även använt en kvalitativ innehållsanalys som metod. En kvalitativ 

innehållsanalys är en metod som används när man vill analysera innehållet inom exempelvis 

nyhetsartiklar.89 Innehållet i regeringsdokumentet, riksdagsbeslutet och nyhetsartiklarna letas 

fram genom en intensiv läsning samt med hjälp av ett teoretiskt verktyg, vilket i detta fall är 

Everett Lees push- och pull-modell.90 Tolkningen av regeringsdokumentet, riksdagsbeslutet 

och nyhetsartiklarna som gjorts i denna uppsats bygger på ett systematiskt sätt, vilket innebär 

att det viktigaste innehållet i dokumenten lyfts fram genom att innehållet kategoriserats.91  

4.3 Material 
De primära källorna som används i denna studie är två dokument som presenterar 

förändringarna av den svenska flyktingpolitiken. Dessa sammanställs i ett regeringsdokument 

där 12 propositioner, två kommittédirektiv, en underrättelse, två pressmeddelanden, en remiss, 

en rapport och två artiklar introduceras som regeringens insatser för den svenska 

flyktingpolitiken. Materialet består även av ett regeringsdokument som sammanfattar 

förändringarna inom den svenska flyktingpolitiken efter ett riksdagsbeslut. I samband med detta 

redovisas två nyhetsartiklar, en från Sveriges Television och Svenska Dagbladet. Artikeln från 

Sveriges Television redogör för hur Europarådet är kritisk till de förändringar som har skett 

inom den svenska flyktingpolitiken och artikeln från svenska dagbladet redogör för hur olika 

organisationer i landet är kritiska till det nya regeringsutkastet gällande förlängning av den 

tillfälliga asyllagen.  

4.4 Urval och avgränsning 
Den svenska flyktingpolitiken är ett omfattande ämne och det innefattar många lagar och 

direktiv som styr detta regelverk. Därför riktar uppsatsen in sig på en specifik händelse när den 

svenska flyktingpolitiken var som hårdast ansatt; den förändrade svenska flyktingpolitiken efter 

flyktingkrisen år 2015. För att analysera hur förändringarna inom svensk flyktingpolitik har 

                                                
88 Ibid, s 99. 
89 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wägnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, s 211.  
90 Ibid, s 211.  
91 Ibid, s 213.  
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påverkat Sveriges pull-faktorer kommer Everett S. Lees ”A theory of migration” redogöra för 

push- och pull-modellen, där denna modell skall beskriva utförligt varje flyktings individuella 

process från att lämna sitt ursprungsland till dess att dem anländer till sin destination. Dock 

finns det inom migrationsforskning många olika push och pull-faktorer som diskuteras, vilket 

har lett till att denna uppsats avgränsat sig på fyra specifika pull-faktorer, dessa presenteras 

vidare under avsnittet operationalisering.  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Varje forskning som presenteras i en uppsats redogör för validitet och innebörden för detta 

begrepp i en uppsatsskrivning. Validitet handlar om att man studerar det som man faktiskt skall 

studera.92 Fördelen men att använda en teorikonsumerande fallstudie som design och en 

kvalitativ innehållsanalys som metod är att detta stärker validiteten.93 Validiteten stärks genom 

att jag gör en noggrann läsning av de dokument och nyhetsartiklar som är valda för att kunna 

kategorisera innehållet inom diverse dokument.94 Ett annat sätt att stärka validiteten i denna 

studie är att vara källkritisk gentemot de källor och material som presenteras.95 I denna studie 

presenteras ett riksdagsbeslut, ett samlat regeringsdokument från regeringens hemsida samt två 

nyhetsartiklar från Svenska Dagbladet och Sveriges television. Detta kan anses vara tre pålitliga 

källor. Detta empiriska material kan anses vara pålitliga källor då de har granskats av olika 

respondenter som har publicerat materialet. Hur pålitliga dessa källor anses vara beror på 

tillförligheten inom dessa källor. Det material som använts i denna uppsats har granskats innan 

publicering. Nackdelen med att använda en teorikonsumerande fallstudie som design och en 

kvalitativ innehållsanalys som metod, är att studien kan anses vara för subjektiv. Detta innebär 

att forskarens uppfattningar om vad som är viktigt i studien interagerar med deras personliga 

förbindelser till undersökningsprocessen, vilket anses vara subjektivt.96 

Vad som även redogörs för varje uppsats är frågan om reliabilitet och hur stor påverkan 

reliabiliteten har i en uppsats. Reliabilitet innebär om någon forskning kan replikeras och att en 

bedömningsgrund i en uppsats efterliknar forskarens tidigare arbete.97 I denna uppsats stärks 

reliabiliteten genom att använda dokument och nyhetsartiklar från pålitliga källor. Problemet 

                                                
92 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s 72-73.  
93 Ibid, s 72-73.  
94 Ibid, s 72-73. 
95 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wägnerud. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, s 325. 
96 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s 484. 
97 Ibid, s 72.  
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med reliabilitet och replikering inom en kvalitativ forskning är att forskningen anses vara 

ostrukturerad och bindande till forskarens påhittighet, vilket leder till att det sällan finns ett sätt 

att replikera forskarens studie.98 Vad som oftast betraktas som en icke-reliabilitet är att 

forskningen brister och att den är opålitlig, vilket kan ske beroende på hur källkritisk man är till 

studien.   

 

4.6 Tillvägagångssätt 
Uppsatsens tillvägagångssätt utgår från en kvalitativ innehållsanalys där jag granskar två 

dokument från regeringens hemsida gällande Sveriges åtgärder inom den svenska 

flyktingpolitiken. Det ena dokumentet är ett riksdagsbeslut där regeringen presenterar åtgärder 

för att stabilisera Sveriges flyktingpolitik efter flyktingkrisen 2015 och ett regeringsdokument 

som är en grund till uppsatsens problemformulering och därav viktig att analysera. 

Regeringsdokumentet är sammanställt av 12 propositioner, två kommittédirektiv, en 

underrättelse, två pressmeddelanden, en remiss, en rapport och två artiklar. Jag granskar även 

två nyhetsartiklar från Sveriges television och Svenska Dagbladet som redogör för den kritik 

svenska flyktingpolitiken har fått av Europarådet efter att regeringen har presenterat tidigare 

nämnda åtgärder, samt kritik till regeringen som vill förlänga den tillfälliga asyllagen fram till 

sommaren 2021. Analysen har utgått från det teoretiska ramverket, push- och pull-modellen, 

där de två använda dokumenten från regeringens hemsida och de två nyhetsartiklarna från 

Svenska Dagbladet samt Sveriges television har kategoriserats. Genom att välja de viktigaste 

delarna av nyhetsartiklarna från Svenska Dagbladet och Sveriges television kategoriserades 

delarna med pull-faktorerna som står i fokus för denna studie. Pull-faktorerna ekonomisk 

stabilitet, sociala rättigheter, tillgång till utbildning och politisk stabilitet kategoriseras genom 

de olika åtgärderna samt de 21 insatser som kommer att presenteras längre ner i studien.  

 

4.7 Operationalisering  

I denna uppsats väljer jag att operationalisera de begrepp som är viktiga för studien och dess 

innebörd. Att operationalisera innebär att göra begrepp mätbara, vilket i detta fall är de svenska 

pull-faktorerna.99 Operationaliseringen för denna studie är grundad på mitt teoretiska ramverk 

som senare leder till analysen i kapitel 6. Mitt teoretiska ramverk består av Everett Lees push- 

och pull-modell där modellen hjälper med att framhäva vilka pull-faktorer som påverkas av 

                                                
98 Ibid, s 484.  
99 Badersten, Björn & Gustavsson, Jakob. Vad är statsvetenskap?: om undran inför politiken, s 71-72. 
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förändringarna inom svensk flyktingpolitik och för att göra faktorerna mätbara. Däremot finns 

det inga direkt konkreta faktorer som Lee presenterar i sin modell, vilket leder till att jag har 

använt mig av Europa Kommissionens komparativa rapport gällande push- och pull-faktorer. 

De pull-faktorer som operationaliseras i denna studie är; ekonomisk stabilitet, sociala 

rättigheter, tillgång till utbildning och politisk stabilitet.  

 

Pull-faktorn ekonomisk stabilitet innebär flyktingar som söker sig till industriländer samt har 

bra ekonomiska resurser och tillgångar.100 Faktorn kommer att mäta ekonomiska aspekter inom 

regeringens åtgärder, exempelvis försörjningskrav och ekonomiska bidrag. Den andra pull-

faktorn, sociala rättigheter, innebär frihet för alla medborgare samt en välfungerande 

livskvalité. Faktorn mäter sociala rättigheter inom regeringens åtgärder, exempelvis begränsad 

rätt till anhöriginvandring. Tredje pull-faktorn, tillgång till utbildning, innebär rätten för 

flyktingar att inneha tillgång eller utbud av skolor och universitet runtom i landet. Faktorn mäter 

utbildning inom regeringens åtgärder, exempelvis tillgång till universitet och skolor. Den sista 

och fjärde pull-faktorn, politisk stabilitet, innebär individens välstånd i landet, landets säkerhet 

samt statsskick. Denna faktor mäter politisk stabilitet inom regeringens åtgärder, exempelvis 

att skyddsbehövande har ej rätt till uppehållstillstånd. 

 

Dessa begrepp kommer att mätas genom Europas kommissions komparativa rapport om push- 

och pull-faktorer, samt genom flertal dokument hämtat från regeringens hemsida angående 

åtgärderna samt insatser inom svensk flyktingpolitik. Dessa dokument i samband med två 

nyhetsartiklar från Svenska Dagbladet och Sveriges television kategoriseras för att göra 

faktorerna mätbara. För att veta vilka pull-faktorer som påverkas redogör jag för vilka 

förändringar som har skett inom svensk flyktingpolitik samt vilken kritik dessa åtgärder har fått 

bland olika berörda statliga myndigheter, domstolar och organisationer.  

 

 

 

                                                
100 Europeiska Kommissionen. Push and pull factors of international migration – a comparative report. 2000, s 
3. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel behandlas resultat och analys för hur den förändrade flyktingpolitiken har 

påverkat flyktingars incitament att komma till Sverige. Kapitlet börjar med att presentera 

regeringens åtgärder inom svensk flyktingpolitik och vad regeringen har gjort för att motverka 

de problem flyktingpolitiken hade. Senare presenteras två nyhetsartiklar från Svenska 

Dagbladet och Sveriges television för att redogöra vilken kritik dessa åtgärder har fått. Dessa 

förändringar är viktiga att presentera då uppsatsens frågeställning går ut på att presentera hur 

förändringarna i flyktingpolitiken har påverkat flyktingarnas incitament. I samband med 

förändringarna inom den svenska flyktingpolitiken, avser det sista avsnittet att redogöra för hur 

Sveriges pull-faktorer har påverkats av förändringarna av Sveriges flyktingpolitik.  

5.1 Regeringens åtgärder efter 2015 
Sverige har i den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något 
annat land i västvärlden. Vi är ett litet land som gör en enorm insats och det svenska folket visar 
stor solidaritet i en svår tid. Vi värnar den internationella asylrätten101 – Regeringen 

 
Innan flyktingkrisen år 2015 hade Sverige en generös flyktingpolitik och var ett av de länder i 

Europa som tog emot flest flyktingar under flyktingkrisen.102 Detta ledde till en ohållbar 

situation för Sverige och regeringen var tvungen att agera snabbt för att få till en preliminär 

lösning. Den 24 november år 2015 redogjorde regeringen för en tillfällig åtgärd för den svenska 

flyktingpolitiken som gäller i tre år framåt.103 Detta riksdagsbeslut och förändringar utgår från 

fem punkter: 1) tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom 

kvotflyktingar, 2) begränsad rätt till anhöriginvandring för skyddsbehövande med 

tidsbegränsade tillstånd, 3) skärpta försörjningskrav, 4) övriga skyddsbehövande har inte rätt 

till uppehållstillstånd och 5) bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska ersättas av en bestämmelse som medger att 

uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade undantagsfall.104 

                                                
101 Regeringen. Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande. 2015. 
102 Haglund, Fredrik. Europaportalen. Sverige gav näst flest flyktingar asyl. 2016. 
103 Regeringen. Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande. 2015. 
104 Ibid, 2015.   
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Tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar infördes som 

förslag då varje flykting har rätt till att beviljas uppehållstillstånd i tre år vid första prövnings-

tillfället samt att vara skyddsbehövande i ett år.105 Det enda undantaget gäller barn och dess 

familjer vars ansökan har blivit registrerad innan denna åtgärd genomfördes. Det som kvarstår 

från den ursprungliga lagen är att kvotflyktingar, alltså flyktingar som har blivit valda från FN:s 

flyktingorgan UNHCR till olika flyktingläger, och dess permanenta uppehållstillstånd skall bli 

beviljade.106 Begränsad rätt till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade 

tillstånd presenterades som förslag då regeringen ansåg att många flyktingar skall kunna 

återförenas med sin familj om de har tidsbegränsat uppehållstillstånd.107 Anledningen beror på 

att för många flyktingar har emigrerat till Sverige genom anhöriginvandring. Regeringen anser 

att antalet flyktingar måste begränsas och många flyktingar har velat bosätta sig i Sverige, 

mestadels för att de har anhöriga i landet. Regeringen anser även att flyktingar som emigrerar 

för anhöriginvandring endast får återförenas med sin kärnfamilj, exempelvis mamma, pappa, 

bror, syster, hustru eller make.108 

Många flyktingar väljer att emigrera till Sverige med anhöriginvandring som störst anledning, 

då regeringen har skärpt försörjningskraven för flyktingen. Detta skall gälla främst vid anhörig-

invandring under de tre första månaderna, när flyktingen har fått sin ansökning beviljad. 

Flyktingen som kommer till Sverige med anhöriginvandring som skäl, har ett krav av 

regeringen att kunna försörja dennes familj/familjemedlemmen då de kommer till landet och 

efter att de har fått sin prövning beviljad.109 En annan åtgärd som har presenterats av regeringen 

är att övriga skyddsbehövande flyktingar inte har rätt till uppehållstillstånd där denna åtgärd är 

självklar.110 Bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande 

omständigheter ska ersättas av en bestämmelse som medger att uppehållstillstånd kan beviljas 

av humanitära skäl i vissa mycket begränsade undantagsfall. Detta är en åtgärd som regeringen 

varit väldigt tydlig med. De anser att de inte skall finnas en speciell bestämmelse om 

uppehållstillstånd för barn. Regeringen och andra berörda myndigheter som exempelvis 

                                                
105 Ibid, 2015. 
106 Ibid, 2015.  
107 Ibid, 2015.  
108 Ibid, 2015.  
109 Ibid, 2015.  
110 Ibid, 2015.  
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Migrationsverket, har använt sig av portalparagrafen då barnets bästa är i fokus för denna 

åtgärd.111  

Vilken är den tydligaste åtgärden i svensk flyktingpolitik för närvarande? Tydligast av dessa 

åtgärder som regeringen presenterade hösten 2015, är att anhöriginvandringen är en stor 

anledning till varför flyktingar väljer att komma till Sverige. Åtgärden ”begränsad rätt till 

anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd” och ”skärpta försörj-

ningskrav” är riktade mot flyktingarnas familjer då detta anses måste begränsas. Denna 

preliminära lag minskade inte enbart antalet asylsökande, utan regeringen tillfälliga åtgärder 

blev kritiserade av ett flertal organisationer runtom i Europa och Sverige. Regeringens åtgärder 

och flyktingkrisens påverkan på den svenska flyktingpolitiken skapade en noggrann utredning 

av Statens offentliga utredningar vars mål var att Sverige skall arbeta mot ett mer rättssäkert 

mottagande där Migrationsverket, andra statliga myndigheter, alla landsting och samtliga 

kommuner skall hjälpa till med ett bra mottagande för flyktingar.112 Europarådets 

kommissionär hävdar att uppdelningen av dessa åtgärder är juridiskt osäkert samt att 

uppdelningen strider mot Europarådets regelverk, vilket gör detta fällbart i domstolen.113 SKL 

anser att regeringens tillfälliga asyllag brister då dessa åtgärder påverkar kommunerna med 

enorma kostnader.114 Detta redogjordes i en utredning med intuition att skapa förståelse för 

varför det brast i flyktingmottagandet och förebygga att ett eventuellt liknande scenario skulle 

inträffa igen.115 

5.2 Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen 
 

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 
överens om insatser för at skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att 
dämpa kostnadsökningarna 
- Justitiedepartementet, Regeringen116 
 

I samband med de presenterade åtgärder från regeringen redogjordes även insatser för att 

skapa ordning inom den svenska flyktingpolitiken. Dessa insatser presenterades främst för att 

ordningsamma mottagandet av ensamkommande flyktingar, att förhålla en bättre etablering 

samt att minska kostnadsökningarna för mottagandet av flyktingarna. De 21 insatserna är 

                                                
111 Ibid, 2015.  
112 SOU 2017:12. Att ta emot människor på flykt: Sverige hösten 2015, s 360-361.  
113 Winberg Zachrisson, Johan. Sveriges television. Sverige i topp i flyktingfrågan – men får ändå kritik. 2018. 
114 Svenska Dagbladet. Migrationsverket sågar regeringsutkastet. 2019.  
115 Ibid, 2019.  
116 Regeringen. Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen. 2015. 
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samlade i ett regeringsdokument och de består av 12 propositioner, två kommittédirektiv, en 

underrättelse, två pressmeddelande, en rapport, en remiss, samt två artiklar. Det var 

regeringen, moderaterna, centerpartiet, liberalerna och kristdemokraterna som ville skärpa 

asylmottagandet i Sverige.117 De insatser som presenterades var; 1) korta handläggningstiden 

för asylansökan (rapport), 2) skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboende 

(prop.), 3) försörjningskrav vid anhöriginvandring (prop.), 4) tillfälligt uppehållstillstånd som 

huvudregel införs under en begränsad tid (prop.), 5) lagliga vägar (kommittédirektiv), 6) 

översyn ensamkommande flyktingbarn (artikel), 7) Sverige ska begära att vara med i 

omfördelningen av migranter enligt RIF-rådets beslut av den 22 september 2015 

(underrättelse), 8) tidiga insatser under asyltiden (kommittédirektiv), 9) kommunerna ska dela 

ansvaret för mottagande av nyanlända (prop.), 10) snabbare och bättre etablering (prop.), 11) 

utvidgning av möjligheter till YA-jobb (remiss), 12) fler möjligheter till praktik 

(pressmeddelande), 13) utvidgning av RUT-avdraget (prop.), 14) tydligare krav för att erhålla 

försörjningsstöd (prop.), 15) begränsning av föräldrapenning (prop.), 16) ytterligare 

möjligheter att klara boendesituationen (prop.), 17) fler skolplatser (prop.), 18) fler lärare och 

fler vuxna i skolan (pressmeddelande), 19) ansöka tillgängliga EU-medel (artikel), 20) 

engångspengar till kommuner och civilsamhälle (prop.) och 21) utformning av kommunstöd 

för bostadsbyggande (prop.).  

 

Hur påverkar dessa insatser den svenska flyktingpolitiken och de svenska pull-faktorerna? 

Dessa insatser skall förbättra Sveriges flyktingpolitik på 21 olika sätt enligt regeringen, 

centerpartiet, liberalerna, moderaterna och kristdemokraterna. Partierna och regeringen har 

gjort en överenskommelse om att det skall följas upp hur det arbetas med dessa åtgärder.118 

Dessa insatser har bland annat varit en stor del av Sveriges flyktingpolitik sedan dess.  

De svenska pull-faktorerna, ekonomisk stabilitet, social stabilitet, politisk stabilitet och 

tillgång till utbildning har vardera anknytning till dessa 21 insatser tillsatta av regeringen och 

de politiska partierna. Den pull-faktorn som påverkas mest av dessa insatser är sociala 

rättigheter. Det är 6 av dessa 21 insatser som påverkar pull-faktorn sociala rättigheter; korta 

handläggningstiden för asylansökan, försörjningskrav vid anhöriginvandring, tillfälligt 

uppehållstillstånd som huvudregel införs under en begränsad tid, översyn ensamkommande 

flyktingbarn, tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd och begränsning av 

                                                
117 Ibid, 2015.  
118 Ibid, 2015.  
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föräldrapenning.119 Detta beror på att dessa insatser leder till en strängare svensk 

flyktingpolitik blir det allt svårare för flyktingar att ta sig in till Sverige samt att söka för 

uppehållstillstånd.120  

 

Pull-faktorn ekonomisk stabilitet påverkas även av 3 insatser där dessa insatser har störst 

påverkan; försörjningskrav vid anhöriginvandring, tydligare krav för att erhålla 

försörjningsstöd och begränsning av föräldrapenning. Regeringen samt de politiska partierna 

vill begränsa de ekonomiska medlen som finns tillgängligt för de nyanlända flyktingarna.121 

Detta har tillämpats för att finna en balans mellan mottagandet och de ekonomiska resurserna 

som finns i Sverige. Den vanligaste anledningen till att invandra till Sverige idag är 

anhöriginvandring då regeringen, centerpartiet, moderaterna, liberalerna och 

kristdemokraterna anser att det skall finnas en struktur på försörjningskrav.122 Det vill säga att 

varje flykting som anger anhöriginvandring om skäl att fly till Sverige måste visa upp bevis 

eller intyg hur de skall försörja sig när de skall bo i landet.123  

 

Pull-faktorerna politisk stabilitet och tillgång till utbildning har inte en stor påverkan av de 21 

insatser som tillämpades av regeringen, centerpartiet, moderaterna, liberalerna och 

kristdemokraterna. Dessa insatser har en positiv påverkan på dessa två pull-faktorer.124 

Exempelvis insatsen ´lagliga vägar´ har tillämpats för att många flyktingar har tagit farliga 

och olagliga vägar för att ta sig in till Sverige. En anledning till varför denna insatsen har 

tillämpats är för att kontrollera vägarna in och ut från Sverige samt att flyktingarna inte skall 

komma till skada eller riskera sina liv på väg in till Sverige.125  

 

5.3 Europarådets kritik av Sveriges åtgärder 
Vi ser en trend att tillfälliga skärpningar permanentas, jag hoppas att Sverige inte följer den 
trenden126 
- Nils Muiznieks, Europarådets kommissionär 

 

                                                
119 Ibid, 2015.  
120 Ibid, 2015. 
121 Ibid, 2015.  
122 Ibid, 2015.  
123 Ibid, 2015.  
124 Ibid, 2015.  
125 Ibid, 2015.  
126 Winberg Zachrisson, Johan. Sveriges television. Sverige i topp i flyktingfrågan – men får ändå kritik. 2018. 
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Sveriges flyktingpolitiska åtgärder presenterades hösten 2015 och kritiserades av Europarådet 

för mänskliga rättigheter. Europarådet bildades år 1949 och är en internationell organisation 

som strävar efter att stärka samverkan mellan medlemsstaterna inom mänskliga rättigheter, 

demokrati och utveckla rättsstater.127 Europarådets kritik mot Sveriges åtgärder publicerades 

den 16 februari 2018 på Sveriges Televisions hemsida. Artikeln redogör för Europarådets 

rapport om hur Sverige har tagit på sig mer ansvar att ta emot flyktingar under flyktingkrisen 

än något annat land i Europa.128 Vad som kritiseras av Europarådet är att asylsökande flyktingar 

som har fått avslag inte får skydd och mat säkrade och att unga människor skickas tillbaka till 

deras osäkra hemländer, exempelvis Afghanistan, samt att familjeåterförening bland flyktingar 

skall vara en självklarhet.129  

De åtgärder som regeringen presenterade hösten 2015 gäller i 3 år, vilket innebär att åtgärderna 

löper ut sommaren 2019. Vad som oroar Europarådets utredare mest är att dessa tillfälliga 

åtgärder skall bli permanenta vilket kommer att drabba många flyktingar i Sverige, samt att 

flyktingarna och dess familjer tvingas att leva ett osäkert liv då integrationen i samhället 

försvåras.130 De flyktingar som kategoriseras som ”övriga skyddsbehövande” kommer drabbas 

hårdast enligt Europarådets kommissionär Nils Muiznieks. Han menar att uppdelningen av 

dessa åtgärder är juridiskt osäkra. Enligt Muiznieks kan Europarådets rapport om Sveriges 

åtgärder bekräfta antagandet att uppdelningen strider mot Europarådets regelverk, vilket gör 

detta fällbart i domstolen. De flyktingar som kategoriseras som ”övriga skyddsbehövande” är 

främst de flyktingar som kommer från Syrien.131 

Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon hävdar att fler länder i Europa skall ta ansvar för 

att ta in flyktingar och ansvaret skall inte enbart ligga på några enstaka länder. Fritzon menar 

på att Sverige inte kan fortsätta med generösa lagar inom flyktingpolitiken då mottagandet för 

dessa flyktingar inte blir fungerande.132  

                                                
127 Riksantikvarieämbetet. Europarådet. 2019. 
128 Winberg Zachrisson, Johan. Sveriges television. Sverige i topp i flyktingfrågan – men får ändå kritik. 2018. 
129 Ibid, 2018.  
130 Ibid, 2018.  
131 Ibid, 2018.  
132 Ibid, 2018.  



 33 

5.4 Regeringens förslag till ny flyktinglagen kritiseras 
Det kommer att betyda att de sökande drabbas av långa handläggningstider på grund av alla de 
avvägningar som måste göras. Det vore bra om lagen förtydligar vilka omständigheter som ska 
vägas in133 - Mikael Ribbenvik, Migrationsverket 

 
Den 18 mars 2019 publicerade Svenska Dagbladet en artikel angående regeringens utkast för 

huruvida den tillfälliga flyktinglagen skall förlängas då den skapade delade åsikter mellan 

berörda statliga verksamheter, domstolar och organisationer. Regeringen har redogjort för ett 

förslag med fokus på familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande och hur detta skall 

underlätta för de berörda flyktingarna. I samband med detta föreslår regeringen att utkastet för 

den tillfälliga flyktinglagen skall gälla fram till sommaren 2021.134 Landsorganisationen i 

Sverige, vilket är en koalition av fackliga arbetstagarorganisationer, anser att en förlängning av 

lagen vore det bästa för svensk flyktingpolitik. Dock anser de även att regeringen bör se över 

vilka effekter migrationen har på det svenska samhället.135  

Detta regeringsutkast har blivit kritiserad från olika organisationer och berörda organ i Sverige. 

Migrationsverket anser att de förändringar som tillämpas i regeringens utkast gör det mer kom-

plicerat för svensk flyktingpolitik. Om detta regeringsutkast tillämpas i den svenska 

flyktingpolitiken kommer migrationen drabbas av enorma handläggningsansökningar då 

handläggarna måste bedöma antalet ansökningar.136 Ökningen av handläggningsansökningar 

kommer leda till långa handläggningstider, då handläggarna får en ökad belastning av arbete 

samt att detta är ett komplicerat sätt att hantera handläggningsansökningar enligt Migrations-

verket.137  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) anser att regeringen föreslår åtgärder för den svenska 

flyktingpolitiken som brister och att deras konsekvensanalys är grundlös. SKL anser även att 

dessa åtgärder påverkar kommunerna med enorma kostnader.138 Kammarrätten i Stockholm, 

Förvaltningsrätten i Luleå och Justitiekanslern anser även att analysen avseende för åtgärderna 

brister. Justitiekanslerns riktade stark kritik mot den tillfälliga asyllagen som presenterades 

hösten 2015 där de menar på att arbetet av åtgärderna inte har analyserats tillräckligt.139 Även 

                                                
133 Svenska Dagbladet. Migrationsverket sågar regeringsutkastet. 2019. 
134 Ibid, 2019.  
135 Ibid, 2019.  
136 Ibid, 2019.  
137 Ibid, 2019.  
138 Ibid, 2019.  
139 Ibid, 2019.  
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organisationen Rädda Barnen har uttalat sig genom att vilja avskaffa den tillfälliga lagen då de 

anser att den bryter mot FN:s barnkonvention. Rädda barnen anser även att den tillfälliga lagen 

gör det svårt för de berörda flyktingarna att assimilera sig in i det svenska samhället och att 

lagen brister samt att den är komplicerad, något som alla benämnda organisationer varit enade 

om.140 

Genom att inte förlänga den tillfälliga asyllagen menar Migrationsverket att flyktingpolitik 

kommer drabbas mindre av ökade handläggningsansökningar för asyl. Enligt Migrationsverket 

är detta ett komplicerat och ett ineffektivt sätt att hantera dessa ansökningar då detta enbart 

bidrar till ökad arbetsbelastning. SKL, Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Luleå 

och Justitiekanslern anser att analysen inte har skötts korrekt och därför inte är tillförlitlig. De 

menar på att analysen inte har bearbetats tillräckligt för att kunna presenteras som åtgärder, då 

nackdelen med dessa åtgärder brister. Rädda Barnen anser att den tillfälliga lagen bryter mot 

FN:s barnkonvention då barnen inte får återförenas med deras familjer samt att lagen gör det 

svårare för de drabbade flyktingarna att assimilera sig in i det svenska samhället.  

Varför är dessa organisationer kritiska mot den tillfälliga asyllagen? Många av dessa berörda 

organisationer och berörda organ anser att den tillfälliga asyllagen inte är lämplig för svensk 

flyktingpolitik och vad den står för. Europarådet menar på att den tillfälliga asyllagen har varit 

tillfällig av ett skäl, då detta har bromsat antalet asylsökningar från flyktingkrisen som drabbade 

Sverige år 2015. De anser även att Sveriges asylsökningar har minskat drastiskt sedan 

flyktingkrisen 2015, vilket betyder att denna tillfälliga asyllag är onödig att tillämpa fram till 

sommaren 2021. Detta kommer enbart missgynna den svenska flyktingpolitiken och 

flyktingarnas välmående då deras vardag blir oviss. Kritiken gäller inte enbart den tillfälliga 

asyllagen utan även regeringens förslag för den nya flyktingpolitiken, då regeringens förslag 

redogör för att den tillfälliga asyllagen skall förlängas fram till sommaren 2021. Detta är 

problematiskt enligt Rädda Barnen, Migrationsverket, domstolar och kommuner som anser att 

den tillfälliga asyllagen brister i analys, samt att lagen gör det svårare för flyktingar att 

assimilera sig in i det svenska samhället vilket skapar en negativ miljö för flyktingarna.141 

Däremot anser landsorganisationen i Sverige att den tillfälliga asyllagen bör förlängas till 

sommaren 2021 och att det är bra för den svenska flyktingpolitiken. De anser att regeringens 

                                                
140 Ibid, 2019. 
141 Svenska Dagbladet. Migrationsverket sågar regeringsutkastet. 2019. 
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fördelar om begränsningen i den tillfälliga asyllagen förenklar familjeåterförening för 

alternativt skyddsbehövande.142 

5.5 Den nya flyktingpolitikens effekter på invandring 
Hur har dessa pull-faktorer påverkats av förändringarna med avseende för den svenska flykting-

politiken? De åtgärder som presenterades av regeringen genom riksdagsbeslutet hösten år 2015 

var 1) tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar, 2) 

begränsad rätt till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd, 3) 

skärpta försörjnings-krav, 4) övriga skyddsbehövande har inte rätt till uppehållstillstånd och 5) 

bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter 

ska ersättas av en bestämmelse som medger att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära 

skäl i vissa mycket begränsade undantagsfall.143 Alla fyra pull-faktorer; ekonomisk stabilitet, 

sociala rättigheter, tillgång till utbildning och politisk säkerhet påverkas olika av dessa nya 

åtgärder som är presenterade av regeringen, då sociala rättigheter och politisk stabilitet är de 

pull-faktorer som påverkas mest. 

Pull-faktorerna ekonomisk stabilitet och tillgång till utbildning har inte lika stor påverkan som 

sociala rättigheter och politisk säkerhet. Tillgång till utbildning har ingen effekt eller påverkas 

inte av de åtgärder som presenteras av regeringen, då åtgärderna inte gäller utbildningskrav för 

flyktingar. Dessa åtgärder relaterar mer till de resterande pull-faktorerna som nämns ovan. 

Ekonomisk stabilitet kan påverkas av en specifik åtgärd; skärpta försörjningskrav, då detta inte 

enbart behöver vara en negativ påverkan. Denna åtgärd kan inneha en positiv påverkan på pull-

faktorn ekonomisk stabilitet, då åtgärden vill skärpa de försörjningskrav som finns för varje 

flykting när de kommer till Sverige. Dessa krav innebär att om man söker asyl för 

anhöriginvandring måste kärnfamiljen som är redan bosatt i Sverige visa att de kan försörja för 

individen som vill få asyl i Sverige, då detta gäller främst anhöriginvandring. Detta har inte 

nödvändigtvis en negativ påverkan på pull-faktorn ekonomisk stabilitet, utan vad åtgärden gör 

är att stabilisera ekonomin mer än vad den tidigare har gjort.144 

Sociala rättigheter och politisk stabilitet är de pull-faktorer som har påverkats mest av de 

åtgärder som presenterats, där åtgärderna; begränsad rätt till anhöriginvandring för skydds-

behövande med tidsbegränsade tillstånd och övriga skyddsbehövande flyktingar har inte rätt till 

                                                
142 Ibid, 2019.  
143 Regeringen. Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande. 2015. 
144 Ibid, 2015.  
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uppehållstillstånd är de åtgärder som berör faktorerna mest. Detta beror på att åtgärden övriga 

skyddsbehövande flyktingar inte har rätt till uppehållstillstånd bidrar till orolighet hos 

flyktingen som individ då pull-faktorn politisk stabilitet inte lever upp till den förväntan som 

flyktingen har. Politisk stabilitet är en stor pull-faktor för många flyktingar där detta innebär en 

form av trygghet för flyktingen, då många flyktingar har en politisk anledning till att fly till ett 

annat land. Dessa flyktingar kommer oftast från utvecklingsländer där det brister inom politisk 

stabilitet vilket skapar oro. 145 Den politiska stabiliteten i Sverige blir en trygghet för flyktingar 

då de känner en säkerhet i det svenska samhället. Framförallt bearbetas mottagandet av 

asylprövningar smidigare och effektivare än vad det hade gjorts i dess hemland. Den politiska 

stabiliteten i Sverige är lockande som pull-faktor för flyktingar då denna faktor ger dem rätten 

att leva i ett tryggt samhälle utan rädsla. Politisk stabilitet som faktor påverkas då 

skyddsbehövande flyktingar inte har rätt till uppehållstillstånd, vilket leder till ett otryggt 

samhälle för flyktingen som är i behov.146 

Sociala rättigheter är Sveriges starkaste pull-faktor då det innefattar frihet för alla medborgare 

samt en välfungerande livskvalité. Detta redogör för hur samhället låter varje individ få rätt till 

en bostad, till ett arbete, till att vara kulturell, till sjukvård samt rätten till att leva ett normalt 

liv.147 Denna pull-faktor påverkas av åtgärden begränsad rätt till anhöriginvandring för 

skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd. Anledningen till denna åtgärd är för att många 

flyktingar emigrerar till Sverige via anhöriginvandring, då regeringen anser att man måste 

begränsa antalet flyktingar och många flyktingar har velat bosätta sig i Sverige mestadels för 

att de har anhöriga i landet. Detta påverkar pull-faktorn sociala rättigheter på olika sätt, främst 

där det blir svårare för flyktingen att hitta bostad samt rätt till att återförenas med sin familj 

under en viss tidsperiod. Friheten för flyktingen att börja om i Sverige blir problematiskt då när 

de har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 

De åtgärder som presenteras av regeringen påverkar inte flyktingens incitamentsstruktur i 

allmänhet, då det enbart är pull-faktorerna sociala rättigheter och politisk stabilitet som 

påverkas. Åtgärderna inom svensk flyktingpolitik har inte en stor påverkan på de resterande 

pull-faktorerna ekonomisk stabilitet och tillgång till utbildning. Vad som tydliggörs är att dessa 

åtgärder presenterades av regeringen som en temporär lösning efter flyktingkrisen 2015 och 

                                                
145 Europeiska Kommissionen. Push and pull factors of international migration – a comparative report. 2000, s 
3.  
146 Regeringen. Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande. 2015. 
147 Regeringskansliet. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 2006, s 31-34. 
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resulterade i att Sverige var det landet i Europa som tog emot näst flest flyktingar. Regeringens 

förslag till dessa åtgärder är att förlänga den temporära asyllagen fram till sommaren 2021 

vilket skulle vara obehövligt då flyktingkrisen redan har skett och åtgärderna var en temporär 

lösning för flyktingkrisen.148 Pull-faktorerna sociala rättigheter och politisk stabilitet påverkas 

enbart av åtgärderna från riksdagsbeslutet. 

Vad som framkommer av dessa 21 insatser från regeringsdokumentet är att de svenska pull-

faktorerna inte påverkar incitamentstrukturen generellt, däremot är det två pull-faktorer som 

blir påverkade mer än andra. Pull-faktorerna ekonomisk stabilitet och sociala rättigheter 

påverkas mest då totalt hälften av de 21 insatserna påverkar dessa faktorer. Regeringen, 

centerpartiet, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna har tillämpat krav för att 

strukturera mottagandet gällande ensamkommande flyktingar, där den vanligaste anledningen 

att fly till Sverige beror på anhöriginvandringen.149 För att kunna invandra till Sverige som 

anhörig till en annan familj eller person som är bosatt i Sverige sedan tidigare måste flyktingens 

familj exempelvis visa ett intyg på att de kan försörja den kommande flyktingen i Sverige. 

Kraven på att erhålla försörjningsstöd har blivit mer strängt för att de ekonomiska resurserna 

inom kommunerna skall vara hållbart.150 Pull-faktorn sociala rättigheter påverkas i och med att 

ett flertal av dessa insatser utgör en svårare asylprocess för de ensamkommande flyktingar att 

hantera. Den nya svenska flyktingpolitiken redogör för en strängare politik, ett bättre 

mottagande samt bättre etablering för ensamkommande flyktingar i Sverige idag. Dessa 21 

insatser som består av 12 propositioner, två kommittédirektiv, en underrättelse, två 

pressmeddelande, en rapport, en remiss, samt två artiklar var ett resultat för att förebygga mot 

situationer som skedde under hösten 2015 när flyktingkrisen skedde. Detta kan kopplas ihop 

med tidigare forskning genom att visa hur svårt det blir för flyktingar att förflytta sig till Sverige 

på grund av ändrade regelverk inom asylpolitiken.151 Pull-faktorerna ekonomisk stabilitet och 

sociala rättigheter är de faktorer som påverkas mest av de 21 insatserna från 

regeringsdokumentet.  

 

  
                                                
148 Svenska Dagbladet. Migrationsverket sågar regeringsutkastet. 2019.  
149 Regeringen. Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen. 2015. 
150 Ibid, 2015.  
151 Ibid, 2015.  
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6. Slutsats och diskussion 

Slutsatsen för denna studie är att det kan tydas att förändringarna inom den svenska 

flyktingpolitiken inte påverkar incitamentsstrukturen eller flyktingarnas faktorer att komma till 

Sverige i så hög grad. Vad som behandlas i analysen är att de nya förändringarna inom den 

svenska flyktingpolitiken påverkar två svenska pull-faktorer, sociala rättigheter och politisk 

stabilitet. Dock påverkas de inte till den grad att faktorerna blir exkluderande samt att dessa 

faktorer gäller enbart åtgärderna från riksdagsbeslutet. De sociala rättigheterna påverkas då de 

grundläggande rättigheterna för en individ i ett samhälle skall genomgå för alla, inklusive rätten 

till asylprövning som inte blir optimalt för alla nyanlända flyktingar. Dessutom blir pull-faktorn 

politisk stabilitet drabbad då skyddsbehövande flyktingar inte har rätt till uppehållstillstånd, 

vilket leder till ett otryggt samhälle för flyktingen som är i behov. De övriga pull-faktorerna 

ekonomisk stabilitet och tillgång till utbildning påverkas inte av de nya förändringarna inom 

den svenska flyktingpolitiken. Regeringens åtgärder redogjorde inte för ekonomiska- samt 

utbildningskrav för flyktingar, vilket resulterade i att dessa två pull-faktorer inte påverkades av 

åtgärderna. Däremot kan pull-faktorn ekonomisk stabilitet inneha en positiv påverkan, då 

åtgärden vill skärpa de försörjningskrav som finns för varje flykting när de kommer till Sverige. 

Pull-faktorerna ekonomisk stabilitet och sociala rättigheter påverkas mest gällande det samlade 

regeringsdokumentet som presenterar de 21 insatserna. Hälften av insatserna påverkar dessa 

faktorer. Ekonomisk stabilitet påverkas exempelvis genom kravet på försörjning som leder till 

att flyktingarna i Sverige måste inneha ett intyg på hur de kan försörja sig ekonomiskt. Faktorn 

påverkas även av kraven på att erhålla försörjningsstöd, då denna insats har blivit mer strängt 

för flyktingarna i Sverige. Sociala rättigheter påverkas exempelvis genom att krav har 

tillämpats för att strukturera mottagandet av asylinvandringen.  

Vad som kan diskuteras vidare i relation till denna studie är varför Sverige befann sig i en 

position där de var tvungna att bidra med åtgärder inom den svenska flyktingpolitiken för att 

minska flyktingvågen som eskalerade år 2015. Sverige var ett av de länder i Europa som tog 

emot flest flyktingar under flyktingkrisen vilket resulterade i att regeringen fick presentera 

åtgärder för den svenska flyktingpolitiken. Kritiken av åtgärderna inom svensk flyktingpolitik 

är mestadels negativt då Europarådets kommissionär anser att det blir problematiskt för Sverige 
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om dessa tillfälliga åtgärder skall bli permanenta, då det kommer att drabba många flyktingar.152 

Flyktingars familjer i Sverige tvingas att leva ett osäkert liv då integrationen försvåras och detta 

är viktigt att ta upp samt hur detta hör ihop med de svenska pull-faktorerna.153  

Studiens tidigare forskning redogör för hur de svenska pull-faktorerna har sett ut under 

efterkrigstiden då kvinnor från Norge, Finland och Västtyskland emigrerade till Sverige.154 

Omständigheterna var annorlunda för dessa kvinnor vilket var en bra synvinkel på hur Sveriges 

pull-faktorer har sett ut tidigare. Därför är min studie intressant i relation till att den bidrar med 

ny forskning kring hur Sveriges pull-faktorer ser ut idag samt vilka av dessa pull-faktorer som 

drabbades vid förändringarna inom svensk flyktingpolitik. Dessutom får läsaren en bra insikt 

kring vad push- och pull-faktorerna är inom flykting- samt migrationsstudier.155 Denna uppsats 

är förhoppningsvis ett hjälpmedel till att forska vidare gällande varför detta fall påverkade 

Sveriges flyktingpolitik samt flyktingens incitamentsstruktur. Detta är ett ämne som det saknas 

mycket forskning kring. Sveriges pull-faktorer är något som inte omtalas mycket om och hur 

det har påverkat landets flyktingar, vilket gör detta till ett viktigt ämne att föra vidare mer 

kunskap. Dessutom redogör tidigare forskning för hur pull-faktorer och hur det har sett ut inom 

svensk flyktingpolitik tidigare, vilket är något som kan jämföras med denna studie och 

förändringarna inom svenska pull-faktorer samt flyktingpolitiken överlag.156 Den tidigare 

forskningen redogör även för hur det har sett ut kring syriers väg till att emigrera till Sverige 

och hur detta har påverkat flyktingarnas syn på pull-faktorer samt den nya svenska 

flyktingpolitiken efter flyktingkrisen år 2015.157  

Problematiken med att skriva denna uppsats var att inte veta flyktingarnas medvetenhet om 

Sveriges flyktingpolitik och hur stor påverkan detta har i flyktingarnas beslut om att fly till 

Sverige. Det framkommer inte hur mycket flyktingarna är medvetna om förändringarna inom 

Sveriges flyktingpolitik och vilka åtgärder som har vidtagits. Denna uppsats bidrar med hur 

verkligheten ser ut kring Sveriges förändrade flyktingpolitik och vilka förändringar som har 

                                                
152 Winberg Zachrisson, Johan. Sveriges television. Sverige i topp i flyktingfrågan – men får ändå kritik. 2018. 
153 Ibid, 2018.  
154 Daniel Rauhut. Invandringen av kvinnor till Sverige från Finland, Norge och Västtyskland år 1945 till 1960: 
Om push- och pull-faktorer. Tidskriftsartikeln Scandia. Nr 77:1, 2011, s 126. 
155 Europeiska Kommissionen. Push and pull factors of international migration – a comparative report. 2000, s 
6. 
156 Daniel Rauhut. Invandringen av kvinnor till Sverige från Finland, Norge och Västtyskland år 1945 till 1960: 
Om push- och pull-faktorer. Tidskriftsartikeln Scandia. Nr 77:1, 2011, s 126. 
157 Emma Lundgren Jörum, Valet och vägen: en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige, Delegationen för 
migrationsstudier (Delmi), Stockholm, 2015, s 63.  



 40 

skett efter flyktingkrisen 2015. Däremot framkommer det inte hur flyktingarnas bild av 

Sveriges flyktingpolitik ser ut och om detta finns med i åtanke när de överväger om att fly till 

Sverige. Denna studie kan bidra till en fortsättning om flyktingarnas medvetenhet om Sveriges 

flyktingpolitik eller om de är enbart medvetna om vilka push- och pull-faktorer Sverige har.  
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