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Abstract 

This essay aims to illustrate how a country like Sweden, that seems to be driven by 

humanism, can potentially act in a way that is completely different to their humanitarian 

image. This is illustrated by exploring the problematic features of the migration process 

Eritreans face in Sweden today, that requires them to seek out Eritrean embassies in order to 

obtain identity documents. This has been accomplished through a text analysis of the 

international regulations that are being violated in the Eritrean case. The result has then been 

analyzed and explained with the help of a framework based on Gidden’s structuration theory. 

The research shows that there has been a violation of human rights, the Refugee Convention 

as well as a UN resolution. The structuration theory explains this as a result of binding laws 

that constitute the structure of society, but the Swedish Migration Agency’s conduct in the 

Eritrean case also works as a form of reinforcement of the structure today. In other words, the 

structure is a prerequisite and a result of the agency’s action. 
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1. Introduktion 

I början av 2014 kom en inströmning av flyktingar in i Europa som sökte tillflykt från krig 

och kaos, vilket utlöste en global krishantering för att lösa situationen. Sverige hade tidigare 

en av EU:s mest generösa asylpolitiker, och tog därför emot stora asylgrupper som 

dominerades av främst syrier, eritreaner, afghaner, irakier och statslösa under höjden av 

flyktingkrisen (Migrationsverket, 2014-2015). 

 

Regeringen underströk asylrättens viktighet, att människor som flyr krig och förtryck ska 

kunna söka skydd i Sverige samt att det måste finnas lagliga sätt att söka asyl 

(Regeringsförklaringen, 2015). Men hur förhåller sig den svenska humanismen till en av de 

största asylgrupperna, nämligen eritreanerna? Medial uppmärksamhet har riktats åt 

situationen som eritreaner möter i asylprocessen, då man är tvungen att betala och dessutom 

be om ursäkt till den regim man flytt för att antingen åtnjuta medborgarskap eller 

familjeåterförening. 

 

 

1.2 Problemformulering 

Fallet och problematiken som ska behandlas i denna uppsats är ett resultat av den 

identitetsstyrkning som Migrationsverket avkräver eritreaner. Denna innebär att man behöver 

antingen ett hemlandspass eller fotoförsett intyg utfärdat av en eritreansk ambassad, för att 

kunna få medborgarskap alternativt familjeanknytning. Det första är praktisk taget omöjligt 

om man ska lämna Eritrea, då staten sällan utfärdar pass på grund av att det är förbjudet att 

lämna landet; vilket enbart lämnar alternativet en eritreansk ambassad. 

 

Eritreanska ambassader internationellt, såväl som den i Stockholm, kräver att exileritreaner 

betalar en tvåprocentsskatt och skriver under ett så kallat “ångerdokument” (Eritrean 

Embassy, 2018). Tvåprocentsskatten innebär att ambassaden kräver två procent från all 

inkomst intjänad sedan 1992 och framåt. Det är en engångsavgift, som man sedan inte är 

tvungen att fortsätta betala i framtiden om så inte önskas. Ångerdokumentet, som inte finns 

tillgängligt på ambassadens hemsida men som har rapporterats om från flera olika håll, 

innebär att man ber om ursäkt för att ha flytt nationaltjänsten och accepterar den bestraffning 

de anser lämplig (Lifos 2015, s.21). 
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Både Röda Korset och FN:s flyktingorgan, UNHCR, har riktat skarp kritik mot dessa 

regelverk som försätter eritreaner i denna situation. UNHCR kritiserar den svenska 

ambassaden i Addis Abbeba som upprätthåller passkravet, medan Röda Korset betonar att 

inte enbart personen själv som flytt landet illegalt utsätts för fara men också potentiellt 

familjemedlemmar kvar i Eritrea (Sveriges Radio, 2017). Eritreaners bevisbörda för 

identitetsstyrkning resulterar i att man som exileritrean tvingas in i händerna på den 

förtryckande regim man en gång flytt, att till och med bidra till den ekonomiska indrivning de 

eritreanska ambassaderna ligger bakom internationellt för att hålla en repressiv stat vid liv. 

Det som väcker frågor är hur Sverige, en uttalad humanitär stormakt, kan låta situationen 

fortskrida på detta sätt. Detta problemområde mynnar ut i två undersökningsområden: Hur 

uppfylls internationella regelverk i det eritreanska fallet? Samt en teoriinriktad fråga som 

ämnar att utröna aktör, struktur och handling inom det eritreanska fallet för att sedan kunna 

förklara och analysera omständigheterna. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att försöka klargöra hur internationella regelverk - i form av 

konventioner och resolutioner - efterlevs i verkligheten, och just här det eritreanska fallet. Att 

kritiskt granska och analysera hur och i vilken utsträckning internationella regelverk 

förankras i verkligheten. Detta ska genomföras genom en textanalys av diverse internationella 

konventioner och resolutioner från FN:s olika styrorgan för att sedan jämföras med 

implementering i det eritreanska fallet. Detta kompletteras med en teoriinriktad fråga för att 

granska och förklara det eritreanska fallet med hjälp av Giddens tre komponenter - aktör, 

struktur och handling - som vidare utvecklas och förklaras under teoriavsnittet. De två 

frågeställningarna knyts samman av att den första består av att förklara och kritiskt granska 

problematiken kring det eritreanska fallet, och den andra ämnar att förklara och analysera 

omständigheterna bakom varför situation ser ut som den gör idag.  

 

Syftet är att illustrera hur en stat som Sverige - som karaktäriseras av sin humanitära bild 

både på den inhemska och internationella arenan - kan potentiellt agera på ett sätt som sätter 

exileritreaner i kläm, där ambitionen är att hjälpa men i verkligheten resulterar i en helt annan 

situation. Där implementeringsprocessen, och i detta fall förvaltningspolitiken, kan leda till 

stora målförskjutningar som inte alls efterlever den politik som utlovats.  
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För att undersöka det tidigare illustrerade problemområdet som omfattar det eritreanska fallet, 

har två frågeställningar formulerats. Dessa två frågor ämnas uppfylla det syfte som uttryckts i 

detta avsnitt, och lyder som följande: 

 

●   Hur bryter man mot internationella regelverk i det eritreanska fallet? 

●   Hur ser Giddens tre komponenter - aktör, struktur och handling - ut inom det 

eritreanska fallet? 

 

 

2. Bakgrund  
Eritrea är ett litet land beläget vid Afrikas horn. Landet vann självständighet år 1993, efter ett 

långt självständighetskrig med Etiopien som varade i mer än 30 år. Under 1880-talet var 

Eritrea en italiensk koloni, för att i kölvattnet av andra världskriget bli intvingad i en 

federation tillsammans med grannlandet Etiopien på order av FN. År 1962 annekterades 

staten av Etiopien. Sedan dess självständighet har Eritrea utvecklats till ett av världens mest 

slutna länder, där befolkningen lever under auktoritärt styre lett av presidenten Isaias Afwerki 

(Utrikespolitiska institutet, 2018). 

 

Det finns inga säkra siffror på befolkningen i Eritrea idag, men FN beräknade en 

befolkningsmängd på cirka 6,5 miljoner under 2014. Omkring en miljon eritreaner beräknas 

bo i utlandet, och staten har dessutom ett av världens största utflöden av flyktingar räknat per 

invånare (Utrikespolitiska institutet, 2018). UNHCR rapporterade att under januari 2010 

flydde över 200 000 eritreaner den repressiva staten (Nationalencyklopedin, 2018). Sverige 

har idag en omfattande grupp av svenskeritreaner bosatta i landet (Regeringskansliet, 2018). 

Enligt SCB (2018), sökte 21574 eritreaner asyl i Sverige mellan år 2014 och 2017. 

 

FN:s undersökningskommission rapporterar att mänskliga rättigheter är allvarligt kränkta av 

den eritreanska regeringen. Detta synliggörs i landets fullständiga avsaknad på rättssäkerhet, 

militärtjänstgöring på obestämd tid, tvångsarbete, godtyckliga gripanden, frihetsberövanden, 

tortyr i förvar, inskränkningar i yttrande-, rörelse- och religionsfrihet. Det existerar även 

diskriminering mot folkgrupperna afar och kunama. Gripanden sker godtyckligt och drabbar 

främst journalister, regimkritiker och medlemmar av religiösa grupper (Lifos 2015, s.6). 
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Reportrar utan gränser placerade Eritrea på plats 179 i deras pressfrihetsindex år 2018, alltså 

näst sist följt av Nordkorea på plats 180 (RUG, 2018). En svenskeritreansk journalist vid 

namn Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea sedan 2001, utan någon påtaglig framgång i det 

svenska räddningsarbetet. 

 

Eritreas omtalade nationaltjänst är obligatorisk enligt lag mellan 18 till 40 år. Denna 

tjänstgöring gäller alla eritreaner och i realiteten efterlever den inga riktiga regelverk, då 

minderåriga tjänstgör och även det övre åldertaket har höjts. Nationaltjänsten används inte 

endast i försvarssyfte, utan fungerar dessutom för att bygga upp landet men också som ett 

sorts propagandaverktyg för en nationell ideologi. Lagen ordinerar en tjänstgöring på 18 

månader, men ofta pågår den istället i många år. Denna ska bestå av en sexmånaders 

militärutbildning såväl som tolv månader av samhällstjänst. Eritreanska män och kvinnor 

tillhör en reservarmé upp tills de fyllt 50 år. Det är denna sorts livsmiljö som driver 

befolkningen ur landet för att söka skydd i andra länder (Lifos 2015, s.7). 

 

Den militära utbildningen äger rum i militärakademin i Sawa, och även denna efterlever inga 

riktiga regelverk. Utbildningens längd varierar från år till år. Lifos rapporterar att många 

elever försöker fly på grund av de svåra omständigheterna, trots den riskfyllda möjligheten av 

att bli upptäckt och sedan bestraffad. Eleverna i militärutbildningen får genomleva hemska 

förhållanden som kännetecknas av övergrepp, tortyr, omänsklig och förnedrande behandling. 

Det finns också redogörelser om elever som blivit sjuka och avlidit, samt elever som begått 

självmord. FN:s undersökningskommission rapporterar att bestraffningar i olika former, till 

och med motsvarande tortyr, är en vanlig del av vardagen för elever i Sawa men även andra 

militärakademier (Lifos 2015, s.9).  

 

De flesta soldater i nationaltjänsten tjänstgör i militären. Soldaternas jobb utgörs av både 

militära och civila uppgifter, där lönen uppgår till “fickpengar”; en lön som knappast kan 

livnära en familj. Även tjänstgöringen i militären präglas av bestraffning på olika grunder. 

Differerande åsikter, flyktförsök och ordervägran resulterar i hårda straff. Likaså kan mindre 

felsteg innebära hårda straff, bestående av kroppsstraff och tortyr. Det existerar inga riktlinjer 

kring hur bestraffningar ska utdelas, utan bestäms helt godtyckligt på enskilda befäls bevåg.  

Sexuella övergrepp är också ett karaktäriserande drag av den militära tjänstgöringen. FN:s 

undersökningskommission beskriver sexuellt våld som ett omfattande och ökänt problem 

inom de eritreanska militärlägren. Det förekommer även rapporter om våldtäkter i 
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nationaltjänsten och dess lägren (Lifos 2015, s.10-11).  

 

Det är denna typ av miljö och levnadsförhållande som ångerdokumentet behandlar. Ett 

dokument som eritreanska ambassader avkräver signatur för att ta del av deras tjänster, 

däribland utfärdande av identitetshandling. Underskrift på detta dokument innebär att man 

ber om ursäkt och “ångrar” ens flykt från nationaltjänsten (Lifos 2015, s.21). 

 

3. Teori 
I besvarandet av de valda frågeställningarna används en skapad analysram utifrån Anthony 

Giddens struktureringsteori som tar avstamp i sociologi. Giddens är dessutom en av de 

främsta inspirationskällorna till den väletablerade teorin konstruktivism inom internationella 

relationer (Gustavsson & Tallberg 2014, s.111). Struktureringsteorin presenteras i boken The 

Constitution of Society: Outline of Theory of Structuration (1984). Det utformade 

analysschemat kommer fokusera på tre komponenter som Giddens behandlar: aktör, struktur 

och handling. Struktureringsteorin menar att varken aktör eller struktur har överhanden, utan 

har lika mycket inflytande och påverkar varandra simultant. Giddens understryker att såsom 

aktörers autonomi påverkas av strukturer, påverkas och upprätthålls strukturer i sin tur av att 

aktörer utövar sin inverkan (agency). I andra ord är strukturen både en förutsättning och ett 

resultat av socialt handlande. Struktureringsteorin menar att man inte kan förklara socialt 

handlande genom endast struktur- eller aktörsteorier. Istället vidhåller den att aktörer arbetar 

inom ramen för regler som produceras av sociala strukturer, och endast genom att agera på ett 

överensstämmande sätt förstärks dessa strukturer; vilket Giddens beskriver som strukturens 

dualitet (Giddens 1984, s.19). 

 

Aktören i sitt vardagliga handlande har en konstant reflexiv bevakning av sin verksamhet. 

Denna så kallade bevakning innebär inte endast individens egen verksamhet, utan också 

andras beteenden. Det vill säga att aktörer övervakar inte endast flödet av sina egna 

aktiviteter, utan förväntar sig också att andra ska göra detsamma för sig själva. Utöver det, ser 

aktören också rutinmässigt över de aspekter, både sociala och fysiska, av de sammanhang de 

rör sig inom. Därmed upprätthåller aktören en bestående "teoretisk förståelse" av grunderna 

för dess verksamhet (Giddens 1984, s.5). 
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Det förväntas av andra kompetenta aktörer - och är det viktigaste kriteriet för kompetens som 

tillämpas i det dagliga beteendet - att aktörerna vanligtvis kommer att kunna förklara det 

mesta av det de gör, om frågade. Vi kommer vanligtvis inte fråga en annan person varför han 

eller hon deltar i en aktivitet som är konventionell för den grupp eller kultur som den 

individen är medlem av. Varken kommer vi vanligtvis att begära en förklaring om det 

förekommer ett förlopp där det inte är troligt att aktören kan hållas ansvarig (Giddens 1984, 

s.6). 

 

Det har ofta antagits att mänsklig inverkan (agency) kan definieras enbart i termer av 

avsikter. Med andra ord, för att ett beteende ska räknas som handling måste den som begår 

det ha avsikten att göra det, annars är beteendet i fråga bara en reaktiv respons. Självmord är 

ett typexempel på detta. En akt kan inte benämnas som självmord inte finns någon form av 

avsikt av självförstörelse. En person som kliver av kanten och slås ned av en motgående bil 

kan inte betecknas som "självmord" om händelsen är oavsiktlig; det är något som drabbar 

individen, snarare än någonting individen gör.  (Giddens 1984, s.8). 

 

Trots detta, innebär det inte att en handling måste vara avsiktlig för att kunna räknas som en 

instans av maktinverkan. Giddens menar att inverkan hänvisar inte till de intentioner folk har 

att göra saker, utan har istället att göra med deras förmåga att kunna göra de sakerna i första 

hand (vilket är anledningen till att inverkan innebär makt). Inverkan handlar om händelser där 

personen är förövaren, i den meningen att individen i varje fas av skeendet kunde ha agerat 

på ett annorlunda sätt. Vad som än hände skulle inte ha hänt om aktören i fråga inte hade 

ingripit (Giddens 1984, s.9). 

 

Giddens understryker att man bör först och främst vara tydlig kring hur "avsiktlighet" bör 

förstås. Detta begrepp definierar han som en karaktär av en handling som dess gärningsman 

vet, eller tror, kommer att ha en viss kvalitet eller ett resultat och där sådan kunskap utnyttjas 

av den bakomliggande aktören för att uppnå utfallet i fråga. Om denna definition av inverkan 

är korrekt måste man skilja på frågan om vad en aktör "gör" från vad som "avses", eller de 

avsiktliga aspekterna av det som görs. Inverkan avser att göra något (Giddens 1984, s.10). 

Giddens förklarar att en aktör innebär förmågan att kunna distribuera en rad kausala krafter, 

vilket inkluderar att påverka de krafter som används av andra. En handling eller aktion beror 

på individens förmåga att "göra skillnad", det vill säga att utöva någon form av makt. 

Handlingen medför logiskt makt i form av transformativ kapacitet (Giddens 1984, s.14-16). 
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Giddens förklarar struktur som regler och resurser, eller uppsättningar av 

omvandlingsrelationer, organiserade som egenskaper hos sociala system. De viktigaste 

aspekterna av strukturen är regler och resurser som är rekursivt involverade i institutionerna. 

Enligt begreppet strukturens dualitet är strukturella egenskaper hos sociala system både 

förutsättning och resultat av de metoder som de rekursivt organiserar. Strukturen är inte 

"extern" för individer: som minnesspår, och som exemplifierad i social praxis, är det i viss 

mening mer "inneboende" än externt för ens aktiviteter. Strukturen ska inte likställas med 

begränsning, men är alltid både begränsande och möjliggörande (Giddens 1984, s.24-25). 

 

Denna teori valdes eftersom den kan ge möjlighet att förklara Sveriges unika position i detta 

ämnesområde. Att kunna förklara hur Sverige som humanitär stormakt inte nödvändigtvis 

behöver agera utifrån humanism, utan att det finns flera överlappande sociala system som styr 

ens handlande. Med hjälp av struktureringsteorin kan uppsatsen ges ett mer öppet ramverk, 

som inte endast behöver vara fixerad vid en linje eller ett perspektiv. Strukturen styr 

handlandet och aktören, men öppnar också för att aktören i sin tur formar strukturen och 

reproducerar den. 

 

 

4. Tidigare forskning 

I boken Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem av Shirin Ahlbäck 

Öberg och Bo Rothstein skriver de olika medverkande författarna om den offentliga 

förvaltningens organisationsform och de problem som dyker upp längs leden. Det åttonde 

kapitlet i boken är skrivet av Nils Hertting och behandlar implementering (Ahlbäck Öberg & 

Rothstein 2014, s.185). Hertting förklarar att implementering löper större risk att misslyckas 

ju större avstånd mellan intention och beslut. Små avvikelser i implementeringsprocessen kan 

leda till en större resulterande målförskjutning, ju längre linjen är mellan beslut och 

implementering. Implementering försvåras ytterligare när fler aktörer involveras och 

möjligheten för avstämning är liten. Vad som i början verkar vara ett lätt beslut blir i 

verkligheten en lång process med flera olika delprocesser (ibid.). 

 

Vidare diskuterar Hertting bland annat tjänstemännens roll som politikmakare. Det är i mötet 

mellan människor och socialarbetare, poliser, tjänstemän m.fl., som de politiska besluten får 
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riktig betydelse. Dessa så kallade “gräsrotsbyråkrater” utgör en stor del av implementering, 

då det är deras tolkning- och synsätt på regler som resulterar i förverkligandet. Detta innebär 

ett stort handlingsutrymme för tjänstemän, då olika fall och omständigheter kräver speciell 

anpassning. Hertting presenterar olika synvinklar på vad som driver gräsrotsbyråkraten. Ett 

perspektiv är att tjänstemännen arbetar utifrån egenintresse, medan ett annat framhäver 

professionella normer och kompetens som drivande. Hertting lyfter också fram en tredje syn, 

att gräsrotsbyråkrater är fängslade/fasta i ett system av otillräckliga resurser, regler och 

rutiner. Arbetet blir istället fokuserat på att hantera gapet mellan krav - från både legislatur 

och kunder - och befintliga medel (Ahlbäck Öberg & Rothstein 2014, s.194-201).  

 

I Mänskliga rättigheter av Göran Greider avhandlar olika deltagande författare de mänskliga 

rättigheterna i förhållande till tillämpning och tolkning. I bokens inledning diskuteras 

kontroverser kring de mänskliga rättigheternas innehåll, som främst brukar beröra de 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheternas och vare sig de ska likställas i moralisk och 

juridisk status med de medborgerliga och politiska rättigheterna. De beskriver en skillnad 

mellan de negativa och positiva rättigheterna, där de negativa fått framfart sedan 

upplysningen medan de positiva har en lång väg att gå innan de fullt ut cementerats som en 

mänsklig rätt till utveckling. Vidare diskuteras den invecklade processen av de mänskliga 

rättigheternas tillämpning, och presenterar bland annat den legalistiska metoden. Denna 

kännetecknas av att enstaka ärenden inriktas av individer eller organisationer, och bedrivs i 

domstol i strävan efter vägledande domslut. För att sedan kunna framställa en rättspraxis som 

stadfäster specifika rättigheter med hjälp av dessa sorts ärenden (Greider 2000, s.8-9). 

 

Greider diskuterar också kring olika åsikter inom debatten om tillämpning av rättigheter, där 

två politiska traditioner inryms: ett parlamentariskt och ett konstitutionellt politiskt system. 

Det parlamentariska systemet framhåller både politiska institutioners maktposition i 

samhällsfrågor, och organisationers maktinflytande genom att de använder sin 

förhandlingsrätt för egen interpretation och tillämpning av dispositiva lagtexter. Det 

konstitutionella systemet är istället rättighetsbaserat, i det avseende att domstolar med 

utbredd makt står för tolkning av rättigheter i legislatur samt grundlag för att sedan överpröva 

politiska beslut. Det konstitutionella systemet som är styrt av domstolar ses traditionellt som 

ett balansverktyg för den politiska beslutsprocessen (Greider 2000, s.9-10). 
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5. Metod 

I denna uppsats kommer det föras en jämförande kvalitativ fallstudie, med hjälp av kvalitativ 

textanalys. Metoden är kvalitativ eftersom textanalysen fokuserar på ett begränsat antal 

lagtexter för att ge djup, istället för en större och mer ytlig granskning. Den första 

frågeställningen besvaras genom en jämförande kvalitativ fallstudie, genom att kritiskt 

jämföra lagstiftning med implementering i det eritreanska fallet; att undersöka 

måluppfyllelsen. Den andra frågeställningen besvaras med hjälp av en analysram med 

teoretisk utgång från Giddens struktureringsteori i boken The constitution of society: outline 

of the theory of structuration (1984). 

 

En fallstudie ämnar att ta en liten del av ett större område, och med hjälp av fallet beskriva 

verkligheten och ge en representation av den. Det positiva med forskningsmetoden är att man 

på begränsat utrymme kan ge en uppfattning av ett större skeende, dock finns risken av 

felaktiga slutsatser då ett litet fall inte kan ge en rättvis representation av den fulla 

verkligheten (Ejvegård 2009, s.35). I denna uppsats används det eritreanska fallet som utgör 

en liten del i den stora migrationsprocessen, där diverse asylgrupper lyder under olika 

asylregelverk och kan stöta på olika problem. 

 

Kvalitativ textanalys valdes som en naturlig följd av de ställda frågeställningarna. För att 

undersöka hur fallet bryter mot diverse internationella regelverk behövdes en noggrann 

genomgång av utvalt material, som består av diverse lagtexter. Därmed blev metoden just 

kvalitativ och inte kvantitativ, då ett kvantitativt undersökningssätt inte sågs som passande 

för att uppfylla uppsatsens syfte. Validiteten ses också som hög då uppsatsen besvarat det den 

ämnat sig besvara, nämligen hur man bryter mot internationella regelverk (med begränsning 

till tre regelverk) och hur fallet förklaras med hjälp av struktureringsteorin. Den valda teorin 

innehåller till viss del redan en sorts operationalisering för att mäta det teorin avser, men har 

också genomgått en viss anpassning efter det eritreanska fallet. 
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5.1 Analysschema 

 

Tabell 1. Analysschema 

TRE KOMPONENTER INDIKATOR 

Aktör Maktinverkan 

Struktur Lagar 

Handling Avsikt 

 

Denna analysram består av de tre komponenterna aktör, struktur och handling, som i sin tur 

kommer bestämmas med hjälp av agency, lagar och avsikt. I struktureringsteorin definieras 

en aktör utifrån dess förmåga att göra skillnad, att utöva någon form av makt av transformativ 

kapacitet. Denna sorts makt kallar Giddens agency, och kommer hädanefter beskrivas som 

maktinverkan. Maktinverkan hänvisar till en aktörs förmåga att utföra saker, där aktören är 

“ansvarig” för händelserna i den mån att det inte hade skett utan aktörens ingripning. 

Aktörens användning av maktinverkan innebär dessutom en konstant tillsyn över ens egna 

handlingar, och en rutinmässig bevakning av de sociala aspekter de rör sig inom. Aktören 

bibehåller således en “teoretisk förståelse” av dess aktiviteter (Giddens 1984, s.5). 

 

Struktur förklaras i struktureringsteorin som regler och resurser som är rekursivt involverade i 

institutionerna (Giddens 1984, s.24). I den utformade analysramen kommer fokus läggas på 

regler från lagstiftning som påverkar Migrationsverket i deras arbete. Enligt Giddens, ska 

strukturen inte likställas med limitation, men är alltid både begränsande och möjliggörande 

(ibid.). 

 

Den tredje och sista komponenten handling undersöks med hjälp av indikatorn avsikt. Avsikt 

i detta avseende definieras som en karaktär av en handling som dess gärningsman vet, eller 

förväntar sig, att få ett visst utfall. En situation där kunskap utnyttjas för att uppnå utfallet till 

hands. Det gäller att skilja på vad som “görs” från vad som “avses”, och undersöka de 

avsiktliga aspekterna av det som görs (Giddens 1984, s.10). 

 

Denna analysram lägger varken mer vikt på aktören eller strukturen, utan de har lika mycket 

inflytande på handlandet. Strukturen är både en förutsättning och ett resultat av socialt 

handlande. Aktören arbetar inom strukturen och dess regler, och agerar på ett sånt sätt så 
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strukturen förstärks; detta beskriver Giddens som strukturens dualitet (1984, s.19). Detta 

innebär att uppsatsen intar en öppen analysram, där fokuset istället läggs på att eftersträva en 

beskrivning av omständigheterna kring aktören och dess handlande inom strukturen. 

 

 

6. Material 
Materialet kommer bestå av olika lagtexter, däribland lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, FN:s resolution 2023 (2011) från säkerhetsrådet och FN:s flyktingkonvention 

1951, för att se hur den svenska staten uppfyllt dessa lagar i det eritreanska fallet. Dessa 

lagtexter valdes ut för att de omfångar problematiken som det eritreanska fallet medför, i hur 

man hanterar fallet i förhållande till mänskliga rättigheter och potentiellt sätter eritreaner i 

kläm. FN:s flyktingkonvention sågs som högst aktuell i detta avseende, eftersom 

konventionen allmänt ses som en av grundpelarna för beskyddning av mänskliga rättigheter 

(Migrationsverket, 2018). FN:s resolution 2023 utvaldes för dess relevans, då den direkt 

behandlar Eritrea och det behandlade undersökningsområdet (tvåprocentsskatten m.m.). Flera 

lagtexter hade kunnats plocka fram och granskats, men på grund av tidsbegränsningen 

avgränsades analysen till de tidigare tre nämnda regelverken.  

 

7. Källkritik 

För att undersöka hur tillförlitligt ens använda material och källor är använder man sig av 

källkritik, som utgörs av fyra kriterier: äkthets-, oberoende-, färskhets- och 

samtidighetskravet. Äkthetskravet innebär att se till att materialet i fråga är äkta och inte 

någon sorts förfalskning. Oberoendekravet går ut på att en källas värde kan bestämmas med 

hjälp av kunskap om var faktan kommer ifrån och dess tendens, där man i allmänhet ser 

primärkällor som mer pålitliga än sekundärkällor. Färskhetskravet utgår från att man i regel 

ska använda en nyare källa framför en äldre, då till exempel en nyutgiven bok om valt 

område kan erbjuda mer fakta och nyare rön än en äldre bok. Samtidighetskravet innebär att 

material som ligger närmare beskrivna tidshändelser är mer lämplig än material publicerat 

långt efter händelserna i fråga (Ejvegård 2009, s.71-72). 

 

Denna uppsats uppfyller äkthetskravet eftersom det endast har använts lagstiftning som är 
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publicerad på den svenska statens hemsidor, och ses därför som högst pålitligt. Detta innebär 

likaså att uppsatsen tagit hänsyn till oberoendekravet eftersom lagstiftningen hämtades från 

primärkällan, istället för någon sorts lagsammanställning. I val av litteratur är de flesta 

böckerna relativt nya och kan därför ses uppfylla även samtidighetskravet. Flertalet av de 

använda böckerna är studentlitteratur och bedöms därmed vara tillförlitliga källor.  

 

 

När det kommer till behandlade asylregelverk från Migrationsverket, måste deras komplexitet 

uppmärkas. Det finns alltid undantag till reglerna som gör att man slipper vissa beviskrav. 

Enligt Migrationsverket kan man få medborgarskap såväl som familjeåterförening utan 

tillräckliga id-handlingar om man kan visa myndigheten att man försökt hårt nog. Varje 

asylfall är därmed en individuell bedömning där kraven kan differera beroende på situation. 

Man kan också få medborgarskap om man till exempel bott i Sverige mer än 8 år med samma 

identitet. Det denna uppsats fokuserar på är hur den eritreanska migrationsprocessen ändå kan 

fungera så som den gör idag, att ändå utgå från krav om hemlandspass/fotointyg när man är 

väl medveten om omständigheterna kring de eritreanska ambassaderna. 

 

 

Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram någon sorts information om hur pass länge det 

behandlade identitetskravet har funnits, och exakt varför det infördes. Det har gjorts försök 

genom läsning av en historisk redogörelse av svensk invandringspolitik de senaste 500 åren 

(Boguslaw, 2012), informationssökning på Migrationsverkets hemsida (2018), såväl som 

personlig kontakt med olika asylhandläggare anställda hos Migrationsverket. Trots det, har 

det olyckligtvis ändå inte gått att utröna när kravet uppkom. Trots detta, ses det inte som 

något större problem då uppsatsens fokus inte är när eller varför kravet infördes, utan snarare 

hur det kan fungera parallellt med humanitär rätt. 
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8. Resultat och analys 

8.1. Uppfyllning av internationella regelverk i det eritreanska fallet 

“Vi ska vara en stark röst i världen för frihet, fred, mänskliga rättigheter och solidaritet.” 

- Stefan Löfven, Regeringsförklaringen den 15 september 2015 (Regeringskansliet, 2015) 

 

8.1.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 1994  

Enligt artikel 8 från den Europeiska konventionen (1994:1219) har var och en “rätt till 

respekt för sitt privat- och familjeliv”. Det kan argumenteras att familjens enhet kränks i och 

med regelverken kring familjeanknytning, som lämnar familjemedlemmar strandsatta i ett 

annat land. Vidare stadgar artikel 8 att “offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av 

denna rättighet annat än med stöd av lag[...]” (Riksdagsförvaltingen, 2018). Då 

identitetsstyrkning krävs enligt lag kan just denna aspekt betonas, men likaväl bör det 

understrykas att lagen är öppen för andra former av identitetsstyrkning. Däribland DNA-test 

som har presenterats som ett humanare alternativ i situationen till hands; ett alternativ som 

inte hade inneburit att till exempel politiska flyktingar måste komma i kontakt med den 

regering de flyr.  

 

Artikel 3 fastställer att “ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning” (ibid.). För att få intyg från ambassaden avkräver de signatur 

på ångerdokumentet. Detta dokument fastställer att exileritreaner ska godta den bestraffning 

som anses passande vid återvändo till Eritrea, vilket direkt strider mot artikel 3:s stipulering 

om bestraffning. Dessutom rapporterar Lifos (2014, s.15) om att Eritrea bestraffar 

familjemedlemmar till personer som flytt nationaltjänsten, vilket kan argumenteras för att 

vara en form av bestraffning. Visserligen är det ingen direkt påverkan på individen själv, men 

har onekligen effekt ändå. Det kan möjligen räknas som en form av psykologisk bestraffning. 
  

I artikel 5 stipulerar konventionen att “var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet” 

(ibid.). Rättigheten till personlig säkerhet kränks genom att flyktingar kan sättas i direkt fara 

genom kontakt med ambassaden, då till exempel politiska flyktingar sökt fristad från 

förföljelse av den eritreanska staten. De eritreanska ambassaderna jobbar på direkt uppdrag 
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av den eritreanska staten och innebär därför ett hot mot de som söker flykt från politisk 

förföljelse. Dessutom går det att argumentera att den personliga säkerheten är hotad vid 

underskrift av ångerdokumentet, då man får godta den ospecificerade bestraffningen. Detta 

kan ses som speciellt oroväckande då det rapporterats från Migrationsverket att det pågår ett 

utbrett flyktingspionage på exileritreaner, som också hotar den personliga säkerheten. 

 

Konventionens 14:e artikel behandlar förbud mot diskriminering och föreskriver att 

“åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan 

någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 

åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, 

börd eller ställning i övrigt”. I det eritreanska fallet tycks det ske någon form av 

diskriminering baserat på nationellt ursprung, samt ställning som sökande av 

medborgarskap/familjeanknytning. Åtskillnaden görs i migrationsprocessen där de får utstå 

speciella omständigheter utifrån nationalitet som eritrean, där de är tvungna att gå med på 

illegal beskattning och utlovad bestraffning. 

 

8.1.2 FN:s resolution 2023 

Resolution 2023 infördes år 2011 av FN:s säkerhetsråd. Resolutionen fördömer 

diasporaskatten och bestämmer att Eritrea skall upphöra med all sådan aktivitet och 

användning av utpressning, hot om våld och bedrägeri. Vidare beslutar resolutionen att stater 

ska vidta lämpliga åtgärder för att hålla individer som jobbar på den eritreanska regeringens 

uppdrag i strid med angivna förebud, ansvariga i enlighet med nationell lagstiftning och 

internationell rätt. Aktuella lagar inkluderar bland annat Wienkonventionen om konsulära 

förbindelser 1963 och Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser 1961 (Security 

Council, 2011). 

 

När det kommer till förverkligande av denna resolution kan den ses som tvetydig. Den 

svenska staten låter den eritreanska ambassaden i Stockholm fortgå med tvåprocentsskatten, 

genom att inte direkt ta itu med problemet via repressalier. Dessa kan ta form genom att 

förklara en eller flera eritreanska diplomater som persona non grata och sedan utvisa dem. 

 

År 2014 utvisades en eritreansk diplomat enligt flera oberoende källor, dock kunde 

Utrikesdepartementet inte bekräfta diplomatens härkomst enligt deras policy (Sveriges Radio, 



 

   15  

2014). Däremot öppnar det för spekulering till de bakomliggande orsakerna, eftersom 

utvisning av diplomater är en ovanlig företeelse. Förvisso kan man framhäva denna utvisning 

som ett exempel på markering mot ambassaden, men åtgärden kan uppfattas som svag då den 

eritreanska ambassaden likaväl är öppen med sin skatteindrivning. Information om den så 

kallade diasporaskatten finns tillgänglig på ambassadens hemsida (Eritrean Embassy, 2018) 

såväl som publicerade intervjuer med eritreanska diplomater om tvåprocentsskatten (SVT, 

2016). 

 

Trots allt arbetar UD efter en policy som innebär att man varken uppger en utvisad diplomats 

härkomst eller anledningen bakom utvisandet. Detta innebär att den utvisade eritreanske 

diplomaten från 2014 kan likaväl ha förklarats persona non grata med stöd av resolution 

2023 och internationell rätt, utan allmänhetens kunskap. Dock visar den aktuella situationen 

att utvisningen inte haft någon direkt påverkan, då ambassaden arbetar än idag på samma sätt 

och är öppna med det faktumet. Nästa steg hade kunnat vara att utvisa fler diplomater för att 

ytterligare markera en hård ståndpunkt mot den illegala beskattningen, såväl som att inte 

uppmuntra verksamheten genom att uppmana exileritreaner i migrationsprocessen att 

kontakta ambassaderna. Det rör sig helt sonika om en kraftlös hantering av den svenska 

staten, med en förvaltningspolitik som inte tycks sammanfalla med den utlovade 

resolutionen. 

 

8.1.3 FN:s flyktingkonvention 1951 

Artikel 29 i FN:s flyktingkonvention behandlar skatteavgifter och lyder som följande: “The 

Contracting States shall not impose upon refugees duties, charges or taxes, of any description 

whatsoever, other or higher than those which are or may be levied on their nationals in 

similar situations” (UNHCR 1951, s.196). Denna artikel kan appliceras på 

tvåprocentsskatten, som enbart eritreaner blir exponerade inför. Visserligen kan det påpekas 

att det inte är den svenska staten, och Migrationsverket, personligen som ålägger 

skattekostnaden; men genom den förda förvaltningspolitiken hos Migrationsverket möjliggör 

man och till viss del uppmanar att den eritreanska ambassaden fortskrider med den illegala 

skatteindrivningen. 

 

Artikel 33 redogör för reglering av förbud mot utvisning eller returnering och föreskriver att 

“No Contracting State shall expel or return ('refouler’) a refugee in any manner whatsoever to 
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the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his 

race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion” 

(UNHCR 1951, s.233). Denna artikel kan ses att omfatta politiska flyktingar som är tvungna 

att ta kontakt med den eritreanska ambassaden, och innebär därför att behandlingen av 

eritreaner i detta avseende strider mot artikel 33.  Politiska flyktingar dras fram som exempel 

eftersom de flytt den eritreanska statens förföljelse, att sedan uppsöka en eritreansk ambassad 

innebär indirekt kontakt med den eritreanska staten och resulterar därmed i ett hot mot 

flyktingens frihet och säkerhet. Återigen bör det betonas att den svenska staten, och i 

förlängning Migrationsverket, inte direkt tvingar eritreaner till att uppsöka den eritreanska 

ambassaden; likaväl kräver man identitetsstyrkning som innefattar den eritreanska 

ambassaden. Dessutom kan det poängteras att artikeln vanligtvis tolkas att mena direkt 

utvisning till ett annat land, men det går att argumentera och framhäva att artikeln säger “[...] 

in any manner whatsoever […] where his life or freedom would be threatened [...]”. Därmed 

kan den eritreanska ambassaden räknas som ett territorium som innebär fara för till exempel 

en politisk flykting men även andra eritreaner som utsätts för hot. 

 

8.2 Aktör, struktur och handling inom det eritreanska fallet 

8.2.1 Aktör och maktinverkan 

Migrationsverket är en svensk myndighet som jobbar på uppdrag av den svenska staten, och 

tar hand om alla sorts migration- och asylfrågor. Organisationen arbetar under ledning av en 

generaldirektör samt överdirektör, som båda blir utsedda av regeringen (Migrationsverket, 

2018). Sett ur ett strukturperspektiv, kan myndigheter ses som en del av olika överlappande 

sociala system som utgör den större samhällsstrukturen. Dock väljer denna uppsats att se 

Migrationsverket som en egen aktör, då den består av individer som arbetar utifrån 

myndighetens egna syften och uppdrag där de har kraft att påverka utvecklingen; precis som 

en aktör gör enligt struktureringsteorin.  

 

Myndigheten använder sig av maktinverkan genom att besluta om vare sig människor får 

erhålla till exempel uppehållstillstånd, rätt att besöka Sverige, medborgarskap eller 

familjeanknytning. Giddens beskriver maktinverkan som händelser där aktören är 

“gärningsmannen”, och händelsen i fråga hade inte skett om aktören inte hade agerat genom 

direkt inblandning. Det eritreanska fallet är ett typexempel på detta, då det är deras aktuella 

regelverk som försätter exileritreaner i den situation de är i idag; då många exileritraner inte 
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hade uppsökt en eritreansk ambassad på eget bevåg, i ljuset av flera vittnesmål om hot och 

andra illegala medel som används av ambassaden.  

 

Utöver det, medför också myndighetens maktinverkan att de har en sorts överblick av deras 

egna verksamhet. Att de är medvetna om de sammanhang de rör sig inom, såväl som 

medvetenhet om andras beteenden. I det eritreanska fallet uppfyller myndigheten dessa krav 

för maktinverkan, genom myndighetens expertorgan Lifos rapportering om miljön kring de 

eritreanska ambassaderna liksom det hot de utgör för exileritreaner.  

 

8.2.2 Struktur och lagar 

Migrationsverket arbetar under flera olika asyllagar och internationella konventioner som 

sätter upp strukturella regler för hur migranter och flyktingar ska behandlas i asylprocessen. 

Dessa inkluderar bland annat Utlänningslagen, Utlänningsförordningen, Dublinförordningen, 

EU:s skyddsgrundsdirektiv, samt de två tidigare behandlade regelverken, FN:s 

flyktingkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande rättigheterna.  

 

I det eritreanska fallet ställer Migrationsverket vissa krav för identitetsstyrkning, som  

grundar sig i Utlänningsförordningen. Förordningen innehåller stadgar om vilka krav diverse 

resehandlingar ska uppfylla för att räknas som till exempel hemlandspass eller resedokument 

(Sveriges Regering, 2006). Migrationsverket arbetar däremot inte efter en låst position; 

identitetskraven differerar beroende på ursprung, av självklara skäl. Situationen idag ser ut 

som den gör på grund av att andra sorts id-handlingar från Eritrea inte uppfyller de 

säkerhetskrav som Migrationsverket kräver (Migrationsverket, 2017). På detta sätt är de 

aktuella lagarna i denna institution begränsande, i den mån att det ställs högre krav på 

åtnjutande av medborgarskap och familjeåterförening, just som struktureringsteorin 

beskriver. 

 

Dock är de aktuella regelverken möjliggörande då de tillåter Migrationsverket att skräddarsy 

tillvägatagandet i asylprocessen efter den sökandes ursprung, vilket resulterat i att också 

Afghanistan, Irak, Somalia och statslösa palestinier ställs inför speciella krav för 

identitetsstyrkning. Även om lagarna reglerar vad som gör och inte utgör ett hemlandspass, 

öppnar de för en annan form av identitetsstyrkning som hade fungerat inom lagens ramar: 
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DNA-test. Med kännedom av de eritreanska ambassadernas förhållningssätt till 

intygsansökningar kan myndigheten ta stöd av bland annat FN:s flyktingkonvention såväl 

som de mänskliga rättigheterna för att inta ett nytt ställningstagande. Som Giddens 

förespråkar, är strukturen i detta fall både en förutsättning och ett resultat av socialt 

handlande. Migrationsverket arbetar på följande sätt med anledning av de aktuella lagarna, 

och upprätthåller därmed strukturen. Likaså har myndigheten ändå möjlighet att forma 

strukturen på nytt, genom att anta ett nytt förhållningssätt med stöd av redan existerande 

lagar. 

 

8.2.3 Handling och avsikt 

Den handling som avses i detta avsnitt är de krav som ställs på eritreaner för 

identitetsstyrkning för att åtnjuta medborgarskap och familjeåterförening, och de följande 

konsekvenserna av ett sådant krav. Frågan är vare sig handlingen och dess konsekvenser kan 

räknas som avsiktlig eller inte. För att kunna avgöra kring om det existerar någon form av 

avsikt, och hur dessa aspekter isåfall ser ut, behövs först en klarläggning om den 

bakomliggande kunskapen i det eritreanska fallet. 

 

Regeringen och Migrationsverket är medvetna om omständigheterna kring ambassaden och 

deras användning av illegala medel. För att förtydliga, tolkar denna uppsats de olika 

eritreanska ambassaderna som korrupta makter. Detta görs med stöd av FN:s resolution 2023 

som fördömer ambassadernas olagliga verksamhet; resolutionen måste och antas bottna i en 

verklighetsförankring då resolutionen knappast stiftas utan anledning. Dessutom rapporterar 

Lifos om tvåprocentsskatten, likaså om den existerande hotbilden mot flyktingars familjer 

som bor kvar i Eritrea (2015, s.14). Lifos arbetar i syfte att bidra med opartisk information 

om olika länder för att bidra med beslutsunderlag till migrationsprocessen (2018), och 

därmed kan det med säkerhet fastställas att Migrationsverket såväl som den svenska staten 

har god insikt i hur ambassaderna för sin verksamhet. Detta medför dessutom kunskap om 

vilka konsekvenser aktörens handlande har; att dess aktuella regelverk kan innebära hot mot 

den personliga säkerheten, men även mot familj som bor kvar i Eritrea. 
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Som tidigare nämnts definieras avsikt som en karaktär av en handling som dess gärningsman 

vet, eller förväntar sig, att få ett visst utfall. Migrationsverket både vet och kan förvänta sig 

utfallet av att exileritreaner uppsöker ambassaden. Däremot är det osannolikt att myndigheten 

använder denna kunskap för att faktiskt försätta eritreaner i en potentiellt äventyrlig situation. 

Betyder det att all typ av ansvar och “avsikt” kan avskrivas? Det som görs är att avkräva 

hemlandspass - som i princip är omöjligt - eller ett fotointyg från ambassaden. Det som avses 

är uppnåelse av de säkerhetskrav som ställs på id-handlingar, som uttrycks i 

Utlänningsförordningen. Trots det måste det gå att utröna en viss avsiktlig aspekt i 

händelseförloppet, eftersom myndigheten har full kunskap om vad ett möte med ambassaden 

kan innebära för till exempel en politisk flykting. Oftast ses avsikt som mindre sannolikt ju 

längre bort konsekvensen är från den faktiska handlingen, men detta influeras också av den 

kunskap aktören besitter (Giddens 1984, s.11). I Migrationsverkets fall är det inte något sorts 

avlägset utfall som möjligtvis kan spåras tillbaka till deras identitetskrav, utan det handlar om 

direkta konsekvenser som utlöses på grund av deras regelverk. Därmed har myndigheten en 

större räckvidd av kontroll, och således måste ett visst ansvar placeras på myndigheten. 

 

8.2.4 De tre komponenternas förhållning till varandra 

Aktör, struktur och handling har en nära sammankoppling och påverkar direkt varandra, på 

samma sätt påverkas också de olika indikatorerna i naturlig följd. Migrationsverket som aktör 

är en produkt av strukturen och de utgörande lagarna, och blir följaktligen direkt påverkad i 

sitt hanterande av det eritreanska fallet. Strukturens påverkan har resulterat i att myndigheten 

har blivit “tvungen” att införa identitetskrav som innebär brott mot flera artiklar i 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter, samt från FN:s flyktingkonvention. 

 

I detta avseende fungerar asyllagarna på ett begränsande sätt, som Giddens beskriver 

strukturen. Å andra sidan, framhäver Giddens att strukturen också är möjliggörande vilket 

illustreras i att de aktuella asyllagarna öppnar för en annan form av identifieringsform: DNA-

test. Myndighetens handlande, som är bestående av maktinverkan, är ett resultat av strukturen 

men också en förutsättning för dess reproduktion och upprätthållelse; som i sin tur beskrivs 

som strukturens dualitet.   
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9. Slutsats 

Den första frågeställningen gav ett resultat som visade att Migrationsverket bryter mot de 

mänskliga rättigheterna, FN:s flyktingkonvention och resolution 2023. De mänskliga 

rättigheterna överträds genom att de aktuella identitetskraven innebär att familjens enhet 

kränks, då identitetsstyrkningen försvårar familjeåterförening och lämnar familjer splittrade. 

Familjeåterförening ses alltså som en rättighet som blir negligerad. Rätten till personlig 

säkerhet blir också hotad, då kontakt med en eritreansk ambassad kan innebära direkt fara för 

politiska flyktingar som sökt sig från förföljelse av den eritreanska staten. Dessutom bryter 

fallet mot rätten att slippa bestraffning, genom att eritreaner tvingas skriva på det så kallade 

ångerdokumentet som utlovar en obenämnd bestraffning. 

 

I FN:s resolution 2023 bestämmer säkerhetsrådet att stater ska vidta lämpliga åtgärder för att 

ta itu med bland annat diasporaskatten, men också de eritreanska ambassadernas användning 

av illegala medel. Sverige utvisade en eritreansk diplomat år 2014, vilket kan framhävas som 

att den svenska staten försökt efterleva resolutionen. Dock fortsätter den eritreanska 

ambassaden i Stockholm med tvåprocentsskatten, och är tämligen öppna med sin 

skatteindrivning. Därmed kan åtgärderna från den svenska staten ses som verkningslösa. 

 

När det kommer till FN:s flyktingkonvention kränks förbudet mot speciella avgifter eller 

skatter, genom just tvåprocentsskatten som endast eritreaner får utstå i migrationsprocessen. 

Vidare bryter Migrationsverket mot en av konventionens stadgar som förbjuder stater att sätta 

flyktingar i territorium där deras liv eller frihet hotas. De eritreanska ambassaderna är ett klart 

exempel på ett territorium som innebär fara för flyktingar, som illustreras tydligt genom 

ambassadernas användning av illegala medel. 

 

Utifrån struktureringsteorin, rör det sig om ett fall där Migrationsverket dels är bunden av de 

lagar de jobbar inom, men också möjliggör ett annat förhållningssätt. Utlänningsförordningen 

må ha säkerhetskrav för id-handlingar, men med stöd av de mänskliga rättigheterna och 

flyktingkonventionen kan de också anta ett nytt arbetssätt. Strukturen och lagarna påverkar 

aktören och handlandet, men det går också åt båda hållen. Detta betyder att Migrationsverket 

påverkas av internationella och nationella regelverk, men de kan också i sin tur som aktör 

använda befintlig lagstiftning för att forma om och reproducera strukturen. Detta beskrivs 

som strukturens dualitet. När det gäller avsikten bakom handlandet, är det alldeles för 
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extremt att säga att Migrationsverket införde identitetskraven med intention att försätta 

eritreaner i fara. Däremot finns det avsiktliga aspekter i handlandet då man hade full 

medvetenhet om situationen till hands. På detta sätt kan myndigheten inte helt avskrivas 

ansvar, utan bär faktiskt en sorts ansvarsroll i det hela; som kan ses som större eller mindre. 

 

Sammanfattningsvis, kan det eritreanska fallet representera de problem 

implementeringsprocessen i stort kan stöta på, men också specifikt förvaltningspolitikens 

problem. Detta menas dock inte att hela migrationsprocessen kännetecknas av ett lika utbrett 

problem av bristfällig förhållning till humanitär rätt. Däremot kan fallet visa och exemplifiera 

att implementering är en otroligt komplex och mångfacetterad process som kräver enorm 

försiktighet, speciellt när det gäller andra människors liv och säkerhet.  

 

10. Diskussion 

Det eritreanska fallet påvisar en bristande förvaltningspolitik som inte tycks bedrivas i 

enlighet med regeringens politik i stort, alltså en feministisk regering inriktad på att stärka de 

mänskliga rättigheterna. Fallet kan ses som ett exempel på en bristfällande implementering av 

internationella regelverk, där kedjan mellan beslut och implementering är för lång. Det har 

getts för stor handlingsfrihet åt de så kallade “gräsrotsbyråkraterna” (i detta fall tjänstemän) 

som resulterat i en målförskjutning (Ahlbäck Öberg & Rothstein 2014, s.200). Dock borde 

också uppmärksamhet ägnas åt att det är flera olika sorters lagar och internationella 

konventioner som måste tas i beaktning under upprättningen av nya regelverk och 

förhållningssätt inom myndigheten. Det är troligen just denna aspekt som resulterat i att man 

försöker minska klyftan så mycket som möjligt i implementeringen, men följden blir att vissa 

aspekter får ‘uppoffras’ för att lyda andra krav. I detta fall blir det vissa mänskliga rättigheter 

som berör till exempel personlig säkerhet som uppoffras för att följa Utlänningsförordningen 

och deras stadgade säkerhetskrav. Denna typ av ‘uppoffring’ och hantering av klyftor i 

implementering illustreras både i Herttings beskrivning av implementering i Politik som 

organisation, men också uppsatsens redogörelse kring strukturens begränsande kvalitéer 

inom Migrationsverket (Ahlbäck Öberg & Rothstein 2014, s.196).  

 

Ett möjligt perspektiv är att det eritreanska fallet är en produkt av ett asylsystem under stor 

belastning, där man valt denna åtgärd för att på ett sätt “strama åt” mängden asylsökanden. 
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Dock är det missvisande i fallet med de som endast söker medborgarskap och redan erhållit 

uppehållstillstånd, men gäller isåfall enbart de som ansöker om familjeanknytning. Det ses 

också som högst osannolikt att man endast fört denna sorts linje mot endast en nationalitet, då 

detta hade varit en fråga om diskriminering. Det rör sig snarare om en mänsklig faktor där 

sakkunniga har försökt utforma identitetskrav efter en rörig utgångspunkt, som utfaller i ett 

klumpigt regelverk där humanismen tycks ha hamnat i kläm. Visserligen är bevisbördan 

tyngre för medborgarskap och familjeanknytning, ett drag som inte är unikt endast för detta 

fall utan fungerar likadant för alla, där det helt enkelt ställs högre krav. Däremot är det inte 

det uppsatsen vill lägga betoning på, att det på något sätt är ‘för svårt’ att få medborgarskap 

eller familjeanknytning. Det som uppsatsen hela tiden åsyftat är att kraven rentav är orimliga, 

utifrån humanitär och internationell rätt.   

Det förslag som kontinuerligt presenterats som ett annat alternativ för identitetsstyrkning är 

DNA-test, som de flesta vet kan bevisa släktskap och härkomst. Därav löser denna metod alla 

de problem de nuvarande regelverken står inför. Å andra sidan, kan detta tillvägagångssätt 

innebära flera nackdelar för myndigheten. DNA-test hade inneburit en väldigt stor kostnad 

för Migrationsverket, och även en mindre “praktisk” lösning i den mån att arbetsbördan till 

viss del läggs över på myndigheten istället för klienten. Likaväl är Migrationsverket ansvarig 

att utgå från det som är rättsligt och humanitärt korrekt, och inte det som är mest 

kostnadseffektivt eller mest “praktiskt”. Det är trots allt myndighetens uppgift att hitta bästa 

tillvägagångssätt som fungerar i linje med humanitär rätt. 

 

När det gäller upprätthållande av FN:s resolution 2023 kan Sveriges agerande uppfattas som 

tämligen svagt; i detta exempel avses utvisningen av en eritreansk diplomat år 2014. Deras 

förhållningssätt är uppenbarligen ett resultat av UD:s tidigare nämnda policy, som innebär att 

de varken kan ange orsak bakom utvisanden av diplomater eller ens vart diplomaten i fråga 

härstammar från. Det är knappast en regel de plötsligt kommer bortse från. Trots det är det 

viktigt att understryka att den eritreanska ambassaden jobbar på uppdrag av den eritreanska 

staten, som är en av världens mest auktoritära länder. Sveriges användning av tyst diplomati i 

detta fall tycks inte vara speciellt effektivt, då ambassaden än idag fortgår med en öppen 

skatteindrivning. 

 

Om den illegala aspekten bortses, kvarstår problematiken av att den svenska staten med hjälp 

av Migrationsverket möjliggör en skatteindrivning som direkt finansierar Eritrea. Utvisning 
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av diplomater är en ovanlig företeelse, och det ses som osannolikt att Sverige skulle utvisa 

flera eritreanska diplomater samtidigt och otänkbart att den eritreanska ambassaden stängs 

ned helt. Dock borde man ställa sig frågan om vem som egentligen tjänar på denna 

diplomatiska relation, då det tydligtvis inte är Sverige. Den hårdaste markeringen hade varit 

att stänga ned ambassaden helt, för att visa att diplomaterna inte står över spelreglerna; men 

ett sådant agerande hade inneburit att Sverige stod på gränsen till krig med Eritrea som 

självklart inte är faktumet idag. Ett sådant agerande hade dessutom stängt alla dörrar till 

framtida lösningar med Eritrea, däribland att frita den svenske medborgaren Dawit Isaak som 

än idag är fängslad i Eritrea. 

 

Det eritreanska fallet förefaller att vara ett typexempel på en legalistisk handelsstrategi, som 

Greider redogör för i Mänskliga rättigheter (2000, s.9). En strategi där Migrationsverket 

söker vägledande domar av överklaganden drivna i Migrationsöverdomstolen, för att sedan 

utveckla en rättspraxis utifrån domen. Detta förväntas ske eftersom det var ett fall uppe i 

Migrationsöverdomstolen som behandlade just familjeåterförening, där anknytningspersonen 

var flykting och domstolen beslutade att man bör iaktta försiktighet när man uppmanar 

familjemedlemmar att uppsöka eritreanska myndigheter. Dombeslutet innebar bevislättnad 

för familjen (Migrationsöverdomstolen, 2018). Detta beslutet uppkom under uppsatsens gång, 

och har därför inte inkluderats något vidare i analysen. Dock kan detta överklagande och det 

faktum att de fick rätt i domstol ses som ett slags bekräftande av de resultat och slutsatser 

som dragits i denna uppsats; att det handlar om en kränkning av eritreaners mänskliga 

rättigheter. 

 

11. Vidare forskning 

Då denna uppsats var en fallstudie som endast undersökte det eritreanska fallet, skulle det 

vara värdefullt att utvidga undersökningsområdet för att se en annan del av det stora 

asylsystemet. Detta skulle ge en mer nyanserad bild på det som utgör Migrationsverkets 

arbete idag, då det knappast går att säga att det eritreanska fallet ger en rättvis representering 

av asylsystemet i stort. Vidare skulle området kunna utforskas med hjälp av en annan sorts 

teori, möjligtvis baserad i någon form av implementeringsteori. Teorins betydelse i denna 

uppsats kan ses som tämligen svag, då den öppnar mycket för fri tolkning. Dock kunde ändå 

den tidigare forskningen återkopplas till uppsatsens egna resultat och analys, och förstärka 
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slutsatserna i viss mån. Likaväl hade det varit värdefullt att se en mer “styrd” teori, med en 

exaktare slutsats.  

I arbetet avgränsades även analysschemat avsevärt, och hade kunnat bli utbyggt med hjälp av 

andra dimensioner. Initialt var tanken att svenska normers betydelse också skulle ingå i 

analysen som en del av strukturen, för att se hur svenska normer efterlevs i verkligheten. 

Tidsbegränsningen och den abstrakta aspekten gjorde att detta avsnitt tyvärr slopades. Arbetet 

hade vidare kunnat underbyggas genom olika intervjuer, med både asylhandläggare anställda 

på Migrationsverket och eritreaner som söker medborgarskap eller familjeåterförening. Detta 

hade skänkt uppsatsen en mer breddad utgångspunkt, men blev inte heller av på grund av 

tidsbrist och avgränsning.  

 

En annan aspekt som kan forskas vidare på är vare sig tjänstemän inom Migrationsverket 

upplever en spänning mellan personlig etik, och den man måste följa i arbetet; då de är 

tvungna att lyda och jobba under lagstiftning som potentiellt kan strida mot ens egen 

personliga uppfattning. Det eritreanska fallet kan möjligtvis vara ett typexempel på en sådan 

situation. 

 

Det hade dessutom varit intressant att undersöka Migrationsöverdomstolen och dess 

inflytande på Migrationsverkets arbete, i ljuset av ett potentiellt nytt regelverk i det 

eritreanska fallet. Fokuset behöver dock inte läggas på det eritreanska fallet specifikt, utan 

snarare Migrationsöverdomstolen men också domstolars makt i stort som skapare av reell 

politik. 
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