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Abstract

The essay aims to compare Swedish and Finnish decisions regarding refugee policies by 

tracing them back to the critical junctures when the policies were established, in order to 

explain why there are big differences prevalent today. The questions asked involve the 

motivations of the refugee policies and how they have changed over time. 

The theoretical framework employed is based on historical institutionalism and path 

dependency. By using a most similar system design and process tracing, material in the form 

of government declarations and government bills are studied and summed up in two analytical 

models. The results show that there might be a weak path dependency in the case of Finland. 

However it is more apparent in the case of Sweden, with frequent statements of a generous 

refugee policy that is characterised by humanity. The conclusions drawn are that the 

differences between the refugee policies might be due to the fact that the refugee policies are 

motivated in different ways in the two countries. Furthermore, Sweden has had an established 

policy for a long time whereas Finland has only just started developing this program.

Keywords: refugee policy, path dependency, Sweden, Finland, historical institutionalism
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1. Inledning

På mittuppslaget i Dagens nyheter en söndag i februari gick det att läsa att av de totalt 20 000 

flyktingar som flydde från Irak till Europa förra året kom nästan hälften till Sverige.1 Vid

närmare efterforskningar på UNHCR:s (United Nations High Commissioner for Refugees) 

hemsida går det att finna att det korrekta antalet irakiska asylsökande som kom till Sverige 

under 2006 var 8 951, medan antalet hos de övriga nordiska länderna var betydligt mer 

blygsamt. Danmark tog emot 507 irakiska asylsökande, Norge 1000 stycken, Finland 224 

stycken och Island 39 stycken.2 Detta väcker undran hos även den minst insatte. Hur kommer 

det sig att antalet emottagna asylsökande skiljer så mycket åt mellan dessa annars relativt lika 

nordiska länder? Om man bortser från Island som ur ett geografiskt perspektiv är mer 

svårtillgängligt, är det således Finland som har tagit emot det minsta antalet irakiska 

flyktingar i Norden. Den aktuella situationen med de irakiska flyktingarna är dock 

exceptionell och är begränsad i tid, men även om man ser till flyktingmottagandet i stort 

kvarstår denna stora skillnad mellan Sverige och Finland. Två i övrigt tämligen lika länder 

kulturellt och ekonomiskt sett, befinner sig på varsin sida på skalan beträffande flykting- och 

invandringspolitiken. År 2004 var 3,2 % av den finska befolkningen född utomlands, medan 

motsvarande andel i Sverige var 12,2 %.3

Sverige och Finland är två länder som anses befinna sig högt uppe i välfärdsstatistiken, de har 

en gemensam historia samt ligger geografiskt nära varandra. Må vara att Finlands statsskick 

är en republik medan Sverige är en monarki och att det politiska klimatet skiljer sig åt en 

aning, men i övrigt är det två skandinaviska länder med liknande sociala och kulturella 

förhållanden. Länderna samarbetar med allt ifrån försvarsfrågor (exempelvis aktuella Nordic 

Battle Group4) till de politiska samarbetsområdena i Nordiska rådet. Båda länderna blev år 

1995 medlemmar i Europeiska unionen (EU), arbetar aktivt med EU-politiken och påverkar i 

den mån det är möjligt i egenskap av ett litet land med liten befolkning. Beskrivningen av 

Finland som statssekreterare Pertti Torstila gav i ett tal beträffande landets EU-

ordförandeskap hösten 2006 skulle lika gärna kunna handla om Sverige:

                                                
1 Cockburn, Patrick, ”Flykten från Irak”, Dagens Nyheter 2007-02-25, s. 16
2 http://www.unhcr.se/en/News/news_Iraqis_stat_en.html (2007-03-05)  
3 http://www.oecd.org/document/2/0,2340,en_2825_494553_38060354_1_1_1_1,00.html (2007-03-20)
4 http://www.mil.se/article.php?id=12793 (2007-04-24)
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/…/neutralitet i kriser, inga historiska bördor, en fördomsfri inställning, förmåga att 

dra åt samma håll och till vår hjälp ett maskineri som förvisso är litet, men som är 

stabilt och effektivt.5  

Hur kommer det sig då, trots dessa påtagliga likheter, att de skiljer sig åt så pass mycket i 

frågan gällande flyktingpolitiken? Varför är Finlands flyktingpolitik betydligt mer restriktiv 

än den svenska? Vad har karakteriserat utformandet av denna politik i de båda länderna och 

orsakat två helt olika inställningar?

2. Teoretiskt ramverk

Den teori som ska användas i uppsatsen kommer att bygga på historisk institutionalism och 

spårberoende (path dependency). Den historiska institutionalismen utgår mycket kortfattat 

ifrån att historien spelar roll, och detta ska också vara utgångspunkten för denna studie mellan 

finsk och svensk flyktingpolitik. Tidigare forskning har visat på fall där anledningen till att 

verkligheten ser ut som den gör idag inte nödvändigtvis återfinns i det senaste beslutet fattat i 

ämnet, utan snarare i historiska beslut fattade längre tillbaka i tiden. Exempel på sådan 

tidigare forskning kommer att redovisas nedan. Inledningsvis kommer dock 

institutionsbegreppet definieras, eftersom det är av betydelse för kommande teoretiska 

diskussion. 

2.1 Institution

Forskare inom den historiska institutionalismen tenderar att ha varierande definitioner för 

begreppet institution. Definitionerna sträcker sig allt ifrån mer generösa definitioner 

inkluderande formella regeringsstrukturer och lagstiftande institutioner, formella regler och 

procedurer som formar och strukturerar relationerna mellan människor i en stat, till mer 

sociala institutioner såsom klasstillhörighet.6 Kathleen Thelen menar i sin diskussion gällande 

begreppet att historiska institutionalister ser institutioner som produkter eller arv av historiska 

processer. De historiska processerna är inbäddade i institutionerna, oavsett om det handlar om 

formella regler, strukturer eller mer informella normer. Institutionen har följaktligen 

                                                
5 http://www.utrikesministeriet.fi/public/default.aspx?contentid=83637 (2007-03-22)
6 Peters, B. Guy 1999, Institutional Theory in Political Science: the “New Institutionalism”, Pinter, London,
 s. 66
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utvecklats, och upprätthålls likaså, av funktioner i det bredare politiska och sociala 

sammanhanget.7

I denna uppsats har definitionen av institutionsbegreppet hämtas ur avhandlingen Nästan 

välkomna – Invandrarpolitikens retorik och praktik av Carl Dahlström. Här återfinns en 

institutionsdefinition med två aspekter, regler och handlingsmönster, vilka båda är resultatet 

av långa processer. Med regler innefattas det som utformar relationer mellan olika individer, 

mellan olika kollektiva aktörer (ex. stat och fackföreningar) samt mellan kollektiva aktörer 

och individer. Reglerna inbegriper såväl rättigheter som skyldigheter dem emellan. Med 

handlingsmönster avses de av aktörerna etablerade rutinerna och lämplighetslogiken som 

vägleder aktörerna hur de bör handla. Detta innebär att aktörerna handlar som de alltid gjort i 

en given situation.8

2.2 Tidigare forskning

Vad gäller tidigare forskning har särskilda jämförelser mellan finsk och svensk flyktingpolitik 

inte gått att hitta. Det finns en hel del litteratur om migration mellan Sverige och Finland, 

framför allt om den finska emigrationen till Sverige och även om återinvandringen till Finland. 

Det hör dock inte till uppsatsens ämne och kommer inte att diskuteras vidare. Däremot finns 

exempelvis en statlig utredning från 1993, Invandring och asyl i teori och praktik – En 

jämförelse mellan tolv länders politik där Sverige och Finland finns med bland länderna som 

jämförs.9 Denna utredning är 14 år gammal, men är ändå värd att nämna då den behandlar tid 

som är relevant för uppsatsen. Utredningen, som rapporteras av Invandrar- och 

flyktingkommittén, kom till eftersom invandringstrycket på de västeuropeiska länderna hade 

ökat starkt, vilket innebar att invandrings- och asylpolitiken behövde anpassa sig till den nya 

situationen. Det som redovisas är en studie av International Centre for Migration Policy 

Development (ICMDP) i Wien. I avsnittet om de nordiska länderna framförs att Finland vid 

tiden för utredningen var jämförbart med övriga länderna i invandringsfrågan, efter att 

tidigare främst haft fokus på utvandringspolitik och finländare i Sverige.10 I det jämförande 

                                                
7 Thelen, Kathleen 1999,”Historical institutionalism in comparative politics” i The Annual Review of Political 
Science 2, s. 382-384
8 Dahlström, Carl 2004, Nästan välkomna – Invandrarpolitikens retorik och praktik, Göteborgs universitet,
s. 12-13
9 Statens offentliga utredningar (SOU) 1993:113, Invandring och asyl i teori och praktik – en jämförelse mellan 
tolv länders politik
10 SOU 1993:113, s. 13, 21
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avsnittet visar studien exempelvis att de spontana asylsökanden utgjorde en dubbelt så stor 

andel i Sverige som i Finland. Detsamma gällde familjesammanföringen, vilket utgjorde 

hälften av invandringen i Sverige under det undersökta året 1991, medan det i Finland 

handlade om en femtedel. Den stora delen i Finland vid denna tidpunkt handlade fortfarande 

om invandrare med konstitutionell rätt, det vill säga ingermanländare från fd. Sovjetunionen. 

Statistiken för 1990 talar också om att andelen invandrare i Finland var 1% medan andelen i 

Sverige var 9,2%.11

Det finns även exempel på jämförande studier som använder just det teoretiska ramverket som 

kommer att användas i denna uppsats, det vill säga historiska institutionalism och 

spårberoende. Ett exempel på tidigare forskning med anknytning till den aktuella teoretiska 

diskussionen är Anna Bendz avhandling I välfärdsstatens hägn – autonomi inom 

arbetslöshetsförsäkringen från 2004, där Bendz studerar arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 

och Norge. Bendz utgår från det kritiska momentet på 1930-talet då arbetslöshetsförsäkringen 

utformades i de båda länderna och undersöker sedan hur valen som gjordes då har påverkat 

beslutsfattandet gällande systemet därefter.12 Avhandlingen har två problemområden, dels 

gäller det autonomi i välfärdsstaten, dels hur det politiska beslutsfattandet påverkas av den 

institutionella utformningen. Det sistnämnda är vad som intresserar denna uppsats.

Bakgrunden i detta fall är att Sverige 1934 valde ett frivilligt system för 

arbetslöshetsförsäkringen administrerat av de fackliga arbetslöshetskassorna, ett så kallat 

Gentsystem, medan Norge 1938 valde att inrätta ett obligatoriskt system administrerat av 

staten. Med utgångspunkt från detta formativa moment väljer Bendz att applicera 

spårberoende på dessa två fall, men hon är även öppen för att förändringar sker under den 

stabila perioden mellan två viktiga beslut. Enligt spårberoendet ska då aktörerna i de båda 

länderna begränsas av besluten fattade vid utformningen av de helt olika systemen och de 

fortsätter att följa den redan valda vägen. Det innebär också att autonomin hos medborgarna i 

de båda länderna kommer att skilja sig åt över tid.13 Detta prövas sedan i studien och i det 

avslutande kapitlet redovisas resultatet. Där visar Bendz med hjälp av metaforer att den 

svenska utvecklingen snarare är som en motorväg med flera filer än en stig, eftersom 

Gentsystemet visserligen begränsar aktörerna, men det finns flera möjliga alternativ inom 

                                                
11 SOU 1993:113, s. 54-55
12 Bendz, Anna 2004, I välfärdsstatens hägn – autonomi inom arbetslöshetsförsäkringen, Göteborgs universitet
13 Bendz 2004, s. 21-23
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strukturen. Det norska systemet anses däremot vara lättare att beskriva som ett spår, eftersom 

inlåsningseffekterna där är starkare.14

2.3 Historisk institutionalism

Ovanstående exempel på tidigare forskning har således visat på hur historien spelar roll för 

institutioners och policyområdens utformning och utveckling. En mer teoretisk diskussion tar 

nu vid, för att klargöra den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. 

Den historiska institutionalismen var den första av de nya institutionalismerna att utvecklas in 

i statsvetenskapen. I de flesta fall nämns den rationalistiska institutionalismen samt den 

sociologiska institutionalismen som de två andra nyinstitutionella teorierna.15 Teorin har som

utgångspunkt att de val som görs och de beslut som fattas vid inrättandet av en institution 

eller en policy, också i framtiden kommer att påverka och vara avgörande för institutionen, 

samt beslut och åtaganden rörande denna.16

Historical institutionalism is based on the assumption that a historically

constructed set of institutional constraints and feedbacks structure the 

behaviour of political actors and interest groups during the policy making

process.17

Citaten ovan ger en sammanfattande beskrivning av teorin. Bendz förklarar i följande citat 

utgångspunkten för sin studie, vilket också ger en överblick av teorin:

För att kunna förstå eller förklara de politiska beslut som fattas måste man

alltså ta hänsyn till den institutionella kontexten aktörerna befinner sig 

bakom./…/Om den institutionella kontexten skiljer sig åt mellan två länder

 eller politikområden, bör alltså även aktörernas beslut eller strategier skilja

 sig åt.18

2.3.1 Spårberoende

Inom den historiska institutionalismen återfinns begreppet spårberoende som används för att 

förklara orsaker till olika politiska och institutionella fenomen. Spårberoende har fått en 

framträdande roll inom forskningen, bland annat inom ekonomi och teknologi. Här har 
                                                
14 Bendz 2004, s. 257-258
15 Peters 1999, s. 64
16 Peters 1999, s. 19, 63
17 Béland, Daniel 2005, ”Ideas, Interests, and Institutions: Historical institutionalism Revisited” i Lecours, André 
(red.), New institutionalism: theory and analysis, University of Toronto Press, Toronto, s. 29
18 Bendz 2004, s. 41
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forskare exempelvis försökt förklara orsakerna till att man behöll QWERTY-tangentbordet, 

trots att senare alternativa lösningar visade sig vara betydligt mer effektiva. Denna idé har 

sedan lånats av statsvetenskapen, där man menar att såväl teknologi som politik innefattar 

förändringsmoment, men när ett spår väl valts kan det bli ”inlåst” och aktörerna anpassar sig 

till den rådande situationen.19 Ur ett mer institutionellt sociologiskt perspektiv framhålls

snarare att organisationer kommer och går, men de nya institutioner som uppstår kommer att 

likna de gamla, eftersom de politiska aktörerna påverkas av miljön och begränsas av tidigare 

inbäddade kulturella restriktioner.20

Trots att det talas om spårberoende, det vill säga att institutioner och processer blivit inlåsta,

är det därmed inte sagt att förändring är omöjlig, utan det är snarare så att förändringar sker, 

dock med utgångsläge ur tidigare beslut.21 För att en bana ska kunna brytas eller svänga av 

ordentligt ska det till en väldigt stark politisk kraft.22 Aktörerna är minst begränsade vid de så 

kallade formativa eller kritiska momenten (critical junctures), det vill säga då politikområdet 

utformas och leds in på det särskilda spåret.23 Dessa kritiska moment kan exempelvis äga rum 

i perioder då särskilda omständigheter råder. Det kan exempelvis handla om ekonomiska eller 

sociala stridigheter i samhället som de redan etablerade institutionerna inte klarar av att 

hantera. De politiska aktörerna kan då medvetet utforma nya institutioner i vilka aktörernas 

intentioner och normer inkorporeras. Dessa kommer sedan att påverka och begränsa framtida 

beslutsfattare.24

2.3.2 Självstärkande mekanismer

Avsnittet ovan har nu klargjort begreppet spårberoende. Det som ytterligare behövs redogöras 

för är spårberoendets bibehållande, vilket förklaras genom de självförstärkande mekanismerna. 

Vartefter tiden går och fler beslut fattas i samma riktning som tidigare, blir politiken mer och 

mer inlåst om det finns positiva återkopplingsmekanismer, även kallade kausala mekanismer.

I forskningen talar man om lämplighetens logik, vilket hänvisar till James March och Johan P 

Olsens forskning om betydelsen av institutioner. Med detta menas att aktörerna agerar efter 

                                                
19 Thelen 1999, s. 384-385
20 Thelen 1999, s. 386
21 Bendz 2004, s. 43
22 Peters 1999, s. 19
23 Thelen 1999, s. 387
24 Bendz 2004, s. 44
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vad som anses lämpligt i den institutionella kontexten.25 I uppsatsen har återigen Dahlströms 

begreppsanvändning fått agera som mall. Dahlström urskiljer två typer av sådana mekanismer, 

vanemekanismer och kostnadsmekanismer. Den förstnämnda stärker den redan etablerade 

institutionen genom att aktörerna reagerar som de alltid gjort tidigare vid ett uppkommet 

problem, eftersom detta anses vara mest legitimt av omgivningen. Att handla på annat sätt 

relateras till osäkerhet. Om detta pågår under en längre tid kommer det att ses som mer och 

mer självklart för både aktörerna och omgivningen. I detta fall förutsätts dock att handlandet 

uppfattas som legitimt redan från början av omgivningen.26 Beträffande 

kostnadsmekanismerna har forskare här lånat begreppet increasing returns från de 

ekonomiska teorierna. Orsakerna till att aktörerna håller sig till en viss politik förklaras 

genom att ju längre processen pågår, desto tyngre väger de relativa fördelarna med att 

fortsätta på samma väg. Detta eftersom de investeringar som gjorts i exempelvis kunskap och 

i form av relationer mellan aktörer är bortkastade och kostnaderna ökar om en annan väg 

väljs.27

När det gäller självförstärkande mekanismer bör således aktörerna hålla sig till redan invand

väg. Detta innebär dock inte att förändring inte tillåts, utan det är snarare så att det inte får 

fattas beslut som går helt emot grundbesluten. För att finna dessa mekanismer bör därför 

aktörernas motiveringar till de fattade besluten studeras, i vilka aktörerna då ska hänvisa till 

de fördelar som finns med den redan invanda politiken i förhållande till nackdelarna med att 

ändra riktning.28

2.3.3 Modell

För att få en bättre översikt och kontroll över hur teorin fungerar används en modell.29 Denna 

modell visar hur saker påverkar varandra, det vill säga hur det kritiska momentet påverkar 

efterföljande beslut, och likaså att de efterföljande besluten stärker den redan valda politiken, 

det vill säga som självstärkande mekanismer. Modellen visar mekanismerna, hur delarna hör 

ihop, och blir därför en förklaringsmodell (se figur 1 nedan).30

                                                
25 Bendz 2004, s. 63
26 Dahlström 2004, s. 14-15
27 Bendz 2004, s. 61-62, Dahlström 2004, s. 15
28 Bendz 2004, s. 64-65
29 Svenning, Conny 2003, Metodboken, Lorentz förlag, Eslövs. 95-98
30 Ejvegård, Rolf  2003, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s. 40
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Figur 1: Förklaringsmodell som visar ett tänkbart scenario, där utformandet av flyktingpolitiken påverkar de 

flyktingpolitiska besluten som i sin tur påverkar dagens flyktingpolitik. Vidare syns även de självstärkande 

mekanismerna, där de flyktingpolitiska besluten stärker den politik som utformats vid det kritiska momentet.

2.4 Sverige och Finland

Problemet i denna uppsats är att undersöka anledningarna till att Finlands och Sveriges 

flyktingpolitik skiljer sig så pass åt. Efter att ha gått igenom ovanstående teoretiska 

resonemang och tidigare forskning finns således anledning att tro att uppsatsens problem

skulle kunna förklaras med hjälp av historisk institutionalism och spårberoende. Med detta 

vill säga att tidigare beslut skulle ha lett in policyn i fråga, flyktingpolitiken i de båda länderna,

på varsitt spår som båda är svåra att bryta.

En central del av undersökningen är då inledningsvis att urskilja det kritiska momentet, det 

vill säga då flyktingpolitiken i de båda länderna utformades. I denna studie har två olika 

kritiska moment urskiljts, ett för Finland och ett för Sverige, eftersom det inte går att säga att 

de båda ländernas flyktingpolitik utformades vid samma tidpunkt. 

För Finlands del kommer det kritiska momentet att vara tiden för kalla krigets slut och 

Sovjetunionens upplösande, det vill säga 1990-talets början. Valet kan motiveras med att detta 

resulterade i att den tidigare uppdelningen mellan öst och väst luckrades upp och Finland 

hamnade i en annan ställning. Finland hade, till skillnad från övriga skandinaviska länder,

varit ett relativt isolerat land och historiskt sett ett emigrations- snarare än immigrationsland.

Detta bekräftades också av studien som refererades till i avsnittet om tidigare forskning. Efter 

andra världskriget fram till 1970-talet var Finland ett relativt stängt samhälle som inte 

attraherade immigranter. På 1970-talet tog man emot ett hundratal flyktingar från Chile och 

en del båtflyktingar från Vietnam. Först under 1980-talet var immigrationen större än 

emigrationen till Finland, men fram till 1990-talets början handlade det företrädelsevis om 

Kritiskt 
moment/Utformandet 
av flyktingpolitiken Flyktingpolitiska beslut Dagens flyktingpolitik
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finska återvändare. Sedan 1986 har Finland även tagit emot kvotflyktingar.31 Först i början av

1990-talet anlände de första spontana asylsökandena. Situationen förändrades vid denna 

tidpunkt drastiskt i samband med Sovjetunionens upplösande och den interna pressen som 

uppstod i Ryssland och i de baltiska staterna, vilket ledde till en ökad immigration i Finland.32

Det finns gott om argument för att en annan tidpunkt kunde ha valts. Exempelvis skulle andra 

världskrigets slut mycket väl kunna fungera som ett kritiskt moment, eftersom det var här som 

invandringen i modern bemärkelse tog vid. Finland hamnade dock i en känslig position under 

kalla kriget och kom att stå i skuggan av Sovjetunionen under en lång tid framöver.33 Det 

skulle också kunna hävdas att det kritiska momentet skulle vara redan efter Finlands 

självständighet 1917, eftersom både Finland och Sverige då skulle kunna sägas befinna sig på 

lika villkor inför 1900-talet. Detta är dock att gå tillbaka för långt i tiden för vad som finns 

utrymme för i en uppsats på den här nivån, samt att det skulle vara mycket svårt att finna ett 

kritiskt moment med efterföljande spårbundna beslut eftersom situationen ändrades 

exempelvis vid de två världskrigen.

Vad gäller Sverige så har det kritiska momentet fastställts till 1980-talets början. Sverige fick

då en ny utlänningslag, som ersatte den äldre från 1954, för att möta det allt större trycket av 

anländande flyktinggrupper. Under 1950- och 60-talen var det framför allt 

arbetskraftsinvandring som dominerade, men efter 1967, då en restriktivare invandringspolitik 

infördes, kom flyktingarna att göra undantaget när denna politik var fortsatt liberal. Från 

1970-talet och framåt har invandringen främst gällt flykting- och anhörighetsinvandring. 

Sedan 1960-talet har Sverige, förutom konventionsflyktingarna, även tagit emot krigsvägrare, 

de facto-flyktingar och personer av humanitära skäl. Det sistnämna fanns inte lagstadgat 

förrän i 1989 års lag, men tillämpades i praktiken redan innan.34 Vid tidpunkten för den nya 

utlänningslagen 1980 hade arbetsinvandringen upphört och flyktinginvandringen tagit fart, 

vilket motiverar fastställandet av det kritiska momentet.

Även när det gäller Sverige finns det andra förslag på tidpunkter som skulle kunna påstås vara 

kritiska moment. Liksom hos Finland skulle det kunna vara tiden efter andra världskrigets slut,

då flyktingströmmarna började, eftersom Sverige då också utformade en utlänningslag med 

                                                
31 Söderling, Ismo (red.) 1998, A Changing Pattern of Migration in Finland and Its Surroundings, the Population 
Research Institute, Helsinki, s. 7-8, 16-17
32 Söderling et al 1998, s. 8, 16
33 http://www.landguiden.se/ (2007-05-30)
34 Lundh & Ohlsson 1999, s. 9-14. 32-38. 74-96
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utgångspunkt i Genèvekonventionen. Dock är detta att gå väldigt långt tillbaka i tiden och 

invandringen under årtiondena närmast efter andra världskriget rörde sig främst om 

arbetskraftsinvandring, vilket inte är relevant för uppsatsens syfte. Likaså skulle 1990-talets 

början efter kalla krigets slut kunna ses som en avgörande tid för vår tids flyktingströmmar 

och utformandet av flyktingpolitiken, men Sverige tog emot ett betydande antal flyktingar 

redan på 1980-talet. När Migrationsverket ger en kort historik om migration på sin hemsida 

benämner de 1980-talet som ”de asylsökandes årtionde”.35 Därför anser jag att det kritiska 

momentet för Sveriges del får fastställas till 1980-talets början. 

Således har alltså tidpunkterna för de kritiska momenten urskiljts. Det återstår då att finna 

besluten som fattades vid denna tidpunkt, vilka utformade flyktingpolitiken, samt 

efterföljande beslut, för att granska huruvida spårberoende går att applicera på detta problem.

2.5 Hypotes

Uppsatsens hypotes är att skillnaderna mellan finsk och svensk flyktingpolitik kan bero på 

spårberoende. Detta skulle innebära att tidigare beslut om flyktingpolitiken har låst in de 

svenska respektive de finska beslutsfattarna på varsitt bestämt spår och att de således är 

begränsade i sitt agerande. 

3. Syfte

Syftet med uppsatsen är att genom en jämförelse av finska och svenska flyktingpolitiska 

beslut spåra flyktingpolitiken tillbaka till de kritiska momenten då utformningen skedde, 

1980-talets början för Sveriges del och 1990-talets början för Finlands del, med ambition att 

förklara varför så stora skillnader råder idag. 

3.1 Frågeställningar

 Vad motiverar flyktingpolitiken vid det kritiska momentet?

 Vilka motiveringar har styrt de flyktingpolitiska besluten inom den för uppsatsen 

relevanta tiden?

 I vilken mån skiljer sig motiveringarna över tid?

                                                
35 www.migrationsverket.se  (2007-03-05)
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4. Metod och material

Den övergripande metod som används för studien är kvalitativ. Med hjälp av en kvalitativ 

textanalys ska texter beträffande svensk och finsk flyktingpolitik granskas och klargöras.36 Ett 

annat tillvägagångssätt skulle kunna varit en kvantitativ innehållsanalys som skulle svarat på 

frågor om frekvens eller utrymme.37 Dock ansåg jag inte detta som lämpligt då det inte rörde 

sig om att mäta hur ofta flyktingfrågor nämns, utan snarare att tolka innebörden i det som sägs 

om flyktingpolitiken med uppsatsens frågeställningar som utgångspunkt.38

4.1  Mest lika-design

Denna studie är en jämförande studie och med detta följer också vissa svårigheter. Att det 

man vill jämföra verkligen går att jämföra mellan de valda studieobjekten är en viktig aspekt. 

Annars kan det visa sig att jämförelsen inte alls är relevant för frågan man ställt från början.39

I en jämförande fåfallsstudie undersöks fall som är så lika varandra som möjligt, men som 

skiljer sig åt på just den förklaringsvariabel som är aktuell för studien. Det rör sig om en mest 

lika-design, där fallen väljs utifrån värdet på den oberoende variabeln och det som ska 

fastställas är den beroende variabeln. Det omvända är även möjligt, det vill säga att den 

beroende variabeln är känd på förhand.40 I den här uppsatsen är detta fallet, eftersom det redan 

är känt att Finlands och Sveriges flyktingpolitik skiljer sig åt och det som ska undersökas är 

de oberoende variablerna som förklarar denna skillnad. Metodlitteraturen säger att i dessa fall 

är det särskilt viktigt att den beroende variabeln verkligen skiljer sig åt ordentligt mellan de 

två fallen.41 Detta kan sägas vara uppfyllt i och med den stora skillnaden mellan svensk och 

finsk flyktingpolitik. 

Ett problem som kan uppstå med mest lika-designen är att det är svårt att hitta så lika fall som 

möjligt att jämföra, eftersom även liknande fall kan skilja sig åt i viktiga avseenden.42 Valet 

av Sverige och Finland motiveras dock med att det rör sig om två små skandinaviska länder 

som ändå är relativt lika. Finland har också varit en del av Sverige tidigare. De blev 
                                                
36 Esaiasson, Peter et al (2004), Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts    
Juridik AB, Stockholm, s. 233-240
37 Esaiasson et al 2004, s. 219, Lundquist, Lennart 1993, Det vetenskapliga studiet av politik, Studentlitteratur, 
Lund, s. 103-105
38 Esaiasson et al 2004, s. 233-240
39 Ejvegård 2003, s. 41
40 Essaiason et al 2004, s. 111-112
41 Essaiason et al 2004, s. 113
42 Essaiason et al 2004, s. 113
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medlemmar i den Europeiska unionen vid samma tidpunkt och har sedan dess aktivt arbetat 

med EU-politiken. Att någon av de andra skandinaviska länderna inte valdes i detta fall 

motiveras med att Finland trots allt hamnade längst ner i statistiken vad gäller emottagna 

flyktingar. Island räknades bort redan i uppsatsens inledning, eftersom det geografiska läget 

gör att landet har en annorlunda ställning i frågan om invandring. Danmark eller Norge skulle 

annars kunnat varit tänkbara att använda i en jämförande analys som denna, men här råder 

exempelvis annorlunda förhållanden vad gäller EU-medlemskapet. Norge är inte medlem i 

unionen och Danmark har varit medlem sedan 1973, vilket skapar annorlunda förutsättningar. 

Dessutom var skillnaderna i flyktingmottagande alltså inte så stora som vid jämförelse med 

Finland.  

4.2  Processpårning

För att försöka finna vad som orsakar skillnaderna i den finska och den svenska 

flyktingpolitiken kommer så kallad processpårning att användas. Detta innebär att en 

detaljerad kartläggning av händelseförloppet görs, det vill säga av beslutsfattarnas 

motiveringar, för att få med hela kedjan som lett fram till den aktuella situationen. Först ska 

aktörer urskiljas, därefter beslut fattade av dessa och slutligen motiveringar som gjorts.43

Utgångspunkten kommer att vara det kritiska momentet då grunden till flyktingpolitiken 

fastställdes i de båda länderna. Motiveringar och bakgrund till de ursprungliga besluten

kommer att granskas, eftersom det enligt spårberoendet är här, vid det kritiska momentet, som 

policyn väljer spår. Med aktörer eller beslutsfattare syftas här på regeringar, eftersom det är 

dessa som fastställer politiken. Vidare granskas efterföljande delbeslut för att undersöka 

huruvida dessa begränsas av, eller till och med stärker, det ursprungliga beslutet. Vid studien 

av dessa undersöks om de håller sig till de ursprungliga motiveringarna som framfördes vid 

det kritiska momentet, trots att omvärlden förändras runt omkring.

4.3 Operationella indikatorer och analysmodeller

För att kunna dra slutsatser om flyktingpolitiken, med tillhörande beslut och motiveringar, i 

relation till spårberoendet, krävs att operationella indikatorer urskiljs. I uppsatsen har det då 

inneburit att ett antal utvalda indikatorer har ställts mot varandra. Om dessa återfinns eller går 

                                                
43 Esaiasson et al 2004, s. 142-144
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att utläsa vid granskningen av materialet kan således slutsatser angående hypotesen dras. Det 

som kommer att analyseras är hur besluten gällande flyktingpolitik motiveras politiskt av de 

olika regeringarna, i propositionerna bakom nya utlänningslagar samt hur flyktingpolitiken 

beskrivs i regeringsförklaringar.

I Arguing about Asylum – The Complexity of Refugee Debates in Europe av Niklaus Steiner, 

en studie av de parlamentariska debatterna om asyl i Schweiz, Tyskland och Storbritannien, 

använder sig författaren av indikatorerna nationella intressen, internationella normer och 

moral. De nationella intressena kan också delas in i politisk stabilitet, ekonomisk stabilitet 

samt utrikespolitiska intressen. Steiner hävdar dock att forskare inriktade på asyl framför allt 

använder sig av en kombination av de första tre, det vill säga nationella intressen, 

internationella normer samt moral. Här talas om att flyktingpolitiken kan vara en balans 

mellan humanitära åtaganden och de nationella politiska och ekonomiska angelägenheterna.44

Christer Lundh skriver i avsnittet om flyktinginvandringen i Invandringen till Sverige att

motsättningen mellan humanism och ekonomi som alltid finns närvarande i flyktingpolitiken. 

Flyktingpolitikens humanitära syfte är att ge flyktingar en fristad i landet, men det finns också 

ekonomiska begränsningar för hur stora flyktinggrupper ett land kan ta emot. Detta är 

dessutom en kontroversiell fråga, eftersom det är politiskt brännbart att väga humanitära skäl 

mot ekonomi.45 Lundh och Ohlsson tar även upp detta ”flyktingpolitikens dilemma” i Från 

arbetskraftsimport till flyktinginvandring. Med det menar de att flyktingmottagande motiveras 

med etik och ideologi, medan det också medför ekonomiska och sociala kostnader, som då 

måste vägas mot varandra.46 De aspekter som har valts ut för analys av motiveringar i denna 

uppsats baseras på ovanstående tre kategorier, nationella intressen, internationella normer

och moral, samt ytterligare en kategori rörande mänskliga rättigheter. 

Vad gäller de nationella intressena inbegriper kategorin argument om den nationella

identiteten och eventuella hot mot denna. Här inkluderas ansvaret för nationen och det egna

folket. Även ekonomiska motiv räknas in, vilket ovan nämnts som en del av det klassiska 

dilemmat i flyktingpolitiken. Ekonomisk stabilitet är ju också en av de viktiga inrikespolitiska 

                                                
44 Steiner, Niklaus 2000, Arguing about Asylum – The Complexity of Refugee Debates in Europe, St.Martin, New 
York, s. 1-7
45 Lundh, Christer 2005, Invandringen till Sverige, Pocketbiblioteket nr 11, SNS förlag, Stockholm, s. 43-46
46 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf (1999), Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, SNS Förlag, 
Stockholm, s. 4
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frågorna hos politikerna. Det kan vara svårt att fastställa vad som egentligen klassas som en

ekonomiskt motivering, eftersom detta ibland inte uttrycks bokstavligt. Här kommer därför 

anspelningar på exempelvis effektivisering och reglering att räknas in, trots att det inte sägs 

ordagrant att effektiviseringen sker av ekonomiska skäl.  Här är det dock viktigt att urskilja 

huruvida effektivisering syftar på ekonomiska aspekter, eller om det handlar om 

effektiviseringar av humana skäl. Med reglering syftas på all form av reglering eller kontroll 

av invandringen.

Vidare urskiljs internationella normer som en analyskategori. Denna kategori kommer att 

inbegripa internationella åtaganden och internationellt ansvar, exempelvis hänvisningar till 

internationella överenskommelser man ingått. Fokuserar motiveringarna på det globala ansvar

landet har? Det skulle även kunna röra sig om referenser till FN eller EU och deras 

flyktingarbete. 

Den tredje kategorin handlar om moral. Motiveras besluten med att landet skall vara ett 

moraliskt föredöme? Här väljer uppsatsen även att fokusera på humanism och solidaritet. Hit 

räknas då uppenbarligen referenser till orden i sig själva, men även argument om fristad och 

skydd av människor på flykt från exempelvis krig och förföljelse. Orsaken till denna vida 

kategori är att det inte är säkert att moral nämns i beslutsmotiveringarna, men med moral i 

denna uppsats menas just det humanitära och solidariska ansvaret ett land kan anse sig ha. Här 

ingår även begreppet generös flyktingpolitik, eftersom detta anspelar på ett humanitärt och 

solidariskt agerande. Detsamma gäller kortare väntetider, eftersom det kan anses inhumant att 

låta människor vänta. I vissa fall kan även effektivisering räknas in här, i de fall då det syftar 

på exempelvis kortare väntetider.

Som sista kategori finns de mänskliga rättigheterna. Motiveras beslut med hänvisningar till 

mänskliga rättigheter? Till kategorin räknas exempelvis rättsäkerhet, asyl, asylrätt samt 

grundläggande fri- och rättigheter. Visserligen skulle det kunna hävdas att detta skulle kunnat 

ingått i dimensionen om internationella normer, men jag har i min analys ansett att det är 

viktigt att urskilja de mänskliga rättigheterna som en separat dimension, även om de ibland 

flyter samman med internationella normer.

Kategorierna har valts med stöd av Steiners och Lundhs resonemang ovan. De anses relevanta 

eftersom de använts av tidigare forskning och antas kunna tillföra väsentliga bidrag till denna 
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uppsats. Kategorierna skulle eventuellt kunnat delats in ytterligare, men då analysenheterna är 

många, har valet fallit på några få väl urskiljda kategorier för att underlätta analysen.

En analysmodell har använts för att få en bättre överblick över kategorierna och dess 

betydelse i analysarbetet (figur 2). Värdena beror på vikten som läggs på de olika 

kategoriernas motiveringar. Generellt sett så klassas en dimension som nämns flera gånger, 

exempelvis genom nämnande av både humanitet och ansvar i fråga om moraldimensionen, 

som ”viktig”, men som av ”marginell betydelse” om bara en kategori hade berörts. Om det 

däremot framhålls eller understryks att exempelvis ansvaret för nationen är viktigt, får detta 

också klassas som ”viktigt”.

Dimensioner Kategorier Kategorivärden
Nationella 
intressen

Ekonomi
Ansvar för nationen
Nationell identitet

Viktigt
Marginell betydelse
Berörs ej

Internationella 
normer

Internationella åtaganden
Internationellt ansvar
Internationella 
överenskommelser
FN och EU

Viktigt
Marginell betydelse
Berörs ej

Moral Humanism
Solidaritet
Ansvar
Generös
Fristad
Skydd
Väntetider

Viktigt
Marginell betydelse
Berörs ej

Mänskliga 
rättigheter

Rättsäkerhet
Asylrätt
Grundläggande fri- och 
rättigheter

Viktigt
Marginell betydelse
Berörs ej

Figur 2: Sammanfattande analysmodell av de operationella indikatorerna som ska användas i analysarbetet

Ovanstående analysmodell används alltså endast för att visa vilka kategorier som ingår i 

dimensionerna som undersöks. Ytterligare en analysmodell kommer att användas, i vilken den 

tidigare kommer att tillämpas (figur 3). Detta görs för att sammanfatta analysen av materialet 

och för att få en överblick över vilka motiveringar som återkommer eller förändras över tid. 

Modellen kommer att anpassas för vart och ett av länderna, beroende på vilka analysenheter 

som granskas. 
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Analysenheter Nationella 
intressen

Internationella 
normer

Moral Mänskliga 
rättigheter

Kritiskt moment

Regeringsförklaring

Regeringsförklaring

Figur 3: Analysmodell för resultatredovisningen

4.4 Material

Det material som använts för teoriavsnittet är litteratur och artiklar om historisk 

institutionalism och spårberoende. Det rör sig om författare verksamma på området, Kahterine 

Thelen, B. Guy Peters och Daniel Béland, samt även avhandlingarna av Anna Bendz och Carl 

Dahlström. Vad gäller metodlitteraturen har jag främst använt Metodpraktikan av Esaiasson et 

al, men jag har även använt Vetenskaplig metod av Rolf Ejvegård, Det vetenskapliga studiet 

av politik av Lennart Lundquist samt Metodboken av Conny Svenning som komplement. Från 

arbetskraftsimport till flyktinginvandring av Christer Lundh och Rolf Ohlsson och A 

Changing Pattern of Migration in Finland and Its Surroundings av Ismo Söderling et al har 

använts för att få en överblick över invandringen till de båda länderna. Vad gäller 

analyskategorierna har inspiration hämtats från Niklaus Steiners Arguing about asylum – The 

Complexity of Refugee Debates in Europe, samt Lundh och Ohlssons verk om invandring.

Vidare har material för empirin i första hand bestått av primärkällor i form av 

regeringsförklaringar, regeringspropositioner samt statliga offentliga utredningar. I fråga om

regeringsförklaringarna har en selektion gjort eftersom omfattningen av uppsatsen inte tillät 

ett inkluderande av alla dessa från den relevanta tiden. Därför föll valet på de som 

proklamerats av de nya regeringarna efter varje riksdagsval, för att på så sätt också få med en 

politisk spridning. Detta gäller för både Sverige och Finland. Ibland har olika internetkällor 

som Nationalencyklopedin, Svenska exportrådet och Sveriges radio använts för information 

om vilka partier som ingått i de olika regeringarna i de båda länderna och annan kort fakta. 

Problemen har främst gällt sökandet och tillgången på det finska materialet. Till viss del finns 

material disponibelt på den finska riksdagens hemsida, men material på svenska finns inte 
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alltid att tillgå där, särskilt inte de äldre dokumenten. De två regeringsförklaringarna från 

1991 och 1995 fick jag därför via e-post från den finska riksdagsinformationen. Den äldre 

propositionen var svårare att få tag på. Efter att ha kontaktat det finska riksdagsbiblioteket 

fick jag emellertid reda på att dessa skulle finnas på det svenska riksdagsbiblioteket i 

Stockholm och efter ett besök där hade jag också fått tag på propositionen.

Det skulle kunna hävdas att annat material hade kunnat vara mer användbart, som exempelvis 

opinionsundersökningar eller debatter i riksdagen. Det sistnämnda hade varit väldigt 

intressant, men då det rör sig om två länder och långa tidsperioder skulle detta ha blivit för 

omfattande. Jag har varit tvungen att avgränsa materialet för att kunna göra denna studie inom 

ramen för en 10-poängsuppsats, därför valde jag att fokusera på regeringens motiveringar i 

propositioner och regeringsförklaringar.

5. Flyktingpolitiken i de båda länderna

I detta avsnitt kommer en redovisning av materialet att ske i kombination med en löpande 

analys. Inledningsvis sker denna granskning av materialet för de båda länderna var för sig. 

Här granskas först motiven vid det fastställda kritiska momentet och därefter studeras 

materialet för att undersöka huruvida dessa motiveringar är återkommande. Processen är 

densamma för de båda länderna, dock med reservation för eventuella avvikelser i 

analysenheterna som beror på olika tillgång till material om de olika länderna. Avsnittet 

ämnar besvara uppsatsens frågeställningar och avslutas med en jämförande analys, där teorin 

om spårberoende ska appliceras på problemet.

5.1 Sverige

I tidigare avsnitt i uppsatsen har det kritiska momentet för utformandet av den svenska 

flyktingpolitiken fastställts till 1980-talets början. 1980 antog Sverige en ny utlänningslag. 

Regeringspositionen vid antagandet av denna lag innehades av en koalition av centerpartiet, 

moderata samlingspartiet och folkpartiet.47 I regeringens proposition 1979/80:96 med 

förslaget till den nya utlänningslagen framförs att i denna stärks skyddet för flyktingar, likaså 

undantas dessa från de striktare kraven om uppehållstillstånd.48 Utlänningskommittén 

                                                
47 http://www.regeringen.se/sb/d/4393;jsessionid=aGj6RulVdQyg   (2007-05-30)
48 Regeringens proposition 1979/80:96 med förslag till ny utlänningslag m.m., s. 1-2
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presenterar sitt betänkande i en statlig utredning, Ny utlänningslag – betänkande av 

utlänningslagkommittén (SOU 1979/80:64). I denna har två avsnitt granskats, 

Sammanfattningen och Kommitténs överväganden. I betänkandet betonas principen om att 

Sverige inte ska ta emot fler invandrare än vad landet klarar av.49 Bakgrunden till de attraktiva 

ländernas protektionistiska åtgärder beträffande migration motiveras med skyddande av 

sysselsättningen hos ländernas egen befolkning. Sverige har i detta fall ytterligare ett motiv, 

att levnadsstandarden skall vara densamma för invandrarna som för den infödda befolkningen

samt att kunna ta emot ett stort antal flyktingar. Av detta dras slutsatsen att Sverige 

förmodligen inte kommer att acceptera ytterligare arbetskraftsinvandring, men däremot menar 

utredningen att flyktinginvandringen kommer att öka.50 Flera åtgärder för att förbättra 

rättssäkerheten föreslås, bland annat i fråga om flyktingprövningen. Det framförs också att 

Sverige måste följa de internationella åtagandena beträffande flyktingar man tagit på sig och

anpassning måste även ske till önskemål från exempelvis FN:s flyktingkommissarie. Vidare 

föreslår kommittén att ansökningar om att få stanna i landet som flykting ska bedömas 

generöst samt att nuvarande praxis om att ta emot personer av humanitära skäl skall fastställas 

i den nya lagen och möjligheterna ökas.51

I regeringes proposition följer också en allmän motivering av arbetsmarknadsutskottet till den 

nya utlänningslagen samt kommentarer till utlänningslagkommitténs förslag som anses vara 

välmotiverade. Bland annat håller anförande med kommittén att flyktingkonventionens 

definition av flykting skall inkluderas i den svenska utlänningslagen.52 Likaså framför

anförande att:

/…/i likhet med kommittén och flera remissinstanser vill jag understryka vikten av 

att flyktingskapsbedömningen äger rum i en generös anda.53

Det som går att utläsa ur dessa motiveringar till den nya lagen är således att bedömningarna 

om flyktingskap skall ske generöst, skyddet för flyktingar ska stärkas och humanitära skäl 

godtas. Dessa går under kategorin moral. Vidare skall internationella åtaganden vad gäller 

flyktingskap följas, samt önskemål från FN:s flyktingkommissarie. Det två sistnämna klassas 

således som motiveringar om internationella normer. När det talas om att Sverige inte skall ta 

emot fler invandrare än vad landet klarar av skulle det kunna ses som tillhörande dimensionen 
                                                
49 Statens offentliga utredningar 1979:64, Ny utlänningslag – betänkande av utlänningslagkommittén, s. 15
50 SOU 1979:64, s. 105
51 SOU 1979:64, s. 15, 106
52 Prop. 1979/80:96, s. 29,42 
53 Prop. 1979/80:96, s. 42
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nationella intressen, dock förklarar man att det är för att bereda plats för flyktingar. Detta gör 

då att det i detta fall får klassas som en motivering som har med ökat flyktingmottagande att 

göra, eftersom det är flyktingpolitik och inte invandringspolitik som intresserar denna uppsats.

Ovanstående redogörelse har följaktligen gett oss svar på den första frågeställningen gällande 

vad som motiverade flyktingpolitiken vid det kritiska momentet i Sverige. 

5.1.1 Regeringsförklaringar och nya utlänningslagar

För att gå vidare med resultatredovisningen kommer nu regeringsförklaringarna att analyseras

och likaså de två nya utlänningslagarna som fastställts efter det kritiska momentet. Visserligen 

har utlänningslagarna genomgått stora ändringar även vid andra tidpunkter, exempelvis 1997 

gällande olika slag av skyddsbehövande, men uppsatsen har valt att behålla fokus på just de 

nya lagarna.54 Vad gäller regeringsförklaringarna så har dessa genomgått en selektionsprocess. 

För att begränsa analysmaterialet något har endast har de som framförts efter att en ny 

regering tillträtt valts ut. Eftersom det inte är de fullständiga regeringsförklaringarna som är 

intressanta, har de stycken som behandlar flyktingpolitiken urskiljts och kommer att citeras 

och analyseras nedan. Detta avsnitt avser att svara på uppsatsens frågeställningar angående 

vilka motiveringar som styr de flyktingpolitiska besluten, samt hur dessa skiljer sig åt över tid.

Det första valet efter 1980 års utlänningslag skedde 1982 och vanns av socialdemokraterna. 

Regeringsförklaringen förkunnades därför av statsminister Olof Palme och det som nämns 

gällande flyktingpolitik är nedanstående mening.

En generös flyktingpolitik är ett viktigt uttryck för internationell solidaritet omsatt i 

praktiskt handling.55

Palme talar i övrigt i regeringsförklaringen om solidaritet med tredje världen, det är alltså 

detta han syftar på när han talar om flyktingpolitiken och internationell solidaritet. Begreppet 

generös flyktingpolitik återkommer igen, vilket även fanns med i motiveringen till 

utlänningslagen. 

1985 vanns riksdagsvalet återigen av socialdemokraterna och regeringsförklaringen hölls 

ännu en gång av Olof Palme. Angående flyktingpolitiken säger Palme:

Vår flyktingpolitik är ett viktigt uttryck för internationell solidaritet omsatt i praktiskt 

handling.56

                                                
54 Se prop. 1996/97:25 för dessa ändringar.
55 Protokoll 1982/83:6, Anmälan om utsedda statsråd och regeringsförklaring, s. 48
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Detta är i princip en upprepning av det som sades i regeringsförklaringen 1982. Denna gång 

är det främst solidaritet som betonas och ingenting nämns om den generösa flyktingpolitiken. 

Efter riksdagsvalet 1988 som vanns av socialdemokraterna höll statsminister Ingvar Carlsson 

sin regeringsförklaring. Det som sägs om flyktingpolitiken är:

Den generösa och solidariska flyktingpolitiken ligger fast. FN:s arbete för världens 

flyktingar skall få fortsatt starkt stöd./.../Förslag kommer att föreläggas riksdagen om 

en ny utlänningslag. Väntetiderna i utlänningsärenden skall förkortas väsentligt.57

Här återkommer begreppet generös i samband med flyktingpolitiken, likaså solidarisk. Även 

FN:s arbete betonas, vilket kan anknytas till internationella normer. Här talas också om en 

förkortning av väntetiderna, vilket kan tillhöra kategorin moral.

Den 1 juli 1989 fick Sverige en ny utlänningslag, framför allt för att möta behovet av 

förkortningar av handläggningstiderna för asylärenden. Regeringen var vid denna tidpunkt 

socialdemokratisk. I regeringens proposition 1988/89:86 redogörs för bakgrunden till den nya 

lagen. Bland annat skrivs i de allmänna motiveringarna att:

Den generösa och aktiva flyktingpolitik som regeringen vill föra är starkt beroende 

av att vidtagna åtgärder ger påtagliga resultat.58

Återigen betonas att den svenska regeringen vill ha en generös flyktingpolitik. Viktigt att 

notera är även att det denna gång är en socialdemokratisk regering som betonar den generösa 

flyktingpolitiken, medan det i propositionen om den tidigare utlänningslagen var en borgerlig 

regering som uttalade sig. I propositionen talas också om att de långa handläggningstiderna i 

framför allt asylärenden ses som ett stort problem som måste åtgärdas. En orsak till detta är att 

flyktinginvandringen ökat sedan den tidigare utlänningslagen trädde i kraft.59

Den borgerliga regeringskoalitionen bestående av moderaterna, centerpartiet, folkpartiet samt 

kristdemokraterna som vann valet 1991, talar genom statsminister Carl Bildt om 

flyktingpolitiken i sin regeringsförklaring:

Invandrar- och flyktingpolitiken skall föras i en anda av internationalism och 

humanitet./…/Sverige kommer även i fortsättningen att ha en reglerad invandring. 

Men flyktingpolitiken förändras. 

                                                                                                                                                        
56 Protokoll 1985/86:2, Regeringsförklaring, s.50
57 Protokoll 1988/89:2, Regeringsförklaring, s.51-52
58 Regeringens proposition 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m, s. 46-48
59 Prop. 1988/89:86, s. 53
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Systemet för flyktingmottagande läggs om i syfte att motverka långa 

vistelser i flyktingförläggningar. Asylsökande ges rätt att ta tillfälliga arbeten. 

Rättssäkerheten i flyktingpolitiken förstärks. En ny praxis vad gäller behandlingar av 

asyl kommer att etableras successivt efter genomgång land för land och efter samråd 

med de nordiska länderna och med EGs medlemsstater. Därmed sker en återgång till 

prövning enligt normala regler.60

Här betonas återigen humanitet i regeringsförklaringen samt rättssäkerheten som ska stärkas. 

Att långa vistelser i flyktingförläggningar skall motverkas kan ses som ett argument om 

väntetider. Likaså talas om internationalism, vilket kan anknytas till tidigare argument om 

internationell solidaritet. Det talas också om en reglerad invandring, men det är alltså 

flyktingpolitiken som intresserar denna uppsats. Samarbetet med EGs medlemsstater samt 

övriga nordiska länder nämns också.

Med riksdagsvalet 1994 har Sverige återigen fått ett regeringsskifte. Socialdemokratiske 

statsministern Ingvar Carlsson talar i regeringsförklaringen om att:

Bistånds- och flyktingpolitiken effektiviseras genom ökad samordning.61

Här kan effektiviseringen ses som antingen en ekonomisk effektivisering, men även som 

något som görs för att förbättra situationen för ankommande flyktingar. I detta fall skall 

bistånds- och flyktingpolitiken samordnas, vilket kan tyda på en ekonomisk effektivisering. 

Carlsson återkommer senare till flyktingpolitiken.

Sverige skall slå vakt om asylrätten.62

Ett långt stycke ägnas om det mångkulturella Sverige, integration och segregation, men anses 

inte vara relevant för uppsatsen. I citaten finns dock ingen av de tidigare indikatorerna, men 

värnandet om asylrätten kan anknytas till mänskliga rättigheter. 

Valet 1998 vanns av socialdemokraterna. Statsminister Göran Persson inleder riksmötet med 

sin regeringsförklaring, i vilken han konstaterar att:

Flyktingpolitiken måste präglas av humanitet och styras av asylrätten – i Sverige 

liksom i övriga Europa.63

Persson talar även i anslutning till detta om Sveriges globala engagemang som ska präglas av 

bland annat rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter. I citatet ovan ses emellertid att 

humaniteten återigen betonas av den svenska regeringen, likaså värnandet om asylrätten. 

                                                
60 Protokoll 1991/92:6, Regeringsförklaring, s.13
61 Protokoll 1994/95:6, Regeringsförklaring, s.7
62 Prot. 1994/95:6, s. 10
63 Protokoll 1998/99:2, Regeringsförklaring, s. 8
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Utöver flyktingpolitiken i Sverige talas också om Europa, vilket går att anknyta till det 

internationella samarbetet.

Socialdemokraterna återkommer i regeringsposition efter valet 2002, och i 

regeringsdeklarationen detta år framför Göran Persson att:

Mottagandet av asylsökande barn förbättras. 64

Detta har med de internationella överenskommelserna att göra, exempelvis barnkonventionen, 

men det kan även ses som en human handling, det vill säga tillhörande moraldimensionen.

Längre fram i regeringsförklaringen återkommer statsministern till flyktingpolitiken.

En EU-gemensam solidarisk flyktingpolitik på asylrättens och humanitetens grund 

ska skapas. Asylrätten för den som behöver skydd i Sverige försvaras med kraft.65

Här understryks asylrätten och den försvaras starkt. Dessutom skall svensk flyktingpolitik 

vara solidarisk och vila på humanitetens grund. Vidare betonas återigen att det ska ske 

gemensamt inom EU, vilket det även gick att se tecken på i regeringsförklaringarna 1998 och 

1991. Detta kan även kopplas till argument om internationella åtaganden.

Från och med 31 mars 2006 har Sverige en ny utlänningslag. Med denna har en ny instans-

och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden införts, vilket innebär att

utlänningsnämnden har lagts ner och har ersatts av migrationsdomstolar.66 Propositionen 

bakom detta är mycket omfattande och inbegriper ändringar i många relaterade lagar förutom 

utlänningslagen i sig själv. Därför har valda delar urskilts som är relevanta för uppsatsen, 

kapitel 6, Ny utlänningslag, samt det inledande avsnittet av kapitel 7, Ny instans- och 

processordning. 

Regeringen menar i kapitlet om den nya utlänningslagen att de många ändringarna i 1989 års 

lag har gjort denna svåröverskådlig och vill nu göra den tydligare och ge den en bättre 

struktur. Skyddsbestämmelserna ges större fokus och alla skyddsrelaterande grunder har förts 

samman.67 Här är det då motiv om skydd och hänvisningar till EU-arbetet som regeringen för 

fram. Vad gäller kapitlet om ny instans- och processordning anser regeringen att:

                                                
64 Protokoll 2002/03:2, Regeringsförklarings, s. 4
65 Prot. 2002/03:2, s. 8
66 http://www.regeringen.se/sb/d/2666/a/14633  (2007-05-03)
67 Regeringens proposition 2004/05:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och 
medborgarskapsärenden, s. 103-104
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Öppenheten i asylprocessen bör öka./…/ Den nya instans- och processordningen bör 

utformas så att den kan uppfylla krav på skyndsam handläggning.68

Här talas det alltså om en ökad öppenhet och förbättringar i allmänhet i fråga om asylprocess 

och handläggning. Detta kan ses som argument om ökad rättsäkerhet. I skälen för 

regeringens bedömning talas om kortare väntetider. Motiven till detta är psykiskt lidande hos 

dem som får vänta, men även kostnader för samhället.69 Det rör sig alltså om ekonomiska

såväl som syftningar till det inhumana med långa väntetider.

Efter regeringsskiftet 2006 har Sverige en borgerlig regering. I regeringsförklaringen uttalar 

sig statsminister Fredrik Reinfeldt om flyktingpolitiken och konstaterar att:

Sverige skall ha en human flyktingpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan 

förföljelse och förtryck. Rätten till asyl skall värnas och den utveckling vi ser i 

Europa, mot mer av stängda gränser, skall motverkas.70

Regeringen framför återigen att den svenska flyktingpolitiken skall vara human, och att 

Sverige ska vara en fristad. Asylrätten försvaras och regeringen tar även avstånd till tendensen 

med mer stängda europeiska gränser. Ett långt stycke ägnas åt integrationspolitik, vilket inte 

behöver redogöras för här. Dock återkommer flyktingpolitiken i samband med detta.

Vi måste dra lärdomar om andra länders integrationsarbete, bland annat 

språkkunskapernas betydelse för medborgarskap och värdet av en blandad 

arbetskrafts- och flyktinginvandring för att underlätta en fungerande integration i 

Sverige.71

Det är första gången arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring nämns i relation till 

varandra, samt även att den skall vara blandad. Detta kan ses som en motivering rörande de

nationella intressena, då arbetskrafts- och flyktinginvandringen nämns i klump. 

Resultatet som framgått i analysen av det svenska materialet med de operationella

indikatorerna som utgångspunkt sammanfattas i analysmodellen nedan (figur 4). I denna går 

att utläsa vilka dimensioner som omnämns, samt hur dessa förändras över tid. Detta kommer 

sedan att resoneras kring i den jämförande diskussionen.

                                                
68 Prop. 2004/05:170, s. 105
69 Prop. 2004/05:170, s. 105-106
70 Regeringsförklaring 2006/07, s.7
71 Regeringsförklaring 2006/07, s.7
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Analysenheter Nationella 
intressen

Internationella 
normer

Moral Mänskliga 
rättigheter

Kritiskt moment 1980 Berörs ej Viktigt Viktigt Berörs ej

Regeringsförklaring 1982 Berörs ej Berörs ej Viktigt Berörs ej

Regeringsförklaring 1985 Berörs ej Berörs ej Viktigt Berörs ej

Regeringsförklaring 1988 Berörs ej Marginell 
betydelse

Viktigt Berörs ej

Proposition med förlag till 
ny utlänningslag 1988/89

Berörs ej Berörs ej Viktigt Berörs ej

Regeringsförklaring 1991 Berörs ej Marginell 
betydelse

Viktigt Marginell 
betydelse

Regeringsförklaring 1994 Marginell 
betydelse

Berörs ej Berörs ej Viktigt

Regeringsförklaring 1998 Berörs ej Marginell 
betydelse

Viktigt Viktigt

Regeringsförklaring 2002 Berörs ej Marginell 
betydelse

Viktigt Viktigt

Proposition med förlag till 
ny utlänningslag 2004/05

Marginell 
betydelse

Marginell 
betydelse

Viktigt Marginell 
betydelse

Regeringsförklaring 2006 Marginell 
betydelse

Berörs ej Viktigt Marginell 
betydelse

Figur 4: Sammanfattning av motiveringarna bakom flyktingpolitiken i Sveriges fall

5.2 Finland

Det kritiska momentet för Finland har tidigare i uppsatsen fastställts till 1990-talets början. 

1991 fick Finland en ny utlänningslag. I den finska regeringens proposition 1990/47 med 

förslag till utlänningslag föreslås ändringar i tillståndsystemet, asylförfarandet och rätten att 

söka ändring, samt så har principen om non-refoulement införts, det vill säga förbud mot att 

sända tillbaka flyktingar till områden där de riskerar förföljelse eller omänsklig behandling.

Det talas om utlänningslagen från 1983, som vid sitt införande ansågs uppfylla kraven i de 

internationella överenskommelser som Finland hade. Därefter har det dock skett förändringar, 

som exempelvis medlemskapet i Europarådet 1989 och den ökade rörligheten bland 

människor. Därför ansågs det att utlänningslagen behövde reformeras och dessutom 

harmoniseras med övriga nordiska utlänningslagar.72

                                                
72 Regeringens proposition 1990/47 till riksdagen med förslag till utlänningslag, s.1, 3
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Den nya utlänningslagen skulle också uppfylla villkoren i den europeiska konventionen om de 

mänskliga rättigheterna, vilket den tidigare lagen inte gjorde. Exempelvis skulle de 

grundläggande rättigheterna vara desamma för utlänningar som vistas i Finland som för finska 

medborgare. Rättskyddet för utlänningar ansågs bristfälligt. Exempelvis hänvisas till att FN:s 

flyktingkommissarie menade att en asylansökan borde kunna prövas av ett högre organ. 

Lagförslaget medförde därför att rättskyddet stärks och möjligheterna för överklagande skulle 

förbättras. Detta ansågs positivt av de olika remissinstanserna, då förbättring av rättskyddet 

menades skapa en friare utlänningspolitik än tidigare. Det talas om den oskäligt långa tiden 

för väntan på exempelvis visum och uppehållstillstånd, vilket har gett en försämrad bild av 

Finland från utlandet sett.73 Då det i den tidigare utlänningslagen inte finns något stadgande 

om asylansökan införs även detta.74 Vidare betonas att trots att rättskyddet för utlänningar 

förbättras så: 

/…/bör myndigheterna fortfarande ha tillräckliga fullmakter att förhindra att 

internationell terrorism och brottslighet sprids. Likaså måste det ses till att 

verksamhet som äventyrar Finlands förhållanden till någon främmande stat kan 

förhindras.75

Remissinstanserna menade att förslaget också innebar att de finska myndigheternas 

möjligheter att övervaka utlänningars vistelse och inresa till Finland behölls och till och med 

var striktare.76

Sammanfattningsvis är det anpassningen till mänskliga rättigheter som tar en stor del av 

motiveringarna, med exempelvis flera förbättringar med avseende på rättssäkerheten och 

grundläggande rättigheter. Beträffande internationella normer talas om de internationella

överenskommelserna och om önskemål från FN:s flyktingkommissarie. De nationella

intressena berörs i och med att man talar om fortsatta möjligheter för myndigheterna gällande 

övervakning, förhindrande av verksamheter med anknytning till terrorism, vilket kan ses som 

ansvaret för nationen. Det som nämns inom kategorin moral är långa väntetider. Detta har då 

gett oss svar på vad som motiverade flyktingpolitiken vid det kritiska momentet i Finland.

                                                
73 RP 1990/47, s. 1-5
74 RP 1990/47, s. 14
75 RP 1990/47, s. 3
76 RP 1990/47, s. 5
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5.2.1 Regeringsprogram och ny utlänningslag

Avsnittet kommer att redogöra för hur flyktingpolitiken benämns och motiveras i

regeringsprogrammen och vid inrättandet av en ny utlänningslag. Detta för att ge svar på 

frågorna beträffande vilka motiveringar som styr de flyktingpolitiska besluten, samt hur dessa 

skiljer sig åt över tid. I Finlands fall är det sålunda regeringsprogrammen som de nyvalda 

regeringarna förkunnat som använts, vilket motsvarar de svenska regeringsförklaringarna.

Liksom tidigare är det endast de stycken rörande flyktingpolitik som har valts ut.

Finland regering 1991-1995 var borgerlig och bestod av centerpartiet, samlingspartiet, 

svenska folkpartiet och Finlands kristliga förbund.77 Centerpartistiska statsministern Esko 

Ahos regeringsprogram från 1991, året då utlänningslagen infördes, nämner följande som har 

anknytning till flyktingpolitik:

Det internationella samarbetet i syfte att förebygga landsflykt måste utökas. I 

synnerhet måste FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s verksamhet 

stärkas./…/Regeringen utvecklar Finlands beredskap att ta emot flyktingar. 

Flyktingarna tryggas boende- och utbildningsservice samt socialskydd. Ett 

utlänningspolitiskt program utarbetas.78

Inledningsvis betonar således regeringen det internationella förebyggande arbetet, samt syftar 

till FN. Längre fram i regeringsdeklarationen talas det dock om det egna flyktingarbetet, då 

det framförs att beredskapen ska förbättras vad det gäller emottagande av flyktingar, vilket 

kan tolkas som att möjligheterna till att erbjuda skydd förbättras.

Den nya regeringskoalitionen 1995-1999 var en regnbågskoalitions bestående av 

socialdemokraterna, samlingspartiet, svenska folkpartiet, vänsterförbundet och de gröna.79

Paavo Lipponen, den socialdemokratiske statsministern, presenterade regeringsprogrammet 

1995. Nedan följer utdragen som behandlar flyktingpolitik. 

Finland bidrar aktivt till att främja de mänskliga rättigheterna och lindra världens 

flyktingproblem samt deltar i den humanitära biståndsverksamheten.80

Här betonas ett aktivt stöd av mänskliga rättigheter, samt att man ska lindra 

flyktingproblemen i världen, vilket kan klassas som argument om internationella samarbetet. 

                                                
77 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=169791&i_sect_id=373192&i_word=finland&i_history=1   
(2007-05-19)
78 Programmet för statsminister Esko Ahos regering 26.4.1991
79 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=169791&i_sect_id=373192&i_word=finland&i_history=1  
(2007-05-19)
80 Programmet för statsminister Paavo Lipponens regering 10.4.1995
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Dock utan några närmare preciseranden om hur man skall gå till väga för att genomföra detta

och ingenting om emottagande av flyktingar. I protokollsanteckningarna till 

regeringsprogrammet nämns även flyktingpolitiken:

Regeringen gör upp ett utlännings- och flyktingpolitiskt program. I detta 

sammanhang klarläggs också arbetsfördelningen mellan de ansvariga ministerierna.81

Statsministern betonar återigen att ett invandrings- och flyktingpolitiskt program ska inrättas, 

vilket i den tidigare regeringsförklaringen gick under beteckningen utlänningspolitiskt 

program.

Statsminister Paavo Lipponens andra regering 1999-2003 bestod av samma koalition som 

tidigare. Regeringsprogrammet från 1999 tar upp nedanstående rörande flyktingpolitik:

Regeringen fortsätter att genomföra det invandrings- och flyktingpolitiska 

programmet. Beredskapen för att hjälpa flyktingar i krissituationer effektiviseras./…/ 

Totalrevideringen av utlänningslagen och revideringen av medborgarskapslagen 

genomförs. Behandlingen av ärenden som gäller erhållande av medborgarskap och 

invandring förbättras så, att den svarar mot principen om god förvaltning.82

Här hänvisas återigen till det flyktingpolitiska programmet vars genomförande uppenbarligen 

pågår. Liksom Esko Ahos regering 1991 talas det här om att beredskapen att hjälpa flyktingar 

skall förbättras. Här är det dock hjälp i allmänhet och inget preciseras vidare. Att det handlar 

om effektivisering anses inte ha att göra med ekonomi i detta fall, utan snarare för att 

förbättra situationen för flyktingarna. Vad gäller behandling av ärenden och god förvaltning 

skulle detta kunna ses som ett argument till rättsäkerhet, det vill säga argumenten om 

mänskliga rättigheter. 

Regeringen ledd av den centerpartistiske statsministern Matti Vanhanen 2003-2007 var även

denna en koalition. Koalitionen bestod av centerpartiet, socialdemokraterna samt svenska 

folkpartiet.83 I regeringsprogrammet från 2003 nämns följande om flyktingpolitiken:

Finland driver en ansvarskännande invandrings- och flyktingpolitik, där människor 

som vistats i Finland garanteras förhållanden som tryggar deras mänskliga rättigheter 

samt grundläggande fri- och rättigheter. Inom det internationella samarbetat arbetar 

Finland för att lindra flyktingkriserna och ingripa i orsakerna till flyktingskap.84

                                                
81 Regeringsprogram 10.4.1995
82 Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringsprogrammet för statsminister 
Paavo Lipponens II regering tillsatt 15.4.1999
83 http://www.swedishtrade.se/i_utlandet/landrapporter/finland.htm (2007-05-19)
84 Regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens regering 24.6.2003, s. 5
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För första gången berörs ansvarsaspekten, vilket kan klassas som ett argument tillhörande 

moralkategorin, dit även motiveringar om att lindra och ingripa i orsaker till flyktingskap kan 

räknas. Mänskliga rättigheter betonas starkt, likaså det internationella samarbetet och det 

förebyggande arbetet. 

En fortsatt utveckling av unionen som ett område för frihet, trygghet och rättvisa 

förespråkar regeringen ett intensifierat samarbete som baserar sig på ömsesidigt 

erkännande av medlemsstaternas lagstiftning, utökat samarbete mellan 

myndigheterna och en övergripande gemensam invandrings- och asylpolitik.85

Ovanstående utdrag fanns under rubriken EU och här är det således ett utökat samarbete 

inom EU vad gäller invandrings- och asylpolitiken som är av relevans. 

En totalrevidering av utlänningslagen genomförs på basis av utförd beredning och 

med beaktande av internationell människorätt, principen och en god förvaltning samt 

rättssäkerhetsaspekterna. I detta sammanhang bereds de åtgärdsförslag som behövs 

för effektivering av utlänningsförvaltningen och verksamheten.86

När det talas om revidering av utlänningslagen så hänvisas till internationell människorätt, 

det vill säga de mänskliga rättigheterna. Denna kategori inbegriper även rättssäkerheten som 

omnämns i utdraget. Effektivering, det vill säga effektivisering, berörs i samband med 

utlänningsförvaltningen, vilket betyder administrationen. Här kan det således både handla om 

en ekonomisk motivering och om en motivering för att förbättra bemötandet.

Det talas även mycket om invandrarpolitiken, exempelvis i relation till arbetsmarknaden, 

men då detta inte ingår i frågeställningarna till denna uppsats utesluts detta ur resonemanget.

Regeringsprogrammet för statsminister Anneli Jäätteenmäkis regering 2003 var inte 

långvarigt och betonade samma saker Matti Vanhanens regeringsprogram, vilket gör att detta 

inte kommer att analyseras vidare i denna studie.87

År 2004 fick Finland en ny utlänningslag. Det ansågs nödvändigt, då flera ändringar skett 

sedan utlänningslagen från 1991 infördes, antalet utlänningar i Finland ökat och den gällande 

lagen var svårtydlig på grund av alla ändringar. Dessutom hade Finland gått med i EU 1995 

och börjat tillämpa Schengenbestämmelserna, vilket innebar att det internationella planet hade

                                                
85 Regeringsprogram 24.6.2004, s. 6
86 Regeringsprogram 24.6.2004,, s. 45
87 Anneli Jäätteenmäki fick avgå efter två månader som statsminister efter att det kommit fram att hon under 
valkampanjen haft tillgång till hemlighetsstämplade dokument gällande Irakkriget, vilket hon sedan förnekade. 
(http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2003-12-19&Artikel=341922 2007-05-19) 
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förändrats för Finlands del.88 Propositionen bakom lagen är väldigt omfattande, vilket gör att 

endast rubrikerna Allmänna motiveringar och Propositionens mål och de viktigaste förslagen

samt valda delar angående flyktingar och internationellt skydd under rubriken Nuläge har 

valts ut för granskning i denna studie. Propositionen inleds med följande rader: 

Genom lagen genomförs och främjas god förvaltning och rättsskydd i 

utlänningsärenden. Dessutom främjas behärskad invandring och internationellt skydd 

med respekterande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och 

rättigheterna. /…/Målet är att främja en behärskad invandring som en helhet i vilken 

beaktas såväl migration, flyktingskap och annan invandring som baserar sig på 

internationellt behov av skydd som invandring på grund av band till Finland.89

Det talas alltså om en behärskad invandring, även vad beträffar flyktingar. Detta får således 

tolkas som en motivering som syftar till det nationella intresset, där invandring och 

emottagande av flyktingar måste ske under kontrollerade former. De generella 

motiveringarna inbegriper även rättskydd, mänskliga rättigheter, grundläggande fri- och

rättigheter och internationellt skydd. Det sista syftar på de internationella 

överenskommelserna om flyktingar, såsom flyktingkonventionen. 

Det föreslås i propositionen att bestämmelser om kvotflyktingar skall tas med i lagen och 

detta anses vara den stora förändringen. Lagen ändrar också behörighetsförhållanden mellan 

myndigheter och tillståndsförfaranden. Det refereras även till ändrade asylförfaranden som 

genomförts år 2000, vilka ska bestå. Ändringarna anses ha gjort förfarandet snabbare och 

minskat de ogrundade ansökningarna. Det talas om att genom en lag som trätt ikraft 1999 

skall statsrådet fastställa mål med invandrings- och flyktingpolitik, då det ansetts vara ett 

problem att Finland inte haft en officiell utlänningspolitik. Dock menar man i propositionen 

att så inte har skett. I beskrivningen av nuläget medges att asyl sällan beviljas i Finland, men 

det betonas dock att det är viktigt att vara försiktig när man jämför asylbeviljanden. Trots det 

låga antalet beviljade asylansökningar hänvisas till att i genomsnitt fick hälften av de 

asylsökande under 1990-talet stanna på grund av anledningar som humanitära skäl eller 

behov av skydd. 90

Finlands nuvarande regering är en koalition som återigen leds av statsminister Matti 

Vanhanen. Koalitionen består av centerpartiet, samlingspartiet, gröna förbundet och svenska 

                                                
88 Regeringens proposition 2003/28 till riksdagen med förslag till utlänningslag och vissa lagar som har samband 
med den
89 RP 2003/28 
90 RP 2003/28
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folkpartiet.91 Regeringsprogrammet från 2007 talar denna gång mycket om invandring, då 

framför allt om arbetskraftsinvandring. Eftersom denna uppsats har valt att avgränsa sig till 

att endast handla om flyktinginvandring kommer därför detta inte att analyseras vidare. Det 

har inte alltid gått att sära på vad som hör till vad, eftersom de ofta flyter samman, således 

nämner citaten nedan även ibland exempelvis invandrarpolitik. Dock fokuserar analysen 

endast på det som berör flyktingpolitiken.

De världsomspännande utvecklingsfrågorna, omhuldandet av den internationella 

säkerheten, flyktingskapet och utvandringen, Europeiska unionens utvidgning samt 

det fördjupade europeiska samarbetet påverkar även Finland.92

Detta nämns i inledningen och är därför mer av ett generellt konstaterande att Finland 

påverkas av yttre omständigheter, vilket eventuellt skulle kunna kategoriseras som 

internationella normer.

Regeringens invandrarpolitiska mål är att utveckla en aktiv, övergripande och 

konsekvent politik som fullt ut beaktar såväl behovet av arbetskraft som 

invandrarnas varierande utgångspunkter och de internationella förpliktelserna. 

Utlänningsverket ändras till ett migrationsverk. Öppenheten i myndigheternas 

verksamhet ökas och förutsägbarheten förbättras. En utredning görs av 

utlänningsverkets och besvärsdomstolarnas handläggningsförfaranden.93

Ovan talas det då framför allt om invandrarpolitik. Dock kan vissa saker relateras till 

flyktingpolitiken, exempelvis vad gäller beaktandet av de internationella förpliktelserna. 

Vidare kan öppenhet i verksamheten och utredning av handläggningsförfaranden anses höra 

till begreppet rättssäkerhet, således inom kategorin för mänskliga rättigheter. 

Den lagliga invandringen ökas och den illegala invandringen och människohandeln 

bekämpas. Avsikten är att samarbetet inom Schengenområdet skall intensifieras så 

att en ansökan som lämnas till Finland om visum och uppehållstillstånd för 

arbetstagare kan lämnas in till ett konsulat eller en ambassad i vilket Schengenland 

som helst. En person som fått avslag på sin asylansökan men som redan fått en 

arbetsplats och som uppfyller kriterierna för att få stanna i Finland som arbetstagare 

får möjlighet att i Finland ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd.

Att bekämpa den illegala invandringen och öka den legala handlar om nationella intressen, 

det vill säga att nationen kontrollerar vem som reser in och ut i landet. Referensen till 

Schengensamarbetet kan kategoriseras som internationella överenskommelser. Fokus på 

                                                
91 http://www.hallitus.fi/hallitus/sv.jsp (2007-05-19)
92 Statsrådets meddelande till Riksdagen om regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens II regering 
tillsatt 19.4.2007
93 Regeringsprogram 19.4.2007 
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arbetskraftsinvandringen syns ovan, i och med att en avslagen asylansökan inte 

nödvändigtvis behöver leda till att personen i fråga måste lämna landet.

Invandrare som fallit offer för brott mot mänskligheten och de grundläggande 

rättigheterna beviljas permanent uppehållstillstånd så att de lättare kan söka hjälp hos 

myndigheterna./…/ Avsikten är att göra en utredning av hur barnets bästa tillgodoses 

i beslut som gäller asylsökande barn och flyktingbarn och en bedömning av i 

synnerhet de ensamkommande barnens ställning och mottagandet av dem.

Strävan är att allt bättre samordna invandrarpolitiken i EU-länderna med behoven 

inom utvecklings- och människorättspolitiken och EU-ländernas egen arbetskrafts

politik.94

De mänskliga rättigheterna berörs återigen med nämnandet av brott mot dessa. Emottagandet 

av barn och att detta behandlas särskilt skulle kunna tolkas inom kategorin moral, som en 

human handling eller att landet tar sitt ansvar. Det skulle även kunna ses som en referens till 

internationella normer, som exempelvis barnkonventionen. Hänvisningen till EU och det 

europeiska samarbetet i invandringsfrågor tyder på att man vill samarbeta i dessa frågor. I 

regeringsprogrammet talas också om administrativa förändringar. Detta behandlas emellertid 

inte i denna studie, då dessa anses vara irrelevanta för den förda flyktingpolitiken. Nedan 

sammanfattas motiveringarna (figur 5) och detta behandlas sedan i den jämförande 

diskussionen.

Analysenheter Nationella 
intressen

Internationella 
normer

Moral Mänskliga 
rättigheter

Kritiskt moment Marginell
betydelse

Viktigt Marginell 
betydelse

Viktigt

Regeringsprogram 1991 Berörs ej Viktigt Marginell 
betydelse

Berörs ej

Regeringsprogram 1995 Berörs ej Marginell 
betydelse

Berörs ej Viktigt

Regeringsprogram 1999 Berörs ej Berörs ej Marginell 
betydelse

Marginell 
betydelse

Regeringsprogram 2003 Marginell 
betydelse

Viktigt Marginell 
betydelse

Viktigt

Proposition med förslag 
till ny utlänningslag 
2003 

Viktigt Viktigt Berörs ej Viktigt

Regeringsprogram 2007 Marginell 
betydelse

Viktigt Marginell 
betydelse

Viktigt

Figur 5: Sammanfattning av motiveringarna bakom flyktingpolitiken i Finlands fall

                                                
94 Regeringsprogram 19.4.2007
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5.3 Jämförande diskussion

Med hjälp av resonemanget ovan och resultaten i analysmodellerna skall det då utrönas

huruvida det går att tänka sig att flyktingpolitiken i de båda länderna är spårbunden såsom 

hypotesen antydde. Om detta vore fallet skulle motiveringarna vid det kritiska momentet vara 

återkommande i efterföljande beslut och eventuellt fungera som självstärkande mekanismer 

som stärker den redan etablerade och ”inlåsta” politiken.

Vad gäller de nationella intressena verkar de inte haft så stor vikt i motiveringarna till den 

svenska flyktingpolitiken. Inte förrän 1994 nämns någon av kategorierna tillhörande den 

dimensionen, men bara av marginell betydelse. De har återkommit på senare tid, i 

propositionen till den nya utlänningslagen och i den senaste regeringsförklaringen, men är

emellertid ej av större vikt. I Finlands fall fanns de nationella intressena närvarande vid det 

kritiska momentet i början av 1990-talet, men de tillhörde inte det som betonades mest. Först 

på 2000-talet återkommer dimensionen i de två regeringsprogrammen, men det är endast i 

propositionen till den nya utlänningslagen de verkar vara viktiga.

De internationella normerna verkar emellertid vara av stor vikt i de finska motiveringarna. 

Redan vid det kritiska momentet understryks att Finland måste anpassa sig till de 

internationella överenskommelserna man ingått. I regeringsprogrammet 1991 återkommer de 

som viktiga, för att sedan vara av marginell betydelse i nästkommande program och berörs 

inte alls 1999. På 2000-talet återkommer dimensionen i alla analysenheterna och anses vara 

viktiga både i motiven till ny utlänningslag och i det senaste regeringsprogrammet. Vad gäller 

Sverige och motiveringar inom dimensionen internationella normer så varierar dessa i 

betydelse. De ansågs som viktiga vid det kritiska momentet då man skulle anpassa sig efter 

internationella åtaganden, men återkommer endast i hälften av analysenheterna därefter och 

kan därför inte sägas vara regelbundet närvarande i motiveringarna om flyktingpolitiken. 

Både i Sverige och Finlands fall är referenserna till Europeiska unionen många och 

återkommande, framför allt på senare tid. Det går alltså att utläsa ett strävande efter en mer 

enhetlig flyktingpolitik i hela unionen. 

Motiveringar tillhörande dimensionen moral verkar inte ha haft så stort inflytande över 

flyktingpolitiken i Finland. De nämns vid det kritiska momentet, men anses bara vara av 

marginell betydelse, vilket också är fallet när motiveringarna återkommer senare. I ett 
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regeringsprogram berörs de inte alls, vilket de inte heller gör i propositionen till den nya 

utlänningslagen. Däremot så verkar motiveringarna av detta slag varit betydligt mer 

återkommande i Sveriges fall. Redan vid det kritiska momentet underströks flera av 

kategorierna som tillhör moraldimensionen, bland annat genom ett betonande av den generösa 

flyktingpolitiken. Motiveringar inom dimensionen för moral återkommer sedan i alla fall 

utom ett, och när dessa är närvarande anses de också vara viktiga.

Mänskliga rättigheter berörs inte i de svenska motiveringarna förrän i propositionen till den 

nya utlänningslagen 1988/89, där de dock endast är av marginell betydelse. Därefter är de 

emellertid återkommande i resterande analysenheter, men bara i hälften av dessa bedöms de 

vara viktiga. I motiveringarna till den finska flyktingpolitiken klassas motiveringar om 

mänskliga rättigheter som viktiga vid det kritiska momentet, men de nämns inte i 

nästkommande regeringsprogram. Efter detta uppehåll är de dock ständigt med, även om de 

1999 anses vara av marginell betydelse och kan därför sägas vara regelbundet återkommande. 

För att överhuvudtaget kunna föra en diskussion om spårberoende krävs enligt det teoretiska 

ramverket med historisk institutionalism och spårberoende att motiveringar som förs fram vid 

det kritiska momentet skall vara återkommande över tid. Således kan dimensioner som inte 

nämns vid det kritiska momentet inte heller tas med i diskussionen om spårberoende. I 

Sveriges fall handlar det om dimensionerna som inbegriper olika kategorier av nationella 

intressen och olika kategorier av mänskliga rättigheter. I Finlands fall går det emellertid inte 

att utesluta någon dimension redan vid det kritiska momentet, eftersom alla berörs, även om 

de nationella intressena och moral endast anses vara av marginell betydelse. 

Spårberoendet menar sedan att det ska finnas så kallade självstärkande mekanismer som 

stärker den redan etablerade politiken på området. Vid granskande av motiven för den 

svenska flyktingpolitiken skulle då det faktum att samma motiveringar som används vid det 

kritiska momentet, såsom argument om en generös flyktingpolitik, även brukas när den nya 

utlänningslagen motiveras i propositionen från 1988, kunna ses som en självstärkande 

mekanism. Spårberoende i detta fall skulle då vara att beslutsfattarna här har agerat som de 

tidigare gjort i frågan om flyktingpolitik, eftersom det ansågs legitimt att agera på det sättet. 

Även om den här uppsatsen inte har gått djupare in på frågan om legitimitet hos omgivningen, 

kan det ändå antas att om den tidigare fastlagda politiken återkommer även efter ett val, borde

väljarna med sitt röstande ha betraktat den förda politiken som legitim. När Olof Palme, och 
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senare Ingvar Carlsson, under 1980-talet pratar om den generösa flyktingpolitiken och sedan 

återigen hänvisar till detta i propositionen om den nya utlänningslagen, skulle detta kunna ses 

som en vanemekanism, vilken stärker den redan etablerade politiken. Liknande motiveringar 

kommer tillbaka även under 1990- och 2000-talet, vilket skulle kunna ses som ytterligare 

mekanismer som stärker politiken. Trots att den ursprungliga motiveringen om generös 

flyktingpolitik fallit bort, är andra moraliska motiveringar som humanism, skydd och 

solidaritet närvarande.

Det skulle också kunna antas att Sverige har byggt upp och investerat i en verksamhet kring 

den flyktingpolitiken och om denna läggs om skulle det innebära att vissa investeringar skulle 

vara bortkastade, det vill säga en kostnadsmekanism. Detta är dock inget som sägs rent ut i 

det granskade materialet om Sverige. Eftersom teorin säger att beslutsfattarna i detta fall 

borde hänvisa till fördelarna med den etablerade politiken i förhållande till nackdelarna med 

en omläggning, innebär det att jag inte med säkerhet kan säga att det rör sig om en 

kostnadsmekanism.

Fallet med dimensionen internationella normer skulle kunna tolkas som en självstärkande 

mekanism för Finlands del. De refereras till i alla fall utom ett, av de berörda fallen är de 

viktiga i alla utom ett och de återkommer också i propositionen till den nya utlänningslagen 

2003. Det som framför allt gör att det skulle kunna ses som en självstärkande mekanism är att 

motiveringarna återkommer i ett delbeslut, det vill säga i en proposition till en ny 

utlänningslag. Samma sak gäller för motiveringar om mänskliga rättigheterna, vilka är av stor 

vikt vid det kritiska momentet. De finns sedan med i alla motiveringar utom ett, även om det 

också i ett fall anses som av marginell betydelse. Även dessa motiveringar återkommer i 

propositionen om ny utlänningslag. Över tid har det också i Finlands fall rört sig om olika 

regeringar, eller snarare olika regeringskoalitioner, vilket skulle kunna ses som att politiken 

har haft legitimitet hos omgivningen. 

I Finlands fall kan det vara en aning osäkert att tolka den förda flyktingpolitiken som 

spårbunden. Motiveringar återkommer, men de är inte riktigt av lika stor vikt alla gånger de 

lyfts fram. Detta får jämföras med att motiveringarna inom moraldimensionen till den svenska 

flyktingpolitiken betraktades som viktiga i alla fall, trots att de inte berörs 1994. Detta kan 

dock ses som ett mer tydligare spårberoende. Det skulle dock kunna hävdas att den finska 

flyktingpolitiken är svagt spårberoende. Det utläses även ur de finska regeringsprogrammen 
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att ett invandrings- och flyktingpolitiskt program skall utarbetas, och senare fortsätta 

genomföras, vilket tyder på att en fastlagd politik på området inte riktigt finns. Därav kan 

detta medfört att det har varit svårt att finna återkommande motiveringar till den finska 

flyktingpolitiken, just för att det inte funnits en klar och uttalad flyktingpolitik. Ytterligare en 

aspekt av det hela är att då Sverige framhäver att man ska ha en human flyktingpolitik och 

vara fristad skulle det kunna innebära en betoning av ansvaret landet tar genom att ta emot 

flyktingar i landet. Finland å andra sidan betonar mer förebyggande åtgärder och 

omhändertagande av flyktingproblem utanför landets gränser, vilket kan utläsas då man 

refererar till exempelvis internationella normer och internationellt samarbete. Den svenska 

flyktingpolitiken och dess motiverande skulle däremot kunna sägas vara karakteriserad av 

moraliska motiveringar, det vill säga bland annat humanitet, solidaritet och en generös politik.

Dessa är också återkommande över tid och fortsätter hela tiden att vara viktiga argument för 

den förda flyktingpolitiken. Motiven om generös politik övergavs dock på 1990-talet, men 

argumenten om humanitet och solidaritet fortsatte att leva kvar. Med detta skulle därför kunna 

sägas att svensk flyktingpolitik är spårberoende, eftersom det verkar som att beslutsfattarna 

följer samma spår i uttalanden och motiveringar om flyktingpolitiken. Däremot skulle det 

kunna sägas att argumenten för spårberoende skulle varit ännu starkare om man fortsatt 

referera till svensk flyktingpolitik som generös. 

6. Avslutande slutsatser

Innan några slutsatser dras är det viktigt att nämna är att denna studie främst gällt 

motiveringar av flyktingpolitiken, och inte hur det i praktiken ser ut. Visserligen har detta 

belysts med exempelvis siffror gällande Irakflyktingar i uppsatsens inledning, men det är trots 

allt främst det politiska perspektivet som har granskats. Det innebär att ingentings sägs om hur 

väl fungerande flyktingpolitiken är i de båda länderna. Värt att kommentera är också det 

faktum att olika tidpunkter valdes för de två kritiska momenten kan ha påverkat analysarbetet 

i och med att materialet för Finlands del då inte blev lika omfattande som det svenska, men då 

situationen i de båda länderna var så pass olika ansåg jag detta som ett nödvändigt val. 

Det skulle kunna sägas att det går att se en tendens till spårberoende i Finlands fall, i och med 

refererandet till internationella normer och mänskliga rättigheter i så gott som alla 

analysenheter som studerats. Eftersom Finland dock inte verkar ha haft en uttalad och fastlagd 

flyktingpolitik får det dock framläggas att det rör sig om ett svagt spårberoende. 
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Flyktingpolitiken i Sverige verkar däremot ha starkare tendenser till spårberoende, till följd av 

att man har haft en mer fastställd syn på flyktingpolitiken. Detta har gått att utläsa eftersom 

det framför allt är moraliska motiveringar som använts och återkommit vid uttalanden om den 

svenska flyktingpolitiken. Dock har resonemanget om spårberoende visat att flyktingpolitiken 

motiveras på olika sätt i Sverige och Finland, genom att det är olika kategorier av 

motiveringar som används. Exempelvis betonar Finland oftare det internationella ansvaret och 

samarbetet, medan Sverige talar mer om det nationella ansvaret att erbjuda en fristad. 

Tillsammans har dessa resonemang då gett en tänkbar förklaring till varför det råder stora 

skillnader mellan den svenska och den finska flyktingpolitiken idag.

För att gå vidare, det vill säga öppna upp för nya studier och infallsvinklar, skulle det vara 

intressant att se på invandringspolitiken i stort i de båda länderna. Orsaken är att det är ett 

aktuellt ämne, då det exempelvis återigen har börjat talas om arbetskraftsinvandring, vilket 

inte har varit aktuellt på ett bra tag. Det skulle också kunna vara så att en studie av 

invandringspolitiken kan belysa ytterligare aspekter om varför flyktingpolitiken skiljer sig 

mellan länderna, eftersom att man då får en bättre överblick över den förda politiken på hela 

området. 

Strävandet efter en enhetlig flyktingpolitik i Europeiska unionen är också något som verkar 

vara av vikt för både Sverige och Finland. Även detta skulle vara intressant att gå in djupare 

på. Troligen kommer vi också att få se ett närmande till en gemensam flykting- och 

invandringspolitik i Europa, vilket skulle leda till att skillnaderna mellan svensk och finsk 

flyktingpolitik minskar. Vilken riktning anpassningen kommer att ta, den restriktiva eller den

generösa, återstår att se.
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