
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3TMIGRATION – EN UNIVERSELL 
MÄNSKLIG RÄTTIGHET ELLER EN 

FRÅGA OM STATLIGT 
SJÄLVBESTÄMMANDE? 

En analys av Sveriges regerings syn på migration under 
flyktingkrisen 2015 och 2016 

 
 
 
 
 
 

Sophie Persson & Sofie Wäremalm 
 
 
 
 
 

Handledare: Björn Hammar 
 
Seminariedatum: 2017-06-01 
 
Statskunskap kandidatkurs 
Självständigt arbete 15hp 



Abstract 

Traditionally Sweden has had a liberal migration policy and has been opened to both refugees, 

asylum seekers and labor immigrants. In year 2015 Sweden introduced internal border 

controls to stop the inflow of people by reason of the overloaded asylum system, internal 

borders that earlier had been open for over 60 years. The purpose of this survey is to analyze 

the Swedish governments’ view on migration during the years 2015 and 2016 based on ideas 

about migration as a universal human right and the states self-determination. This is 

interesting because Sweden has had a liberal migration policy, and besides, calls itself for a 

humanitarian superpower. The questions in this survey is first how the relationship look like 

in the governments’ view on migration based on universal human rights and state self-

determination during the refugee crisis 2015 and 2016 and how they express themselves in the 

various government documents. The second question is what ideas are specifically 

emphasized by the government in the view of who the central actor is, the view of state 

borders and the view of who the state should help? The method in this survey is a qualitative 

actor-centered and descriptive idea and ideology analysis where dimensions are used as an 

analysis tool. The material used in the survey is government documents from 2015 and 2016 

consisting government declarations, propositions and debate articles. The result shows that 

both ideas of migration as a universal human right and the state self-determination can be 

found in the Swedish government view on migration during this years. The first idea is most 

prominent in the principal view of what the government wants to do in the migration politics 

and the second idea is most prominent in the documents about how the government actually 

act, such as in law suggestions. In addition, the government’s view is also different between 

the dimensions of the various government documents. 
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1. Inledning 

Flyktingkrisen under 2010-talet definieras som vår tids värsta humanitära kris och en av de 

största utmaningarna under vårt århundrade. Omkring 3,5 miljoner människor är på flykt från 

konflikter och förföljelse i Afrika och mer än 4,5 miljoner människor har flytt från kriget i 

Syrien. Situationen har urartat så pass mycket att flera av Syriens grannländer har stoppat 

flyktingar från att komma in i grannländerna och har till och med skickat tillbaka dem till 

inbördeskriget med tvång. Amnesty som är en organisation som verkar för de mänskliga 

rättigheterna menar att de flyktingar som är mest utsatta ska ha rätt till varaktigt skydd i andra 

stater och ska kunna garanteras grundläggande rättigheter som exempelvis sjukvård och 

utbildning. Världens regeringar måste ta ansvar och verka för att människor inte dör under sin 

flykt för att nå säkerhet. Även FN:s flyktingorgan UNHCR har begärt att fler stater ska 

erbjuda människor på flykt vidarebosättning, vilket allt för få gör som i sin tur leder till att 

människor lämnas åt sitt öde utanför staternas gränser (Amnesty International 2015). 

  

Den internationella migrationen har ändrat karaktär de senaste åren i samband med 

att mängden människor på flykt ökat dramatiskt. I Europa har FN:s konvention från 1951 om 

flyktingar ifrågasatts särskilt, vilket är uppseendeväckande med tanke på att det är platsen för 

konventionens födelse. Att värna om människors mänskliga rättigheter har i många fall ersatts 

av att stater hindrat människor från att söka hjälp innanför deras gränser för att istället värna 

om statens egen säkerhet (Sverige för UNHCR). 

  

Flyktingkrisen under 2010-talet påverkade och förändrade hela Europa då många flyktingar 

sökte sig hit. De liberala värderingarna om alla människors lika värde och rättigheter 

åsidosattes och stängsel och murar avskärmade det europeiska samhället från människor på 

flykt. De människor som lyckades ta sig in i Europa mötte ytterligare hinder och inre 

gränskontroller som införts för att hindra oönskade människor från att ta sig in i de europeiska 

staterna. Sammanlagt sökte 1 321 050 människor asyl i något av EU-länderna under 2015, 

varav 162 877 sökte asyl i Sverige. Det var nästan en fördubbling av antalet asylsökande från 

år 2014. Det högsta antalet asylsökande som Sverige noterat tidigare var under Balkan-kriget 

då man tog emot 84 018 personer på flykt. Den siffran hade passerats redan i oktober 2015 

(Berger 2016). 
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En opinionsundersökning gjord av Novus samma år visar att en majoritet av svenskarna är 

oroliga över hur Sverige ska kunna hantera krisen. 55 % tror inte att Sverige kommer klara av 

att lösa situationen med de flyktingar som redan har tagit sig till Sverige. Endast 4 % av de 

svarande uppger att de inte alls känner oro inför situationen. Samtidigt som en allmän opinion 

om flyktingsituationen tar en större plats i samhället läggs olika förslag fram av 

riksdagspartierna på hur flyktingsituationen ska kunna lösas. Sverigedemokraterna är mest 

hårddragna i frågan och föreslår bland annat i en riksdagsdebatt under hösten 2015 att Sverige 

ska minska asylinvandringen med 95 % (Hambraeus 2015). Partiet får i slutet av 2015 ett 

väljarstöd som uppgår till 22 % och blir i dessa undersökningar därmed Sveriges näst största 

parti (Novus 2015). Förslag om att införa gränskontroller hade Moderaterna och 

Kristdemokraterna tidigare redan lagt fram (Holmberg & Olsson 2015) och flyktingpolitiken 

kom att bli en politisk maktfråga som engagerade hela samhället och de demokratiska 

institutionerna (Möller 2015).  

  

Tidigare värderingar om ett öppet och solidariskt Sverige utmanade även Sveriges regering. I 

september 2015 står statsminister Stefan Löfven i centrala Stockholm och talar om att Sverige 

ska upprätthålla solidaritet med stolthet, hur Sverige ska hjälpa människor som flyr krig och 

att alla länder i EU måste samarbeta. Europa ska inte vara en plats där murar stänger någon 

ute. Det tar inte lång tid innan dessa visioner om ett öppet Sverige och Europa kommer sättas 

på prov. I slutet av oktober 2015 hade Löfven tillsammans med alla riksdagspartier förutom 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om en skärpt 

flyktingpolitik för Sverige (Berger 2015).  

  

Sverige har utan tvekan gått en motsägelsefull tid till mötes. Att värna om asylrätten och 

främja de mänskliga rättigheterna har mött både motstånd och utmaningar i Sverige. Den 

självbild som Sverige har haft som en humanitär stormakt har fått ta en ny form. Inre 

gränskontroller infördes i november 2015 och satte stopp för de flyktingar som försökte ta sig 

in i landet. Regeringen beslutade att stänga gränserna mot Danmark, gränser som innan dess 

varit öppna i över 60 år (Funke 2016). Flyktingkrisen utmanade inte bara Sveriges självbild 

som humanitär stormakt utan också de liberala värderingar om migration och mänskliga 

rättigheter som under lång tid präglat Sveriges migrationspolitik. Hur såg regeringen på 

migration under den här tiden då gränser stängdes för att hålla människor utanför staten? 

Fanns det andra intressen utifrån statens självbestämmande som i vissa fall prioriterades högre 

än de universella mänskliga rättigheterna?  
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1.2 Problemformulering 
Synen på migration som en mänsklig rättighet grundar sig bland annat i liberala värderingar 

om allas lika rättigheter och att människor som flyr från förtryck och förföljelse har rätt att 

söka skydd och få hjälp i ett annat land. Sverige har precis som övriga Europa i hög grad 

blivit påverkad av flyktingkrisen. År 2015 beslutade Sverige om att införa tillfälliga 

gränskontroller på grund av de stora flyktingströmmarna. Migrations- och flyktingpolitiken 

har genomgått ytterligare förändringar som varit en följd av dessa. Med bakgrund av tidigare 

forskning om migration och flyktingkrisen i Europa, Sveriges migrationspolitik och Sveriges 

erfarenhet av flyktingar kommer uppsatsen att fokusera på hur Sveriges regering ser på 

migration under 2015 och 2016 års flyktingkris. Uppsatsens problemformulering bygger 

således på huruvida Sverige med sina liberala värderingar förhåller sig till migration under en 

flyktingkris. Vad som gör Sverige speciellt är att det traditionellt ansetts vara en av de mest 

liberala staterna gällande asylpolitik och har tidigare varit ett öppet land för migration. 

Vidhåller Sveriges regering den tidigare synen på migration med liberala värderingar eller 

tenderar Sveriges regering att frångå dessa i tider av kris? Problemformuleringen leder oss 

fram till frågan om vilka idéer om migration som en universell mänsklig rättighet och stater 

som självbestämmande aktörer som återfinns i regeringens syn på migration. Hur ser detta 

förhållande ut i tider av flyktingkris? 

  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att analysera regeringens syn på migration för att se hur den i 

tider av kris förhåller sig till idén om migration som en universell mänsklig rättighet samt idén 

om staten som självbestämmande i migrationsfrågan. Syftet är att få en bild av hur Sveriges 

regering ser på migration under åren 2015 och 2016 i samband med flyktingkrisen.   

  

1. Hur ser förhållandet ut i regeringens syn på migration utifrån universella mänskliga 

rättigheter och staten som självbestämmande under flyktingkrisen 2015 och 2016? Hur 

tar de sig uttryck i de olika regeringsdokumenten? 

2. Vilka idéer framhålls särskilt av regeringen i synen på vem som är central aktör, synen 

på statsgränser samt synen på vem som ska få leva i och få hjälp av staten? 
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1.4 Disposition 
Kapitel 2 ger en överblick över tidigare forskning om migration och flyktingkrisen i Europa, 

Sveriges migrationspolitik och Sveriges tidigare erfarenhet av flyktingmottagande. I kapitel 3 

presenteras de två teorierna vars idéer kommer att forma de tre olika dimensionerna som 

sedan används som analysverktyg i undersökningen. De tre dimensionerna och deras innebörd 

redogörs även här. I kapitel 4 redogörs undersökningens empiriska material samt materialets 

avgränsningar. Vidare presenteras den metod som kommer att användas i undersökningen 

samt analysverktyget. Här diskuteras vidare styrkor och svagheter med vald metod och 

analysverktyg samt validiteten, reliabiliteten och generaliserbarhet i undersökningen. I kapitel 

5 presenteras resultatet av materialet i tre delar; regeringsförklaringar, propositioner och 

debattartiklar. Analys av resultatet presenteras i kapitel 6 och är uppdelat utifrån de tre 

dimensionerna. I kapitel 7 redogörs slutsatser från undersökningen och i kapitel 8 följer en 

avslutande diskussion samt några övriga reflektioner.  

  

2. Tidigare forskning 

2.1 Migration och flyktingkris i Europa 
Internationell migration innebär rörelsen av människor som lämnar sitt hemland eller 

ursprungsland för att etablera sig antingen permanent eller tillfälligt i ett annat land. Migration 

från ett land till ett annat har varit särskilt styrt av suveräna staters beslut om vem som får 

komma in och vem som får stängas ute (Scribner & Vietti 2013, ss. 22-23). Då det talas om 

internationell migration och dess politiska orsaker och konsekvenser ligger fokus oftast på hur 

migrationen utmanar nationalstaten (Geddes & Scholten 2016, s. 3). Internationell migration 

tydliggörs av statsgränser och hade statsgränser inte existerat hade heller inte internationell 

migration funnits. Internationell migration hänger ihop med funktioner av global politik, 

speciellt vad gäller ojämlikheten mellan fattiga och rika länder samt effekterna av politiskt 

förtryck och konflikter (ibid., s. 5). Regeringar försöker ofta planera, reglera och kontrollera 

den internationella migrationen men för att kunna göra det krävs det att migrationen är 

någorlunda förutsägbar. Ofta blir migrationspolitik något som sammansätts reaktivt för att 

handskas med migrationens påtryckningar och utmaningar, vilket 2010-talets flyktingkris är 

ett exempel på (ibid., s. 7). Flyktingkrisen under det senare 2010-talet förändrade hela Europa 

och det europeiska samarbetet. De statsgränser som tidigare varit öppna för EU-medborgare 

att tillträda återinfördes genom att gränskontroller upprättades igen. Insatserna gjordes för att 

kontrollera och förhindra rörelsen av flyktingarna (ibid., s. 5). Flyktingkrisen öppnade mångas 
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ögon för den tragiska effekt av konflikter och ekonomiska orättvisor som lett till den stora 

internationella migrationen där Syrien, Irak, Eritrea och Afghanistan har varit länder varifrån 

flest människor flytt. För andra har flyktingkrisen inneburit en större ansträngning för att 

säkra EU:s gränser från det som anses vara okontrollerbara flöden och hot mot säkerheten. I 

september 2015 kom EU:s medlemsländer överens om att fördela 160 000 asylsökande från 

Grekland, Ungern och Italien vilket medförde spänningar inom EU och några länder motsatte 

sig förslaget, men blev nedröstade av andra medlemsstater. Schengen-samarbetet med passfria 

resor inom EU började granskas och kontrolleras noga. Ungern började bygga stängsel mot 

Serbien och Kroatien 2015 och Grekland gjorde detsamma mot Turkiet redan under 2012 för 

att förhindra migranter att fortsätta sin resa genom Europa. Tyskland, Frankrike och Sverige 

införde även tillfälliga inre gränskontroller för att försöka kontrollera strömmarna av 

flyktingar och migranter (ibid., ss. 1-2).  

  

2.2 Sveriges migrationspolitik 
Sveriges migrationspolitik ingår i den Skandinaviska migrationspolitiska modellen 

tillsammans med Danmark och Norge. Länderna har historiskt sett skilt sig i sin 

migrationspolitik från övriga europeiska länder och i början av 1980-talet beskrevs de alla 

som liberala och öppna. Sedan dess har ländernas migrationspolitik genomgått förändringar 

och utformats på olika sätt. Sverige har dock fortfarande en liberal migrationspolitik medan 

Danmark däremot har gått en mer restriktiv väg. I ett EU-perspektiv har Sverige den mest 

liberala asylpolitiken (Gudbrandsen 2013, ss. 135-136) och har traditionellt sett varit öppet för 

arbetskraftsinvandring, asylsökande och flyktingar (Geddes & Scholten 2016, s. 125). 

Sveriges öppna migrationspolitik började dock begränsas i större utsträckning under 1980-

talet då invandringen började öka till Sverige. De första restriktionerna och den nya 

utlänningslagen kom till år 1988. Det kontroversiella Lucia-avtalet, som innebar en 

åtstramning av asylreglerna där enbart de flyktingar som uppfyllde kraven enligt FN:s 

flyktingkonvention om särskilda skyddsbehov skulle få politisk asyl, kom till år 1989 

(Gudbrandsen 2013, s. 139). Sverige har sedan dess haft en varierad flyktingpolitik och har 

tidvis varit mer restriktiv, men överlag har den varit liberal eller neutral (ibid., s. 139, ss. 149-

150).  
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2.3 Sveriges erfarenhet av flyktingar och rollen som humanitär stormakt 
Sverige har tidigare erfarit att många människor sökt sig till landet på grund av krig och 

konflikter. I början av 1990-talet ökade antalet asylsökande till Sverige kraftigt och år 1992 

tog Sverige emot cirka 84 000 människor. De flesta kom från forna Jugoslavien. 1993 

beviljade Sveriges center- och höger-styrda regering permanenta uppehållstillstånd till 

flyktingar från Bosnien. De som fick permanenta uppehållstillstånd var dock de som redan 

befann sig i Sverige. Samtidigt infördes nya visumkrav för nyanlända som gjorde det avsevärt 

mycket svårare för människor från Bosnien att ta sig till Sverige. Undersökningar har visat att 

de nya visumkravet i princip gjorde det omöjligt att ta sig till Sverige vilket medförde att 

flyktingströmmarna avtog nästan helt. Det gav på så sätt en missvisande bild av Sverige som 

öppet och inkluderande, eftersom att människor inte hade samma möjlighet att ta sig till 

Sverige för att få uppehållstillstånd (Geddes & Scholten 2016, ss. 132-133).  

  

Sveriges migrationspolitik har, trots att den anses liberal, blivit mer restriktiv med åren vilket 

EU:s migrationslagstiftning varit en orsak till (Gudbrandsen 2013, s. 140). Sverige har dock 

alltid sett sig själv som en humanitär stormakt som ska hjälpa de som flyr från 

konfliktdrabbade områden och förföljelser (Geddes & Scholten 2016, ss. 126-127). 

Lagstiftare i Sverige har bland annat fastställt att den svenska asylpolitiken ska vara mer 

liberal än minimum-standarden som finns internationellt (Gudbrandsen 2013, s. 141). Det är 

främst Sveriges hantering av flyktingar som har gett landet titeln som humanitär stormakt. 

2014 hade Sverige det högsta antalet asylsökande i proportion till medborgarantalet i hela EU 

(Geddes & Scholten 2016, ss. 131-132). En förklaring till Sveriges stora inkludering av 

människor bygger bland annat på Sverige som välfärdsstat. Välfärdsstaten har en mycket 

central roll i Sveriges identitet som stat och nation. Den karaktäriseras av att alla juridiska 

personer har rätt till fullständig tillgång av sociala rättigheter och välfärd, vare sig de är 

medborgare eller inte. Denna universella rätt för alla invånare och inte bara för de som är i 

behov av dem främjar möjligheten för alla att uppfylla en anständig levnadsstandard. Det är 

en form av avgränsad universalism eftersom att dessa fördelar bara sträcker sig inom statens 

territorium men inkluderar alla inom det. Det är den som befinner sig i Sverige som på så sätt 

har rätt att ta del av Sveriges välfärd (ibid., s. 127).  
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3. Teori  

I uppsatsen redogörs två teorier varav den ena bygger på idéer om migration som en 

universell mänsklig rättighet och den andra på idéer om stater som självbestämmande i synen 

på migration. I respektive teori tas de olika idéerna upp i olika delar där teorierna förklaras 

och vidare utgör olika dimensioner som sedan ger ett analysverktyg till undersökningen.  

  

3.1 Idén om universella mänskliga rättigheter och migration  

människan som central aktör, öppna statsgränser och allas rätt att leva och få hjälp 

i staten 
Migration är en universell mänsklig rättighet som gäller alla människor då alla har lika värde 

och samma fri- och rättigheter. Alla människor har därför rätt att få hjälp i en annan stat om 

de mänskliga rättigheterna kränks, alla människor ska ha lika rättigheter att leva ett värdigt liv 

och alla människor ska ha rätt att utöva sina fri- och rättigheter överallt. Detta innebär att alla 

har en mänsklig rättighet att migrera vilket gör att människan som aktör står över staten, att 

statsgränser får tillträdas av alla samt att alla har rätt att leva och få hjälp i en annan stat om så 

krävs eftersom att alla har samma mänskliga rättigheter.  

  

3.1.1 Människan, de mänskliga rättigheterna och hjälp för den i nöd 

Mänskliga rättigheter var för första gången uttryckligen formulerade av europeiska liberaler 

under 1600- och 1700-talet (Donnelly 2013, s. 473). De mänskliga rättigheterna omfattar alla 

oavsett kultur, land och sammanhang och är universella. Alla är födda lika i värde, är fria och 

har samma rättigheter (Svenska FN-förbundet 2008, s. 1). Liberalismen skyddar värderingar 

om ordning, rättvisa, frihet och tolerans. Liberala värderingar har präglat och format politiska 

institutioner i Europa där nationella och internationella institutioner också ska värna om och 

sprida dessa (Dunne 2013, ss. 114-115). Brian Barry (1996) menar vidare att huvudidén inom 

liberalismen är att skapa en uppsättning av rättigheter som alla människor är lika inför, och 

under de senaste 200 åren har västerländska stater också formats i samklang med 

föreskrifterna om denna likabehandling. Hollifield (1992) och Ruggie (1983) menar även att 

den inbyggda liberalismen i efterkrigstidens internationella ordning har hjälpt till att öppna 

upp sociala och politiska utrymmen för migranter och deras anhöriga i europeiska stater då 

det finns domstolar och lagar som skyddar deras rättigheter till familjeliv som gäller för både 

medborgare och icke-medborgare. Detta ger en bild av en politik där migranter ska inkluderas 

baserat på universell etik om inkludering som åsidosätter samhällelig eller nationell etik om 
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stängda gränser (Geddes & Scholten 2016, s. 12). Exempel på sådana universella normer 

finns i FN:s bestämmelser om mänskliga rättigheter som FN:s medlemsländer, bland annat 

Sverige, åtagit sig att respektera, efterleva och säkerställa (Svenska FN-förbundet 2008, ss. 1-

2). Bestämmelser om just flyktingar återfinns i artikel 14 i de mänskliga rättigheterna som 

innebär att “var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse” 

(ibid., s. 5). En flykting är enligt FN:s definition en människa som har en välgrundad fruktan 

för att bli utsatt för förföljelse på grund av nationalitet, ras, politiska eller religiösa 

uppfattningar eller på grund av att man tillhör en viss samhällsgrupp och därför lämnat sitt 

hemland. Personen känner en sådan fruktan att ett återvändande till sitt hemland inte är 

möjligt (Kukathas 2016, s. 255). Rätten att åtnjuta och söka asyl för den i nöd är utifrån FN:s 

bestämmelser en mänsklig rättighet. Alla ska ha rätt till hjälp vid dessa omständigheter för att 

kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna.  

  

3.1.2 Rätten att flytta till och leva ett värdigt liv i en annan stat - öppna 

statsgränser och rätten till bosättning i en annan stat 
Enligt Joseph Carens förhindras och inskränks allas jämlikhet av statligt upprättade gränser 

(Carens 2014, s. 540). Att migration är en universell mänsklig rättighet bygger på argument 

om en mänsklig moralisk jämlikhet och att vi lever i en mycket orättvis värld. Att vara född i 

en demokratisk väststat kan jämföras med att vara född in i adeln i det medeltida feodala 

samhället. Människor ärver alltså sin status vilket i det här fallet ger bra förutsättningar i livet. 

På samma sätt som man idag föds i ett fattigt land föddes man under medeltiden in i de fattiga 

bondekasten. Detta är ett orättvist livslotteri och på samma sätt som systemet reformerades i 

slutet av medeltiden borde dagens system ändras som är byggt på medborgares olika 

förutsättningar i livet vilket avgörs av var man är född. Den här moraliska jämlikheten bygger 

på rörelsefriheten som är en grundläggande frihet för alla människor. Den ska även gälla 

mellan stater vilket skulle leda till att man har möjlighet att ta sig dit man behöver för att leva 

ett anständigt liv. Stater ska inte kunna begränsa denna frihet utan rimliga anledningar. För att 

alla ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter ska det vara fritt att förflytta sig mellan 

statsgränser så länge det inte hotar andra människors grundläggande fri- och rättigheter. Att 

införa gränskontroller och att stänga ute människor som inte hotar statens ursprungliga 

medborgares mänskliga rättigheter är således inte moraliskt rätt. Statsgränser hindrar 

människor att leva värdiga liv både ekonomiskt, politiskt och i enlighet med mänskliga 

rättigheter (ibid., ss. 556-557).  
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På samma sätt menar Kieran Oberman att restriktioner inom migration begränsar människors 

frihet och därför har alla människor en rättighet att migrera till andra stater. Människor har 

grundläggande intressen av att göra personliga val och att engagera sig politiskt utan att dessa 

personliga och politiska möjligheter ska kunna begränsas inom statens gränser. Dessa 

intressen bygger på och skyddas av andra mänskliga rättigheter såsom rörelsefriheten, 

föreningsfriheten och frihet till valfri sysselsättning. Restriktioner av migration hindrar 

människor från att till fullo ta del av och åtnjuta dessa rättigheter och därför är även rätten att 

migrera en universell mänsklig rättighet (Oberman 2016, s. 32).  

  

Idén om migration som universell mänsklig rättighet handlar egentligen inte om en 

efterfrågan av öppna statsgränser utan om en efterfrågan av grundläggande fri- och rättigheter 

som att exempelvis flytta, umgås, tala, arbeta och gifta sig. Dessa fri- och rättigheter ska gälla 

både inom och mellan statsgränser. Restriktioner inom migration ska inte skapa undantag från 

en sfär av mänskliga fri- och rättigheter som alla ska ha möjlighet att ta del av. På grund av 

detta måste statsgränser få överträdas av alla människor och därför vara öppna (ibid., s. 33). 

Restriktioner av migration utgör ett hinder för de grundläggande friheterna och mellan inrikes 

medborgare och utlandsfödda och det hindrar alltså människors rätt att ta del av sina fri- och 

rättigheter överallt (ibid., s. 38).  

 

Det finns ett personligt intresse av att röra sig fritt samt att ha möjlighet till att göra olika 

livsval. Det är detta som ger människors liv en mening och ett syfte såsom vänner, familj, 

föreningar och gemenskaper, att kunna uttrycka sig, utöva religion, arbeta och ingå äktenskap. 

Skulle rörelsefriheten mellan stater begränsas skulle även dessa alternativ begränsas och 

endast kunna utövas inom staten. Om en stat skulle förbjuda en individ att förflytta sig till en 

annan del av staten skulle den personen vara exkluderad från allt som finns inom den delen. 

Individen skulle då inte kunna besöka sin familj eller vänner, gå med i ett religiöst samfund, 

uttrycka sina åsikter, söka arbete eller hitta en kärlekspartner inom det området. Dessa 

intressen hos människor finns även mellan stater, och på samma sätt som en stat inte kan 

rättfärdiga begränsningar inom staten kan man heller inte rättfärdiga det mellan stater (ibid., 

ss. 35-36). Även Phillip Cole menar att stater inte har rätt att stänga ute migranter och att 

sedan hänvisa ett sådant agerande till statligt självbestämmande. Individens rätt till 

rörelsefrihet över statsgränserna väger tyngre än statens argument om exempelvis statens rätt 

till och tillämpning av föreningsfriheten vilket behandlas i nästa teoridel. En stat har inte rätt 
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att inskränka eller kränka någon av de mänskliga rättigheterna för att sedan rättfärdiga detta 

enbart med sitt statliga självbestämmande. Därför kan inte heller rörelsefriheten mellan stater 

begränsas av argument om statligt självbestämmande enligt dessa forskare eftersom att 

migration är en mänsklig rättighet (Wellman 2016, ss. 86-87).   

  

3.1.3 Begränsningar sker på samma sätt som med andra fri- och rättigheter 

Migration är ingen absolut rättighet och ibland kan moraliska överväganden behöva göras mot 

andra mänskliga rättigheter. I sådana fall kan en mänsklig rättighet inskränkas eller begränsas 

rättfärdigt (Oberman 2016, s. 34). Oberman grundar sina argument på att jämföra graden av 

andra grundläggande fri- och rättigheter. Rätten att migrera ska alltså ha samma 

förutsättningar som rörelsefrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet och liknande eftersom att 

samma mänskliga intressen ligger bakom dessa. Dessa mänskliga rättigheter kan bara 

begränsas under särskilda omständigheter. Exempelvis kan inskränkningar av yttrandefriheten 

rättfärdigas för att motverka upplopp i en politisk protest genom att förbjuda en sådan (ibid., 

s. 46). Samma villkor om inskränkning ska gälla för migration vilken endast kan begränsas 

rättfärdigt under särskilda omständigheter. Restriktioner inom migration kan i det här fallet 

endast införas under extrema förhållanden då migration hotar sociala kostnader som inte kan 

hindras på något annat sätt och skapar allvarliga situationer för staten och dess medborgare. 

Utanför dessa förhållanden kan inte restriktioner för migration rättfärdigas (ibid., s. 33).  

  

3.1.4 Dimensioner utifrån idén om migration som universell mänsklig rättighet 

Människan som central aktör: Människan har mänskliga rättigheter som är universella och 

ska gälla överallt. Universella mänskliga rättigheter sträcker sig över statsgränser och står 

över statens självbestämmande eftersom att de gäller alla människor i hela världen.  

Öppna statsgränser: Alla har en universell mänsklig rättighet att migrera och får därför 

tillträda alla statsgränser. Statsgränser kan inte hindra människors mänskliga rättigheter. 

Begränsningar kan dock rättfärdigas i vissa undantag.  

Rätten att leva och få hjälp i en annan stat: De mänskliga rättigheterna är universella och 

gäller alla. Kränks de i en stat har man rätt att få hjälp och åtnjuta de mänskliga rättigheterna i 

en annan stat. Alla människor har även rätt att bosätta sig i en annan stat för att kunna leva ett 

värdefullt liv där. Även här kan begränsningar rättfärdigas i vissa undantag. 
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3.2 Idén om statens självbestämmande och migration 

staten som central aktör, rätten att kontrollera och stänga statsgränser samt att 

exkludera människor  
Stater är suveräna aktörer och har rätt att bestämma över sitt territorium. I idén om staten som 

självbestämmande står staten över migration som en universell mänsklig rättighet. Vad som 

gör statens kontroll av migration legitim är dels det demokratiska självbestämmandet, dels 

den totala befolkningsmängden samt att människors rätt till fri rörlighet inte gäller mellan 

stater. Staten har rätt att exkludera människor vilket grundar sig i idén om statens 

föreningsfrihet. Slutligen kan staten rättfärdiga exkludering av migranter eftersom 

exkluderingen inte ses som ett tvång.  

  

3.2.1 Staten som central aktör 

Staters suveränitet definierar staten som högsta auktoritet vilket innebär att staten har 

ensamrätt att reglera och bestämma över sitt territorium (Donnelly 2014, ss. 225–226). Ur 

realistiska perspektiv på internationell politik ses stater som suveräna och självbestämmande 

aktörer och kan användas för att förklara transnationella fenomen som exempelvis 

internationell handel, integration och migration. Statens förhållande till migration är enligt 

realismens antagande att den agerar efter nationens intresse och att migration därför 

kontrolleras av staten. Ett nationellt intresse skulle exempelvis kunna vara att staten vill 

begränsa befolkningsmängden, reglera tillförseln av och efterfrågan på arbetsmarknaden eller 

att upprätthålla den kulturella eller etniska balansen i samhället (Cornelius et al. 1995, s. 28).  

  

David Miller är kritisk till migration som en universell mänsklig rättighet. En förutsättning för 

suveräna stater är att de själva styr över sitt territorium (Miller 2016b, s. 58). Om migration 

vore en mänsklig rättighet, vilket skulle innebära att alla människor har rätt att tillträda alla 

stater och vara där på obestämd tid, skulle det beröva staters rätt att kontrollera sitt eget 

territorium (Miller 2016a, s. 12). Stater är självbestämmande och har rätt att stänga ute 

människor vilket gör att det inte råder en mänsklig rättighet att migrera då ett sådant agerande 

skulle vara oacceptabelt (ibid., s. 11). Det ingår alltså i statens självbestämmande att 

kontrollera vem som ska ges tillträde och vem som får stanna i staten. Okontrollerad 

migration uppfattas som en attack mot statssuveräniteten och ifrågasätter statens förmåga att 

utöva kontroll över sitt eget territorium (Scribner & Vietti 2013, ss. 22-23).  
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3.2.2 Statens rätt att kontrollera och stänga statsgränser 

Det finns flera argument om vad som gör statens kontroll av migration legitim. Miller 

argumenterar för tre av dessa (Miller 2016b, s. 56). Det demokratiska självbestämmandet är 

det första och innebär att folket, demos, själva styr politiken och det samhälle som de är en del 

av vilket inkluderar kontroll av migration. Hur många och vilka som ska få tillträde har 

betydelse för staten och dess invånare och därför är graden av invandring upp till 

medborgarna i staten att bestämma om (ibid., s. 62). Argumentet bygger också på att de fall 

där migration leder till kulturella skillnader i ett politiskt samhälle bidrar till mindre tilltro 

mellan människor och till politiska institutioner vilket i sin tur påverkar funktionerna av dessa 

institutioner. Kultur syftar här till de grundläggande kulturella värderingar som formar och 

bygger upp samhället och dess institutioner (ibid., s. 64). När det saknas tillit till de politiska 

institutionerna skapas konflikter mellan grupper i samhället och för att motverka detta 

behöver staten kontrollera migrationen. Ytterligare en anledning att kontrollera migrationen 

och att försvarar statens kontroll av statsgränser är den totala befolkningsmängden som ses 

som ett nationellt intresse som också bör beslutas demokratiskt av medborgare i staten. 

Befolkningsmängden är också en internationell fråga då den globala befolkningsökningen 

enbart kan bromsas genom att stater själva tar sitt ansvar kopplat till internationella 

överenskommelser. Om stater ska kunna bromsa sin egen befolkningsökning blir öppna 

statsgränser ohållbara eftersom att staten inte kan begränsa barnafödseln bland befolkningen 

samtidigt som de släpper in fler människor utifrån (ibid., ss. 65-66). Det går heller inte att 

jämföra rörelsefriheten inom en stat med rörelsefriheten mellan stater. Människor kan inte 

tillskrivas samma rätt till fri rörlighet mellan stater eftersom att det kan jämföras med att 

tillträda en privat egendom som endast de som äger egendomen har tillträde till. Människor 

som är medborgare i en stat är på samma sätt ägare av den och har tillträde till den, medan 

utomstående inte har den rättigheten (ibid., s. 53). Fri rörlighet gäller heller inte mellan stater 

på samma sätt som det gör inom stater eftersom andra spelregler råder på en nationell nivå 

jämfört med en internationell nivå. Hög invandring till en stat innebär till exempel större 

kostnader för den staten än vad den fria rörligheten inom en stat gör (ibid., s. 54).  

  

Utöver de hittills nämnda argumenten om det demokratiska självbestämmandet, den totala 

befolkningsmängden samt att rätten till fri rörlighet inte gäller mellan stater är gränskontroller 

även legitima när det handlar om statens inre säkerhet. En legitim suverän stat ska bemöta 

vissa villkor, bland annat att upprätthålla en samhällelig ordning och säkerhet inom staten, 

samt ett omfattande skydd av de mänskliga rättigheterna för statens medborgare (ibid., s. 59). 
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Liberala stater som ska värna om grundläggande fri- och rättigheter för sina egna medborgare 

kan ställas inför det enda valet att kontrollera statsgränser för att undvika att oönskad 

invandring ska ha för stor påverkan på de egna medborgarnas rättigheter (ibid., s. 55). 

Dessutom syftar rätten till fri rörlighet inom en stat till att grupper och minoriteter i samhället 

inte ska kunna diskrimineras eller missgynnas. En stat som kontrollerar sina statsgränser riktar 

sig inte till en särskild grupp eller minoritet vilket inte hotar att en sådan ska diskrimineras 

eller missgynnas genom att stänga ute dessa, eftersom att alla stängs ute (ibid., s. 56). 

  

3.2.3 Statssuveränitet och exkludering av migranter 

Christopher Heath Wellman argumenterar för att stater kan rättfärdiga exkludering av 

migranter och bygger också på argument om statens självbestämmande. I statens 

självbestämmande är föreningsfriheten en väsentlig komponent. Föreningsfriheten innebär att 

statens medborgare har rätt att förena sig med andra genom organisationer och föreningar 

samt friheten att även avstå från detta (Wellman 2016, s. 83). Föreningsfriheten för staten 

innebär vidare att staten själv bestämmer vem den ska förena sig med. Vem den förenar sig 

med påverkar också statens utformning (ibid., s. 84). Idén om statens föreningsfrihet kan 

liknas vid individens rätt att avstå från att gifta sig med någon då samma princip gäller för 

medborgarna i en stat då de har rätt att ge eller neka medlemskap till en migrant (ibid., s. 81). 

Tillströmningar av migranter kommer ständigt att påverka en stats kultur, ekonomiska 

funktioner och hur det politiska systemet fungerar. Statens medborgare har ett intresse i 

statens ekonomi, kultur och politisk planering. På grund av detta påverkas efterfrågan på fler 

eller färre migranter bland medborgarna som ger en språklig, kulturell, ekonomisk eller 

politisk prägel på staten. Statens migrationspolitik påverkar vem som får vara med och forma 

landets framtid och är ett politikområde som medborgare bryr sig särskilt om (ibid., s. 83). 

  

Statens exkludering av människor går dessutom att rättfärdiga genom att säga att det inte är ett 

tvång till någonting (Miller 2016b, s. 73). Det går att skilja mellan exkludering och tvång då 

exkludering innebär att staten förhindrar att individen ska få tillträde till staten samt att tvång 

innebär att staten tvingar individen till en handling. Om man exempelvis exkluderar en annan 

människa tillträde till sitt eget hem så kvarstår fortfarande flera andra alternativ dit den 

personen kan vända sig. Att förhindra en individ från att komma in i en stat går därför att 

rättfärdiga till skillnad från en situation där en stat tvingar en individ att återvända till ett 

annat land mot den personens vilja (ibid., s. 74). Migration är ingen mänsklig rättigheter, men 

under omständigheter där människor som försöker få tillträde till en stat inte släpps in finns 
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det däremot skäl för staten att noggrant överväga vilka anledningar som en person har för att 

få tillträde innan den exkluderas (ibid., s. 76). Vad gäller statens gränskontroller men också 

ansvaret för de människor som flyr från förtryck och förföljelse ställs stater inför ett dilemma. 

Miller förklarar detta genom att det å ena sidan handlar om flyktingar som riskerar sitt liv på 

grund av förföljelse samt att det å andra sidan handlar om ett avgränsat politiskt samhälle som 

ska upprätthålla demokrati och uppnå ett minimum av social rättvisa men som behöver stänga 

ute flyktingar för att klara av det (ibid., ss. 92-93). 

  

3.2.4 Dimensioner utifrån staters självbestämmande och migration 

Staten som central aktör: Stater är självbestämmande och styr själva över sitt territorium. 

En universell mänsklig rättighet till migration finns inte då staten som aktör står över 

människan. 

Statsgränser får kontrolleras och stängas: Statssuveränitet ger staten rättighet att 

kontrollera och stänga sina statsgränser. Skäl till varför staten kontrollerar och stänger 

statsgränser är det demokratiska självbestämmandet, total befolkningsmängd, upprätthållande 

av ordning och säkerhet samt att förse medborgarnas säkerhet. Mellan stater finns det ingen 

mänsklig rättighet till rörelsefrihet. 

Staten har skäl till att exkludera människor: Staten har rätt att exkludera vem den vill samt 

att släppa in vem den vill enligt argument om föreningsfriheten. Exkludering är inget som 

tvingar individen till något. 

  

4. Metod 

4.1 Empiriskt material och avgränsningar 
Det empiriska materialet i uppsatsen utgörs av Sveriges regeringsförklaringar, propositioner 

och debattinlägg från år 2015 och 2016 som berör migration och asyl. Regeringsförklaringar 

är statsministerns tal vid öppnandet av riksmötet som görs årligen inför riksdagen 

(Regeringskansliet 2015). Regeringsförklaringen visar vilka mål som regeringen har med den 

politik de bedriver vilket i vårt fall blir migrationspolitiken i tider av flyktingkris. 

Propositionerna är regeringens förslag till riksdagen och kan vara ett nytt lagförslag eller 

ändring av en befintlig lag (ibid., 2015). Propositioner ger en god insikt i hur regeringen ser 

på en politisk fråga eller område och vad avsikten med förslaget är, i det här fallet i synen på 

migration. Uppsatsens empiriska material utgörs även av regeringens debattartiklar som berör 

området. Debattartiklarna är skrivna av statsråd och handlar om de politiska målsättningarna 
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och den förda politiken inom migrations- och asylområdet (ibid., 2015). Syftet med att 

analysera debattartiklar är att undersöka vad regeringen ytterligare framhåller i synen på 

migration och hur de bedriver migrationspolitiken.  

  

Materialet har avgränsats till regeringens dokument inom området migration och asyl. Av de 

tio propositioner som finns under åren 2015 och 2016 som berör området har materialet 

avgränsats till sex av dessa, då de resterande fyra inte berör synen på migration utifrån central 

aktör, statsgränser eller rätten till att leva och få hjälp i Sverige. Samma sak gäller för de 

debattartiklar som är publicerade inom området men inte har tagits med i undersökningen.  

  

Allt material har avgränsats till regeringens dokument och omfattar inte riksdagens dokument 

där enskilda regeringspolitiker uttalar sig inom området i riksdagen med undantag för 

regeringsförklaringarna som framförts i riksdagen. Allt empiriskt material har istället samlats 

in från regeringens hemsida. Eftersom regeringsdokument är regeringens offentliga 

handlingar som granskas offentligt anses materialet vara tillförlitligt. Debattartiklarna är 

skrivna av statsråd och är publicerade i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och finns 

även på regeringens hemsida. Debattartikel 3 är dock även undertecknad representanter från 

Alliansen men har tagits med i materialet eftersom den också är undertecknad av justitie- och 

migrationsministern. Vi har valt att inhämta material från åren 2015 och 2016 som är 

relevanta för vår undersökning och som kan kopplas till teorier om universella mänskliga 

rättigheter samt stater som självbestämmande. Exempel på en proposition som inte tagits med 

i undersökningen är “Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända” som handlar om 

Sveriges kommuner inom flyktingområdet. Anledningen till att propositionen inte analyserats 

är för att den inte berör det område som vi anser kan kopplas till dimensionerna utifrån 

teorierna då fokus ligger på hur Sveriges kommuner ska dela ansvar. Avgränsningen har även 

gjorts till åren 2015 och 2016 med anledning av att Sverige i hög grad påverkades av 

flyktingkrisen dessa då samt att det skedde förändringar i migrationspolitiken under den här 

tiden.  

  

4.2 Analysmetod och tillvägagångssätt 
Metoden som kommer att användas är en kvalitativ idé- och ideologianalys då 

undersökningens huvudsakliga fokus är de idéer som återfinns i regerings syn på migration. I 

en idé- och ideologianalys kan undersökningen göras av förekomsten av ideologier eller idéer 
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i texter som till exempel policymaterial hos organisationer, olika utredningar, viktiga 

samhällsdebatter eller partiprogram. I idé- och ideologianalyser ligger fokus på 

innebördsaspekten (Bergström & Boréus 2012, ss. 24-25) och kan användas inom olika 

akademiska ämnen. Traditionellt används begreppet idéanalys inom svensk statsvetenskap 

vilket innebär att analysobjektet är politiska ideologier eller rekonstruktionen av 

förekommande idéer i en debatt eller en speciell fråga (ibid., s. 145). En idéanalys kan göras 

på olika sätt utifrån olika vetenskapsteoretiska traditioner. Använder man sig av en löst hållen 

analysmodell ger det en större plats för tolkning medan idealtyper eller mer specificerade 

dimensioner mer kan liknas vid en verktygslåda hos exempelvis en innehållsanalys (ibid., s. 

145).  

  

I den här idéanalysen tas det hänsyn till en aktör som framför ett politiskt budskap, vilket gör 

det till en aktörscentrerad idéanalys. En aktörscentrerad idéanalys syftar till att klargöra hur en 

specifik aktör hanterar en fråga eller ett problemområde. Fördelen med att använda en 

aktörscentrerad idéanalys är att det skapar en rikare och mer levande bild av hur aktören ser 

på en specifik fråga och det som ska undersökas. Det kan också vara av intresse att redogöra 

för vem eller vilka det är som framför argument utöver att endast förklara argumenten 

(Beckman 2005, ss. 17-18). Den här undersökningen syftar till att undersöka regeringens syn 

på migration under flyktingkrisen 2015-2016 och därför används en aktörscentrerad idéanalys 

då det är just synen hos regeringen som aktör som ska analyseras. Det går att kombinera 

aktör, sakområde och idé (Bergström & Boréus 2012, s. 146) vilket kommer att göras i den 

här analysen vars syfte är att undersöka just regeringens syn på migration utifrån idéer om 

universella mänskliga rättigheter samt staten som självbestämmande. Idéanalysen som 

använts i den här studien har därför även ett beskrivande syfte då det är förekomsten av idéer i 

ett politikområde som ska analyseras, vilket i det här fallet är migrationspolitiken (ibid., s. 

146). Vid en beskrivande idéanalys vill forskaren uppnå mer än att bara återge innehållet i 

exempelvis ett politiskt budskap. För att beskrivningen ska ha något värde som är 

vetenskapligt måste den tillföra något vilket innebär att man som forskare behöver dra 

slutsatser från materialet. Forskaren ska genom analysen säga något om textens budskap som 

den inte säger själv och som inte redan är uppenbart (Beckman 2005, s. 50). Tolkningar och 

slutsatser av undersökningen redogörs i kapitel 6 och 7. 
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4.3 Analysverktyg 
Analysverktyget som används för studien är dimensioner. Dimensioner kan utformas i syfte 

att urskilja olika påståenden eller att urskilja olika definitioner av ett påstående (ibid., s. 25). 

När materialet beskrivs görs påståenden om dess karaktär och innehåll vilket kan ses som en 

skattning av innehållet längs en eller flera dimensioner. Dimensionerna utgör sedan dessa 

jämförelsepunkter som materialet jämförs med. Beskrivningen av innehållet blir därmed en 

jämförelse mellan innehållet i materialet och dimensionerna (ibid., ss. 52-53). Dimensionerna 

är påståenden om olika aspekter och ska helst vara uttömmande. För att veta om 

dimensionerna är uttömmande bör man fråga sig om alla betydelsefulla komponenter har 

fångats in i exempelvis en ideologi. Det är också viktigt att dimensionerna är ömsesidigt 

uteslutande eftersom olika dimensioner som beskriver samma sak kan leda till förvirring för 

läsaren samt till svårtolkade resultat (ibid., ss. 26-27). 

  

Dimensioner är ett analysverktyg som är mer allmänt hållna och som ska kunna kopplas till 

det som ska analyseras. För att kunna använda dimensioner som analysverktyg måste frågan 

ställas om vad dimensionerna består av. Dimensionerna måste kunna anknytas väl både till 

det som ska analyseras och till forskningsfrågan. Med hjälp av analysramen försöker man 

sedan analysera och sortera materialet som används för studien (Bergström & Boréus 2012, 

157-158). De frågor som ska besvaras utifrån dimensionerna blir således hur Sveriges 

regering ser på vem som är central aktör, hur den ser på statsgränser och hur den ser på vem 

som har rätt att leva och få hjälp i en annan stat. Frågorna besvaras utifrån dimensionerna 

människan/staten, öppna/kontrollerade eller stängda statsgränser samt rätten för människor att 

leva och få hjälp i en annan stat/statens rätt att exkludera människor. Detta grundar sig i idéer 

om migration som universell mänsklig rättighet samt idéer om statens självbestämmande. 

  

Klassifikationsscheman som analysverktyg, såsom dimensioner, har viss kritik mot sig då det 

kan uppstå oklarheter om man på förhand verkligen konstruerat analysramen eller om den kan 

anses som ett resultat av studien (ibid., s. 166). För att undvika detta konstruerades 

dimensionerna innan materialet undersöktes. Dimensioner riskerar även att bli för allmänt 

hållna och vaga och riskerar att ge en ofullständig bild av materialet som ska analyseras då de 

inte är heltäckande. För att kunna använda dimensioner ska det tydligt framgå vad 

dimensionerna ska användas som och man måste vara helt klar med vad det är man vill åt 

(ibid., s. 168). Dimensionerna i den här undersökningen anser vi är tillräckligt 

operationaliserade då de representerar idéer från teorierna och är väl förankrade i det som ska 
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undersökas. Löst hållna och formulerade dimensioner kan även leda till svävande tolkningar 

och en jämförelse som är bristfällig. Om detta är en för- eller nackdel kan i sin tur diskuteras. 

Blir det problematiskt om tolkningsutrymmet hos dimensionerna blir större, eller blir detta 

istället dimensionernas styrka? I vårt fall ses dimensionernas tolkningsutrymme som en 

styrka, då det utrymmet behövs eftersom att materialet förväntas sakna konkreta svar på hur 

förhållandet mellan statens självbestämmande och universella rättigheter ser ut (ibid., s. 170). 

Därför har vi valt en mer öppen analysmodell där det finns utrymme för tolkning. Ytterligare 

en fördel med att använda dimensioner som analysverktyg är vidare att de möjliggör 

jämförelser och att de är mer praktiska att använda då de oftast kan bestämmas snabbt och 

enkelt (ibid., s. 168).  

  

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet beskrivs som att den operationella indikatorn och den teoretiska definitionen 

stämmer överens, att systematiska fel saknas samt att det som påstås mätas verkligen gör det.  

Detta innebär att den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn överensstämmer 

och att vi mäter det vi ska mäta (Esaiasson et al. 2012, s. 57). Vi har noggrant utformat vårt 

analysverktyg, det vill säga våra dimensioner, utifrån teorierna om synen på migration. 

Tolkningen görs noggrant endast utifrån dimensionernas innehåll vilket är en fördel då andra 

aspekter inte tas med som kan leda till övertolkningar av materialet. Eftersom att 

tolkningsutrymmet i vår undersökning är stort kan validiteten diskuteras. Validiteten för vår 

undersökning beror på hur vi tolkar materialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna och att 

det är analysverktyget som används i undersökningen av texten. Då analysverktyget är det 

enda som används i analysen anses det dock vara en god validitet eftersom att tolkningen 

begränsas till dimensionerna. Reliabilitet innebär en frånvaro av systematiska fel samt att det 

som ska mätas mäts på ett tillförlitligt sätt (ibid., s. 63). För att undvika dessa eventuella fel 

har vi läst igenom det empiriska materialet noggrant och jämfört det med vårt analysverktyg 

ett flertal gånger. Reliabiliteten avgörs även av undersökningens tillförlitligheten och anses 

vara god då en annan person utifrån samma material kan komma fram till samma slutsats som 

uppsatsskrivaren. Att välja tillförlitligt material till undersökningen är därför viktigt för att 

uppnå en god reliabilitet (Bergström & Boréus 2012, s. 42). Att vi endast har utgått från 

regeringens eget material, och på så sätt undvikit felaktiga källor i stor utsträckning, ger en 

god reliabilitet till undersökningen.  
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Undersökningens generaliserbarhet begränsas till just regeringens syn på migration under den 

här tiden och undersökningen syftar endast till att få en fördjupad förståelse av de teoretiskt 

valda idéerna som framträder i ovanstående regeringsdokument och förhållandet mellan 

dessa. Att generalisera har att göra med urval av material och vad man utifrån resultaten vill 

kunna säga något om (ibid., s. 54). Vår undersökning kan inte generaliseras till hur regeringen 

ser på något annat område eller hur regeringen ser på migration utifrån något annat perspektiv 

eftersom att det bara är analyserat utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna. Resultatet är 

därför bundet till både valet av material, teorin samt av kontexten. Undersökningen syftar inte 

heller till att generalisera och tillämpa på andra fall utan syftar endast till att undersöka 

regeringens syn på migration i en viss kontext.  

  

5. Resultat 

I resultatet nedan presenteras regeringsförklaringarnas, propositionernas och debattartiklarnas 

huvudsakliga innehåll samt det som kan hänvisas till idéer utifrån teorierna om migration som 

en universell mänsklig rättighet och utifrån statens självbestämmande. Analysen av detta 

följer i nästkommande kapitel.  

  

5.1 Regeringsförklaringar 

5.1.1 Regeringsförklaring 15 september 2015 - Stefan Löfven 

I regeringsförklaringen från 2015 talar statsminister Stefan Löfven om att Sverige ska 

välkomna människor som flyr förtryck och krig (Regeringen 2015, s. 2). Han talar för att 

Sverige ska utgöra en stark röst för frihet, mänskliga rättigheter, fred och solidaritet i världen 

(ibid., s. 4). Sverige ska stå upp för mänskliga rättigheter (ibid., s. 15-16). Många människor 

flyr krig och fler länder måste hjälpa till för att ge dessa skydd. Det måste finnas lagliga vägar 

för asyl. Sverige är ett land som ska stå upp för asylrätten och det är i kristider den är som 

allra viktigast. Människor som flyr från förtryck och krig har rätt till skydd i Sverige, men den 

som inte har skäl att vara kvar ska återvända. Detta innebär att Sverige har en reglerad 

invandring (ibid., s. 5). 

  

5.1.2 Regeringsförklaring 13 september 2016 - Stefan Löfven 

Utifrån regeringsförklaringen 2016 talar statsminister Stefan Löfven bland annat om att 

Sverige aldrig förespråkat slutenhet och att en öppenhet präglar Sveriges invånare och deras 

vardag. Den öppenheten gäller mot omvärlden. Det talas om Sveriges starka engagemang i 
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EU som gemensamt med andra medlemsländer ansvarar för migrationen (Regeringen 2016, 

ss. 2-3). Det krav som Sverige ställer vid kommande FN-möte om migration samt vid 

toppmötet om den globala flyktingkrisen är att fler länder, både i EU och globalt, måste bidra 

mer för att hjälpa människor på flykt. I regeringsförklaringen säger statsministern att Sverige 

driver på EU för ett fungerande asylsystem. Återigen nämns det att ansvaret för människor på 

flykt ska bäras gemensamt och solidariskt av alla medlemsländer. Regeringen ska fortsätta att 

arbeta med det som krävs för att klara etablering och mottagande i Sverige som de tidigare 

gjort. Man ska även värna om asylrätten men ha en reglerad invandring (ibid., s. 10). I slutet 

av regeringsförklaringen uttalar Löfven att Sverige nu växer med många nya invånare och att 

dessa är en del av vårt gemensamma samhällsbygge. De som är på flykt har rätt att tillhöra 

och stanna i Sverige precis som alla andra invånare (ibid., s. 11).  

  

5.2 Propositioner 

5.2.1 Proposition 1 

Regeringens proposition 2015/16:67 “Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” 

Propositionen innehåller ett förslag om särskilda åtgärder för att värna om landets inre 

säkerhet och den allmänna ordningen vid allvarlig fara. Regeringen ska ha befogenhet att 

vidta åtgärder i vissa fall i syfte att upprätthålla ordning och lag eller skydda den nationella 

säkerheten. Det stora antalet asylsökande utgör ett hot mot Sveriges säkerhet och ordning 

inom landet och situationen anses allvarlig. Detta har lett till stora påfrestningar för det 

svenska asylsystemet och andra centrala samhällsfunktioner och situationen utgör ett hot mot 

den inre säkerheten och den allmänna ordningen. Med anledning av detta har tillfälliga 

gränskontroller vid inre gräns införts för att minska tillströmningarna av människor till 

Sverige. Gränskontrollerna ska kombineras med identitetskontroller på passagerarfartyg, 

bussar och tåg från annan stat för att kontrollera vilka som kommer in i landet för att främja 

statens säkerhet. Detta ska genomföras även att det kommer att hindra eventuella asylsökande 

från att komma in i landet (Näringsdepartementet 2015, ss. 6-9). Förslagen innebär också att 

lagens giltighetstid ska vara tidsbegränsad och gälla i tre år då regeringen anser att lagen inte 

ska brukas längre än det krävs (ibid., s. 17). 

  

För de nyanlända innebär situationen även risker eftersom att det saknas boenden, sjukvård 

och utbildad personal som kan ta hand om de nyanlända. Myndigheten för samhällsskydd och 
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beredskap flaggar om de stora utmaningarna för målen om att värna om samhällets säkerhet, 

främst ur de asylsökandes perspektiv gällande liv och hälsa och samhällets funktionalitet 

(ibid., s. 8). Kan man exempelvis inte ge asylsökande tak över huvudet under Sveriges 

rådande väderförhållanden kan situationen bli allvarlig för både vuxna och barn (ibid., s. 13). 

  

5.2.2 Proposition 2 

Regeringens proposition 2015/15:146 “Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av 

rätten till bistånd för vissa utlänningar” 

I propositionen föreslår regeringen en ändring av rätten till bistånd enligt lagen om 

mottagande av asylsökande. Regeringens bedömning är att åtgärder behöver göras för att 

skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboenden (Finansdepartementet 2016, s. 1). 

Bakgrunden till förslaget är att det svenska asylsystemet står inför stora utmaningar och att 

nödvändiga insatser därför krävs för att säkra förmågan av mottagandet av asylsökande samt 

att stärka etableringen av nyanlända. Förslaget innebär att rätten till bistånd ska upphöra för 

vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn när deras avvisnings- eller 

utvisningsbeslut får laga kraft eller en viss tid därefter. Det innebär också att bistånd ska 

upphöra senast när tidsfristen löper ut för de utlänningar som har fått ett beslut om tidsfrist för 

frivillig avresa. Rätten till bistånd ska dock inte upphöra om beslutet om avvisning eller 

utvisning inte får verkställas när tidsfristen för frivillig avresa löper ut eller om det anses 

uppenbart oskäligt (ibid., s. 10). 

  

5.2.3 Proposition 3  

Regeringens proposition 2015/16:147 “Ändring av en avvisningsbestämmelse i 

utlänningslagen” 

Regeringens proposition innebär en ändring av formella avvisningsgrunder av 

utlänningslagens bestämmelser. Detta innebär att en utlänning som har visering eller är 

undantagen från kravet på visering men inte har avsikten att lämna landet efter viseringstidens 

utgång, alternativt efter att den viseringsfria tiden löpt ut, får avvisas. Ändringen hänvisas till 

EU-rättens bestämmelser och är nödvändig för att Sverige ska uppfylla dessa åtaganden 

(Justitiedepartementet 2016a, s. 1). Förslaget innebär att avvisningsgrunderna ska förtydligas. 

En förutsättning är att utlänningen inte har uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som 

gör att den får vistas i landet (ibid., s. 8).  
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5.2.4 Proposition 4 

Regeringens proposition 2015/16:174 “Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige”  

Propositionens huvudsakliga förslag är att införa en tidsbegränsad lag som innebär 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd enligt utlänningslagen i vissa fall. 

Regeringen föreslår att lagen ska gälla i tre år (Justitiedepartementet 2016b, ss. 1-2). Genom 

lagändringen vill man minska antalet asylsökande till Sverige och få flyktingar att söka asyl i 

en annan medlemsstat i EU då man vill uppnå en jämnare fördelning av asylsökande mellan 

medlemsstaterna (ibid., s. 21). Lagen ska omfatta bestämmelser om begränsad möjlighet till 

anhöriginvandring för skyddsbehövande, uppehållstillstånd som är tidsbegränsade för alla 

skyddsbehövande förutom kvotflyktingar samt skärpta krav på försörjning. Det ska heller inte 

vara möjligt att beviljas uppehållstillstånd för en övrig skyddsbehövande samt att 

uppehållstillstånd för de med särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter ska få 

uppehållstillstånd endast om det strider mot svenskt konventionsåtagande om avvisning eller 

utvisning sker av utlänningen. Det är en tidsbegränsad lag som ska anpassas efter EU:s 

miniminivå enligt EU-rätten (ibid., s. 1). Regeringens förslag innebär att det inte ska finnas 

möjlighet att ge permanenta uppehållstillstånd endast på grund av skyddsskäl, dock är 

kvotflyktingar ett undantag. Även barn kommer att ges tidsbegränsade uppehållstillstånd i 

huvudregel, trots att barn anses särskilt utsatta. Detta är en åtgärd som är nödvändig för att 

minska antalet asylsökande i Sverige (ibid., s. 29). Regeringen föreslår dock att ett barn ska 

beviljas ett permanent uppehållstillstånd om den samlade bedömningen av barnets situation 

innebär att det finns synnerligen ömmande omständigheter som relateras till ett nedsatt 

hälsotillstånd som anses varaktigt. Hälsotillståndet måste vara så pass nedsatt att det absolut 

krävs ett permanent uppehållstillstånd för barnet (ibid., ss. 62-63). Vidare ska permanent 

uppehållstillstånd kunna ges till den som har ett arbete registrerat hos Skatteverket innan det 

tidsbegränsade uppehållstillståndet löpt ut (ibid., s. 58).  

  

Gällande anhöriginvandring ska uppehållstillstånd endast ges till den med anknytning om 

anknytningspersonen har goda förutsättningar för att få ett permanent uppehållstillstånd. Det 

ska inte beviljas om anknytningspersonen har ett uppehållstillstånd som är tidsbegränsat enligt 

lagen om tidsbegränsning (ibid., ss. 37-38). Även detta bygger på argument om att anpassa 

Sveriges regler till miniminivån inom EU-rätten samt internationella konventioner. Dessutom 

ska man få neka uppehållstillstånd för en flyktings sambo eller make samt ett ogift barn till 
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flyktingens sambo eller make om någon av samborna eller makarna är under 21 år. 

Åldersgränsen i Sverige höjs från 18 till 21 år (ibid., ss. 39-40).  

  

Regeringens förslag är även att det ska ställas ett försörjningskrav som huvudregel för 

uppehållstillstånd i samband med anknytning. Anknytningspersonen ska kunna försörja den 

och sig själv samt ha bostad för båda. Detta gäller som huvudregel inte för den som förklarats 

vara alternativt skyddsbehövande eller flykting med vissa undantagsfall (ibid., s. 44).  

  

Under 2015 har antalet asylsökande i Sverige varit rekordhögt och har inneburit genom att 

minska antalet asylsökande. Det är angeläget att få lagen i bruk så snabbt som möjligt. 

Regeringen vill ge flyktingmottagandet ett andrum (ibid., s. 66) och minska kostnaderna. 

Kostnaderna för asylprövning samt Migrationsverkets arbetsbörda kommer att minskas (ibid., 

s. 68).  

  

5.2.5 Proposition 5 

Regeringens proposition 2016/17:17 “Genomförande av det omarbetade 

asylprocedurdirektivet” 

Propositionen innehåller regeringens överväganden och förslag för genomförandet av det 

omarbetade asylprocedurdirektivet, det vill säga “direktivet om gemensamma förfaranden för 

att bevilja och återkalla internationellt skydd”. Direktivet antogs av Europaparlamentet och 

rådet i juni 2013 och syftar till att alla medlemsstater ska behandla asylansökningar på 

liknande sätt samt att beslut gällande internationellt skydd ska fattas snabbare, vara mer 

rättvist och hålla högre kvalitet. För att Sverige helt ska leva upp till direktivets krav behöver 

svensk lag kompletteras på vissa områden (Justitiedepartementet 2016c, s. 17). 

Kompletteringarna innebär ett förtydligande och ett preciserande i svensk lag om att det i fall 

där de skäl som en utlänning åberopar i en asylansökan saknar betydelse för prövningen eller 

anses otillförlitliga kan asylansökan anses uppenbart ogrundad. Förslaget innebär även att det 

i beslut som Migrationsverket har fattat om avvisning med omedelbar verkställighet, och det 

beslutet överklagas, så ska behörig migrationsdomstol pröva om verkställigheten ska 

avbrytas i väntan på den slutgiltiga prövningen som domstolen gör av överklagandet. Innan 

denna prövning gjorts får beslutet inte verkställas. Det ska gälla samma princip för de fall där 

en utlänning begär ny prövning för första gången och Migrationsverket fattar beslut om att 

neka detta. Beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och som gäller 
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ensamkommande barn ska vidare inte få verkställas tidigare än en vecka efter att barnet fick 

besked om beslutet och samma princip vilket också ska också gälla i de fall där 

ensamkommande barn nekas ny prövning. Propositionen innebär också att det i lag ska anges 

att ensamkommande barn alltid ska ges rätt till ett offentligt biträde i asylärenden och ärenden 

om ny prövning. Barnet, barnets boende och barnets offentliga biträde ska vidare informeras 

direkt efter ett förordnande av god man om vem som är god man (ibid., s. 1).  

  

5.2.6 Proposition 6 

Regeringens proposition 2016/17:61 “Uppföljning av återvändandedirektivet och 

direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning”  

Regeringen föreslår lagändringar med anledning av att en uppföljning gjorts av direktivet om 

varaktigt bosatta tredjemedborgares ställning och återvändandedirektivets genomförande i 

svensk rätt. Gällande återvändandedirektivet föreslår man en ny bestämmelse om prövning i 

frågan om utvisning eller avvisning av utlänning som inte är familjemedlem till en EES-

medborgare eller är det själv och har ett uppehållstillstånd i en annan stat i EU. En sådan 

utlänning ska uppmanas att självmant bege sig till den andra staten i EU inom skälig tid. Ett 

beslut om utvisning eller avvisning får endast ske efter att en sådan uppmaning inte följts 

(Justitiedepartementet 2016d, s. 1). Regeringens förslag är att införa en uppskjutning av 

prövning av frågan om utvisning eller avvisning för de utlänningar som inte är 

familjemedlemmar till eller själva är EES-medborgare, men istället har uppehållstillstånd eller 

liknande vilket ger tillstånd till vistelse i en annan stat inom EU. Vistas denne olagligt i 

Sverige uppkommer fråga om utvisning eller avvisning och då ska myndigheten som är 

beslutande i frågan uppmana att personen ska ge sig av självmant dit denne har tillstånd att 

vistas. Bara efter att en sådan uppmaning inte följts ska utvisning eller avvisning prövas. Fler 

fall av frivilliga avresor förväntas som effekt av ändringen. Eftersom att det är en uppmaning 

och inget tvång finns inte skäl till möjlighet att överklaga (ibid., ss. 17-19). Om en uppmaning 

inte följts när tidsfristen löpt ut ska myndigheten som meddelat tidsfristen ge återreseförbud 

(ibid., s. 24). Polismyndighetens beslut om avvisning ska verkställas genom att utlänningen 

sänds till sitt hemland eller, om möjligt, till det land från vilket utlänningen kom till Sverige 

(ibid., ss. 23-24). Beslut om utvisning eller avvisning ska dock kunna fattas utan sådan 

uppmaning om Migrationsverket avslår ansökan om uppehållstillstånd vilken kan bifallas 

efter resa in i Sverige, om utlänning nekas inresa i landet, om denne stoppas i samband med 

att hon eller han olagligt passerat yttre gräns, om utlänningen utgör risk för säkerhet eller 
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allmän ordning samt om det finns hög sannolikhet att utlänningen inte skulle följa en sådan 

uppmaning (ibid., s. 15).  

  

Ett permanent uppehållstillstånd för en utlänning ska heller inte längre förutsätta att 

utlänningen ska få en beviljad ställning som varaktigt boende i Sverige (ibid., s. 29). 

Ställningen ska inte beviljas de som har uppehållstillstånd i annan EU-stat eller är alternativt 

skyddsbehövande. Det finns heller inte krav på permanent uppehållstillstånd som har ställning 

som varaktigt boende i en annan EU-stat samt dess anhöriga (ibid., s. 30). 

  

Anledningen till propositionen är att gällande EU-rätt inte genomförts rätt i Sverige och därför 

fått kritik av EU-kommissionen. Svensk rätt behöver därför justeras för att den ska kunna 

tillämpas på ett korrekt sätt (ibid., s. 14). 

  

5.3 Regeringens debattartiklar 

5.3.1 Debattartikel 1 

3 februari 2015 “Sverige tar fram en ny strategi för Syrienkrisen”  

I en debattartikel från Dagens Nyheter den 3 februari 2015 beskriver regeringen situationen i 

Syrien och Irak och den nya strategi som tagits fram för Syrienkrisen. Regeringen skriver 

bland annat att det är en “medmänsklig plikt” att hjälpa människor i nöd och att Sverige 

kommer verka på ett konstruktivt sätt i dessa avseenden. De nämner också att Sverige är en av 

de största givarna både till FN:s matprogram och flyktingorganet UNHCR, att Sverige i 

decennier har erbjudit skydd för människor på flykt samt att Sverige har en tradition av 

solidaritet som nu fullföljts då 30 000 syrier sökt asyl här. I artikeln beskrivs det att 

regeringen aktivt verkar för att alla EU-medlemsstater ska ta sitt ansvar samt att Sverige 

kommer fortsätta att vara en “nära och stark partner till UNHCR” (Johansson et al. 2015).  

  

5.3.2 Debattartikel 2 

16 juli 2016 “Mer samarbete är vägen framåt”  

I debattartikeln talar Ann Linde, EU- och handelsminister, om terrorn både i och utanför 

Europa. Hon lyfter att nationalistiska, rasistiska och populistiska krafter vill att man ska 

motverka detta med att stänga dörren om sig, inte ingå i samarbeten och blunda för det som 

händer i omvärlden. Linde menar att detta är fel väg att gå, att vi måste arbeta tillsammans 

och stå upp för våra värderingar. Migrationen till Europa måste lösas genom att EU arbetar 



26 
 

aktivt för att förhindra att människor flyr. Alla EU-länder ska ha ett gemensamt arbete för de 

som flyr och ta emot dem. EU:s arbete med migrationen ska bygga på humanistiska 

värderingar. Dessa förslag lägger hon fram tillsammans med representanter från Tyskland och 

Frankrike (Linde 2016). 

  

5.3.3 Debattartikel 3 

21 september 2016 “Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar”  

I en debattartikel från Svenska Dagbladet den 21 september 2016 skriver representanter för 

regeringen och Alliansen att regeringen har för avsikt att öka antalet kvotflyktingar successivt 

upp till 5000 personer senast 2018. Med anledning av de svåra konflikter och kriser som idag 

pågår runt om i världen ser regeringen att det är nödvändig att Sverige fortsätter att driva på 

för att EU ska öka mottagandet av kvotflyktingar genom att få till stånd en ökad 

vidarebosättning och därmed en laglig och trygg väg till Sverige (Ferm et al. 2016).  

  

6. Analys 

Nedan följer en analys av regeringsdokumenten. Analysen görs i vissa fall mer allmänt i den 

bemärkelsen att vi bara betonar vilka av idéerna som går att urskilja i de olika dokumenten. I 

andra fall stöds idéerna av särskilda argument som lyfts i teorierna om migration som en 

universell mänsklig rättighet och statens självbestämmande. Detta för att vissa analyser av 

idéerna behövt särskild förklaring, varit särskilt intressanta eller kunnat hänvisas till vissa 

argument i teorierna.  

  

6.1 Vem betonas som central aktör - staten eller människan? 
En övergripande analys av synen på den centrala aktören är att den också återfinns i de andra 

dimensionerna och därmed genomsyrar dessa. Staten respektive människan får en roll i både 

synen på statsgränser och vem som har rätt att leva i och få hjälp av staten.  

  

I regeringsförklaringen från 2016 tar regeringen ställning för en öppenhet mot omvärlden, för 

ett EU som gemensamt ansvarar för migrationen där samarbete sker med andra stater. 

Ansvaret för flyktingar ska länder bära gemensamt och Sverige ska vara en del i det. I detta 

sammanhang tolkar vi att människans rättigheter sätts före staten som den centrala aktören, 

eftersom stater ska samarbeta med varandra för att gemensamt uppnå vissa mål gällande 

migranter och deras rättigheter och dessa blir alltså de viktiga.  
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I debattartikel 2 talas det om att humanistiska värderingar ska prägla EU:s arbete med 

migrationen vilket vi tolkar som att människan görs till central aktör eftersom att 

humanistiska värderingar åsidosätter agerande som stater rättfärdigar utifrån idéer om statligt 

självbestämmande. 

  

I proposition 4 hävdar regeringen att migrationen behöver kontrolleras för att upprätthålla 

ordning inom staten samt för att kunna få kontroll över flyktingmottagandet vilket kan 

hänvisas till att det är staten som bestämmer vem som ska exkluderas och vem som ska få 

hjälp, vilket pekar på statens roll som central aktör. Idéer om migration som universell 

mänsklig rättigheter i åsidosätts i hög grad för statens självbestämmande. 

  

I proposition 1 sätter även regeringen staten och dess säkerhet över individens mänskliga fri- 

och rättigheter. Statens säkerhet åsidosätter migration som mänsklig rättighet och alla 

obehöriga individer stängs utanför statens territorium. Eftersom att statens gränser stängs för 

att skydda riket tolkar vi detta som att staten prioriteras högre än de universella mänskliga 

rättigheterna och gör därför staten till central aktör. Däremot framhåller regeringen även att 

anledningen till varför gränskontroller införs är för att förhindra att de nyanländas mänskliga 

rättigheter kränks då dessa inte kan garanteras i Sverige. Eftersom det inte finns resurser för 

att kunna hantera rådande situation och ansvara för dessa människors säkerhet menar 

regeringen att staten också värnar om deras mänskliga rättigheter genom att stänga 

statsgränserna. Detta talar för att regeringen ser på staten som central aktör men att den även 

tar hänsyn till universella mänskliga rättigheter. Däremot kan det diskuteras hur väl de 

mänskliga rättigheterna respekteras när människor stängs utanför Sveriges statsgränser.  

  

6.2 Statsgränser - Får statsgränser tillträdas? 
I regeringsförklaringen från 2016 menar Löfven att Sverige ska visa en öppenhet mot 

omvärlden. Vad en öppenhet mot omvärlden innebär öppnar upp för olika synsätt varav en 

tolkning och analys kan vara att det talar emot stängda statsgränser och ett Sverige som på det 

sättet öppnas upp mot omvärlden. Idén om rätten att tillträda statsgränser utifrån idén om 

migration som universell mänsklig rättighet återfinns i även i debattartikel 3 där regeringen 

menar att Sveriges gränser ska få tillträdas av de som söker sig hit samt att gränser ska få 

korsas lagligt och tryggt.  
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Att staten kontrollerar vem som får tillträda statsgränserna talar för idén om statens rätt att 

kontrollera gränserna och återfinns främst i propositionerna. I proposition 4 begränsas 

exempelvis anhöriginvandringen och reglerna för anknytningspersoner och talar emot idén 

om att individen kan ha intressen på andra sidan statsgränsen och nekar människor dessa. Att 

ha en kärlek på andra sidan gränsen räcker inte längre som skäl för att få komma in i staten 

och begränsar därför rörelsefriheten mellan stater. Statsgränser blir på detta sätt inte något 

som får tillträdas av vem som helst utan pekar på idén om kontrollerade gränser. Tillträde 

över statsgränsen sker endast under särskilda, begränsade villkor. En person som exempelvis 

har en anknytningsperson som kan försörja den ger denne rätt att komma in i Sverige och 

förena sig med den personen. Att ta del av sina intressen som finns på andra sidan 

statsgränsen sker därför villkorligt.  

  

I proposition 6 föreslår regeringen tydligare regler kring avvisning och utvisning av 

utlänningar och att man ska uppmana dessa att lämna Sverige innan det blir fråga om 

avvisning eller utvisning. Detta stämmer överens med Millers teori om att staten som suverän 

aktör har rätt att kontrollera gränser. Det går också i linje med Wellmans teori om att stater 

har rätt att stänga ute människor utanför statsgränsen, vilket i det här fallet blir de som vistas 

olagligt i landet. Detta förklaras även i nästkommande dimension. De som vistas olagligt 

innanför statens gränser ska förflyttas utanför gränserna om det finns anledning till det. På 

samma sätt är förtydligandet av avvisningsgrunderna i proposition 3 något som styrker 

Sveriges möjlighet att kunna bestämma över vem som får vara inom Sveriges gränser och 

vem som får avvisas utanför statsgränserna. Här återfinns idéer utifrån teorier om att staten 

har rätt till att kontrollera sina statsgränser. Det råder alltså ingen ovillkorlig mänsklig 

rättighet för alla att tillträda och vistas innanför statens gränser. Dock innebär propositionen 

att svensk lag ska anpassas efter EU:s bestämmelser vilket gör att frågan om huruvida det ger 

en bild av Sveriges regerings syn på migration eller inte kan diskuteras. Då regeringen inte 

motsätter sig förslaget är en tolkning dock att detta är regeringens syn på statsgränser. 

  

Idéer om staters självbestämmande som argument för staters rätt till att kontrollera sina 

statsgränser återfinns särskilt tydligt i proposition 1 där regeringen föreslår tillfälliga 

gränskontroller vid inre gräns samt ID-kontroller med anledning av att den allmänna 

ordningen och säkerheten i staten hotas. Sveriges regerings huvudsakliga skäl till att införa de 

tillfälliga gränskontrollerna är att värna den inre ordningen och säkerheten. Att kontrollera 

vem som kommer in i Sverige under en begränsad tid kan, enligt Millers teori om statens 
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kontroll av gränser, vara det enda valet som en liberal stat kan ställas inför då det handlar om 

att säkra de grundläggande fri- och rättigheter för sina egna medborgare. Detta eftersom en 

oönskad invandring kan ha en för stor påverkan på de egna medborgarnas rättigheter samt att 

det innebär stora kostnader för staten. Den här idén och synen på statsgränser och statlig 

kontroll kan vidare kopplas till det dilemma som stater ställs inför när det handlar om att 

värna både om demokratin och den sociala rättvisan för dess medborgare samt de flyktingar 

vars liv hotas på andra sidan statsgränsen.  

  

Att Sverige inför gränskontroller som hindrar alla obehöriga att passera dem inskränker själva 

idén om migration som en universell mänsklig rättighet. Detta eftersom att hänsyn varken tas 

till argument om rörelsefriheten mellan stater grundat på människors intressen, argument om 

orättvisor mellan olika stater eller om argument om att människor har att rätt att leva i och få 

hjälp i en annan stat. Vidare stängs den i nöd utanför statsgränserna vilket talar emot idén om 

den mänskliga rättigheten till asyl som återfinns i FN:s bestämmelser om de mänskliga 

rättigheterna. Här hänvisar regeringen dock även till statens bristande resurser vilket skulle 

kunna tolkas som svåra kostnader eftersom att det exempelvis inte längre kan erbjudas tak 

över huvudet för de som anländer till Sverige. Rör det sig om sådana kostnader som inte kan 

åtgärdas på annat sätt kan förslaget rättfärdigas eftersom att den mänskliga rättigheten att 

migrera på samma sätt som andra mänskliga rättigheter kan inskränkas i särskilda situationer. 

  

6.3 Vem har rätt att leva och få hjälp i staten? 
Statsminister Stefan Löfven och regeringen tar ställning för de mänskliga rättigheterna i 

regeringsförklaringen 2015. Detta då det talas om att Sverige värnar om asylrätten och att 

Sverige ska erbjuda skydd för den i nöd vilket kan hänvisas till idéer om migration som 

universell mänsklig rättighet. Asylrätten är särskilt viktig att värna om i de kristider Sverige 

nu genomgår, menar statsministern. Idén om att staten ska hjälpa den i nöd blir därför central 

här. Däremot återfinns idén om statens självbestämmande då Sverige ska ha en reglerad 

invandring där den i behov av skydd ska få stanna och den utan skäl att stanna ska lämna som 

tidigare nämnts i synen på statsgränser utifrån propositionerna. Detta talar även för att den i 

nöd ska få hjälp i Sverige men att prioriteringar görs av staten vilket också nämnts i avsnittet 

om synen på statsgränser. På samma sätt talas det i regeringsförklaringen från 2016 om en 

reglerad invandring men samtidigt att människor på flykt har rätt till asyl och hjälp i Sverige. 
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I proposition 4 begränsar staten möjligheten att få uppehållstillstånd och exkluderar även 

vissa människor vilket kan kopplas till idén om statens föreningsfrihet, det vill säga att stater 

som är självbestämmande själva väljer vem eller vilka de ska förena sig med eftersom att 

bland annat ekonomiska funktioner och det politiska systemet påverkas. Migranters rätt till 

hjälp försvåras till exempel efter vem dennes anknytningsperson är och hur dennes 

uppehållstillstånd ser ut samt om personen kan försörja migranten. Dessutom höjs 

åldersgränsen för exempelvis den asylsökandes sambo vilket gör att färre har rätt till hjälp i 

Sverige. Ett ökat krav på försörjning kan försvåra rätten att av få hjälp i Sverige vilket också 

bestäms av staten. Detta menar vi kan hänvisas till idén om att staten har rätt att exkludera 

människor utifrån sin rätt till självbestämmande i enlighet med Wellmans teori om 

föreningsfriheten. Detta talar vidare emot idén om migration som universell mänsklig 

rättighet eftersom att bestämmelser om vem som ska få hjälp i staten begränsas av staten. 

Dessutom rangordnar även staten vem som anses ha rätt till hjälp. Ett exempel är att barn med 

synnerligen ömmande omständigheter ska ha rätt till permanent uppehållstillstånd, medan 

övriga barn saknar den rätten. Hjälp för den i nöd ska finnas kvar men tidsbegränsas. Den som 

inte är i nöd, alltså en alternativt skyddsbehövande, har ingen rätt till bosättning eller hjälp i 

Sverige överhuvudtaget. Detta hänvisas till statens rätt att exkludera utifrån sitt 

självbestämmande men talar emot idén om migration som universell mänsklig rättighet då 

människor i olika grad exkluderas av staten. Skälen till ändringen är främst att 

samhällsfunktionerna i Sverige är kraftigt överbelastade och det saknas resurser för att hjälpa 

alla. Det kan tolkas som ett ekonomiskt skäl och även detta kan rättfärdigas genom Obermans 

teori om att begränsningar kan rättfärdigas av allvarliga ekonomiska situationer för staten som 

inte kan åtgärdas på annat sätt. Den som har möjlighet att försörja sig själv har däremot rätt att 

bosätta sig i Sverige vilket gör rättigheten villkorlig. 

  

Syftet med förslaget i proposition 2 är att skapa utrymme för fler asylsökande. Detta kan 

tolkas som att regeringen anser att staten ska kunna ha möjlighet att hjälpa fler människor i 

nöd. Restriktioner av bistånd för vissa utlänningar kommer å andra sidan att påverka 

ekonomiska förutsättningar för dessa negativt. En tolkning av detta är att vissa individer 

åsidosätts då staten prioriterar de mest nödställda. Människor i nöd sätts i fokus och 

prioriteras medan andra nedprioriteras vilket återigen kan hänvisas till att staten har rätt att 

exkludera. 
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Vad gäller proposition 5 som innebär en precisering i lagen gällande asyl och de skäl som den 

asylsökande åberopar i sin ansökan görs en åtstramning av kraven för vem som ska beviljas 

asyl. Detta är ett direktiv från EU som innebär att medlemsstaterna ska leva upp till vissa 

krav. Dock anser vi att propositionen ändå ger en bild av regeringens syn på vem som ska ha 

rätt att leva och få hjälp i staten eftersom att det inte är någonting som regeringen motsätter 

sig. På samma sätt som i proposition 2 är en tolkning och analys av innebörden i proposition 

5 att de mest nödställda ska prioriteras och att de som inte har tillräckliga skäl för att beviljas 

asyl ska nekas att leva i staten och få hjälp där. Å ena sidan kan detta hänvisas till idéer om 

statens självbestämmande och rätt att exkludera då de som inte anses vara tillräckligt 

nödställda inte beviljas hjälp. Propositionen innebär även att beslut om avvisning gällande 

ensamkommande barn inte ska få verkställas tidigare än en vecka efter det att barnet fick reda 

på beslutet vilket dock pekar på man tar något större hänsyn till barns rättigheter att få hjälp. 

  

I proposition 6 ändras reglerna om att ett permanent uppehållstillstånd inte längre garanterar 

en ställning som varaktigt boende vilket kan hänvisas till teorin om statens självbestämmande 

där staten har rätt att neka människor vissa rättigheter, vilket här hänvisas till rätten att leva i 

och eventuellt få hjälp av staten. I propositionen återfinns även innebörden av statens rätt att 

avvisa och utvisa om en utlänning inte lämnar staten och kan här även hänvisas till Wellmans 

syn på att exkludering går att rättfärdiga. Förslaget innebär att staten kan sända tillbaka en 

flykting till en annan stat. Att uppmana någon att lämna Sverige är godtagbart, dock ses det 

som en påtvingad handling att skicka en person till ett annat land och går enligt Wellman inte 

att rättfärdiga. Han skiljer mellan att exkludera någon och att tvinga någon till en handling, 

vilket en utvisning eller en avvisning skulle innebära. Wellmans teori grundar sig vidare i att 

staten och dess medborgare inte ska behöva förena sig med andra, i det här fallet med 

migranter som gör att dessa tvingas ut ur staten. Dock är förslaget ett förtydligande av en 

bestämmelse som funnits tidigare och innebörden är egentligen inte ny. Statens rätt att göra en 

sådan förflyttning har varit möjlig innan. Det som är nytt i förslaget är att en uppmaning till 

avresa görs innan avvisning eller utvisning sker. I ett sådant fall sker förflyttning utanför 

gränsen utan tvång, men avsaknad av frivillig avresa leder till att utlänningen tvingas utanför 

statens gränser. I slutändan leder ändå bestämmelsen till att människor tvingas att lämna 

staten. Viktigt att notera är också att propositionen grundas på kritik från EU-kommissionen 

och därför inte enbart handlar om Sveriges regerings syn på saken. 
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Proposition 1 innebär att gränskontroller införs vilket vidare leder till en exklusion som gör 

att människor i nöd stängs ute, något som Sveriges regering accepterar. Den i nöd nekas på så 

sätt rätt till hjälp vilket kan rättfärdigas av både Wellmans och Millers teorier om att staten 

själv bestämmer vem som ska ges tillträde och få hjälp av staten men strider mot idén om en 

universell mänsklig rättighet där den i nöd ska få hjälp. Regeringens syn på vem som har rätt 

att leva och få hjälp i staten blir således att staten har rätt och anledning att exkludera. 

  

I debattartikel 1 återfinns idéer om universella mänskliga rättigheter då statsrådet bland annat 

skriver att det är en medmänsklig plikt att hjälpa människor i nöd. Det styrks också av att det 

talas om att värna om mänskliga rättigheter och asylrätten samt att Sverige ska ge människor i 

nöd hjälp och skydd. I debattartikel 3 talar man också om migration på ett sätt som främjar 

idén om universella mänskliga rättigheter eftersom det hävdas att Sverige ska ta emot fler 

kvotflyktingar och på så sätt hjälpa fler i nöd. Detsamma gäller för debattartikel 2 där det 

nämns att Sverige ska stå upp för humanistiska värderingar. Eftersom att man vill att EU:s 

arbete med migrationen ska bygga på sådana värderingar tolkas detta som en avvisning av 

idén om att stänga ute människor med hjälp av statsgränser och att neka människor i nöd 

hjälp. EU ska gemensamt arbeta med människorna som flyr, vilket inkluderar Sverige.  

  

7. Slutsatser  

Uppsatsens syfte var att undersöka Sveriges regerings syn på migration i tider av kris. De 

frågeställningar som uppsatsen utgått från har dels varit hur förhållandet mellan idén om 

migration som universell mänsklig rättighet och statens självbestämmande har sett ut i 

regeringsdokumenten, samt vilka idéer som särskilt framhållits vad gäller syn på central aktör, 

statens gränser och vem som har rätt att leva och få hjälp i staten. En slutsats utifrån den första 

frågeställningen är att regeringens syn på migration förhåller sig både till idén om migration 

som universell mänsklig rättighet samt idén om statens självbestämmande. Dessa framträder i 

olika grad beroende på vilken typ av regeringsdokument som analyseras. I 

regeringsförklaringarna och debattartiklarna ser regeringen på migration främst utifrån idéer 

om migration som en universell mänsklig rättighet där människan är central aktör, där 

statsgränser är öppna och att människor har rätt till samt legitima skäl att leva och få hjälp i en 

annan stat. I propositionerna lägger regeringen fram förslag som istället tyder på idéer om 

staten som självbestämmande där staten är central aktör vilket också innebär att staten har rätt 

till samt legitima skäl till att kontrollera och stänga statsgränserna, samt att bestämma vem 
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som har rätt att leva och få hjälp i staten. Förhållandet mellan dessa idéer varierar beroende på 

om det handlar om det principiella eller det faktiska som regeringen framhåller i synen på 

migration. 

  

En andra slutsats är kopplad till den andra frågeställningen om vilka idéer som särskilt 

framhållits utifrån dimensioner om central aktör, statens gränser samt vem som har rätt att 

leva i och få hjälp i staten och är mer djupgående. Gällande central aktör har regeringens syn 

på migration i tider av kris främst kunnat hänvisas till idéer om staten som självbestämmande. 

Sverige som stat prioriteras högst och de universella mänskliga rättigheterna hamnar i andra 

hand vilket främst hittas i regeringens propositioner. Migration som universell mänsklig 

rättighet där människan sätts i fokus finns framför allt i regeringens beskrivning i 

regeringsförklaringar och debattartiklar där man talar om vilket Sverige man vill ha och hur 

man ska hantera flyktingkrisen, men detta framgår inte lika tydligt som att staten ses som 

central aktör.  

  

Synen på statsgränser tyder främst på ett statligt självbestämmande och idéer om rätten att 

kontrollera och stänga gränser. I regeringsförklaringar och debattartiklar talas det om en 

öppenhet vilket kan hänvisas till idén om öppna gränser och ger på samma sätt som ovan 

nämnt en bild av hur man vill att Sverige ska vara. I propositionerna framgår det dock att 

Sverige ska kontrollera sina statsgränser och kontrollera migrationen vilket främst tyder på 

idén om statens självbestämmande och rätten att kontrollera och stänga sina gränser.  

  

Statens rätt att exkludera människor är mest framträdande i den tredje och sista dimensionen. 

Detta framgår främst i proposition 4 som i huvudsak innebär att asylrätten genom 

uppehållstillstånd både tidsbegränsas och exkluderar vissa människor som inte uppfyller vissa 

kriterier. Proposition 1 begränsar möjligheten att söka hjälp i Sverige över huvud taget. Idéer 

om att människor ska ha rätt att leva i staten och få hjälp där återfinns däremot i båda 

regeringsförklaringarna och i debattartiklarna då det främst talas om att asylrätten är viktig att 

värna om. En slutsats av detta är därför att Sveriges regering anser att rätten att få hjälp är 

viktig och ska strävas efter, men att den rådande situationen av flyktingkris inte möjliggör 

detta. Idén om statens rätt att exkludera är därför det som framträder mest i regeringens syn på 

migration. 
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8. Avslutande diskussion och reflektioner 

Utformningen av vårt analysverktyg kan diskuteras i efterhand. Något vi upptäckte under 

analysen var att det ibland kunde vara svårt att hålla isär dimensionerna. Detta för att idéer 

som funnits i materialet har kunnat fångas in och hänvisas till flera av dimensionerna. 

Förklaringen till detta menar vi kan vara att dimensionerna i vissa fall präglar varandra, 

exempelvis genom att stängning av statsgränser vidare kan innebära en exklusion av 

människor och att staten hamnar som central aktör i ett sådant fall. Dessutom är den centrala 

aktören en dimension som har en avgörande roll i de övriga dimensionerna. Detta grundar sig 

dock i att de valda teorierna inte håller isär de idéer som dimensionerna består av från 

varandra utan beskriver dessa i en helhet där de tillåts påverka varandra, något som blev 

tydligt för oss i efterhand. Däremot har motsatta dimensioner från respektive teori inte varit 

svåra att hålla isär då de i huvudsak inneburit motsatta idéer.  

  

Vi har dock ansett att dimensioner har varit det mest lämpliga valet av analysverktyg då vi 

behövde ett brett tolkningsutrymme eftersom att vi inte visste om det empiriska materialet 

skulle kunna ge några konkreta svar på våra frågeställningar. Dessutom anser vi att valet av 

dimensioner har kunnat fånga in idéer om synen på migration utifrån idéer om migration som 

en universell mänsklig rättighet och utifrån idén om statens självbestämmande i det empiriska 

materialet. Vidare kan det diskuteras om andra forskare skulle få ett exakt likadant resultat 

eftersom att resultatet just är tolkningar utifrån idéerna i regeringens dokument. Beroende på 

dokument anser vi dock att risken varierar för en annorlunda tolkning av materialet. 

Exempelvis handlar proposition 1 om att införa tillfälliga gränskontroller vilket ger en klar 

bild av regeringens syn på dimensionen om statsgränser och vad man vill med dessa. Däremot 

skulle exempelvis proposition 6 kunna vara mer öppen för en annorlunda tolkning eftersom 

att den var relativt svår att tyda och enbart innebar en mindre omfattande förändring av en 

befintlig lag. Dessutom bygger den på EU-kommissionens kritik om genomförandet av 

direktivet och att den svenska rätten därför behövde justeras. Därför kan det vidare diskuteras 

huruvida detta är Sveriges regerings syn på saken eller om det bara är EU-kommissionens syn 

på saken. Detsamma gäller för proposition 3. Vi har dock valt att tolka det som att det även 

innefattar Sveriges regerings syn.  

 

Att avgränsa undersökningen till regeringens regeringsförklaringar, propositioner och 

debattartiklar anser vi ha kunnat ge en tillräcklig inblick i regeringens syn på migration under 
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flyktingkrisen 2015 och 2016 utifrån våra frågeställningar. Detta eftersom att både 

förklaringar om hur regeringen vill hantera situationen och vilka ändringar som görs inom 

området för migration genom bland annat regeringens lagförslag. 

  

Utifrån de slutsatser som vi kommit fram till i undersökningen har vi fått en bild av Sveriges 

regerings syn på migration under åren 2015 och 2016 då flyktingkrisen drabbade Sverige. 

Resultatet visar på en delad syn hos regeringen som å ena sidan ger en bild av att regeringen 

strävar efter att upprätthålla grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter där det är 

givet att människor ska få tillträde till Sverige och där de som är i nöd ska få hjälp. Å andra 

sidan har regeringen av olika skäl tvingats till att vidta åtgärder som strider mot dessa 

värderingar. Förhållandet mellan idéer om migration som universell mänsklig rättighet samt 

staters självbestämmande har således varierat. Regeringen beskriver genom 

regeringsförklaringar och debattartiklar en idé om hur man vill att Sverige ska vara men 

skiljer sig från vad regeringen sedan faktiskt gör genom propositionerna. 

  

Under flyktingkrisen 2015 och 2016 sattes Sveriges självbild som humanitär stormakt på 

prov. Under dessa år av kris såg Sveriges regering på asyl som en viktig rättighet och något 

man ville värna om. Däremot beskrevs Sverige som kraftigt överbelastat av asylsökande och 

flyktingar där regeringen ansåg sig vara tvungna att vidta åtgärder för att kunna hantera 

situationen. Regeringen hävdade även att flyktingarnas mänskliga rättigheter skulle riskeras 

att kränkas i Sverige då man inte säkert kunde garantera dessa tak över huvudet under svenskt 

höst- och vinterväder. Resultatet av undersökningen kan i huvudsak peka på att Sveriges 

regering i tider av flyktingkris främst värnar om idéer om statligt självbestämmande istället 

för idéer om migration som en universell mänsklig rättighet. Dock bör resultatet visas i sin 

kontext då det annars skulle kunna ge en missvisande bild om Sveriges regerings syn på 

migration generellt. Den situation som Sverige befann sig i under år 2015 och 2016 var en 

stor utmaning för Sverige och hela Europa och något som inte upplevts sedan andra 

världskriget. Frågan är alltså vilka alternativ Sverige egentligen hade hösten 2015 när 

tillfälliga gränskontroller infördes. Tillströmningarna av människor under den här tiden var 

mycket stora, myndigheter flaggade för att resurserna var otillräckliga och att människors 

säkerhet var i fara då de lämnades att sova utomhus. Samtidigt hade flera riksdagspartier 

redan lagt fram förslag om gränskontroller och den allmänna opinionen om Sveriges 

flyktingmottagande var kritiskt och väckte oro bland de svenska medborgarna. Även att 

resultatet av undersökningen i huvudsak visar på idéer utifrån ett statligt självbestämmande så 
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är en genomgående prägel av regeringens syn på migration att de mänskliga rättigheterna är 

viktiga att värna om. Om människor ska få tillträde till staten har staten också ett ansvar för 

dessa vilket kräver att det finns tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa dessa människor. 

Att låta människor komma in för att sedan neka dem tak över huvudet och låta dessa leva och 

övernatta utomhus under höst och vinter går inte i linje med de mänskliga rättigheterna och 

rätten till ett anständigt liv. Vad det dock innebär för dessa människor att befinna sig utanför 

Sveriges gränser i ett krisdrabbat Europa, och om det skulle innebära ett bättre alternativ för 

dessa, kan vidare diskuteras.  
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	5.2.5 Proposition 5
	Regeringens proposition 2016/17:17 “Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet”
	5.2.6 Proposition 6
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