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Abstrakt 
 

The purpose with this essay is to examine the hypothesis that states during crisis acts 

more influences by realism than liberalism. The essay will focus on the ongoing refugee 

crisis in Sweden and mainly on the insertion of ID-controls and how politicians 

motivate there decision. The arguments will be analyzed if they are motivated by 

realism or liberalism. The arguments that are positive for an insertion of ID-controls are 

motived by realism and therefore support the hypothesis. The objections raised by the 

opposition are often motived by liberalism but even the opposition is arguing the 

realism is superior to the liberalism. When the question is raised in the Swedish 

parliament there are no party that refuse the law instead most of the politicians are 

positive to the law of ID-controls, in the debate there are a few objections but these are 

not against the law, just minor interpretations about the effects of this law, for example 

if the ID-controls should apply to children accompanied by their parents. After this 

studied the conclusion is that stats in crisis are often motived by realism 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

ID-kontroller för att vara välkommen till Sverige, förslag på en strängare lag för 

asylsökande hänger i luften. I Europa stänger fler och fler länder sina gränser, ett 

splittrat EU förhandlar med Turkiet för att de ska ta ett större ansvar för att stoppa 

flyktingströmmen till Europa. 

 Den 16 augusti 2014 uttryckte Sveriges statsminister följande: 

”Jag vill påminna er om att vi är en nation som har stått upp och varit öppna förr i 

tider då människor har utstått svår prövning. Vi har nu människor som flyr i antal som 

liknar det vi hade under Balkan-krisen i början av 1990-talet. Nu vädjar jag till svenska 

folket om tålamod, om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress med hot 

mot det egna livet som flyr, flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot bättre 

förhållanden. Visa den öppenheten. Visa den toleransen när det heter att ”det blir så 

många”, ”det blir krångligt”, ”det blir svårt”. Visa den toleransen och visa också att ni 

minns att vi har gjort det förut. Vi har sett människor komma från stress, fly från 

förtryck, som sedan kommit in i vårt samhälle, lärt sig det svenska språket, fått jobb och 

nu hjälper till att bygga ett bättre och fria Sverige.”
1
 

Även efter riksdagsvalet 2014 som medförde regeringsskifte
2
 var tonläget liknande, 

följande framkom i regeringsförklaringen 2014: 

”Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan 

förföljelse och förtryck. En bred uppslutning kring migrationspolitiken är en styrka för 

vårt land. Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. 

Mottagandet förstärks med ytterligare resurser till SFI
3
 och möjligheter för nyanlända 

att komplettera sin utbildning.” 
4
 

                                                 
1
 Öppna era hjärtan är ett sommartal som hölls av den svenska politikern Fredrik Reinfeldt (Moderaterna) 

den 16 augusti 2014 i Stockholm. Reinfeldt uppmana svenska folket att välkomna de flyktingströmmar 

som förväntades under kommande år.  
2
 Valresultatet 2014 ledde till en förändring i riksdagen där Alliansen (M, C,L, KD) fick färre mandat än 

rödgröna blocket (S, MP, V). Sverigedemokraterna blev tredje största parti och Feministiskt 

initiativ lyckades inte komma in i riksdagen. Riksdagen valde Stefan Löfven som statsminister 

med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som regeringspartier, vilka endast hade 39 % av mandaten. 
3
 SFI syftar på Svenska för invandrare 

4
 Den 3 oktober 2014 höll Stefan Löfven regeringsförklaringen och talade om vad regeringen vill uppnå 

den kommande perioden .  
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Nu ett och halvt år senare råder det ett annat politiskt klimat i Sverige. Det aktuella 

politiska klimatet beror på internationella händelser som till exempel humanitära 

katastrofer i Afghanistan och Syrien men även romers situation i Östeuropa. Redan i 

regeringsförklaringen från 15 september 2015 är tonen en annan än ett år tidigare, ”Den 

som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige. Den som saknar skäl att 

stanna ska återvända. Sverige har en reglerad invandring. Ansvaret för asylsökande 

måste delas. Det gäller i EU – mellan EU:s medlemsländer. Inget land ska smita undan 

sitt ansvar. Och det gäller i Sverige – mellan kommunerna. Ingen kommun ska kunna 

smita undan sitt ansvar.”
5
 Även om det fortfarande står ” Där människors engagemang 

och vilja till arbete är det som bygger samhället starkt. Där vi välkomnar människor 

som flyr undan krig och förtryck. Sverige står upp för asylrätten. I tider av kris är den 

som viktigast.” 
6
Dessa citat visar på hur politiken förflyttar sig från ett fokus på de 

asylsökande mot att säkerställa statens existens, som skulle kunna tyda på en 

förflyttning från en liberal utgångspunkt mot en realistisk ståndpunkt. 

 

Den 21 december 2015 kungörs lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig 

fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
7
, det vill säga rätten 

för regeringen att införa ID-kontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller 

passagerarfartyg till Sverige under en begränsad tid. Denna lag kan ses som en 

vattendelare när det gäller teoribildning inom internationell politik då den kan uppfattas 

som att Sverige anser sig stå över Schengensamarbetet
8
 inom EU. I debatten kopplat till 

den flyktingkris Europa möter just nu är den svenska politiken mer präglad av realism 

än liberal teoribildning vilket präglat debatten tidigare. 

  

                                                 
5
 Den 15 september 2015 höll Stefan Löfven regeringsförklaringen inför riksmötets öppnande 

6
 Den 15 september 2015 höll Stefan Löfven regeringsförklaringen inför riksmötets öppnande.  

7
 Svenskförfattningssamling; lagen (2015:1073) 

8
 Schengensamarbetet är ett fördjupat gränskontrollsamarbete inom Europeiska unionen som innebär att 

gränskontrollerna vid de gemensamma, inre gränserna inom Schengenområdet har avskaffats. Sverige 

avskaffade de inre gränserna under 2001. Idén med Schengensamarbetet är främst att underlätta passage 

av landgränserna, så att man kan till exempel kan arbetspendla över en gräns utan köer. 
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1.2 Problemanalys 

I den statsvetenskapliga traditionen används ofta två olika förklaringsteorier för att 

förstå internationell politik, realism och liberalism. Dessa har tydliga synsätt på 

internationell politik, inom den svenska debatten angående flyktingproblematiken 

verkar argumentationen ha gått från en relativt tydlig liberal syn på den internationella 

politiken mot en tydlig realistisk syn. Detta skulle kunna indikera att stater tenderar att 

handla realistiskt under krisförhållanden. 

 

För att kunna studera denna indikation behövs en definition av vad som är en kris. Kris 

som begrepp används i många olika kontexter samt med olika definitioner. Förutom 

själva begreppet kris finns även behovet om att studera hur samhället bör hantera kriser, 

utifrån det vidgade säkerhetsbegreppet menas att flera nivåer och sektorer av samhället 

inräknas inom begreppet, inte bara det militära synsättet. I Security a new framwork for 

analysis
9
 nämns den militära sektorn, miljösektorn, den ekonomiska sektorn, 

samhällssektorn och den politiska sektorn.   

 

Den 17 december 2015 tar Sveriges riksdag beslut om att godkänna regeringens 

proposition gällande lagförslaget om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, lagen kungörs den 21 december 

samma år. Lagen innebär att regeringen har rätten att införa ID-kontroller vid 

transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige under en 

begränsad tid dock längs sex månader. Samtidigt är Sverige genom sitt medlemskap i 

EU del av Schengensamarbetet vilket syftar på att avskaffa inre gränser inom 

samarbetet. Den eventuella konflikten mellan dessa två principer visar på en 

problematik mellan förklaringsteorier inom internationella relationer. Realismen har 

fokus på stater och maktbalans och liberalismen fokuserar på interdependens och 

samarbete. Sveriges politiska utveckling i flyktingkrisen tyder på att den teoretiska 

influensen har förflyttats från liberalismen mot realismen.   

  

                                                 
9
 Buzan Barry, Wæver Ole, de Wilde Jaap skriven 1998 och är grundläggande för det vidgade 

säkerhetsbegreppet, som strukturerar om säkerhetsbegreppet inte bara utifrån det militära perspektivet 

utan även andra sektorer. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om beslut fattade i samhälleliga kriser är mer 

influerade av realism än liberalism. Detta skulle medföra att det blir lättare att förutsäga 

vilka beslut en stat kommer att fatta i kriser och hur argumentationen skulle vara.   

Dessutom kommer studien ge en tydligare bild om den pågående flyktingkrisen i 

Sverige speciellt gällande den politiska sfären och beslutet om lagen om särskilda 

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

Undersökningen kommer att studera argumenten för och emot att införa lagen om ID-

kontroller och vilken teoretisk utgångspunkt dessa har. 

 

Uppsatsen kommer att pröva hypotesen:  

att stater agerar realistiskt vid samhälleliga kriser.  

 

Frågeställningar som undersökningen försöker besvara: 

Har Sveriges agerande under flyktingkrisen influerats mer av realism än liberalism?  

Argumenten för och emot införandet av ID-kontroller är de i huvudsak influerade av 

realism eller liberalism?  

 

1.4 Teorier 

1.4.1 Vad är en kris? 

Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets 

krisberedskap är kris ett tillstånd i samhället där konsekvenserna av en händelse är så 

svåra och allvarliga att de vanliga resurserna inte räcker till för att hantera händelsen. 

För att kunna studera samhälleliga kriser behövs en definition av vad en kris är, enligt 

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) hemsida finns följande 

definition:  

 

 

 

 

 

”En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i 

samhällets, exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att 
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väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att 

samhället inte fungerar som det ska.”
10

 

 

Inom Svensk lag används termen extraordinära händelser istället för kris, i lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap
11

 finns i § 4 följande definition: 

 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det 

normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning 

i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 

landsting.”
12

 

 

Dessa definitioner av kriser och extraordinär händelser är tydliga och visar på att 

händelserna ska påverkar samhället i stor skala och hota vitala samhällsfunktioner. 

Förutom detta så sker det plötsligt och i fredstid.  

 

1.4.2 Realism 

Den moderna realismen uppkom under 1930-talet och utveckades vidare efter andra 

världskriget som en reaktion på det som uppfattades som en naiv tro på den 

internationella rätten. Den moderna realismen fokuserar på makt inom internationella 

relationer, det vill säga att stater drivs av sina egna intressen vilket är det samma som 

makt. Kombinationen av makt och stater leder till att porträttera de internationella 

relationerna som anarkistiska, det vill säga utan någon övergripande internationell 

auktoritet
13

. Detta medför att stater är utlämnade till sig själva och inte kan vända sig till 

någon annan stat för hjälp. Om anarki råder inom den internationella nivån medför detta 

att stater inte kan förlita sig på andra stater utan det behöver finnas en maktbanlans mot 

andra stater. Denna maktbalans är det som säkerställer att stater inte är i konstant krig 

mot varandra. 

 

                                                 
10

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla 

samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.  
11

 Svensk författningssamling; 2006:544 
12

 Svensk författningssamling; 2006:544 §4 
13

 Gustavsson, Tallberg; Internationella relationer (2:a upplagan; 2009) sid: 35 



  
 

6 

Realismen utgår från en maktlära och då stater förfogar över mest absolut makt hamnar 

de i centrum och blir huvudaktörer för realismen.
14 Internationella organisationer eller 

samarbeten har ingen formell makt och ses därför inte som viktiga aktörer inom 

realistiska analyser. Ett av de få fall där internationella samarbeten spelar central roll 

inom realistisk teoribildning är teorin om hegemonisk stabilitet.
15

 Teorin förklarar 

internationella samarbeten under specifika omständigheter, till exempel att 

västerländska kapitalistiska demokratier har ekonomiska samarbeten efter andra 

världskriget.  

  

Realismens drivkrafter är säkerhetsdilemmat, maktbalans och polaritet. Säkerhets-

dilemmat innebär för det första, att ingen stat kan lita på andra stater att komma till dess 

hjälp i händelser vid krig. Detta medför att ingen stat kan eller bör hålla sig utan egna 

militära resurser. Dilemmat uppstår då ökade militära resurser leder till en ökad hotbild 

mot andra stater, eftersom stater inte kan lita på andra stater leder detta till en 

upprustningsspiral. Enligt realismen kan inte detta säkerhetsdilemma undvikas eller 

upprustningsspiralen undvikas.  

 

Med maktbalans menar realismen ett tillstånd i vilket staterna räknar med att de har 

jämförbara militära resurser. Tillståndet medför att krigsföring blir alltför farligt eller 

kostsamt i förhållande till andra stater. Maktbalans är det enda som kan motverka 

upprustningsspiralen och säkerhetsdilemmat. Ett historiskt exempel på maktbalanser är 

enligt realismen det Kalla kriget
16

. Maktbalansen ger en polaritet inom de 

internationella relationerna vilket är avgörande om hur stabilt det internationella 

systemet är. Polariteten har därför fundamental betydelse för krig eller fred. Ett bipolärt 

system innebär att det finns två stormakter som dikterar hur det internationella systemet 

ska fungera där mindre stater underordnar sig. Många realister menar att dessa system är 

de mest stabila då det finns en enkel och tydlig maktbalans.  

  

  

                                                 
14

 Gustavsson, Tallberg; Internationella relationer (2:a upplagan; 2009) sid: 35 
15

 Efter det klassiska grekiska ordet för ledarskap. 
16

 Det kalla kriget var en konflikt mellan USA/Nato och Sovjetunionen och deras allierade i främst 

Östeuropa. Konflikten pågick från efter andra världskriget till Sovjetunionens kollaps och kan betecknas 

som ett vilande krig där krigshotet alltid var närvarande men aldrig ledde till ett regelrätt krig. 
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Kritik mot realismen: 

Realismens anses vara för reduktionistiskt, då den förenklar de internationella 

relationerna till bara stater och deras intressen för att utveckla sin makt. Aspekter av 

kultur, socioekonomiska strukturer eller andra ideologier anses oviktiga och hanteras 

inte av realismen. Realismen tillkännager bara teknologisk utveckling som faktor i tid 

och rum. Det vill säga att realismen kan jämföra historiska händelser med varandra utan 

att ta hänsyn till kontexter utom den teknologiska utvecklingen. Realismen anser på 

liknande sätt att det som driver samhället framåt är säkerhetsdilemmat samt krig och 

fred. Detta blir då det empiriska huvudområde för att studera samhället i alla aspekter. 

En annan stor problematik med realismen är att den bara tillgodoräknar hot från andra 

stater och inte statens hot mot de egna medborgare, fast detta är mer vanligt i det 

moderna samhället än hotet från andra stater. Det samma gäller terrorism och deras 

hotbild mot samhällena. 

 

1.4.3 Liberalism 

Liberalismen inom internationella relationer har samma utgångspunkt som ideologin, att 

utifrån den fria individen skapas gemensamma institutioner underifrån och i sitt eget 

intresse, vilket ger ökat ömsesidigt beroende mellan både individer och stater. På det 

internationella planet medför detta att internationell fred och stabilitet nås via inre frihet 

för medborgarna och yttre samarbete mellan stater. Liberalismen bygger på att det finns 

universella värden och gemensamma intressen för alla människor.
17

 Detta är det som 

ligger till grunden för de mänskliga rättigheterna idag. Viktiga mekanismer för 

liberalismen är demokrati, mänskliga rättigheter, frihandel och mellanstatligt samarbete.  

 

Liberalismen anser att det finns många viktiga och inflytelserika aktörer på den 

internationella scenen, till exempel stater, företag, individer och organisationer. De 

menar att man inte kan isolera staten som avgörande aktörer då stater utgörs av 

individer som lever i ett samhälle och driver företag eller organisationer. Dessa 

individer och företag driver, precis som stater, en enskild, internationell agenda som kan 

påverka den politiska utvecklingen.
18

 

 

                                                 
17

 Gustavsson, Tallberg; Internationella relationer (2:a upplagan; 2009) sid:51 
18

 Gustavsson, Tallberg; Internationella relationer (2:a upplagan; 2009) sid:52 -53 
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Liberalismen påstår även att hur stater är uppbyggda och deras interna organisering 

påverkar hur de agerar utåt. Studier visar att demokratier är mindre angelägna att 

bedriva krigsföring än diktaturer, och även svält är mindre förekommande i 

demokratier
19

. Detta är en vidare utveckling av den liberala tanken att staten utgår ifrån 

individer och att dessa fria individer skapar institutioner underifrån och staten endast 

behövs som garant för deras frihet och att avtal hålls. Staten har således inget 

egenvärde, utan existerar bara för att garantera medborgarens möjligheter att leva fritt 

och inte begränsa andras frihet, en så kallad nattväktarstat.  Denna tanke medför även att 

liberalismen ogärna skiljer på en nationell och internationell sektor inom politiken. 

 

En framträdande mekanism inom liberalismen är interdependens det vill säga att 

människor och stater är ömsesidigt beroende av varandra för sin överlevnad och sitt 

välstånd. Detta är den grundläggande mekanismen för att det ska råda fred på den 

internationella sektorn enligt liberalismen. Förenklat innebär interdependens att stater 

använder sig av sin unika kompetens för att producera vissa varor för export och 

importerar andra varor. Detta skapar ett beroende till och mot andra stater inom 

världsekonomin vilket medför att krigsföring kostar mycket i förhållande till vad stater 

tjänar på att inte kriga.  

 

Kritik mot liberalismen 

Liberalismens utopiska drag och idéen om att det finns universella värden och 

gemensamma intressen anses vara orealistiskt. Dessutom är dessa värden inspirerade av 

den västerlänska kontexten. Även att de liberala värdena endast fungerar om staternas 

egen existens inte är hotat, vilket bara historiskt har hänt under tillfälliga gynnsamma 

förhållanden. Den liberala teoribildningens tilltro till den mest rationella vägen för att 

uppnå de universella värdena medför en problematik då till exempel frihandel inte 

gynnar alla lika mycket utan bibehåller eller till och med fördjupar globala klyftor. 

Kritiken mot liberalismen är i huvudsak att det är en teori för den västerländska makten, 

i denna diskurs bekänner visa politiska ledare i huvudsak i väst bekänner att demokrati 

är det enda legitima styrelseskicket och marknadsekonomi den enda effektiva 

ekonomiska organisationsformen. Normaliseringen inom liberalismen skapar mycket av 

denna kritik. 

  

                                                 
19

 Enligt Amartya Sen har det aldrig inträffat en hungersnöd i en demokrati (Utveckling som frihet)  
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1.4.4 Det vidgade säkerhetsbegreppet 

Traditionellt har säkerhetsbegreppet endast innefattat den politiska och militära arenan 

och speciellt fokus på den militära hotbilden. Den ökade globaliseringen medför att 

även säkerhetsbegreppen behöver förändras, då plötsliga händelser kan påverka 

samhället i större utsträckning än tidigare.   

 

En av de första böckerna som berör området är Security, a new framework for analysis 

där författarna förutom de traditionella sektorerna militärt och politiskt även tar upp 

ekonomisk, miljö och samhälls- sektorer. Förutom dessa sektorer tar även författarna 

upp olika lager av säkerhetsanalys som utgår från individen upp till internationella 

system. Dessa lager utgör ramen för säkerhetsanalysen samt skapar möjlighet för att 

kunna teoretisera analysen. De olika sektorerna hanteras också inom ramen för 

säkerhetsanalysen vilket ger en vidare tolkning av säkerhetsbegreppet.
20

 I takt med 

globaliseringen och att samhällets komplexitet ökar blir det traditionella 

säkerhetsbegreppet bristfälligt. Terrordåd pekar på bristerna i den traditionella 

säkerhetsbilden, terrorn drabbar i hög grad civilbefolkningen och/eller näringslivet. 

Sårbarheten mot säkerhetshot som terrorism, spridning av massförstörelsevapen, 

cyberhot, pandemier eller miljökatastrofer ökar i takt med globaliseringen. Det moderna 

samhällets sårbarhet kräver en helhetssyn på säkerhet och beredskap. I det vidgade 

säkerhetsbegreppet ryms även icke-militära hot som till exempel hot mot individens 

rättigheter och säkerhet. 

 

1.5 Metod 

För att kontrollera hypotesen kommer det genomföras en fallstudie på den svenska 

flyktingkrisen. Fallstudien kommer ha sitt fokus på beslut om att införa ID-kontroller 

och den politiska debatten kring beslutet samt flyktingkrisen. Speciellt fokus kommer 

tillskrivas regeringspartierna då det är dessa som lägger fram beslutsunderlaget. Att 

välja fallstudie som metod  motiveras utifrån att flyktingkrisen fortfarande pågår samt att 

beslutet om att iföra ID-kontroller är från hösten 2015.  

  

                                                 
20

 Buzan, Wæver, de Wilde;Security a new framework for analysis (1998) 
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Att krisen fortfarande är pågående och att beslutet är så pass nytt medför att det 

eventuella utfall som krisen får inte kommer att värderas i undersökningen.  Detta kan 

betraktas som en brist då utfallet är oftast en central del av krishantering, dock är detta 

en bra förutsättning för denna undersökning. Kriser kan med fördel studeras i nuet för 

att kunna ge svar på hur samhället hanterar dessa utifrån allmän teori uppfattningar. Om 

liknande hypoteser och frågor studeras ur historiska perspektiv kommer krisens utfall 

vägas in i slutsatserna och användas för att förklara händelseförloppet under krisen.  

 

Fallstudie motiveras då hypotesen kräver att kontrollera vilka teorier som ligger bakom 

den pågående krisen. Metoden lämpar sig speciellt för att svara på frågor om varför och 

hur, ”då man har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på 

aktuella skeenden i ett konkret socialt sammanhang.” 
21

Fallstudie lämpar sig för att 

bidra till den samlande kunskapen om politiska företeelser, i detta fall hur samhället 

hanterar kriser. Metoden skapar möjlighet att koppla samman verkliga händelser med 

teoretiska aspekter.    

 

En av de vanligaste invändningarna mot fallstudie som metod är att de slutsatser som 

dras är beroende av en speciell kontext och därför inte går att använda till att förklara 

mera än den speciella händelsen.  Detta medför att många samhällsvetare är övertygade 

om att fallstudie bara går att använda i explorativ fas av en undersökning.
22

 Detta skulle 

medföra att fallstudie inte lämpar sig till att pröva hypoteser eller propositioner. Detta 

kan dock ifrågasättas då flera forskare har visat att fallstudie lämpar sig för att pröva 

hypoteser och förklara ett samhälles problematik till exempel Allisons och Zelikows 

undersökning av Kubakrisen.   

  

                                                 
21

 Yin; Fallstudier: design och genomförande (2007) sid:17 
22

 Yin; Fallstudier: design och genomförande (2007) Passim kapitel Inledning 
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Undersökningen kommer ha likheter med Allisons och Zelikows undersökning av 

Kubakrisen i Essence of decision. Författarna väljer i fallstudien av Kubakrisen att visa 

på hur olika teorier motiverar händelserna i Kubakriset, detta gör de via att i olika 

kapitel beskriva krisen utifrån de kännetecken som en viss teori har. Fallstudien av 

Sveriges hantering av flyktingkrisen kommer ha en indelning utifrån hur denna 

hantering motiveras utifrån realism och liberalism. Efter denna indelning 

kommer  analys väga in de olika teoretiska ståndpunkterna för att komma fram till om 

lagen om ID-kontroller i första hand motiveras utifrån liberalism eller realism. På 

liknande sätt som Essence of decisions försöker denna studie finna de bakomliggande 

faktorerna till det politiska agerandet. I likhet med Yin anser Allison att fallstudier kan 

besvara frågan varför något inträffar och dessutom ge en allmängiltig förklaring till 

dessa bakomliggande faktorer.  

 

Realism och liberalism skiljer sig på flera områden, för denna undersökning kommer 

synen på aktörer och synen på den internationella politiken vara centrala. Dessa 

områden har även tydliga skillnader när det gäller teoriaspekten. Teoriaspekten bakom 

ett beslut är centrala för att kunna förklara men även att kunna förstå och eventuellt 

förutsäga hur stater agerar. Detta kan liknas med förhållandet mellan politiska partier 

och deras ideologi. Skillnaderna i teorierna inom dessa områden skapar förutsättningar 

att studera indikationer om hur debattens argument motiveras. Då dessa områden 

förekommer både i materialet och dessutom har teorierna olika synsätt på om hur dessa 

ska hanteras. Dessutom hanteras centralbegreppen inom varje teori då även dessa kan 

förekomma inom materialet.  
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1.5.1 Analysschema 

Metoden förutsätter att det finns klara analysredskap som kan klassificera argumenten 

utifrån teorierna. Argumentredskapen måste ställa upp tydliga förutsättningar för att 

kunna klassificera argumenten, om inte detta sker kommer studien inte kunna stödja 

hypotesen och därför fallera.  

 
 Realism  Liberalism 

Synen på aktörer: Realism anser att det bara 

finns en typ av aktör på den 

internationella nivån, detta är 

stater. Andra typer av 

institutioner som till exempel 

EU eller FN är mindre viktiga 

då de inte kan förhindra eller 

påverka stater.  

 

Liberalismen använder sig av 

flera aktörer på den 

internationella nivån, störst 

vikt läggs vid stater men även 

andra typer av organisationer 

och företag räknas som 

aktörer på denna nivå.  

 

Synen på den internationella 

politiken: 

Om anarki råder inom den 

internationella nivån medför 

detta att stater inte kan förlita 

sig på andra stater utan 

behöver finna en maktbalans 

mot dessa andra stater. Denna 

maktbalans är det som 

motverkar att inte stater är i 

krig med varandra konstant.  

 

Liberalismen bygger på att 

det finns universella värden 

och gemensamma intressen 

för alla människor, vilket 

medför att stater kan 

samarbeta för stabilitet och 

fred. 

Centrala begrepp för den 

internationella politiken  

Makt, maktbalans, den egna 

överlevnaden 

demokrati, mänskliga 

rättigheter, frihandel och 

mellanstatligt samarbete 

 

Resultat av fallstudien kommer att kompareras i uppsatsens analys. Detta kommer göras 

för att kunna kontrollera hypotesen, metoden för denna komparation kommer vara en 

textanalys för att kritiskt granska hypotesen.  
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1.6  Material 

Materialet kommer att främst bestå av de faktiska besluten samt den argumentation som 

fördes i kammaren innan beslutet fattades. Argumentationen kommer att vara utifrån 

hur den har dokumenterats i kammaren. Materialet kommer utgöras av primära källor då 

de flesta dokument är offentliga och nedtecknades i realtid. Besluttexterna är oftast utan 

någon form av argumentation dock är besluten motiverade i texten vilket kan analyseras 

enligt analysschemat.  

 

Problematiken med denna typ av källor är att den som nedtecknade argumentationen 

kan ha tolkat textens innehåll på ett annat sätt än vad talaren har menat. Denna 

problematik måste även tas i betänkande när det gäller klassificeringen av argumenten, 

det vill säga att ord och texter kan ha flera innebörder till exempel solidaritet som kan 

tolkas både som interdependens (liberalism) och en form av maktbalans (realism).  

 

Likande problematik finns mellan EU och EU:s medlemsstater. EU syftar på 

Europeiska Unionen som är en internationell organisation, vilken inom liberalismen ses 

som en aktör. EU:s medlemsstater kan ses som realismens svar för att hantera 

internationella organisationer och fokusera på staterna bakom organisationerna och 

tillskriva dem makten istället för själva organisationen. Denna problematik förekommer 

ofta inom materialet, dock är detta termer som används ofta och ses som synonymer till 

varandra. Därför kommer problematiken mellan dessa termer tolkas utifrån kontexten i 

större utsträckning och dessutom ha ett mindre bevisvärde för hypotesen.  

 

Då argumentationen är politiskt färgad innebär detta att vissa politiker kommer ha en 

viss agenda för att motivera sina argument utifrån sin ideologiska övertygelse. Detta 

kommer att vara en variabel som studien inte kommer ta hänsyn till då det är 

argumentationen och det beslut som fattades som är i fokus. Studien inte tar hänsyn till 

olika partiföreträdares ideologiska övertygelse eftersom partiernas ideologiska 

ståndpunkt förändrats under perioden. 
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2 Flyktingkrisen i Sverige 2015 

2.1 Introduktion 

FN:s flyktingkommissariat har beräknat att 59,5 miljoner människor var på flykt 2014, 

det vill säga att 42 500 människor blir flyktingar inom eller utanför länder varje dag. 

Det är en fyrdubbling under de senaste fyra åren.
23

 2015 var antalet asylsökande större 

än någonsin i Sverige och det svenska asylsystemet samt andra samhällsfunktioner 

utsattes för stora påfrestningar. Fram till den 24 november 2015 hade Sverige tagit emot 

145 000 asylsökande under året och prognosen från Migrationsverket var att 190 000 

personer skulle söka asyl under 2015 medan under 2014 tog Sverige emot cirka 81 300 

asylsökande. 
24

 

 

I november 2015 tog Europeiska Unionen totalt emot cirka 160 000 asylsökande, av 

dessa kom cirka 37 000 till Sverige, den enda medlemsstat som tog emot fler var 

Tyskland som tog emot cirka 60 000 personer
25

. Det finns ingen medlemsstat inom EU 

som per capita tar emot flera flyktingar än Sverige. Enligt statistiken från Eurostat syns 

en tydlig förändring i det totala antalet asylsökande till EU från cirka 100 000 

asylsökande i juni till 172 000 asylsökande i oktober 2015.
26

 I Sverige finns samma 

mönster, från cirka 6500 asylsökande i juni till 40 000 asylsökande i oktober 2015 och 

efter införande av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller inre säkerheten i landet (2015:1073) december 2015 är siffran nere på 

cirka 14 000 asylsökande och i januari 2016 är siffran nere i cirka 4000 asylsökande. 

Enligt migrationsverket tog Sverige emot 162 877
27

 asylsökande under 2015. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver i sina nationella lägesbilder att 

det kan föreligga stora utmaningar för att värna om nationell säkerhet, främst i avseende 

om liv och hälsa samt samhällets funktionalitet. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap rapporterar om stora påfrestningar för asylsystemet och även 

boendesituationen, hälso och sjukvården, skolan och socialtjänsten. Boendesituationen 

för asylsökande i november 2015 var så illa att dessa sov utomhus under bar himmel 

och tältläger diskuterades för att kunna ta emot de asylsökande. 

                                                 
23

 UNCHR; FN:s flyktingorgan  Mid-Year Trends 2015  
24

 Eurostat; Asylum and first time asylum applicants - monthly data (rounded) 
25

 Eurostat; Asylum and first time asylum applicants - monthly data (rounded) 
26

 Eurostat; Asylum and first time asylum applicants - monthly data (rounded) 
27

 Migrationsverkets egen statistik (2016) Asylsökande till Sverige under 2000-2015 
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Av de 162 877 asylsökande var 35 369 ensamkommande barn
28

 vilket satte ökad press 

på skolan. Kommuner varnade för att de inte kommer kunna fullfölja sina åtagande 

inom socialtjänstområdena. Bristen på kvalificerad personal inom boenden och 

belastningen på befintlig personal var tydligast inom verksamheter för ensamkommande 

barn, för att upprätthålla principen om barnets bästa enligt barnkonventionen.  

 

Sverige är sedan 1995 medlem i Europeiska unionen och från och med 2001 medlem 

inom Schengenavtalet. Schengens territoriums yttre gränser bevakas med 

gränskontroller medan de inre gränserna får passerars utan in eller utresekontroll. Om 

det uppkommer allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den indre säkerheten 

har medlemsstaterna möjlighet att tillfälligt införa gränskontroller inom området. EU 

har även en asylpolitik som bygger på principen om att asyl ska sökas i första säkra 

staten efter EUs yttregräns.  

 

2013 antog EU nya minimiregler för det gemensamma asylprogramet, detta består av tre 

direktiv och två förordningar
29

.  Procedurdirektivet: Beskriver hur handläggningen av 

ett asylärende ska gå till och vilka rättigheter en asylsökande har. Ett asylförfarande får 

bland annat inte ta längre än ett halvår. Mottagandedirektivet: Fastställer miniminormer 

för mottagandet av asylsökande i medlemsstaterna, regler för bosättning, skolgång, 

arbete och sjukvård. Asylsökande ska få tillgång till arbetsmarknaden inom högst nio 

månader. Skyddsgrundsdirektivet: Reglerar vem som kan betraktas som flykting eller 

skyddsbehövande. Dublinförordningen: Fastställer kriterier och mekanismer för att 

avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en 

asylansökan.  Eurodacförordningen: En databas med fingeravtryck för alla asylsökande 

över 14 år som kan användas av medlemsländernas polisväsen i olika brottsutredningar. 

  

                                                 
28

 Migrationsverkets egen statistik (2016) Asylsökande till Sverige under 2000-2015 
29

 Direktiv inom EU är mål som medlemstaterna ska uppnå, men det är upptill staterna själva att 

bestämma hur dessa ska uppnås.  

Förordning inom EU är bindande rättsakter som medlemstaterna ska tillämpa i sin helhet.  
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Sverige antar den 18:e december 2015 lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara 

för den allmänna ordningen eller inre säkerheten i landet (2015:1073)
30

. Lagen innebär 

att regeringen eller annan myndighet som regeringen utser har rätt att införa ID- 

kontroller vid transport med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från annan stat. 

ID-kontrollerna är tidsbegränsade och får förekomma i högst sex månader. Förutom att 

ID-kontrollerna är tidsbegränsade är även själva lagen tidsbegränsad och kommer 

upphöra gälla efter tre år det vill säga den 21 december 2018.
31

 

 

Lagen syftar till att skapa förutsättningar för att det svenska samhället ska kunna möta 

de utmaningar som flyktingströmmen medför. ”Avsikten är att under en period anpassa 

asylreglerna till en miniminivå i EU för att flera ska välja att söka asyl i andra EU-

länder.” 
32

 I debatten diskuteras att Sverige behöver en paus innan samhället har 

anpassat sig eller i alla fall hunnit i kapp. Detta motiveras då det svenska systemet inte 

kunnat hantera den mängd asylsökande som kom till Sverige under hösten 2015.
33

 

 

2.2 Liberala värden 

I regeringens proposition motiveras lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för 

den allmänna ordningen eller inre säkerheten i landet (2015:1073) utifrån EU:s 

asylprogram, att majoriten av de asylsökande som kommer till Sverige i ett tidigare 

skede har passerat EU:s yttregräns och rest igenom andra medlemsstater. De flesta 

asylsökande till Sverige kommer via flyg inom Schengenområdet eller med färja, buss 

eller tåg via Öresundsregionen. Grundtanken i EU:s flyktingpolitik är att asylsökande 

ska söka asyl i första säkra land de flyr till.  

 

Avsikten med lagen är att anpassa Sveriges asylregler till den miniminivå som är 

överenskommen inom EU-samarbetet, detta för att få flera flyktingar att söka asyl i 

andra EU-länder.  Det EU-rättsliga regelverket respekterar att medlemsstaterna kan 

vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla den nationella säkerheten. På samma sätt 

måste lagen följa EU-rätten och andra internationella åtagande till exempel 

Genèvekonventionen.  

                                                 
30

 Svensk författningssamling 2015:1073 
31

 Svensk författningssamling 2015:1073 
32

 Regeringens proposition 2015/16:67; kap 5:1 
33

 Det kan ytterliga motiveras utifrån brottsbalkens 19:e kapitel; Om brott mot Sveriges säkerhet. 
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Sveriges internationella engagemang syftar till att ingen ska behöva fly. I den 

internationella situation som nu råder ökar dock antalet asylsökande. Regeringen 

fortsätter sitt arbete med att förmå fler EU-länder att ta sitt ansvar och samtidigt 

förbättra kapaciteten i det svenska mottagningssystemet. Inom EU måste flera länder ta 

sitt ansvar inom asylsammarbetet.  

 

Under debatten i riksdagen den 17 december lyfter förespråkare från regering upp EU:s 

flyktingpolitik det vill säga tanken om att asylsökande ska söka asyl i första säkra land 

som flyktingen kommer till, även att lagen inte bryter Schengensamarbetet samt likande 

överenskommelser. Regeringspartiernas första talare av slutar med följande ord: 

”Det EU-rättsliga regelverket tillåtet också att nödvändiga åtgärder vidtas för att 

upprätthålla lag och ordning eller för att skydda nationell säkerhet. Grundinställningen 

är dock att vi ska ha öppna gränser, och det är också Socialdemokraternas absoluta 

grundinställning”
34

 Även Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister talar om 

”När det gäller asylrätten, så som den uttrycks i internationell rätt, är det viktigt att ha 

en sak klar för sig: Asylrätten är en rättighet att söka asyl i ett tryggt land. Men det är 

inte en rättighet att själv få välja vilket land man vill söka asyl i.”
35

   

 

Intressant är att förespråkarna för regeringen ofta lyfter fram normaliserande argument 

som till exempel: ”MSB tittar just på påfrestningen på samhällets funktioner: liv och 

hälsa och demokratiska rättigheter”
36

. Även Miljöpartiet lyfter fram att de står för en 

öppen och human flyktingpolitik. Mats Pertoft säger i talarstolen: ”Miljöpartiet strävar 

efter att bygga upp kapaciteten, för som Helene Peterson sa behöver vi flera människor 

i Sverige för att bygga vårt välstånd och vårt välfärdssamhälle. Det är inte bara de som 

behöver en fristad; vi behöver dem också. Det är ett ömsesidigt förhållande.”
37

 Detta 

citat visar på att samhällets drivkraft för att föra det framåt är interdependens, vilket är 

en grundidé inom liberalismen.  

 

 

 

                                                 
34

 Anförande 14. Helene Petersson i Stockaryd (S); Protokoll 2015/16:48 
35

 Anförande 57. Morgan Johansson (S); Protokoll 2015/16:48 
36

 Anförande 14. Helene Petersson i Stockaryd (S); Protokoll 2015/16:48 
37

 Anförande 27. Mats Pertoft (MP); Protokoll 2015/16:48 
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Kritiken mot propositionen som lyfts fram är att den fria rörligheten inom EU samt 

Öresundsregionen. Dessutom leder detta till stora olägenheter för pendlare i 

Öresundsregionen.
38

 Trafikutskottet lyfter fram att arbetspendlingen kommer att 

drabbas av ökade påfrestningar liksom trafikflödet i regionen. Påfrestningarna inom 

trafikflödet kommer i sin tur leda till att transporter av livsmedel och andra varor 

kommer att påverkas i hela landet. Justitieutskottet som har tagit del av trafikutskottets 

yttrande och ställer sig även kritiska till lagens inverkan på Öresundsregionen.    

 

Öresundsregionen förekommer ofta i debatten som sker i riksdagen den 17 december. 

Till exempel säger Torbjörn Björlund Vänsterpartiet: ”I dag är Öresundsregionen, 

Malmö-Köpenhamn, i princip sammanväxt. Det är väldigt många människor som rör 

sig tvärs över. Om man då inför ID-kontroller och stoppar folk kommer det att få 

allvarliga konsekvenser för näringslivet och arbetstagarna där nere, och det kommer 

att kosta pengar. Det är något som vi också måste ta hänsyn till. Vad är det som 

egentligen kommer ut av detta hastiga beslut?”
39

 

 

Beatrice Ask från Moderaterna tar även upp Öresundsregionen och dess pendlare. Hon 

ställer frågan till regeringen om hur långa förseningar samhället kan acceptera till 

exempel när det gäller att hämta på dagis. Moderaten Anders Hansson fortsätter och 

beskriver att pendlingen mellan Köpenhamn och Malmö kan liknas mellan Stockholm 

och Nacka eller Solna. Att Sverige har gjort stora insatser för att integrera 

arbetsmarknaden i Öresundsregionen och att det finns en rädsla för att dessa insatser 

försvinner med denna lag, och de följande ID-kontrollerna. Även Centern lyfter fram 

Öresundsregionen som en viktig ekonomisk zon och dessutom mycket betydelsefullt för 

Sveriges ekonomi och att lagen kommer få allvarliga konsekvenser för denna 

ekonomiska zon.  

 

  

                                                 
38

 17 200 personer pendlar dagligen över Öresund. Drygt 8000 av dessa åker med tåg. Öresundsinstitutet 

beräknar att bara förseningarna kommer att kosta samhället 1,6 miljoner kronor per dag när resenärerna 

tvingas tillbringa 10 400 timmar extra varje dag med att transportera sig. 
39

 Anförande 11. Torbjörn Björlund (V); Protokoll 2015/16:48 
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I debatten tas även EU samarbetet upp och hur lagen hanterar EU lagstiftningen. Även 

om regeringen säger att lagen inte kommer att bryta EU-lagar eller andra internationella 

åtaganden. Dock är flera partier osäkra på detta och även justitieutskottet tar upp EU 

problematiken. Utskottet lyfter fram samma argument som regeringen att lagen inte 

bryter EU samarbetet, utan lagen syftar till skapa den miniminivå som finns reglerad 

inom EU:s asylsamarbete. Justitieutskottet fortsätter: ”Om regeringen utnyttjar den 

möjlighet att ingripa som lagen ger måste den dels beakta om det med hänsyn till bl.a. 

EU-rätten är möjligt att vidta en viss typ åtgärd, dels bedöma om åtgärden är lämplig, 

nödvändig och proportionerlig i förhållande till det syfte som ska uppnås.”
40

 

 

Även EU som aktör inom internationell politik tas upp i debatten. Morgan Johansson 

(Justitie- och migrationsminister) tar upp att EU lyckats med en omfördelning av 

160 000 flyktingar från de länder som drabbas hårdast till övriga medlemsländer, även 

EU:s gemensamma ansvar tar han upp dock konstaterar han att detta inte leder någon 

vart tillräckligt fort och att det är därför Sverige behöver agera.  

 

Under debatten är det flera partier som lyfter fram att EU behöver stå upp för en human 

flyktingpolitik. Det lyfts även fram en rädsla för att lagen ska skapa en dominoeffekt 

inom EU. Det vill säga att det finns en rädsla att flera länder kommer följa Sveriges 

agerande och att det då bildas en ny järnridå vid Turkiets gräns som håller människor 

borta från Europa.
41

 Lagförslaget skulle påverka den fria rörligheten inom EU tas upp i 

debatten. Aron Modig från Kristdemokraterna ”Vi vill också värna öppenheten och den 

fria rörligheten inom EU. Samtidigt är det ett faktum att de gemensamma principerna 

för den reglerade migrationen inom EU i princip har satts ur system. Flera av de 

förutsättningar som det svenska asylmottagningssystemet bygger på gäller alltså inte 

idag.”
42

  Även om lagen skulle ha en påverkan på principen om den fria rörligheten 

inom EU anser partierna att detta är underordnat den egna statliga existensen.  

  

                                                 
40

 Justitieutskottets betänkande 2015/16: JuU24 sid 16 
41

 Anförande 19. Johan Hedin (C); Protokoll 2015/16:48 
42

 Anförande 81. Aron Modig (KD); Protokoll 2015/16:48 
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2.3 Realismens värden 

Lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre 

säkerheten i landet (2015:1073)motiveras av regeringen utifrån den nationella 

säkerheten. Syftet med lagen är att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell 

säkerhet
43

, även när det gäller bemyndigandet i lagen handlar detta om resande till 

Sverige från annan stat och inte om andra aktörer som till exempel EU.   

Under beredningen av propositionen tillfrågas i huvudsak bara svenska aktörer
44

 och det 

saknas samtal med till exempel Danmarks regering och EU. Regeringen utgår ifrån att 

det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under den korta tiden innebar ett 

allvarligt hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten.
45

 Då de tillfälliga 

gränskontrollerna vid inre gräns haft en viss effekt anser regeringen att ID-kontroller är 

alternativet för att säkerhetsställa de grundläggande samhällsfunktionerna.  

 

Justitieutskottet instämmer i regerings ställningstagande om att ID-kontroller motiveras 

utifrån att migrationsströmmen är ett hot mot den nationella säkerheten. I sitt 

betänkande skriver de följande: ”Det nuvarande ansträngda läget kräver särskilda 

åtgärder för att samhället i praktiken ska kunna ta hand om de som kommer till 

Sverige.”
46

Även trafikutskottet har samma ställningstagande, ”Åtgärder behöver vidtas 

för att säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte helt sätts ur spel. Utskottet 

ansluter sig till regeringens bedömning att det är nödvändigt att skapa förutsättningar 

för ytterligare åtgärder som vid behov kan användas i syfte att upprätthålla den 

allmänna ordningen.”
47

  En negativ effekt till lagförslaget enligt både Trafikutskottet 

och Justitieutskottet är att ID-kontrollerna skapar påfrestningar inom trafikflödena i 

regioner vilket kan leda till livsmedelstransporter försvåras till hela landet. 

  

                                                 
43

 Svensk författningssamling 2015:1 073 2§ 
44

 I samband med utarbetandet av lagrådsremissen har synpunkter på förslagen inhämtats från 

Justitiekanslern, Kammarrätten i Stockholm, Polismyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Sveriges Kommuner och 

Landsting, Skånetrafiken, Branschföreningen Tågoperatörerna och Transportföretagen genom Sveriges 

Bussföretag. Därutöver har Trafikverket och SJ AB kommit in med synpunkter. Efter regeringens beslut 

om lagrådsremiss har Röda Korset, Föreningen Svensk Sjöfart, HH Ferries AB och Kommerskollegium 

kommit in med yttranden. 2015/16: JuU24 
45

 Regeringskansliet; Frågor och svar  
46

 Justitieutskottets betänkande 2015/16: JuU24 sid 13 
47

 Justitieutskottets betänkande 2015/16: JuU24 sid 12 
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Enligt Roger Haddad (L)
48

 i riksdagen den 17 december motiveras en förändring inom 

asylpolitiken då ”Schengens yttregräns har havererat totalt, att vi har ett förhöjt 

terrorhot samtidigt som vi har ovanligt stora migrationsströmmar gör att vi är beredda 

att acceptera en modell där ID-kontroller införs, utifrån de alternativa yrkanden som 

Liberalerna har fört fram i justitieutskotten
49

.”
50

 I samma anförande anser han att vi har 

ett solidariskt ansvar för människor på flykt dock måste Sverige vara garant för att även 

övriga samhällsfunktioner fungerar.  Haddad lyfter även frågan om förflyttande av 

makten. Inte enbart att makten förflyttas till regeringen från riksdagen då lagförslaget 

innebär att ”regeringen eller den myndighet som regeringens bestämmer får meddela 

föreskrifter…”
51

 Liberalerna är kritiska till att regeringen själva får utse vilken 

myndighet som besluta om ID-kontrollerna och anser att detta ska vara ett exklusivt för 

regeringen. De anser också att regeringen bör samråda med riksdagen och vid beslut 

informera riksdagen
52

. Liberalerna får stöd av övriga borgerliga partier i denna fråga om 

att mandatet till regeringen behöver begränsas.  

  

I debatten mellan Johan Hedin (C) och Helene Petersson i Stockaryd (S) diskuteras 

frågan om Europas ansvar för migrationsströmmen. Johan Hedin tar upp 

dominoeffekten, att land efter land i Europa stänger sina gränser. Helene svarar honom 

med att Europa behöver dela på ansvaret och att regeringen under hösten har diskuterat 

hur detta kan ske. Denna argumentation lyfter fram maktbalansen inom världen och 

Europa. Där Johan Hedin är rädd för att det ”reser en ny järnridå vid Turkiets gräns”
53

  

vilket skulle bidra till en ökad polarisering inom världssamfundet. Helene Petersson 

lyfter istället fram maktbalansen mellan Europas länder att dessa behöver ta gemensamt 

ansvar, vilket även lyfts av flera partier under debatten.  

  

                                                 
48

 Liberalerna tidigare Folkpartiet 
49

 Liberalerna har enligt justitieutskottets betänkande (2015/16: JuU24) motionerat följande: Regeringens 

befogande och bemyndigande; Tidsperiod, karenstid och giltighetstid; Allvarligfara; Barn i föräldrars 

sällskap; Utformning av sanktioner; Uppföljning av lagens effekter.  
50

 Anförande 12. Roger Haddad (L); Protokoll 2015/16:48 
51

 Svensk författningssamling 2015:1073 4§ 
52

 Anförande 12. Roger Haddad (L); Protokoll 2015/16:48 
53

 Anförande 19. Johan Hedin (C); Protokoll 2015/16:48 
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Statsrådet Anna Johansson (S) påstår att sedan kriget i Syrien bröt ut har Sverige tagit 

emot ungefär 100 000 människor, vidare menar hon att om EU hade tagit samma ansvar 

som Sverige hade ungefär fem miljoner syrier fått skydd inom EU.
54

  I samma 

anförande poängterar hon att Sverige har ansvar för de som finns i landet och de 

åtagande Sverige har för att de ska skapa sig ett gott liv här. Hon fortsätter ” Det här är 

inget roligt beslut att fatta, det tror jag att alla här är medvetna om. Men vi och de som 

sitter i Sveriges riksdag har inte fått ansvaret för att leda Sverige för att det är roligt, 

utan för att människor förväntar sig att vi ska fatta nödvändiga beslut för Sveriges 

bästa.”
55

  Tidigare i anförandet säger hon att det är det svenska systemet för mottagande 

och välfärden som är hårt ansatta. I hennes senare anförande återkommer hon till det 

hårda ansatta systemen och att detta medför att regeringen måste agera och att det 

primära är att upprätthålla säkerhet och ordning i Sverige än att ta hänsyn till pendlare 

och transportörer.  

 

Morgan Johanssons (S) Justitie- och migrationsminister ståndpunkt är att då Europa och 

EU har misslyckas måste Sverige agera. I sitt inledande anförande poängterade Morgan 

Johansson att ”Sverige som land har stått för en heroisk insatser under den hösten ”och 

att ”Sverige har under detta år tagit större ansvar än något annat land i Europa. Men 

inte bara det. Vi har under det här året tagit mer ansvar än vårt land någonsin tidigare 

har gjort i modern historia.”
56

 Han fortsätter med att konstatera att det är tragiskt att 

Europa som kontinent och EU som organisation inte har kunnat lösa detta tillsammans.  

 

2.4 Sammanfattning 

Hösten 2015 stod Sverige inför den största ökningen av asylsökande sedan andra 

världskriget. Enligt migrationsverkets egna statistik skedde en fördubbling mellan 2014 

och 2015,
57

 prognosen som migrationsverket meddelade riksdagen hösten 2015 var att 

om inga åtgärder vidtogs skulle 190 000 personer ansöka om asyl under 2015. 

Dessutom var det en dramatisk ökning av asylsökande månad för månad, kommuner 

och myndigheter klarade inte av att ta emot det stora antal flyktingar som nådde 

Sverige.  

                                                 
54

 Anförande 44. Anna Johansson (S); Protokoll 2015/16:48 
55

 Anförande 44. Anna Johansson (S); Protokoll 2015/16:48 
56

 Anförande 57. Morgan Johansson (S); Protokoll 2015/16:48 
57

 Migrationsverket, Asylsökande till Sverige under 2000-2015; 2014 tog Sverige emot 81 301 

asylsökande medan 2015 ansökte 162 877 personer om asyl i Sverige.   
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Under oktober/november diskuterades i södra Sverige lösningar som till exempel 

tältläger för att lösa mottagandet. I denna situation ser regeringen ingen annan möjlighet 

än att införa inre gränsbevakning och dessutom lägger de fram en proposition om att få 

rätten att införa ID-kontroller vid krissituationer, Lagen om särskilda åtgärder vid 

allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten i landet (2015:1073). 

 

Även om de flesta riksdagspartierna är överens om att någonting behövs göra åt 

flyktingströmen är lagen kontroversiell och diskuteras noggrant innan beslutet tas.  

Debatten kommer att handla om EU samarbetet, den nationella säkerheten, 

öresundsregionen och internationella överenskommelser. Regeringen motiverar 

propositionen utifrån att den nationella säkerheten är i fara och att EU samarbetet inom 

denna situation är bristfälligt och att inte alla medlemsstater vill ta sitt ansvar. Det finns 

en problematik då asylsamarbetet och asylrätten inom EU bygger på att asyl ska sökas i 

första land inom unionen,medan verkligheten är att flyktingar reser vidare från den 

första trygga stad de kommer till inom Schengenområdet. Den europeiska strategin sätts 

ur spel. 

 

Oppositionen lyfter fram Öresundsregionens problematik med till exempel pendlare 

över landgränsen mellan Sverige och Danmark samt hur ID-kontrollerna påverkar 

samhällsekonomiska fenomen. Dock anser de att något måste ske och flera EU 

medlemsstater måste ta sitt ansvar. De lyfter även fram konsekvenserna av det 

lagförslag som debatteras, en eventuell dominoeffekt bland EU länderna som medför en 

ny järnridå. Även lagförslagets konsekvenser för de enskilda asylsökande diskuteras till 

exempel splittring av familjer.   
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3 Analys 

”Att inte säga att det finns en absolut gräns för hur många vi ska ta emot och fastslå på 

förhand är ett uttryck för att vi står upp för en human och solidarisk flyktingpolitik. Men 

när våra myndigheter och kommuner slår larm om att man inte längre klararav ett 

mottagande på den nivå som vi rimligen bör kunna erbjuda, då måste regeringen agera. 

Det är därför vi sitter här för att styra riket”
58

 

 

Citatet kommer ifrån debatten den 17 december 2015 och visar på hur hypotesen, att 

stater agerar realistiskt vid samhälleliga kriser motiveras under flykting krisen i 

Sverige. Att även om Sverige vill agera liberalt och driva en human flyktingpolitik
59

 

måste den nationella säkerheten säkerställas
60

 först. Det vill säga att statens uppgift är 

att säkerhetsställa sin egen existens och att anarki på den internationella nivån och att 

staten inte kan lita på andra. 

  

3.1 Argumentationsanalys 

3.1.1 Proposition 

Regeringens proposition 2015/16:67 och tillika lagförslag motiveras utifrån argument 

som går att härleda till den realistiska teoribildningen. Regeringens förslag till lagtext 

tar upp nationella säkerheten och att detta är en överordnad princip till att ta emot 

asylsökande. Vilket tyder på realismens syn på internationella relationer då detta 

argument kan ses som att staten inte kan förlita sig andra stater utan vid yttre hot måste 

staten vara garant för sin egen existens. Den enda typ av aktör som behandlas är stater, 

överstatliga organ och samarbeten som exempel EU eller FN nämns inte i denna del av 

propositionen. Detta kan ses som en realistisk syn på aktörer vilket förstärks då EU 

borde vara en central aktör utifrån Schengenavtalet, och då de principerna står i 

motsatsförhållanden till propositionens innehåll.  

                                                 
58

 Anförande 52. Anna Johansson (S); Protokoll 2015/16:48 
59

 Normativa liberala värden utifrån analysschemat; sid 12; Detta arbete. 
60

 Realistiska värden utifrån analysschemat; sid 12; Detta arbete. 
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I bakgrunden till propositionen beskrivs läget i världen med flera allvarliga konflikter 

och att antalet människor som söker sig till Sverige är högre än någonsin. I detta kapitel 

är det bara fokus på konflikterna i världen även om detta är vad förväntas och motiveras 

utifrån denna typ av proposition. Visar detta fokus på den realistiska världsbilden, att 

det råder anarki på den internationella arenan. Detta stödjer tanken om att lagen är 

motiverad av realismen. I samma kapitel tar regeringen upp argumentet att EU:s 

asylsamarbete har fallerat, att de flesta asylsökande som kommer till Sverige har 

tidigare passerat EU:s yttre gräns samt andra trygga medlemsstater. Detta skulle stå i 

konflikt med asylsamarbetet i EU som bygger på att flyktingar ska söka asyl i första 

trygga land de anländer till. Även detta argument visar på en realistisk teoribildning då 

institutioner som EU eller FN är mindre viktiga då de inte kan förhindra eller påverka 

staters agerande det visar även på bristerna inom liberalisk teoribildning som sätter stor 

tilltro till denna typ av överenskommelser och sammarbeten.  

 

Liberala värden visas även i propositionen då regeringen tar upp förhållandet mellan 

lagförslaget och EU-rättsliga aspekter och andra internationella åtaganden som Sverige 

har
61

. Regering hävdar att det finns utrymme i till exempel Schengensamarbetet för att 

införa åtgärder för att säkerställa den nationella säkerheten och inre ordningen. 

Liknande argumentation finns gällande EU-rättsliga regelverk där medlemstaterna får 

vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla lag och ordning. Regeringen säger också 

att EU-rätten och andra internationella åtaganden måste respekteras och att lagen inte 

får stå i strid med dessa åtaganden. Detta kan visa på liberalismens idéer om aktörer på 

den internationella nivån, att inte bara stater är ensamma aktörer utan även 

organisationer och företag förekommer. Att regeringen anser att dessa åtaganden måste 

respekteras av nationell lag visar på att det inte är en helt entydig bild att propositionen 

motiveras utifrån realismen utan även har liberala inslag.   
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 Liberala värden enligt analysschema; sid 12; Detta arbete 



  
 

26 

3.1.2 Utskottens betänkande 

Justitieutskottets betänkande redovisar utskottets ställningstagande, vilket påminner om 

regeringens argumentation. Utskottet håller med om att det ansträngda läget kräver 

åtgärder för att Sverige ska kunna ta emot de asylsökande, lagen om ID-kontroller är en 

av dessa åtgärder som behövs enligt utskottet. Justitieutskottet motiverar ID-

kontrollerna med att avsikten är att anpassa de svenska asylreglerna till en miniminivå i 

EU för att flera ska välja att söka asyl i andra EU-länder. Detta kan ses både utifrån ett 

realistiskt synsätt men även ett liberalt. Liberalt synsätt motiveras utifrån att detta är 

förenligt med EU:s asylsamarbetet och visar på att Sverige trots kris fortfarande agerar 

inom samarbetet. 

 

 Utifrån ett realistiskt perspektiv skulle det utrymme som skapats inom EU-rättsliga 

regelverket för att stater ska kunna införa undantag vid hot mot de nationella säkerheter 

eller för att upprätta lag och ordning motiveras utifrån att det är enda möjligheten att få 

stater att skriva under dessa avtal. I förlängningen innebär detta att staterna är de enda 

aktörer som kan anses påverka den internationella nivån. Även fördelningen av 

asylsökande inom Europa eller EU skulle kunna ses som ett försök till en maktbalans 

där Sverige måste se till att de inte är det enda land som står för de kostnader och den 

problematik för staten som migrationsströmmen medför.  

 

Trafikutskottet anför i sitt yttrande att läget är drastiskt och att centrala 

samhällsfunktioner är hotade. Trafikutskottet bifaller regeringen i att det behöver 

åtgärder för att skydda de centrala samhällsfunktionerna och den inre ordningen. 

Utskottet fastslår dock att ID-kontrollerna kommer få konsekvenser speciellt för 

Öresundsregionen och dess arbetspendlare mellan Sverige och Danmark. Dessa 

invändningar är liknande liberalismens kritik mot realismen då denna typ av 

problematik har ingen plats inom realistisk teoribildning, denna typ av mulitnationella 

regioner ses inte som aktörer inom realismen. Trafikutskottet vidareutvecklar sin kritik 

mot lagförslaget då ID-kontrollerna förutom att få konsekvenser för pendlarna, kan få 

konsekvenser för hela Sverige då trafikflödena i regionen kan medföra att transporter 

blir drabbade av till exempel livsmedel och andra förnödenheter för samhället. Denna 

kritik bygger på realistiska värden då den fokuserar på att staten måste vara garant för 

sina transporter av livsmedel, då detta är centralt för den egna överlevnaden.  
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3.1.3 Riksdagsdebatten 

Under riksdagsdebatten den 17 december 2015 motiverar regeringen lagförslaget utifrån 

till största del argument som går att relatera till den realistiska teoribildningen. Morgan 

Johansson (S) Justitie och migrationsminister talar om att Sverige har tagit ett större 

ansvar än någon annan stat i Europa
62

 samtidigt som han säger att EU och Europa 

behöver dela på ansvaret och att inte fungerar om bara ett fåtal länder tar sitt ansvar. 

Morgan Johansson fortsätter att ta upp asylrättens utformande att asylsökande har rätten 

att söka asyl i en trygg stat, dock medför inte detta att den asylsökande har rättigheten 

att välja vilken stat den ska välja.  

 

Denna princip är något som EU:s asylpolitik vilar på enligt Morgan Johansson.
63

 

Schengenområdet och problematiken med den fria rörligheten inom EU fungerar inte då 

medlemstaterna inte upprätthåller reglerna och genomför inre kontroller. Liknande 

argumentation förs av Mats Pertorf (MP) i hans anförande. Dessa argument om EU:s 

misslyckande och delade ansvar borde ses som realistiska, då det Morgan Johansson 

säger är att de påfrestningar mot den enskilda staten är så stora att den inte kan klara sin 

existens utan de negativa konsekvenserna behöver delas på. Vilket kan liknas vid en 

maktbalans med de negativa konsekvenserna. Detta får inte förväxlas med 

interpendensen inom liberalismen då detta mer handlar om ett ömsesidigt beroende 

mellan stater som i sin tur borde innebära att denna typ av frågor hade haft sin lösning i 

att staterna delade ansvaret innan denna typ av lagförslag uppkommer.  Realismen anser 

att stater är de enda aktörerna på den internationella nivån då dessa har den absoluta 

makten och att samarbeten inte kan påverka stater, detta kan liknas med EU:s 

misslyckande inom detta område.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Anförande 57. Morgan Johansson (S); Protokoll 2015/16:48 
63

 Anförande 57. Morgan Johansson (S); Protokoll 2015/16:48 
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Statsrådet Anna Johansson (S) lyfter fram i sina anföranden om statens primära 

uppgifter, att staten har ansvar för de personer som finns i landet och att dessa ska 

kunna skapa ett gott liv
64

 och att staten ska vara garant för dessa personers säkerhet
65

.   

Med det stora antal asylsökande som kom under hösten 2015 innebar att systemen för 

mottagande och välfärd var hårt ansatta och därför kunde inte Sverige ta emot flera 

flyktingar för att fullfölja statens primära uppgift. Även detta argument anknyter till 

realismens uppfattning om staten och dess primära uppgifter om säkerhet och existens
66

. 

 

Den problematik som lyfts mot lagförslaget under debatten är i stort sett grundad i den 

liberala teoribildningen. Detta märks tydligt i debatten om Öresundsregionen, både när 

det gäller pendlarna över gränsen mellan Sverige och Danmark och trafiken och de 

ekonomiska konsekvenserna för regionen. Öresundsregionen bygger till stor del på ett 

mellanstatligt samarbete mellan Sverige och Danmark och många åtgärder görs för att 

förenkla arbetspendling inom regionen, detta kan också ses som en de nivåer som aktör 

vilken liberalismen tar upp inom den internationella arenan
67

.  Om lagen skulle 

motiveras utifrån ett liberalt perspektiv borde pendlarnas behov ha ett större fokus då 

dessa bygger institutionerna underifrån för att skapa det ömsesidiga förhållandet mellan 

stat och medborgare.  

 

Den normativa liberalismen märks i debatten. De flesta av partierna tar upp termer som 

till exempel human asylpolitik, samhällsekonomiska konsekvenser och öppet 

demokratiskt samhälle. I debatten används dessa termer oftast som en form av utopi 

eller mål som kan uppnås av samhället. Det som är intressant är att lagförslaget oftast 

står in konflikt mot dessa normer enligt debattörerna till exempel att partiet vill stå för 

en human asylpolitik men att denna kris kräver en annan typ av åtgärder än vad normen 

tillåter.  
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 Anförande 44. Anna Johansson(S); Protokoll 2015/16:48 
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 Anförande 48. Anna Johansson(S); Protokoll 2015/16:48 
66

 Analysschema; sid 12; Detta arbete 
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 Analysschema; sid 12; Detta arbete 
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I debatten läggs stort fokus på att internationella konventioner inte får brytas utan 

lagförslaget måste vara förenligt med EU-rätten och andra internationella åtaganden 

som Sverige har undertecknat. Liberalismen har en annan syn på aktörer än realismen 

och anser att internationella organisationer har en roll inom den internationella arenan. 

Detta skulle kunna motivera det stora utrymmet som EU och liknande samarbeten har i 

debatten. Regeringen är tydliga med att konstatera att EU har misslyckats inom asyl-

samarbetet dock anser de att EU fortfarande är en aktiv aktör inom området.  

 

3.1.4 Sammanställning 

Regeringen motiverar sitt ställningstagande i frågan om ID-kontroller i huvudsak utifrån 

realistisk teoribildning, då argumentationen är fokuserad på den nationella säkerheten, 

konflikter i världen, statens existens och EU:s misslyckande. Statens existens och 

nationella säkerhet motiveras då statens myndigheter anser att deras resurser inte räcker 

till för att ta emot de asylsökande. Beskrivningen av världsordningen enligt 

propositionen är att det finns ”flera pågående konflikter i omvärden” och att dessa 

konflikter berör oss och vårt samhälle. Den enda aspekten av liberala värden som 

förekommer från regeringen är den internationella rätten och då i sammanhanget att 

Sverige inte får bryta internationella åtaganden och EU-rätten. Regeringens syn på 

aktörer är i stor utsträckning realistisk då den fokuserar på stater och knappt nämner 

internationella samarbeten eller andra aktörer.  

 

Regeringen får stöd från Justitieutskottet och Trafikutskottet, att den ansträngda 

situationen kräver åtgärder. Detta motiverar lagen om ID-kontroller och att anpassa 

svenska asylregler till en minimalnivå i EU. Detta argument kan motiveras både utifrån 

liberalismen och realismen. Liberalismen motiveras utifrån att det är förenligt med 

gällande EU-samarbeten medan realismen kan härledas då EU-rätten har ett utrymme 

för att stater ska kunna införa undantag vid hot mot den nationella säkerheten.  
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Trafikutskottet anser att ID-kontroller behövs för skydda de centrala 

samhällsfunktionerna dock påpekar utskottet att dessa ID-kontroller får stora 

konsekvenser för Öresundsregionen. Denna invändning mot lagförslaget grundas inom 

liberalismen då denna region är mulitnationell och ses som en egen aktör enligt 

trafikutskottet. Trafikutskottet lyfter även fram att ID-kontrollerna kommer få 

konsekvenser för trafikflödet inom regionen, detta medför att transporter av till exempel 

livmedel kommer drabbas, detta kan härledas till realismen utifrån statens ansvar som 

garant för sin egen existens.  

 

I riksdagsdebatten motiverar regerings förespråkare lagförslaget utifrån samma 

ståndpunkter som regeringens proposition. De flesta av dem påpekar att EU har 

misslyckats med asylsamarbetet och att den nationella säkerheten är ansatt och att detta 

motiverar denna typ av åtgärder. Nationella säkerheten motiveras även utifrån statens 

primära uppgifter och vad staten har ansvar för enligt regerings förespråkare, detta 

argument går att härleda till realismen då statens primära uppgift är att försvara sin egen 

existens. Oppositionens kritik mot lagförslaget är bristande, dock går den att härleda i 

huvudsak till liberalismen. I debatten tas Öresundsregionen upp och hur problematiken 

som trafikutskottet belyser. Även hur samhällsekomin påverkas utifrån ID-kontrollerna 

och speciellt i Öresundsregionen. Liberalismen märks även hur politikerna beskriver 

sina partier, detta sker i termer som human asylpolitik, samhällsekonomiska 

konsekvenser och ett öppet demokratiskt samhälle. Vilket visar på den normativa 

liberalismen dock anser samma politiker att krisen kräver en annan typ av åtgärder än 

vad normen tillåter. Oppositionen anser även de att EU-rätten och internationella 

åtaganden som Sverige har undertecknat. 
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4 Slutsatser 

Studien av Sveriges agerande under flyktingkrisen och speciellt när det gäller Lagen om 

särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten i 

landet (2015:1073) skulle undersöka om agerandet var mer motiverat av liberalismen 

eller realismen. Efter att ha analyserat materialet för riksdagens beslut att införa Lagen 

om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre 

säkerheten i landet (2015:1073) visar studien att den teoretiska utgångspunkten som 

kan förklara införandet är realismen. Realismen kan motivera flera av de argument som 

används för beslutet att införa lagen och dessutom förklara varför dessa är centrala i 

debatten. Invändningarna mot lagen är inte entydiga om de är liberalt eller realistiskt 

motiverade då dessa oftast går att motiveras utifrån båda teorierna.  

 

Utifrån aspekten om aktörer på den internationella arenan motiverar lagen även den att 

realismen är dominerade förklaringsmodell för Sveriges agerande. Även om EU skulle 

kunna ses som en aktör inom flyktingkrisen, så anser de flesta politikerna att EU har 

misslyckats i asylsamarbetet och därför krävs den här typen av åtgärder. Vilket medför 

stöd för realismens syn på att internationella samarbeten inte kan påverka staters 

agerande. Lagtexten ger även den stöd för realismen då den inte berör EU utan istället 

använder formuleringen om resande från en annan stat, vilket ger stöd till hypotesen om 

att staters agerar mer realistiskt i kriser. Öresundsregionen är ett undantag då den är 

mulitnationell och berörs hårt av lagen, debatten om Öresundsregionen bryter mönstret 

och är i huvudsak grundad i liberalismen dock anser partierna att dessa frågor är 

underordnad den kris som Sverige står inför. Debatten om Öresundsregionen fokuserar 

på arbetspendlarna samt hur regionen hänger ihop internationellt.  

 

Det går att argumentera att själva lagen är en form av realistisk teori, då lagen syftar på 

att flytta makten från riksdagen till regeringen. Realistisk teoribildning bygger på att 

stater vill centralisera sin makt och dessutom öka denna, vilket kan liknas vid den 

maktförskjutning som sker med lagen. Denna typ av maktförskjutning är ovanlig i 

Sverige där regeringen får ökad egen makt utan att behöva gå till riksdagen. 

Motiveringen för denna maktförskjutning är som tidigare sagt grundat inom realismen 

och förstärkt då lagen förutsätter att det inte går att lita på andra stater utan Sverige 

behöver stärka sin egen makt och se över sin egen existens.  
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Säkerhets-dilemmat kombinerat med det vidgade säkerhetsbegreppet medför att 

drivkraften inom realismen inte behöver ske med militära medel utan kan ske med andra 

verktyg, som till exempel stängda gränser. Detta kan jämföras med hur argumentationen 

om denna lag kommer att medföra att andra stater behöver ta sitt ansvar i asylfrågan. Att 

införa ID-kontroller eller rättare sagt ett ID krav för att komma till Sverige medför att 

asylsökande utan ID handlingar söker sig till andra stater. Detta visar på en annan typ 

maktbalans där de negativa konsekvenserna behöver fördelas mellan olika aktörer. 

Denna typ av negativ maktbalans hanteras inte av den klassiska realismen men har 

samma förutsättningar som en militär maktbalans, i förhållande till liberalismens tanke 

om interpendens motbevisas då flyktingarna eller staterna som de flyr inte har något att 

ge till mottagarländerna. Utifrån ett liberalistiskt synsätt kan man argumentera för att 

flyktingarnas kompetens tillför en resurs för mottagarländerna, det går dock inte att 

fastställa om det innebär ett ömsesidigt förhållande eller bara blir en konsekvens av 

processen. 

 

En intressant tanke som uppkommit under studien är om det finns ett samband mellan 

realismen och ett ökat fokus på realpolitiken. Studien visar på hur den svenska politiken 

har förflyttas mot en realistisk utgångspunkt när det gäller instiftningen av lagen om ID-

kontroller. Under samma period valde Socialdemokraterna gå emot sitt kongress beslut 

gällande erkännande av Västsahara och detta skulle motiveras utifrån realpolitiska 

anledningar.
68

 Realpolitiken har en stark anknytning realismen, då realismen bara 

hanterar makt och dess fördelning medför detta att realismen måste förhålla sig till 

realpolitiken. Denna anknytning kan medföra att demokratin blir underordnad 

realpolitiken på liknande sätt som regeringens beslut att inte erkänna Västsahara då det 

fanns kongressbeslut från socialdemokraterna. Det kan finnas stöd för detta i fallstudien 

som genomförts om Sveriges hantering av flyktingkrisen, under debatten i riksdagen 

säger flera företrädare från riksdagspartierna att det är deras ansvar att leda Sverige. 

Även om realpolitiken måste få influera den svenska politiken måste det finnas en 

balans mellan realpolitiken och demokratin. Bristen på balans medför eventuellt en 

förklaring till det misstroende mot politiker som finns nu. Liberalismen har ett större 

utrymme för demokratin då den tillskriver demokratin speciella positiva egenskaper 

medan realismen inte tillskriver något styrelseskick speciella egenskaper.   
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Security, a new framework for analysis tar inte upp migrationen som en sektor
69

 för det 

vidgade säkerhetsbegreppet, dock borde nog detta tas upp som en sektor då 

folksvandringar oftast har stora inverkningar på samhället. Historiska exempel på detta 

är Hunnernas migration och Romarrikets fall
70

 eller migrationen till Amerika under den 

moderna historien. Däremot tas Sveriges motivering till lagen om ID-kontroller upp i 

boken då den ekonomiska sektorn och samhälls sektorn finns med.  

 

Utifrån den fallstudie som har genomförts av Sveriges införande av ID-kontroller under 

hösten 2015 motiverar en förändring av den teoretiska utgångspunkten för Sveriges 

internationella politik. Regeringen och även flera andra partiers motivering till 

införandet av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller inre säkerheten i landet (2015:1073) har sin teoretiska utgångspunkt i 

realismen mer än i liberalismen. Detta ger stöd för hypotesen att stater agerar realistiskt 

vid samhälleliga kriser, vilket medför att det blir enklare för samhället att förutsäga hur 

det egna samhället eller andra stater agerar i kriser. Dessutom visar detta på vissa 

argument kommer användas vid kriser vilka som annars inte får utrymmen i samhället, 

exempel på detta är Sverigedemokraternas argumentation i riksdagsdebatten den 17 

december. Den ökade realismen inom politiken verkar vara blocköverspridande och inte 

bunden till något specifikt politiskt parti. Debatten har inte så stora partipolitiska 

skillnader utan mer ett allmänt politiskt läge, i det stora hela är politiken överrens om 

motiven till lagen. Det är i sakfrågor och små skillnader som det uppstår skillnader 

mellan partierna dock motiveras dessa invändningar oftast av liberalismen men i 

riksdagsdebatten märks det att dessa invändningar är underordnade det allmänna 

motiven till lagen.   
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 Passim; 1.4.4 Det vidgade säkerhetsbegreppet; sid 9; Detta arbete 
70

 Folkvandringstiden, Wikipedia 
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5 Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att underöka hypotesen om att stater agerar mer utifrån realismen 

under kriser än liberalismen. Då hypotesen är mycket omfattande blev fallstudie utav 

Sveriges hantering av den pågående flyktingkrisen och främst införandet av ID-

kontroller lämplig. Detta utifrån att pröva hypotesen mot den svenska krisen om 

Sveriges agerande var motiverat utifrån realisitiska värden medför detta stöd till 

hypotesen och är agerandet grundat i liberalismen medför detta att hypotesen faller.  

Materialet för underökningen blev propositionen, dess utredning samt debatten i 

kammaren för lagen om ID-kontroller. Detta motiveras då detta är politiska dokument 

som oftast inte har syftet att skapa en allmän opinon utan mer visar på den linje som 

drivs inom politiken, vilket kan ger ett mer grundat svar på hypotsen än vad politikers 

uttalande i massmedia ger. För att kunna pröva hypotesen behövs kontakt punkter 

mellan teori och materialet, efter att studerat teorierna blev synen på aktörer och synen 

på den internationella politiken centrala vilket motiveras både av att dessa områden 

skiljer sig mycket inom de valda teorierna samt att dessa områden märks inom debatten. 

Även detta medför att undersökningen kan pröva hypotesen mer välgrundat.  

 

Materialet ger en tydlig bild av hur politiken motiverar sitt agerande utifrån argument 

som både finns i text och i debatten. Dessa argument kontrolleras sedan utifrån det 

analysschema som visar på hur de olika teorierna skiljer på synen på aktörer samt den 

internationella politiken. I uppsatsens analys redovisas denna agrumentation och hur 

den förhåller sig till teorierna utifrån analysschemat. Materialet undersöks utifrån dess 

utgivare, det vill säga att propositionen analyseras utirfrån sig själv och samma med 

utskottens betänkande och debatten i riksdagen.  

 

Analysen tyder på att argumenten för införandet av lagen om ID-kontroller motiveras 

mycket tydligt av realismen och inte av liberalismen. När det gäller synen på aktörer får 

även den kritik som riktas emot liberalismen stöd då politikerna anser att EU har 

misslyckats med sin politik och att därför behöver Sverige agera med ID-kontroller. 

Kritiken mot lagen är i huvudsak grundad inom liberalismen dock får denna mycket lite 

konsekvenser då alla politiker och utskotten anser att ID-kontrollerna är överordnade 

kritiken. Vilket medför ett stöd för hypotesen att stater agerar mer utifrån realism än 

liberalism i kriser. Detta medför att statsvetenskapen har kommit ett steg längre för att 

kunna förstå och förutse staters agerande i kriser. 
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Undersökningens slutsatser stödjer hypotesen att stater agerar mer utifrån realismen, 

detta motiveras ytterligare av att lagen i sig själv kan ses som en maktförskjutning av 

statens makt från riksdagen till regeringen. Studien visar även på att det finns ett 

samband mellan realismen och realpolitiken, detta medför att demokratin blir 

underordnad realpolitiken till realpolitiken då realismen kräver att staten kan anpassa 

sig till realpolitiken. En intressant aspekt av studien är att det verkar som realismen som 

teoretiskutgångspunkt är blocköverskridande och inte bunden till ett specfikt parti.  

Debatten i riksdagen den 17 december innehåller inga storpolitiska skillnader utan 

beskriver mer ett allmänt politiskt läge, i det stora hela är politiken överrens om motiven 

till lagen. I sakfrågor finns det skillnader mellan partierna, dessa invändningarna 

motiveras oftast utifrån liberalismen men i debatten är dessa invändningar underordnade 

till den allmänna motiven till lagen.
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