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ABSTRACT 

Human rights and solidarity, as well as moral and legal responsibilities to protect people in 
need of refuge, seem to be principles of secondary importance within international migratory 
policies today. Instead, the predominant view seems to focus more and more on the protection 
of territorial borders, the welfare state and national identity. This international change in 
discourse can also be seen in the political trends of individual states. There are reasons to 
believe that this is a development that is also perceptible in the political rhetoric that is used in 
parliamentary debates, which constitute the main focus of this thesis. The aim of this study 
has therefore been to increase the understanding of this change in migratory policies by 
analyzing Swedish parliamentary debates between 1975 and 2002, using a theoretical 
framework focused on two different perspectives on security: First, the Copenhagen School 
and securitization of migration, and second, human security and human rights. The method 
consists of an interpretative and reflective method, together with a critical discourse analysis 
approach. The main results of the thesis show a possibility to distinguish four sets of 
discourses with close ties to the contemporary societal context during this period of almost 
three decades. However, the main arguments for such a change in discourse are first, that 
although the migration policies have developed in a more restrictive way since the 1980’s, the 
arguments and rhetoric in parliamentary debates have not changed much even though the 
tendencies are harder tones simultaneously with such restrictions. Second, in spite of this 
similarity, there have been people in parliament who have raised their voices and protested 
during this period when, in their view, the politics has moved outside of the ordinary 
framework. Finally, this thesis argues that it is possible to place the two debating sides in 
what could be named the security/rights- nexus, depending on each side’s point of departure 
according to the security framework of this thesis. 

Key-words: Migration, Copenhagen School, Human Security, Human rights, Parliamentary 
debate, Interpretation and reflection, Critical Discourse Analysis 
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I earned my bread and ate it just like you. 
I am a doctor; or at least I was. 

The colour of my hair, shape of my nose
Cost me my home, my bread and butter too. 

She who for seven years had slept with me
My hand upon her lap, her face against my face

Took me to court. The cause of my disgrace:
My hair was black. So she got rid of me.

But I escaped at night through a wood
(For reasons of my mother’s ancestry)

To find a country that would be my host. 

Yet when I asked for work it was no good. 
You are impertinent, they said to me. 
I’m not impertinent, I said: I’m lost. 1

                                                
1 Brecht, Bernholt, ”Emigrant’s Lament”, översättning av Edith Rosevanne omtryckt i: Motion, Andrew (2002)  
Here to eternity: An Anthology of Poetry. London: Faber and Faber 
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1. INLEDNING 

Migration har av många kommit att betraktas som allt mer problematisk2. Över tid, och i 
Europa i synnerhet efter kalla krigets slut, har staters kontroll av människor som vill korsa 
gränser blivit alltmer ifrågasatt. Murar reses i rent fysisk bemärkelse, exempelvis den 
omtalade utbyggnaden av muren mellan USA och Mexico för att hindra illegala migranter 
från Mexico och Centralamerika att korsa gränsen, men även virtuella murar med elektronisk 
övervakning och elektroniska informationssystem skapas och utestänger de som söker skydd 
och hopp om en bättre framtid. Den mest kända virtuella muren torde vara EU:s Schengen 
Information System där miljontals personuppgifter finns samlade.3 Under senare årtionden 
har även möjligheterna att söka asyl och kriterierna för att få uppehållstillstånd begränsats. 
Istället har arbetet med att kontrollera och hindra människor att korsa gränserna in i den rikare 
delen av världen tagit sig allt mer radikala uttryck där territoriella gränser, välfärdsstaten och 
den nationella befolkningen och identiteten i större utsträckning ansetts vara det som bör 
skyddas. En sådan internationell diskursförändring präglar också enskilda staters lagstiftning 
och policyinriktning och är en utveckling som kan skönjas även i Sverige. Migranterna 
uppfattas av somliga som ett allt större hot mot ”vår” säkerhet, medan andra anser att 
utvecklingen underminerar mänskliga rättigheter och försvagar internationella konventioner. 

Sverige betraktades länge vara ett land som stod upp för asylrätten, och i svensk politik på 
60- och 70-talen förelåg ett starkt moraliskt ansvar att tillgodose migranters mänskliga 
rättigheter4. Det förefaller dock vara så att fokus i svensk politik har förflyttats från att betona 
ett sådant rättighetsperspektiv till att istället fokusera på de problem som migranterna tycks
skapa för det svenska samhället och vår välfärd. 

Under senare år har emellertid kritiska röster höjts som ifrågasätter hur Sverige idag 
behandlar många av de asylsökande och flyktingar som når Sveriges gränser. Man har bland 
annat kritiserat de långa handläggningstiderna för dem som väntar på besked om 
uppehållstillstånd liksom behandlingen av de apatiska flyktingbarnen. Samtidigt har 
främlingsfientlighet och rasistiska organisationer och partier som bygger sina argument på 
flyktingpolitiken vuxit och fått fotfäste i samhället, parallellt med att segregering och 
utanförskap skapat problem.5 Några av kritikerna menar att svensk asyl- och flyktingpolitik 
idag inte lever upp till de internationella konventioner som skyddar flyktingars rättigheter. 
Bland annat skriver Amnesty International i rapporten Report 2006 att 

Decisions by the Swedish authorities to deport foreign nationals were criticized by international human 
rights bodies. Asylum-determination procedures continued to fall below international standards. […] The 
accelerated asylum-determination procedures fell far short of international standards for refugee 
protection. The asylum applicants were not given a full asylum interview and were, among other things, 
denied access to legal aid. In addition, those whose claims had been rejected could be forcibly returned to 
their home countries or a third country pending appeal against an initial rejection of their claim.6

Rapporten kritiserar bland annat deporteringen av två egyptiska män från Sverige till Egypten 
2001, trots att det förelåg starka skäl att anta att dessa män vid ankomsten till Egypten skulle 
utsättas för tortyr. Sverige anmäldes inte mindre än 18 gånger för brott mot 

                                                
2 Se t ex Abiri, 2000; Tunstall, 2006 
3 Hermele, 2006
4 Abiri, 2000: 43; Dahlström, 2004
5 Abiri, 2003: 135
6 Amnesty International, 2006 
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Tortyrkonventionen mellan 1996 och 2001, alla gånger för brott mot konventionens tredje 
artikel – principen om non-refoulement7. 2005 hade Sverige fällts än 11 gånger8.

Samtidigt som, å ena sidan, migration i större utsträckning betraktas som problematiskt i 
det mottagande samhället och, å andra sidan, migrationspolitik utifrån människorättssynpunkt
kritiseras allt mer, har behovet av nya perspektiv på säkerhet i relation till migrationsfrågor 
blivit mer aktuellt än tidigare. Ett sådant säkerhetsperspektiv, som kommit att benämnas 
Köpenhamnsskolan och som utvecklats av Waever och Buzan, utgår ifrån att säkerhet inte 
endast handlar om militär säkerhet utan även behandlar sektorer som politisk, ekonomisk, 
samhällelig och miljörelaterad säkerhet9. Ett annat perspektiv som sätter individens säkerhet i 
fokus kommer från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och har benämnts mänsklig säkerhet10.
Utifrån dessa två perspektiv har säkerhetsdiskussionen kunnat kompletterats med nytt innehåll 
och kan appliceras även på frågor som rör migration, vilket kommer att göras i den här 
uppsatsen. 

Det finns anledning att tro att den allmänna debatten om migrationspolitik också 
återspeglas i den svenska riksdagen. Denna uppsats analyserar och reflekterar kring sju
debatter som förts i riksdagen kring migrationspolitik under de senaste tre decennierna för att 
försöka ge en bild av diskursförändringen i svensk migrationspolitik utifrån ett perspektiv 
som kontrasterar säkerhet med mänskliga rättigheter. Genom en tolkande och reflekterande 
ansats, tillsammans med en kritisk diskursanalytisk inriktning avser uppsatsen att öka 
förståelsen kring hur denna diskursförändring tagit sig uttryck i svensk migrationspolitisk 
riksdagsdebatt. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är att utifrån två olika perspektiv på säkerhet – Köpenhamnsskolans 
respektive UNDP:s – ta fasta på, och på så sätt öka förståelsen av, den förändring som har ägt 
rum i svensk migrationspolitik genom att undersöka förhållandet mellan säkerhet och 
mänskliga rättigheter och dess förändring i migrationspolitisk riksdagsdebatt mellan 1975 och 
2002. Utifrån detta syfte söker uppsatsen svar på följande frågeställningar:

1) Hur har förändringen i svensk migrationspolitik återspeglats i svensk riksdagsdebatt 
angående migration? Hur har tonläget sett ut? Vilka utgångspunkter och vilken 
argumentation har använts?

2) Hur skulle man – genom att utgå från Köpenhamnsskolans respektive UNDP:s 
perspektiv på säkerhet – kunna rekontextualisera en sådan förändring utifrån ett 
förhållande mellan säkerhet och mänskliga rättigheter? 

                                                
7 Non-refoulement-principen innebär att ingen får återsändas om hon eller han har välgrundad fruktan för att 
råka ut för förföljelse eller omänsklig behandling
8 Se bland annat Amnesty International, 2006; Amnesty International, Svensk utlänningslagstiftning och 
flyktingpolitik
9 Waever et al, 1993; Buzan et al, 1998
10 UNDP, 1995
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1.2 Relevans
Problemställningen är av relevans för den som utifrån en normativ utgångspunkt idag önskar 
en politik där de mänskliga rättigheternas universalitet återinförs som den naturliga 
utgångspunkten i migrationspolitik och omkringliggande politikområden, men även för de 
invandrare som idag upplever utanförskap i det svenska samhället och undrar varför. Min 
uppsats syftar till att öka förståelsen för den migrationspolitiska förändring som skett i 
Sverige utifrån olika perspektiv på säkerhet, vilket breddar relevansen att även inkludera den 
som är intresserad av nya infallsvinklar i säkerhetsdebatten och hur dessa inom den politiska 
sfären kan kopplas samman med migration och mänskliga rättigheter. Få undersökningar har 
hittills studerat politiska strategier för att förhindra migration utan tillstånd11 och jag har bara 
funnit en tidigare studie av diskussionsklimatet under riksdagsdebatter angående migration12. 
Därmed kan uppsatsens inriktning även anses beröra ett outforskat fält i flykting- och 
migrationsdiskussionen. Därtill är detta också ett ämne för aktuell debatt, inom Sverige, EU 
och internationellt, och högst relevant för diskussionen om fred och utveckling.  

1.3 Disposition 
Detta inledande kapitel har redogjort för uppsatsens problem, syfte och frågeställningar, samt 
problemets relevans som ett inlägg i den aktuella debatten. Kapitel 2 redogör för uppsatsens 
analytiska utgångspunkter, nämligen samhällelig säkerhet och identitet, samt mänsklig 
säkerhet och mänskliga rättigheter. I kapitel 3 görs en genomgång av vald metod: tolkning 
och reflektion samt kritisk diskursanalys. Det fjärde kapitlet innehåller en bakgrund av 
migrationen till Sverige och därefter en genomgång av de utvalda riksdagsdebatterna, med 
respektive inledande bakgrundgrundsbild och kort sammanfattning. Det avslutande kapitlet 
presenterar resultaten, samt redogör för tolkning och reflektion. 

                                                
11 Castles, 2003: 95
12 Dahlstedt, 2000
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2. ANALYTISKT RAMVERK  

Det här kapitlet redogör för den tolkningsram och de begrepp som tillsammans kommer att 
utgöra den här uppsatsens analytiska utgångspunkter. 

2.1 Säkerhetsstudier efter kalla kriget 
Kalla krigets slut och fallet av den dåvarande bipolära världsordningen innebar att realismens 
traditionella syn på säkerhet med militära frågor, användandet av militär styrka och fokus på
en strikt statscentrering av de observerade enheterna började ifrågasättas. En diskussion kring 
möjligheterna av att rekonstruera studiet av säkerhet, omdefiniera begreppet med nya 
perspektiv och med andra inblandade aktörer och hotbilder växte fram. Man kritiserade vad 
som ansågs vara en alltför snäv föreställning att förstå den komplexa verklighet inom vilken 
säkerhet, liksom upplevelser av hot mot denna säkerhet, verkar inom.13

Jag kommer här att redogöra för två icke-traditionella perspektiv på säkerhet med sina 
respektive utgångspunkter: dels Köpenhamnsskolans samhälleliga säkerhet och 
”securitisering”14, där identitet är ett viktigt begrepp och dels UNDP:s syn på mänsklig
säkerhet som kompletteras med en diskussion kring mänskliga rättigheter. Dessa två 
perspektiv har jag valt för att kunna placera debatterna i ett teoretiskt sammanhang, men 
främst för att kunna fullfölja uppsatsens syfte och rekontextualisera riksdagsdebatterna utifrån 
ett förhållande mellan säkerhet och mänskliga rättigheter. 

2.2 Köpenhamnsskolan 
Barry Buzan var med boken People, States and Fear15 en av de första att kritisera traditionella 
militärcentrerade säkerhetsstudier. Genom att bredda säkerhetsstudiernas innehåll inkluderade 
Buzans nya ramverk utöver militära säkerhetssektorer även politiska, ekonomiska, 
miljörelaterade och samhälleliga sektorer. Detta angreppssätt i säkerhetsstudier har kommit 
att kallas Köpenhamnsskolan och Buzan är, tillsammans med Ole Waever, en av de mest 
inflytelserika i debatten. 

En sådan breddad definition av säkerhet innebär att respektive sektor hålls öppen för olika 
innebörd av vad säkerhet, liksom hot mot denna säkerhet, är. Gemensamt för sektorerna är 
dock att säkerhet handlar om överlevnad. Det innebär att en fråga framställs som att den utgör 
ett existentiellt hot för något bestämt referensobjekt, det vill säga något som anses vara 
existentiellt hotat och har en legitim rätt till överlevnad. Traditionellt sett, men inte 
nödvändigtvis, har detta varit staten.16

Staten är referensobjekt i Köpenhamnsskolans säkerhetsanalys av tre anledningar. Det är 
staten som hanterar relationer mellan understatliga-statliga-internationella nivåer; det är staten 
som primärt hanterar tillfällen då osäkerhet råder; och staten är enligt detta perspektiv den 
främsta aktören i det internationella politiska systemet.17 Man menar att om fokus istället 
ligger på individnivå så går kärnan i säkerhetsstudier förlorad18.

                                                
13 Se t.ex. Waever, et al 1993; UNDP, 1995; Krause & Williams, 1997; Buzan, et al 1998; Smith, 2005
14 Begreppet är en av författaren skapad fri försvenskning av Waevers & Buzans begrepp securitization
15 Buzan, 1991
16 Buzan, et al 1998: 21
17 Smith, 2005: 32
18 Waever, et al 1993 : 24
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Samhällelig säkerhet, identitet och migration 
Under 90-talet utvecklade Waever och Buzan begreppet samhällelig säkerhet när nya 
utmaningar mot säkerheten gjorde det var svårt att upprätthålla synen att staten var den enda 
referensobjektet. Samhällelig säkerhet fokuserar på samhällets möjlighet att upprätthålla 
traditionella mönster av språk, kultur, religion, och nationella seder och bruk. Därför är ett 
fokus i den samhälleliga sektorn identitet och samhällelig säkerhet handlar om kollektiv och 
om kollektivens identitet. Buzan menar att det är samhällen och identitet som gör det möjligt 
för en grupp människor att referera till sig själva som ”vi”, eftersom det är i samhället som 
individer identifierar sig själva som medlemmar i en grupp. ”Vi” och ”dem” blir således 
viktiga begrepp och det som särskiljer ”vi” och ”dem” utmanas av andra grupper bestående av 
människor med andra identiteter. 19

Samhällelig osäkerhet existerar följaktligen när en grupp av något slag definierar ett 
möjligt hot mot överlevnaden som grupp på grund av att ”vi”-identiteten upplevs vara hotad20.
Just migration är ett av de områden som har uppfattats vara ett hot mot den samhälleliga 
säkerheten och mot ”vi” -identiteten och kan beskrivas som när

X people are being overrun or diluted by influxes of Y people; the X community will not be what it used to 
be, because others will make up the population; X identity is being changed by a shift in the composition of 
the population. 21

Om en sådan händelse skulle upplevas som ett så stort hot mot den samhälleliga säkerheten, 
och därmed mot den kollektiva identiteten, att politiken förs utanför etablerade regler så kan 
man tala om securitisering av migration. 

Securitisering av migration
Securitisering äger rum när någon fråga upplevs vara ett så stort hot mot säkerheten att den 
inte längre kan hanteras inom vad som anses vara normala politiska spelregler, utan kräver 
extraordinära åtgärder och att sådana åtgärder uppfattas som rättfärdigade av allmänheten. 
Därmed förs politiken utanför etablerade regler. Vad som konkret är existentiella hot, vad 
som räknas som extraordinära åtgärder och vilka medel som används för att komma tillrätta 
med hotet kan emellertid variera. Ett säkerhetshot innebär således inte att hotet nödvändigtvis 
är ett existentiellt urskiljbart hot – meningen ligger inte i hur människor medvetet uppfattar 
säkerhet. Betydelsen ligger istället i hur frågan implicit hanteras och hur begrepp används, 
eller inte används, när frågan diskuteras, samt vilken prioritet frågan har på den politiska 
dagordningen. Innebörden av detta är att om frågan inte hanteras omedelbart så blir allt annat 
irrelevant eftersom det är en fråga som hotar ”vår” säkerhet och existens, eller åtminstone 
presenteras som ett sådant hot. Den mer exakta definitionen och kriterierna för securitisering 
skapas genom en intersubjektiv känsla som legitimerar att det uttalade hotet får betydande 
politiska konsekvenser. Det är viktigt att understryka att det är så som hotet upplevs, framförs, 
presenteras och accepteras som avgör om det är ett hot som blivit securitiserat eller inte.22

Således kan migration föras in i Köpenhamnsskolans säkerhetsdebatt då den upplevs som ett 
hot mot överlevnaden av identiteten i det mottagande samhället och dess invånare, välfärd, 
befolkningsmönster och struktur. 

                                                
19 Waever et al, 1993 ; Buzan, et al 1998: 119-140
20 Waever et al, 1993: 42; Buzan et al 1998: 119-120
21 Buzan et al, 1998: 121
22 Buzan, et al 1998: 21-25
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2.3 Mänsklig säkerhet  
Förespråkarna för mänsklig säkerhet har andra utgångspunkter för vad säkerhet och 
säkerhetshot innebär. Man tar ett kliv in i säkerhetsdiskussionen där individen och dennes 
trygghet, utveckling, grundläggande behov och rättigheter står i centrum och således skiftar 
fokus än mer från de traditionella studierna av säkerhet. 

I Human Development Report 1994 gjorde FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för första 
gången en betydande genomgång av begreppet mänsklig säkerhet som idag fått en 
framträdande plats i teoretiseringen av säkerhet, utveckling och rättigheter. Genom att utgå 
från att Kalla krigets slut erbjöds en möjlighet att rekonstruera säkerhetskonceptet, betraktade 
UNDP säkerhet såhär: 

With the dark shadows of the cold war receding, one can now see that many conflicts are within nations 
rather that between nations. For most people, a feeling of insecurity arises more from worries about daily 
life than from the dread of a cataclysmic world event. Will they and their families have enough to eat? Will 
they loose their jobs? Will their streets and neighbourhoods be safe from crime? Will they be tortured by a 
repressive state? Will they become a victim of violence because of their gender? Will their religion or ethnic 
origin target them for persecution? […] Human security is not a concern with weapons – it is a concern with 
human life and dignity. 23

En sådan definition kan också appliceras på den migrationsdebatt som funnits i Sverige 
eftersom denna i flera bemärkelser handlat om människors oro i det dagliga livet och inför 
framtiden, liksom om människors rättigheter och värdighet i det nya landet. Migration är 
också ett av de främsta hoten mot mänsklig säkerhet som UNDP urskiljer.24

UNDP:s rapport beskriver fyra huvuddrag i begreppet mänsklig säkerhet. För det första är 
det är en universell angelägenhet som är relevant för människor överallt. Hoten kanske ser 
olika ut, och med skiftande intensitet, men hoten mot den mänskliga säkerheten är verklig och 
växer. Eftersom hoten mot mänsklig säkerhet inte är isolerade händelser inom gränser är, för 
det andra, den mänskliga säkerhetens komponenter interdependenta och involverar inte bara 
en stat. För det tredje är mänsklig säkerhet lättare att uppnå genom tidig prevention än genom 
sen intervention. Slutligen är mänsklig säkerhet centrerad kring människor, då det är 
människors liv, deras frihet att utöva sina val, tillgång till marknaden och sociala möjligheter 
och om de lever i krig eller fred som står i fokus.25 Utöver dessa fyra huvuddragen finns också 
två betydande komponenter, nämligen frihet från rädsla (freedom from fear) och frihet från 
behov (freedom from want), där den senare länge har varit eftersatt till fördel för den första. 
UNDP anser att eftersom den snäva definitionen av säkerhet som hittills varit gällande nu 
skall ersättas av den allomfattande mänskliga säkerheten så är det också av vikt att fokus 
skiftar till att inkludera båda begreppen.26

Kommissionen för mänsklig säkerhet (The Commission on Human Security), ledd av 
Sadako Ogata och Amartya Sen, publicerade 2003 rapporten Human Security Now där de 
förespråkar ett paradigmskifte i säkerhetstänkandet som syftar till att säkerställa människors 
säkerhet i en värld där säkerhet och hotbilder genomgått fundamentala förändringar och blivit 
allt mer komplexa under 1900-talet. De menar att mänsklig säkerhet inte ersätter utan 
kompletterar statlig säkerhet genom att lyfta fram nya dimensioner av säkerhetshot som är 
centrerade kring människor och sammanför därmed säkerhet, rättigheter och utveckling.27

                                                
23 UNDP, 1995: 22
24 UNDP, 1995
25 UNDP, 1995: 22-23
26 UNDP, 1995: 24 
27 Commission on Human Security, 2003: 2-5
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Mänsklig säkerhet inkluderar både konfliktsituationer och fattigdom, liksom människors 
vardag och innebär enligt rapporten 

[T]o protect the vital core of all human lives in ways that enhances human freedoms and human fulfilment. 
Human security means protecting fundamental freedoms – freedoms that are the essences of life. It means 
protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations. It means using 
processes that build on people’s strength and aspirations. It means creating political, social, environmental, 
economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood 
and dignity. The vital core of life is a set of elementary rights and freedoms people enjoy. What people 
consider to be “vital” […] varies across individuals and societies. That is why any concept of human 
security must be dynamic. And that is why we refrain from proposing an itemized list of what makes up 
human security. 28

Det är enligt rapporten fortfarande staten som har det övergripande ansvaret för säkerhet, men 
för att kunna hantera nya komplexa säkerhetsutmaningar – miljöförstöring, vattenbrist, 
terrorism, undermålig hälsa och HIV/AIDS, fattigdom, stora flyktingströmmar, etc. – får 
individen en central roll i säkerhetsdefinitionen där det finns två övergripande strategier för 
att uppnå mänsklig säkerhet: Skydd och empowerment, som båda är ömsesidigt förstärkande 
nyckelbegrepp i uppfyllandet av mänsklig säkerhet. Skyddande strategier skyddar människor 
från hot och utformas av stater, internationella aktörer, NGO:s och den privata sektorn där 
människor är med och formulerar och implementerar strategierna. Empowerment strategier 
möjliggör förmågan för människor att själva klara svåra situationer och sedan kunna ställa 
egna krav på respekt och värdighet om dessa är hotade.29 Ett minimikrav för att mänsklig 
säkerhet skall vara uppfyllt kan efter detta resonemang anses kräva två saker. För det första att 
grundläggande behov (såsom mat, skydd, utbildning, hälsa) är uppfyllda och för det andra
värdighet, som innebär kontroll över sitt eget liv, självständighet och deltagande.30

Mänsklig säkerhet & mänskliga rättigheter 
Mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter är ömsesidigt förankrade. Mänsklig säkerhet är, 
å ena sidan, till hjälp för att identifiera när mänskliga rättigheter står på spel i någon viss 
situation. Mänskliga rättigheter är, å andra sidan, centrala i uppfyllandet av mänsklig säkerhet 
och till hjälp för att svara på frågan: Hur kan man verka för mänsklig säkerhet? 31 Begreppet 
mänskliga rättigheter, med sina främst normativa utgångspunkter, innebär också att alla 
människor har vissa grundläggande rättigheter som bör respekteras, stödjas och förbättras. 
Frågan är vilka av dessa rättigheter som är så pass viktiga att samhället bör vara del i att 
erkänna, säkra och verka för dem. Det är där mänsklig säkerhet kan komma in i bilden, som 
ett instrument att identifiera den osäkerhet och ofrihet som finns hos människor när deras 
mänskliga rättigheter inte är uppfyllda.32

Mänskliga rättigheter & migration
Vad gäller migration, flyktingar och asylsökande anser man i rapporten Human Security Now 
att migration är mångsidigt och att politiska, medborgerliga, ekonomiska och sociala 
säkerhetsdimensioner måste inkluderas för att förstå varför människor flyttar. Det kan inte 
endast förklaras med ursprungs- eller mottagarlandets perspektiv och man anser att dagens 
policys, normer och institutioner lämnar mycket att önska. Man anser att frånvaron av 
internationell reglering som styr normer, principer och institutioner av migration mellan 

                                                
28 Commission on Human Security, 2003: 4
29 Commission on Human Security, 2003: 10-12
30 Smith, 2005: 54 
31 Commission on Human Security, 2003: 10
32 Sen, 2003: 9



11

länder är anmärkningsvärd, särskilt som detta påverkar säkerheten både för stater och för 
människor.33

När man talar om flyktingars rättigheter framstår en tydlig spänning mellan staters och 
individers rättigheter. I den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 1948 
talar artikel 14 om att varje enskild människa har rätt att ”i andra länder söka och åtnjuta 
fristad från förföljelse”34. Varje individ har också rätt att lämna vilken stat som helst. Problem 
för människors säkerhet uppstår eftersom stater noggrant har skyddat sin rätt att besluta om 
vem som skall få inträde i landet och vem som skall få en sådan fristad.35

Flyktingkonventionen från Genève 1951 är den enda internationella konventionen som kräver 
att stater tar ansvar för människor som inte är landets egna medborgare om dessa människor 
känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ”sin ras, religion, nationalitet, 
tillhörighet till viss samhällsgrupp, eller politiska åskådning” i sitt hemland36. Det anses
däremot inte vara en rättighet att korsa gränsen in i en annan stat än den man är medborgare i, 
hur allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna någon än får utstå, eftersom stater inte kan 
anses vara tvingade att erbjuda asyl37. Rättigheten för de individer som upplever en sådan 
välgrundad fruktan att söka fristad i en annan stat skall bedömas av den mottagande staten. 

Samtidigt som andra internationella dokument och konventioner talar om alla människors 
lika rättigheter, omfattar flyktingkonventionen endast de människor som kan bevisa att de 
upplever denna välgrundade fruktan. Staternas skyldighet är således att ge människor 
möjligheten att få sina asylskäl prövade, inte att garantera dem asyl.38 Ytterligare problem för 
människors säkerhet har också uppstått ju mer restriktivt Europa och USA har tolkat 
flyktingkonventionen sedan mitten på 1970-talet, liksom de medel stater har tilltagit för att 
hindra migranter att överhuvudtaget nå deras gränser39.

                                                
33 Commission on Human Security, 2003: 45
34 UNHCR, Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna  
35 Abiri, 2003: 132; Commission on Human Security, 2003: 45
36 UNHCR, Flyktingkonventionen; Abiri, 2003: 133
37 Abiri, 2000: 57
38 Abiri, 2003: 133
39 Gibney, 2006: 141-142
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3. METODDISKUSSION

Det förra kapitlet redogjorde för uppsatsens tolkningsram: två olika perspektiv på säkerhet. 
Följande kapitel klargör uppsatsens metodologiska överväganden. Dessa lägger grunden för 
hur tolkningsramen kan användas som underlag till, för det första, abduktiv tolkning och 
reflektion, samt, för det andra, en diskursanalytisk metodinriktning. Detta för att vidare kunna 
studera samhälleliga sammanhang och strukturer. 

3.1 Tolkning och reflektion 
Uppsatsens metod är av kvalitativ natur då den ska ligga till grund för sökandet av svar på de i 
inledningen formulerade frågorna som är kvalitativa till sin karaktär. Den kvalitativa 
metodinriktningen ska hjälpa oss att öka förståelsen kring förändringsprocesser i svensk 
migrationspolitik. På så sätt är förhoppningen att också kunna ge någon form av förklaring till 
varför situationen idag ser ut som den gör. Med detta i åtanke låter jag Alvesson och 
Sköldbergs resonemang om tolkning och reflektion40 utgöra en av två grundpelare för 
uppsatsens metodologiska inriktning. 

Alvesson och Sköldberg poängterar i sitt resonemang att ”man tar på allvar hur olika slags 
språkliga, sociala, politiska och teoretiska element är sammanvävda i den 
kunskapsutvecklingsprocess i vilken empiriskt material konstrueras och tolkas”41.
Följaktligen kan studiet av genomtänkta utsnitt ur verkligheten skapa underlag för 
kunskapsbildning som bygger på förståelse och inte utger sig för att fastställa säkra 
”sanningar”. Det innebär att de hänvisningar som görs till empirin är tolkningsresultat, något 
som ges fundamental betydelse och innebär att verkligheten kan tolkas på en mängd olika 
sätt. Det kräver vidare en medvetenhet hos forskaren angående hur teoretiska antaganden, 
liksom språkets och förförståelsens betydelse, påverkar tolkningsresultatet. Reflektion innebär 
”tolkning av tolkning” vilket är nödvändigt för att en systematisk reflektion på flera nivåer 
ska uppnå en god kvalité av de tolkningar som görs, något som kräver en medvetenhet om 
varför man gör just vissa särskilda tolkningar av den empiriska verkligheten.42 Vikten av 
medvetenhet hos forskaren framhävs ytterligare av att tolkningen har den främsta platsen och 
genomsyrar hela forskningsprocessen och således måste kunna hanteras av forskaren. Som 
följd av detta framstår inte metodiken i sig som avgörande, utan de ontologiska och 
epistemologiska bakomliggande antagandena då dessa relateras till en empirisk kontext.43

Den tolkande och reflekterande metodens fokus på forskning som en tolkningsprocess 
bidrar till att abduktion som förklarings- och förståelseansats framhålls framför deduktion och 
induktion. Abduktion innebär att det studerade fallet, empirin, tolkas inom en byggd teoretisk 
föreställningsram som kan leda till att fallet förklaras utifrån ett nytt tolkningsmönster: 

När teorier används som vägledande tolkningsramar är detta en form av abduktiv slutledning som utgör ett 
oundgängligt inslag i mycket samhällsvetenskaplig forskning.44

Abduktion kombinerar således deduktionens teoretiska utgångspunkter med induktionens 
empiriska. Fokus läggs på bakomliggande mönster och därmed blir abduktion som 
förklaringsansats en metod att komma åt dessa underliggande mönster i det undersökta 
fenomenet. I och med det kan abduktion, till skillnad från induktion och deduktion, också 

                                                
40 Alvesson & Sköldberg, 1994
41 Alvesson & Sköldberg, 1994: 12
42 Alvesson & Sköldberg, 1994: 12-13
43 Alvesson & Sköldberg, 1994: 19
44 Danermark, et al, 2003: 268 
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inbegripa förståelse av det undersökta fenomenet.45 Det handlar om att upptäcka, och dra 
slutsatser, om de sammanhang och strukturer som format det undersökta fenomenet, utan att 
dessa direkt observeras. För att nå denna ökade förståelse och dra sådana slutsatser om icke-
observerbara strukturer beskrivs abduktion ibland som rekontextualisering, nybeskrivning, av 
det vi undersöker. Den slutledning, eller det tolkningsresultat, som kan nås genom den 
abduktiva metoden ger en ny insikt (förståelse) åt redan kända fenomen genom att det vi 
tolkar utgår från någon form av ramverk och således visar hur något skulle kunna vara.46

Nästa avsnitt diskuterar den andra av uppsatsens två metodologiska grundpelare: kritisk 
diskursanalys.  

3.2 Diskurser och kritisk diskursanalys
Begreppet diskurs har sitt ursprung i latinets discursus där det betyder ”som löper hit och 
dit”47. I vetenskapliga sammanhang innebär diskurs uppbyggnaden av samtal, texter, språk 
och meningsutbyte och genom diskursanalys uppfattas diskurser som sätt att konstruera och 
förstå den sociala världen, eller utsnitt av den, från något speciellt perspektiv48. Sett utifrån 
detta perspektiv pågår det en rad diskurser i samhället: medicinska, akademiska, vardagliga, 
religiösa, kulturella, och politiska – för att nämna några. Diskurser är således språkliga 
konstruktioner av den sociala världen och de mönster som finns runt omkring oss i samhället 
som meningssystem. Dessa är gemensamma uppfattningar som produceras och reproduceras, 
och påverkar hur vi uppfattar världen. Att till exempel beskriva invandrare enbart som 
”bidragssnyltare i vårt välfärdssystem” är en uppfattning som dominerar i rasistiska diskurser, 
medan argument som ”vikten av en generös och human flyktingpolitik” återfinns i en annan 
diskurs. De är alltså olika meningssystem i hur vi uppfattar världen och de kan anses utgöra 
delar av den svenska politiska migrationsdiskursen. 

Politiska diskurser konstrueras och används för specifika ändamål, där det främsta är att 
skapa, upprätthålla och förstärka makt. Diskurser är sociala konstruktioner för att utöva makt. 
Genom att framställa den egna diskursen som sann och underminera andra diskurser är
målsättningen att bli dominant. En dominant politisk diskurs innebär följaktligen att dess 
språk, idéer och ”kunskap” dominerar den offentliga debatten, vilket gör det svårt för 
alternativa diskurser att göra sig hörda. Trots detta är diskurser sällan helt dominanta, sällan 
totalt ogenomträngliga. Det finns i de flesta fall rivaliserande diskurser som utgör motvikt och 
utövar motstånd.49 Diskurser fungerar i detta perspektiv så att de strukturerar tanken i en 
sådan riktning att dess egna argument uppfattas vara det enda förnuftiga, medan de andra 
uppfattas som nonsens50.

För att tolka och reflektera över diskurser kan man använda sig av diskursanalys. 
Diskursanalys kan beskrivas som en samlingsbeteckning för relativt olika ansatser; från 
lingvistiska analyser av hur språk och meningar sätts samman, till samhällsvetenskapligt 
orienterade analyser av konstruktioner av den sociala världen. Fairclough menar att dessa 
ansatser, beroende på deras sociala orientering går att dela upp i ”icke-kritiska” och ”kritiska”
ansatser och att 

Critical approaches differ from non-critical approaches in not just describing discursive practises, but also 
showing how discourse is shaped by relations of power and ideologies, and the constructive effects 

                                                
45 Alvesson & Sköldberg, 1994: 42-45
46 Danermark, et al, 2003: 180-184
47 Nationalencyklopedin 
48 Johannessen & Tufte, 2002: 117; Alvesson & Sköldberg, 1994: 283; Jackson, 2005: 18
49 Jackson, 2005: 19 
50 Jackson, 2005: 152 
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discourse has upon social identities, social relations and systems of knowledge and belief, neither of which 
is normally apparent to discourse participant.51

Med sina ideologiska influenser från bland andra Antonio Gramsci och Michel Foucault, är 
Norman Fairclough en av grundarna till ansatsen kritisk diskursanalys. Genom att använda en 
kritiskt orienterad diskursanalys kommer man åt en problematik som ”icke-kritisk”
diskursanalys bortser från, eller åtminstone i stor omfattning nedtonar, nämligen den 
bakomliggande verkligheten och dess kontexter och motiv som möjliga att studera.52 Därmed 
kan man samtidigt som man analyserar specifika texter också öka förståelsen av relationen 
mellan diskurs och sociala och politiska fenomen, det vill säga belysa relationen mellan text, 
sociala praktiker och strukturer. Utifrån det här perspektivet innebär det att diskurser både 
skapar och skapas av sociala strukturer. Den kritiska diskursanalysen utgår från att detta 
aldrig är en neutral process, utan snarare del av produktionen och reproduktionen av ojämlika 
relationer mellan sociala grupper.53 Diskurser är, som sagts, ett sätt att utöva makt. 

Uppsatsens andra metodologiska grundpelare utgörs alltså av en litteraturstudie utifrån en 
kritisk diskursanalytisk ansats.

Svar på de i inledningskapitlet formulerade frågeställningarna kommer att sökas genom en 
strukturerad genomgång och analys av litteraturen, som består av sju riksdagsdebatter. Fokus 
kommer vara att försöka finna de sammanhang liksom den tongång, språkbruk och argument 
som har präglat den svenska förändringsprocessen i migrationsfrågorna utifrån dimensionerna 
säkerhet och mänskliga rättigheter. Detta tillvägagångssätt kommer att byggas kring tidigare 
redogörelse av Alvessons och Sköldbergs resonemang om tolkning och reflektion. 

                                                
51 Fairclough, 1992: 12
52 Alvesson & Sköldberg, 1994: 282, 283, Buzan, et al, 1998: 176-177
53 Jackson, 2005: 24-25
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4. RIKSDAGSDEBATTER 

Kapitel 4 inleds med att ge en bild hur migrationsmönstren till Sverige mellan 1975 och 2002 
och politiken har förändrats. Större delen av kapitlet ägnas därefter åt de utvalda 
riksdagsdebatterna med fokus på säkerhet och mänskliga rättigheter. 

4.1 En översikt: Migration och politik i förändring 
Migrationsmönstren till och från Europa och Sverige har, liksom politiken, ändrat karaktär 
sedan 60- och 70-talen och flera forskare talar här om en diskursförändring54. Under 1960-
talet och början av 1970-talet dominerades immigrationen av invandring från Norden, och i 
övrigt kom migranterna framför allt från övriga Europa. Sedan mitten av 1970-talet har också 
invandrare med ursprung från andra delar av världen i allt högre utsträckning sökt sig till 
Sverige. Under 60-talet bestod immigrationen av knappt fem procent från tredje världen, 
medan drygt 70 procent kom från Norden. 20 år senare kom över 40 procent av 
immigranterna från tredje världen och mindre än 30 procent från Norden.55

Samtidigt som ursprungsländerna har skiftat, har andelen invandrare i Sverige ökat och 
skälen för att migrera förändrats. Arbetskraftsrekryteringen upphörde under 70-talet och
istället ökade invandringen av flyktingar och deras anhöriga från vad som uppfattades vara 
mer eller mindre avlägsna delar av världen. Den efterföljande allt restriktivare lagarstiftningen 
i Europa och Sverige under 1980-talet berodde till stor del på att antalet asylsökande blev 
fler.56 Samtidigt innebar mottagarländernas skyldighet att pröva varje människas rätt till asyl 
att staterna inte kunde neka de asylsökande att få sin sak prövad. När de asylsökandes skäl för 
uppehållstillstånd under 80- och 90-talen inte längre passade in lika naturligt under 
flyktingkonventionens definition var dessa människors rätt till fristad inte längre någon 
självklarhet och det blev följaktligen också svårare att få uppehållstillstånd. En generös 
tolkning av definitionen innebar ett större antal asylsökande än hos andra stater, eftersom 
olika staters tolkning för vad som räknades vara ”välgrundad fruktan” enligt 
flyktingdefinitionen skilde sig åt. Under samma period har också motstånd i form av 
rasistiska tendenser och invandrarfientlighet blivit allt mer märkbart i samhället.57

Figur 1 visar antalet asylsökande och uppehållstillstånd mellan 1980 och 2002 och ger en 
uppfattning om det periodvis mycket ansträngda läget för det svenska flyktingmottagandet. 
Handläggningstiden av asylärenden tar ofta tar lång tid så asylansökningar som lämnas in ett 
år beslutas året därpå, eller ibland ännu senare. Det innebär att de som lämnar in en ansökan 
ett år inte är samma personer som blir beviljade uppehållstillstånd samma år. Toppnoteringen 
av asylansökningar skedde under kriget i f.d. Jugoslavien 1992. Därefter sker, på grund av 
bland annat restriktivare lagstiftning, en kraftig minskning i antalet asylansökande. Av de 
uppehållstillstånd som utfärdas efter 1994 är en stor del anhöriginvandring. För närmare 
statistik se bilaga 1 och 2. 

                                                
54 Se t ex Abiri, 2000; Björk, 1997 
55 Dahlström, 2004: 50-55
56 Commission on Human Security, 2003: 41; Dahlström, 2004: 66-67
57 Björk, 1997: 8



16

Figur 1 
Asylansökningar och det totala antalet uppehållstillstånd 1980-2002
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I takt med förändringen av invandringen har också den svenska invandrar- och 
invandringspolitiken58 vuxit fram. De tre invandrarpolitiska målen valfrihet, jämlikhet och 
samverkan formulerades utifrån en invandrarutredning som tillsattes 1968 och beslutades av 
riksdagen 1975, och behandlades på nytt 1986. De innebar i korthet att 

Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan av att skapa jämlikhet mellan invandrare och 
svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk 
kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Politiken bör även inriktas på att 
skapa samverkan mellan svenskar och invandrare för att öka solidariteten mellan dem liksom möjligheterna 
för invandrarna att påverka beslut som rör deras egen situation.59

1980 ersattes den utlänningslag som varit i kraft sedan 1954. Det innebar en rad nyheter och 
omarbetade språkformuleringar, bland annat att utlänningar som har för avsikt att bosätta sig i 
Sverige skall ha uppehållstillståndet ordnat före inresan, med undantag för dem som åberopar
asylrätten vid gränsen men man bibehöll principen att polismyndigheten hade rätt att 
direktavvisa flyktingar vid gränsen om det gick att visa att hans eller hennes ansökan var
”uppenbart oriktig”60. Sveriges asylregler hade fram tills nu varit mer vittomfattande än 
Genèvekonventionens definition av flykting. En av de huvudsakliga ändringarna blev därför 
att konventionens flyktingdefinition skulle ligga som grund även för den svenska 
lagstiftningen.61 Ett av de främsta skälen till en ny utlänningslag sades vara just att stärka det 
rättsliga skyddet för flyktingar och andra skyddsbehövande grupper. 

Sedan den 1 januari 1976 benämns de politiska flyktingarna A-flyktingar och de som inte 
passar in denna kategori kallas B-flyktingar. B-flyktingarna är de som utan att vara politiska 
flyktingar inte vill återvända till sitt hemland på grund av det politiska läget i landet samt att 
                                                
58 Med ’invandrarpolitik’ avses de åtgärder som staten vidtar för att integrera invandrare i det svenska samhället.
Detta skiljs från ’invandringspolitiken’ som avser de principer och regler som avgör vilka utländska medborgare, 
inklusive asylsökande, som får vistas och kan få tillstånd att bosätta sig i Sverige.
59 Protokoll 1975:80: 6-7
60 Samuelsson, 1999: 122
61 Öberg, 1994: 70-71
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de kan åberopa starka skäl att stanna.62 Dessa B-flyktingar hade enligt tidigare praxis fått 
stanna av politiskt-humanitära skäl, såvida det inte finns särskilda skäl däremot. Detta skydd 
fördes nu in i den nya lagtexten som en egen paragraf, paragraf sex. 

Grundregeln i 80-talets invandringspolitik var att invandringen skulle anpassas till 
svenska resurser samt att invandrare skulle behandlas i likhet med övriga invånare63. Men nu
hade man också noterat att invandringen ändrat karaktär. Tonvikten i den nya lagen skulle 
därför också tydligare reflektera den förändrade synen på invandrare och invandring för att 
invandrarna och svenska medborgare skulle ha en jämställd ställning och att detta skulle 
speglas i utlänningslagstiftningen.64

Likhet och jämställdhet visade sig dock vara lättare sagt än gjort, och i mitten av 80-talet 
började invandrar- och invandringspolitiken bli problematisk. Det infördes en ny lag mot 
etnisk diskriminering och man inrättade en ombudsman mot etnisk diskriminering. Detta 
handlade ytterst om att värna det svenska samhällets grundläggande värderingar. Regeringen 
fastslog också vid samma tid att de övergripande invandrarpolitiska målen ibland kräver 
specifika åtgärder från samhället utöver språkundervisning. Således kom en ”positiv 
särbehandling” att råda i till exempel arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor.65

1986 kom förslag om att utlänningars pass regelmässigt skulle omhändertas i samband 
med att han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Förslag på att ta fingeravtryck och 
fotografera den asylsökande vid ansökningstillfället fanns också för att förbättra kontrollen av 
människor som kommer till Sverige. Dessa förslag stoppades dock, och så skulle istället ske 
endast i undantagsfall och då identiteten inte kunde styrkas på annat sätt.66

Vid tiden för införandet av nästa nya utlänningslag 1989 hade flyktingströmmarna till 
Sverige ökat på ett sätt som inte kunnat förutses och invandringsproblematiken var nästan helt 
koncentrerad kring flyktingfrågorna. Kostnaderna för mottagandet hade stigit och väntetiden 
på beslut var lång, något som också försvårade avvisningsbesluten. Ett annat problem var att 
flyktingar i allt större utsträckning inte kunde styrka sin identitet vid ankomsten till Sverige. I 
utlänningslagen 1989 kom restriktioner att dominera och har därefter varit att betrakta som 
huvudregel i svensk lagstiftning.67

Antalet asylsökande ökade under 1989 vilket ledde till att regeringen den 13 december tog
möjligheten med ”särskilda skäl” i bruk. Beslutet har kommit att kallas Luciabeslutet och 
innebar att man använde möjligheten vägra samtliga asylsökande, förutom de krigsvägrare 
och de facto-flyktingar med de ”starkaste skyddsbehoven”, skydd i Sverige. Detta var också 
den regel som tillämpats 1976 för de asylsökande assyrier/syrianerna när invandringstrycket
upplevdes problematiskt för det svenska mottagandet. Då gällde det en grupp, nu gällde det 
för alla. Ribban hade höjts, menade regeringen, samtidigt som vänsterpartiet, miljöpartiet och 
folkpartiet tillsammans med frivilligorganisationerna protesterade våldsamt.68

Luciabeslutet tydliggjorde den fortsatta uppdelningen av flyktingarna i två kategorier: de 
”riktiga” flyktingarna som kunnat bevisa ”välgrundad fruktan” enligt konventionen, och 
”andra” flyktingar som kunde få en fristad enbart på grund av statens generositet – alltså inte 
på grund av någon skyldighet till det internationella regelverket69. De åtgärder som sedan 
sattes in för att stoppa de allt fler asylsökande som räknades in i den andra kategorin från att 
nå Sverige och Västeuropa har sedermera också påverkat rättigheten att söka asyl för de 
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”riktiga” flyktingarna. Ett led i detta har varit att införa visumtvång för asylsökande från allt 
fler länder.

Det politiska debattläget hårdnade och något som ytterligare bidrog till detta var ny 
demokrati som 1991 kom in i riksdagen till stor del på grund av ”ett exploaterande av 
främlingsfientliga stämningar”70. Under sina tre år i riksdagen kom också antalet asylsökande 
att nå sin topp med över 84,000 asylsökande 1992 och 83 % av dessa kom från f.d. 
Jugoslavien. 1993 och -94 beviljade således fler uppehållstillstånd än tidigare och 
mottagningssystemet var tyngt av antalet ärenden71. Ungefär 40,000 bosnier fick 
uppehållstillstånd av humanitära skäl. Vid samma tid kom förslag om införandet av 
tidsbegränsade uppehållstillstånd. Ett sådant förslag kan anses vara i linje med en ökad 
restriktivitet i antalet utdelade uppehållstillstånd samt ett ökat fokus på återvändande genom 
att inte ge uppehållstillstånd till människor där situationen i hemlandet kan förbättras i 
framtiden. 

Sveriges inträde i EU i januari 1995 innebar ett ökat samarbete i migrationsfrågorna för att 
till exempel försöka harmonisera de olika medlemsstaternas invandrings och asyllagstiftning 
och att utveckla gemensamma kontrollsystem för de yttre gränserna. Ett led i den allt mer 
globalt fokuserade migrationspolitiken var att den skulle betraktas som en helhet och omfatta 

flykting-, invandrings-, invandrar- och återvändandepolitik samt innefattas i utrikes-, säkerhets-, handels-
och biståndspolitiken. Migrationspolitiken skall vara human, tydlig och konsekvent. Den skall bygga på 
respekt för mänskliga rättigheter, internationell solidaritet och förutsättningarna i Sverige. Det svenska 
medlemskapet i EU innebär förutom nya åtaganden också ett ansvar att delta i utvecklandet av den framtida 
gemensamma politiken. En framgångsrik påverkan kan ge större tyngd åt de principer Sverige eftersträvar i 
migrationspolitiken. 72

Sverige anslöt sig också till Schengensamarbetet i mars 2001 vilket innebar att man tog bort 
gränskontrollerna för personers in- och utresor i andra Schengenländer. Samtidigt förstärktes 
den yttre gränskontrollen mot tredje land. Detta innebar också att visumpolicyn i Sverige och 
EU förstärktes ytterligare. 

Den offentliga migrationsdiskursens förändring kan utifrån denna genomgång anses ha 
påbörjats under 80-talets senare år när flyktingkonventionen och dess tillämpning började 
upplevas som allt mer problematisk för Sverige och andra västeuropeiska stater. Under hela 
90-talet frånkopplades flyktingpolitiken gradvis området mänskliga rättigheter för att flytta 
allt närmare säkerhetspolitiken. Detta innebar att flyktingar, som tidigare betraktats som
individer med rättighet att i annat land än sitt eget hemland söka fristad från förföljelse, 
istället ansågs utgöra en del av de stora migrationsströmmar som kunde utgöra ett 
säkerhetshot mot staten och dess medborgare. Denna förändring har också föranlett synen på 
den huvudsakliga uppgiften att flyktingar skall hållas utanför landets gränser.73

Med detta sagt, bör det stå klart att det i flera bemärkelser skett förändringar i lagstiftning, 
praxis och diskussioner och att denna förändring är möjlig att studera. Föreliggande uppsats är 
ett försök att ge en översikt över hur denna förändring sett ut i riksdagsdebatter genom att 
granska riksdagens protokoll. De sju utvalda debatterna ägde rum mellan maj 1975 och april 
2002 och speglar en knapp trettioårsperiod i svensk riksdagsdebatt och är alltså den period när 
invandringen till Sverige i flera avseenden ändrat karaktär och politiken kritiserats för att ha 
blivit allt mer restriktiv. Hur har detta då kommit att avspeglas i riksdagsdebatterna? Och går 
det att utifrån dessa debatter tyda en diskursförändring vad gäller säkerhet och mänskliga 
rättigheter? 
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Min avsikt är inte att redogöra för hela debatterna, utan endast de delar som kan anses 
vara relevanta för att svara mot mitt syfte och besvara mina frågeställningar. Partibeteckning 
för respektive talare återfinns inom parantes. 

4.2 Riksdagens debatt 1975:80
I debatten 1975:80 står invandrarpolitiken och invandrarnas situation efter ankomsten till 
Sverige i fokus. Debatten utgår från proposition 1975:26, Riktlinjer för invandrar- och 
minoritetspolitiken, mm där regeringen föreslår långsiktiga mål för svensk invandrarpolitik. 
Propositionen innehåller förslag till övergripande riktlinjer och konkreta samhällsåtgärder för 
framtidens invandrar- och minoritetspolitik. Den nya politiken bygger på de vägledande 
principerna och långsiktiga målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. 

Invandringen vid den här tidpunkten bestod främst av arbetskraftsinvandring från Norden 
och andra europeiska länder, samt från Latinamerika, och i debatten nämns judar, katoliker, 
estländare, finländare och serbokroater. Man talar i debatten om språkliga minoriteter, något 
som inte är fallet i senare debatter. De främsta samtalsämnena berör språkundervisning, 
invandrarorganisationer och de tidigare nämnda målen för invandrarpolitiken. Presstödets 
vara eller inte vara får också stort utrymme i slutskedet av debatten genom att exemplifieras 
med en estnisk dagstidning som ges ut i Sverige. Trots att språkbruk och uttrycken i flera 
avseenden skiljer sig i jämförelse med senare års debatter, skulle man idag troligtvis beskriva 
innehållet som integrationspolitiskt. Tonläget antyder att anpassningen till ett land är en 
långsiktig process som bör genomsyra hela samhället och att invandrare skall vara 
likaberättigande socialt, ekonomiskt och kulturellt med svenska medborgare. Den politiska 
uppslutningen och enigheten kring propositionen och de föreslagna invandrarpolitiska målen 
är stor. Detta, liksom vikten av att upprätthålla en reglerad invandring, poängteras också 
under debattens gång. Viss kritik framkommer dock som antyder att de uppsatta målen och 
riktlinjerna inte är mer än vackra ord. 

Säkerhet & mänskliga rättigheter
Diesen (m) anslår inledningsvis vad som genomgående kommer att vara debattens fokus 
genom att diskutera vikten av invandrarnas möjligheter att bevara kulturtraditioner och 
därmed också sina identiteter. Diesen menar att detta endast kan ske om invandrarna får 
möjlighet att behålla och utveckla sitt eget språk.74 Hon menar också att om bidragen till 
språkliga och religiösa skolor dras in så bryter regeringen mot valfrihetsmålet som 
formulerats i propositionen. I det här sammanhanget innebär valfrihet ett antagande att det är 
samhällets skyldighet att stödja invandrarnas och (de språkliga) minoriteternas kulturella 
aktiviteter, så att individerna själva kan välja vilken kultur och vilket språk de vill utveckla 
och identifiera sig med. Kopplingen mellan identitet, kultur och språk förefaller i 
diskussionen vara grundad på varje människas rätt till sitt eget språk och sin egen kultur. 
Ekinge (fp) menar att även om det måste ske en viss anpassning för att kunna bosätta sig i 
Sverige utgör detta inte något hinder för att ”invandrarnas kulturella avvikelser skall ses på 
annat sätt än som ett berikande och välkommet inslag”75. Språket är en trygghet för individen 
och en viktig del för alla människors lika rättigheter och möjligheter i det svenska samhället. 
Lövenborg (vpk) anser att detta utgör en väsentlig del i en god invandrarpolitik, lika väl som 
likvärdiga ekonomiska och sociala villkor är en viktig del76. Språk diskuteras följaktligen som 
en form av rättighet som utgör en grund för att invandrare skall kunna åtnjuta samma trygghet 
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och rättigheter i samhället som svenska medborgare, och språket blir således en del i det fokus 
på mänsklig säkerhet som präglar den här debatten. 

Då man talar om bristande kunskaper i det svenska språket och vad det kan ställa till med 
handlar det om problem för både individen och samhället, vilket kan anses ligga inom ramen 
för mänsklig säkerhet. Lövenborg talar om ”språklig och kulturell isolering”, något som i 
högre grad drabbar kvinnor än män på grund av männens högre grad av kontakt med 
arbetslivet. Företagare låter i allt större utsträckning bli att anställa invandrare på grund av 
invandrarnas bristande språkkunskaper och detta måste på något sätt förhindras, argumenterar
Lövenborg77. Dessa människor har kommit till Sverige för att söka arbete och försörjning som 
inte kunde tillgodoses i deras hemländer och nu kan detta på grund av problem med språket 
bli ett större problem också i Sverige och Europa78.

Så som diskussionen fortskrider blir det också tydligt att människorna som kommer till 
vårt land söker just trygghet och arbete. Fagerlund (s) beskriver hur Sverige mellan åren 1850 
och 1950 varit ett utvandrarland för att sedan ändra karaktär till att nu vara ett invandrarland 
med ett socialdemokratiskt välståndsmönster och han säger att man genom att göra en 
historisk återblick finner att flyttningsmönster alltid är desamma, nämligen ”att det egna 
landet inte kan ge dem den försörjning och den frihet som de eftersträvar, dels för sig själva, 
dels för sina anhöriga”79. 

Sammanfattning 
Som framgår av debatten anses dessa människor inte utgöra någon form av hot mot 
säkerheten eller välfärden i Sverige. Någon specifik betoning på mänskliga rättigheter 
återfinns inte heller under debatten och endast en internationell konvention nämns, en 
UNESCO-konvention, i samband med eventuell indragen bidragsgivning till språkliga och 
religiösa lekskolor80. 

Tonläget skiljer sig väsentligt från senare debatter i det avseende att diskussionen inte 
behandlar vem som har rätt till uppehållstillstånd och vem som inte har det, utan om hur 
invandrare och flyktingar på bästa sätt ska få ett gott liv i Sverige. Att dessa människor inte 
skulle få stanna i Sverige av det ena eller andra skälet diskuteras inte och det finns inte heller 
någon diskussion kring uttryck som blir betydelsebärande i senare debatter som exempelvis 
”flyktingbegrepp” och ”asylskäl”. Att tonläget skiljer sig åt kan också bero på det faktum att 
invandraringen vid den här tidpunkten främst kommer från Norden och i övrigt främst är 
européer och att riksdagen, liksom övriga svenska medborgare, därför i viss mån kan 
identifiera sig med invandrarna och deras kultur. Av den orsaken går det också att föra en 
politik som utgår ifrån att invandrarna efter sina egna preferenser ska kunna välja vilken 
identitet han eller hon vill identifiera sig med och det skall råda valfrihet och möjligheter för 
att göra ett sådant val.

Enigheten kring att anta den långsiktiga målsättningen för politiken är bred och debatten 
kan sammanfattas med en betoning på att invandrare och svenska medborgare skall ha samma 
rättigheter, skyldigheter och livsvillkor. Det anses mer eller mindre självklart att människor 
som saknar arbete och ekonomisk trygghet i sitt hemland skall ha möjligheten att komma till 
Sverige och arbeta på samma villkor som svenskar. Den problematisering som diskuteras
kring invandrare i den här debatten återfinns främst kring deras bristande kunskaper i det 
svenska språket. 

Vilka som är ”vi” respektive ”dem” urskiljs genom att språk, sociala aktiviteter och 
identitet är utmärkande begrepp i debatten. Samtidigt som man på så vis särskiljer svenskar 
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och invandrare, ses detta som vägar för att bli del av det svenska samhället utan att hota den 
svenska identiteten. 

4.3 Riksdagens debatt 1979/80:156
I den här debatten står flyktingpolitiken i centrum när man diskuterar propositionen 
1979/80:96 Ny utlänningslag, lagd av regeringen Thorbjörn Fälldin. Propositionen innehåller 
förslag om att den gamla utlänningslagen från 1954 skall ersättas med en ny. En stor mängd 
flyktingar som kom till Sverige vid den här tiden var assyrier och syrianer. De får stort 
utrymme i debatten på grund av den situation som uppstått då Sverige försökt begränsa 
assyrier/syrianernas möjlighet att få uppehållstillstånd genom att dels införa visumtvång mot 
Turkiet, och sedan hejda invandringen genom att direktavvisa assyrier och syrianer vid 
gränsen utan individuell prövning. Man tar i debatten också upp handläggningstiderna, och 
vid den här tidpunkten gällde den så kallade tremånadersgränsen som innebar att avvisning på 
formell grund inte fick ske senare än tre månader efter inresan. Även kvinnors, barns och 
homosexuellas särskilda asylskäl och rättigheter diskuteras. 

Enighet råder vad gäller att den reglerade invandringen också fortsättningsvis är 
nödvändig, samt att den skall upprätthållas med fasthet och konsekvens. Det förefaller därmed 
som om en defensiv hållning i debatten som inte funnits tidigare nu genomsyrar tonläget. En
motsättning finns dock då vänsterpartiet kommunisterna betonar att det bör vara asylrätten 
som skall upprätthållas med fasthet och konsekvens, och inte den reglerade invandringen. På 
samma sida återfinns också folkpartiet, medan moderaterna och centerpartiet anser att den 
ekonomiska situationen bör styra flyktingpolitiken. Man anser dock generellt att Sverige 
måste föra en human flyktingpolitik81. Det är påtagligt att invandrare och flyktingar nu 
betraktas som två skilda kategorier, en uppdelning som tidigare inte varit relevant att göra. 

Säkerhet & mänskliga rättigheter
Anna-Greta Leijon (s) konstaterar att det finns många situationer där den bästa hjälpen för 
flyktingar är en fristad i Sverige. Därför måste det föras en generös flyktingpolitik – även när 
ekonomin är svår.82 Moderaterna menar däremot att en sådan politik kan leda till framtida 
skräckscenarion med invandrargetton och resursslukande stödinsatser och Görel Bohlin (m) 
anser att

I stort som i smått gäller emellertid regeln att för att kunna hjälpa andra måste man i första hand kunna klara 
sig själv […] Applicerat på invandringssituationen i Sverige betyder detta att för att kunna hjälpa våra 
invandrare med deras anpassning till svenskt samhälle och för att förebygga motsättningar […] måste 
bestämda regler för invandringspolitiken finnas.83

Det är en uppfattning som också delas av centerpartiet. Alexander Chrisopoulos (vpk) menar 
däremot att politiken, och det förslag regeringen nu lagt fram, innebär ökad restriktivitet, att 
det finns brister i rättssäkerheten och att detta leder till att staket byggs runt Sverige. Han 
menar att man inte tillgodoser invandrarnas problem och detta tenderar att växa till stora 
samhällsproblem. Asylrätten får inte ”göras beroende av den kapitalistiska ekonomins 
ständiga växlingar”, säger Chrisopoulos. Olle Wästberg (fp) talar om den svenska 
flyktingpolitikens allt större ”cynism och brutalitet”. Han menar att den svagaste drabbas och 
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att ”den lagstiftning vi ska ta ställning till idag handlar inte om hur flyktingar skall skyddas, 
utan om hur Sverige skall skyddas mot flyktingar. Därför bör propositionen avslås.”84

Trots att det råder enighet kring de principer som politiken skall bygga på förekommer det 
här alltså två skilda meningar i debatten. Detta kan tyda på en förskjutning i diskursen mot
ökad betoning på säkerhet, både för samhället och för de individer som kommer till Sverige. 
Det framförs åsikter om att Sverige bör skydda sig mot situationer där flyktingsituationen 
skulle kunna bli ett hot. Detta speglas främst i diskussionen kring A- och B-flyktingar och hur 
detta hanterats i frågan med de många assyrier och syrianer som kom till Sverige under senare 
delen av 70-talet. De betraktades då som B-flyktingar. Ett beslut som regeringen tog i slutet 
på 70-talet innebar dock att Sverige inte skulle ta emot några assyrier under en period, trots 
bestämmelsen om B-flyktingar. Pär Granstedt (c) menar att detta skedde på grund av 

[…] den mycket stora omfattning som [den assyrisk/syrianska invandringen] haft under en mycket kort tid. 
Det är ju det enda skälet till att den här invandringen har måst behandlats på ett särskilt sätt.85

Trots det lagfästa beslutet om B-flyktingars rätt till uppehållstillstånd i Sverige tummades det 
alltså på skyddet för B-flyktingar då ett stort antal flyktingar med sådana skyddsskäl anlände 
under en kort tidsperiod. Det var således Sveriges särskilda skäl som bestämde om dessa B-
flyktingar skulle tas emot eller ej.86 Det lagfästa skyddet för dessa B-flyktingar blev alltså inte 
särskilt effektivt och kunde förbises när en grupp människor upplevdes som alltför belastande 
för systemet. Detta kan inte anses rättfärdigat utifrån allas lika rätt att söka asyl eller 
behandlig enligt principen om likabehandling. Det kan däremot anses vara tecken på att de 
politiska åtgärderna befinner sig utanför allmänt accepterade spelregler, liksom att en viss 
grupp och dess antal upplevs hotande för det svenska samhällssystemet. Regeringens 
agerande i samband med den assyrisk/syrianska invandringen kan därför anses vara ett första 
steg mot securitisering eftersom regeringen ändrade sin praxis vad gäller tolkningen av B-
flyktingars situation. I och med det börjar man agera utanför det legala ramverkets praxis –
även om ramverket i sig inte hade förändrats. 

Sammanfattning
Det som rör mänsklig säkerhet i den här debatten handlar om problematiken kring flyktingar 
som inte anses vara politiska flyktingar enligt Genèvekonventionens definition. De kallas här 
B-flyktingar. Det handlar också om de många asylsökande som tvingats ut ur landet utan att 
ha fått sin sak individuellt prövad. Detta gäller framförallt frågan om assyrier och syrianer. 
Man kan också se en ökad medvetenhet om kvinnors, barns och homosexuellas särskilda 
asylskäl.

Betydelsebärande begrepp som ”human” och ”generös” syns i den här debatten för första 
gången, vilket kan vara ett tecken på att det också finns en position som betraktas som 
”inhuman” och ”icke-generös”. Den senare positionen skulle kunna utgöras av dem som 
betonar den ”begränsade ekonomin” som skäl för att inte ta emot fler flyktingar. Här grundar 
sig oron istället i konsekvenserna för samhället av att ta emot allt fler flyktingar. Det går 
således att urskilja två olika ståndpunkter i den här debatten, som representeras av sina 
respektive meningsbärande nyckelord. Det är däremot ingen som talar i termer av säkerhet. 

Vad gäller vilka som innefattas i ”vi” och ”dem” finns här inga spår kvar av språk- och 
identitetsdiskussionen från förra debatten. Här diskuteras ”dem” istället i kategorier av 
”riktiga” eller ”oriktiga” flyktingar och ”vi” utgörs av dem som kan bestämma över i vilken 
kategori var och en tillhör. 

                                                
84 Protokoll 1979/80:156: 74
85 Protokoll 1979/80:156: 77
86 Protokoll 1979/80:156: 83
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4.4 Riksdagens debatt 1985/86:153
De grupper av invandrare som omtalas i den här debatten från 1986 är förutom finländare, 
italienare och greker, även kurder från Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Det finns inslag av ökad 
anpassning till internationella regler och praxis, bland annat vad gäller visering. I detta 
sammanhang diskuteras vad som kallats DDR-överenskommelsen. Denna överenskommelse
innebar att regeringen genom förhandlingar med den östtyska regeringen skapat 
viseringsbestämmelser som medförde att asylsökande från vissa länder var tvungna att kunna 
visa ett svenskt inresevisum för transport genom DDR. Detta hade sin bakgrund i att det 
ansågs problematiskt att allt fler asylsökande kommit till Sverige via Östtyskland utan att ha 
egentliga asylskäl enligt Genèvekonventionen. 1985 anlände 5300 asylsökande den vägen. 
1986 hade antalet kraftigt reducerats.87

Den här debatten behandlar två propositioner angående migrationspolitik som 
debatterades var för sig i riksdagen, men tillsammans utgörs av en helhet som kan anses 
belysa debattklimatet under den här perioden. Till skillnad från senare debatt (1990/91) 
framförs här inga problem med att diskutera de båda delarna var för sig. 

Den första delen av debatten behandlar proposition 1985/86:98 Om invandrarpolitiken
som innehåller lagförslag mot etnisk diskriminering, inrättande av en 
diskrimineringsombudsman, förslag på ändringar i sekretesslagen, brottsbalken och 
skadeståndslagen, samt ett nytt organisationsstöd till invandrarnas riksorganisationer. 
Diskrimineringen på arbetsmarknaden och annan etnisk diskriminering måste åtgärdas anses 
det, eftersom man uppmärksammat ökad invandrarfientlighet och rasism i samhället. Vidare 
anser man att de mål som fastställdes för invandringspolitiken 1975 bör ligga fast. Målen bör 
dock preciseras ytterligare för att bli mer ingående och konkreta. Man diskuterar även 
bostadssituationen och arbetsmarknadssituationen, och konstaterar att förutsättningarna för 
invandrarna i samhället har förändrats och försvårats. 

I debattens andra del, där proposition 1985/86:133 Om flyktingpolitiken och 
utlänningslagen mm diskuteras, står asyl- och flyktingpolitiken i centrum. De viktigaste 
förslagen innebär ökad kontroll av dem som kommer till Sverige genom att omhänderta pass 
och ta fingeravtryck och fotografera de asylsökande. Detta röstades dock ner i utskottet. I 
debatten diskuteras vidare möjligheterna att ansöka om tillfälligt arbetstillstånd i väntan på 
uppehållstillstånd, liksom arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft. 
Man diskuterar också Sveriges kvoter för flyktingar som tas emot via UNHCR, den utbredda 
rättsosäkerheten det innebär att ej få motivering till de avvisningsbeslut som fattas, och en 
ökad rätt till anhöriginvandring. Barn och deras flyktingskap debatteras också, särskilt som 
förvarstagandet av barn har upprört många. 

I båda delarna av debatten betonas den breda politiska enigheten. Vänsterpartiet 
kommunisterna ifrågasätter denna enighet och i debattens andra del är även folkpartiet, till 
viss del, av en annan åsikt. 

Säkerhet & mänskliga rättigheter
Anita Gradin (s) konstaterar att den tidigare invandringen av arbetskraft från europeiska 
länder har upphört och istället består invandringen av flyktingar från allt mer avlägsna delar 
av världen. Dessa invandrare, säger hon, är en stor tillgång för det svenska samhället och hon 
sammanfattar propositionens innebörd med ett ord: gemenskap.88 Gradin beskriver den 
grundläggande utgångspunkten för invandrarpolitiken och menar att

                                                
87 Protokoll 1985/86:146: 58f; SfU 1985/86:21: 8
88 Protokoll 1985/86:153: 26
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De som får bosätta sig här, de ska omfattas av samma rättigheter, ha samma skyldigheter och erbjudas 
samma möjligheter som övriga medborgare. De lagar och normer som gäller i vårt land och vårt 
samhällssystem – för värnet av demokratin och för mänsklig samlevnad – måste genomsyra 
invandrarpolitiken. Jämlikhet mellan människor oavsett deras ursprung, lika rättigheter för kvinnor och män, 
tolerans mellan olika befolkningsgrupper och respekt för den personliga integriteten hör till de värderingar 
som invandrarpolitiken vilar på. 89

Det som gäller svenska medborgare skall alltså även gälla invandrare. Det skall finnas en 
ömsesidig solidaritet mellan människor av olika ursprung och de skall också behandlas som 
likvärdiga parter. De svenska lagarna måste genomsyra också invandrarpolitiken och vi har 
alla ett gemensamt ansvar för det demokratiska samhällets utveckling. Alexander 
Chrisopoulos (vpk) har däremot en annan syn på invandrarpolitiken. Han håller med om att 
situationen har förändrats, men inte att den politik som förts har varit bra: 

Regeringens proposition om invandrarpolitiken kommer i en tid som kännetecknas av drastiskt ändrade 
förutsättningar för invandrarna. Från att på 1960- och 1970-talen ha varit en välkommen, efterfrågad och 
nödvändig produktionsfaktor i form av billig arbetskraft håller invandrarna […] på att bli en svårplacerad 
grupp människor, som konkurrerar med den inhemska befolkningen om de tillgängliga arbetsplatserna […]
Målet för invandrarpolitiken, dvs. invandrarnas funktionella integrering i det svenska samhället, har blivit 
mer avlägset än någonsin, och motsättningarna skärps. 90

Chrisopoulos resonemang tyder på en ökad problematisering kring invandringen och 
invandrarpolitiken och tillsammans med Alf Svensson (c)91 uttrycker han en oro över att den 
svenska normen skall utgöra grunden i invandrarpolitiken. När det är de svenska ramarna och 
begränsningarna som styr målsättningarna undrar Svensson hur detta stämmer överens med 
till exempel målet om jämlikhet.92

Ett steg för att uppnå jämlikhet och lika rättigheter inför lagen är att man nu diskuterar 
etnisk diskriminering. Rasdiskriminering, främlingsfientlighet och invandrarhets har blivit 
ökade problem i samhället och detta förs på tal av Hans Göran Franck (s). Franck poängterar 
att FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering vid flera tillfällen har påmint Sverige 
om innebörden av konventionen om rasdiskriminering. Enligt konventionens innehåll skall 
Sverige olagligförklara och förbjuda alla organisationer och all verksamhet som kan främja 
rasdiskriminering.93 Kampen mot rasismen måste föras också i Sverige, menar Franck, och 
enligt Gradin innebär invandrarpolitiken just ett avståndstagande från all form av ”etnisk 
intolerans”94. Eftersom det råder enighet i debatten om att det förekommer etnisk 
diskriminering, bland annat i arbetslivet, torde följaktligen diskrimineringsombudsmannen 
vara tecken på en vilja att samhället ska präglas av lika rättigheter för alla människor, oavsett 
ursprung. Rättigheter i detta sammanhang tycks kretsa kring likhet inför lagen och i 
samhället, snarare än individernas mänskliga rättigheter som sådana. 

Också i debattens andra del framställs ökade problem, här gällande asyl- och flyktingpolitiken
och talarna målar upp bilder av hur många människor som potentiellt skulle kunna komma till 
Sverige. Att antalet asylsökande har ökat är något som oroar flera av talarna och som 
regeringen fått kritik för att inte kunna hantera. Nils Carlshamre (m) konstaterar i sitt 
inledningsanförande att dessa människor har rätt att få sin status som flyktingar prövade i 

                                                
89 Protokoll 1985/86:153: 26-27
90 Protokoll 1985/86:153: 40
91 Alf Svensson satt på mandat av centerpartiet tack vare valsamverkan i Jönköpings län, men tillhörde 
egentligen kristdemokraterna. 
92 Protokoll 1985/86:153: 53
93 Protokoll 1985/86:153: 55
94 Protokoll 1985/86:153: 28
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Sverige men att Sverige som litet land inte är rustat för att ta emot alla dessa människor – det 
finns en smärtgräns95. Man bygger vidare på föregående debatt då man konstaterar att det idag 
inte bara är på grund av politiska skäl man söker asyl, och av det stora antal Sverige avvisar 
framkommer att alla som söker asyl inte är flyktingar enligt definitionen96. Problemen har 
därför ökat kring det uppbyggda mottagningssystemet eftersom ”spontana flyktingar” (i 
tidigare debatt så kallade B-flyktingar) kommer till Sverige på andra villkor än vad som 
nämns i FN:s flyktingkonvention97.

Chrisopoulos (vpk) konstaterar att flyktingproblemen i världen är ett växande problem, 
men han menar att Europa genom att bygga murar försöker skydda sig mot de stora 
flyktingproblemen och att ”också de svenska flyktingpolitiska ansträngningarna koncentreras 
i huvudsak på att försöka stoppa flyktingtillströmningen till Sverige”98. Också folkpartiet 
uttrycker att svensk flyktingpolitik har kommit att handla om att hindra människor att nå vår 
gräns99. Samtidigt understryker Erik Janson (s) att Sverige har en generös flyktingpolitik och 
att den ökade tillströmningen av flyktingar kan leda till en urholkning av flyktingbegreppet. 
Eftersom flyktingsituationen har förändrats och ser annorlunda ut än tidigare måste ändringar 
i kontrollen av flyktingar och ändringar i utlänningslagen ske, menar Jansson.100 Han 
kommenterar Chrisopoulos mörka beskrivning av flyktingläget med att man inte kan bortse 
från att det förekommer missbruk av asylrätten, men att det faktiskt välkomnas fler flyktingar 
än någonsin i Sverige och att det är av yttersta vikt att upprätthålla en human och generös 
asylprövning101. Chrisopoulos svarar vidare att

Erik Jansson sade: Aldrig förr har så många flyktingar fått politisk asyl i Sverige. Jag kan säga: Aldrig har så 
många flyktingar som sökt politisk asyl avvisats från Sverige. Det är också sant. 102

Vidare behandlas frågan om visering. Visering är, enligt bland andra Maria Leissner (fp), ett 
steg i strävan att hindra människor från att komma till Sverige. Leissner menar att detta är

ett alldeles nytt och hittills okänt element i internationell flyktingrätt, för att inte tala om i svensk lagstiftning 
[…] Jag kan nämligen inte se att det finns något stöd för visumkrav vare sig i svensk flyktinglagstiftning, i 
riksdagens riktlinjer eller någonstans i Genèvekonventionen. 103

Leissner antar det perspektiv där möjligheten att söka asyl anses vara en mänsklig rättighet 
och menar att viseringskravet i sig motverkar denna rättighet. I detta sammanhang diskuteras 
”DDR-överenskommelsen” där man konstaterar att krav på visering gör det svårare att söka 
asyl i Sverige. Medan socialdemokraterna menar att detta inte strider mot internationella 
konventioner eller flyktingpolitiska riktlinjer, menar vänsterpartiet kommunisterna och 
folkpartiet att man genom överenskommelsen frångått internationella åtaganden.
Viseringskravet, liksom överenskommelsen med DDR, kan icke desto mindre uppfattas som 
en säkerhetsåtgärd för att förhindra asylsökande att nå Sveriges gräns. Man har därmed
handlat utanför den politiska ordningen och förhindrat människor sin rätt att söka asyl, vilket 
kan ses som ytterligare ett steg mot securitisering. 

                                                
95 Protokoll 1985/86:153: 61
96 Protokoll 1985/86:153: 79
97 Protokoll 1985/86:153: 64
98 Protokoll 1985/86:153: 70 
99 Protokoll 1985/86:153: 82
100 Protokoll 1985/86:153: 72
101 Protokoll 1985/86:153: 74, 85
102 Protokoll 1985/86:153: 78
103 Protokoll 1985/86:153: 83
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Sammanfattning
Debatten 1986 består av två delar: en invandrarpolitisk och en asyl- och flyktingpolitisk. Den 
första bygger huvudsakligen på invandrares och svenskars lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter i samhället och man vill därför inrätta en ombudsman mot etnisk diskriminering. 
Rättigheter diskuteras utifrån ett jämlikhetsperspektiv, vilket innebär att betoningen ligger på 
invandrares och svenskar lika rättigheter och efterlevnaden av svenska normer och regler.

Frågan väcks om vilka dessa grundläggande normer är. Just det faktum att det är de 
svenska samhällsnormerna som utgör grunden för de invandrarpolitiska målen och som skall 
gälla alla kan antas spegla en ökad ansträngning att värna och bibehålla innehållet i det som är 
svenskt, vilket implicit kan tyda på en ökad oro över främmande kulturella inslag i den 
svenska miljön. Detta är en tydlig förändring jämfört med 1975, då det poängterades att man 
skulle värna invandrarnas språk och kultur. Utifrån den här förändringen kan man göra 
tolkningen att när invandrarna inte längre utgör en nödvändig del för de svenska företagen, 
och invandringen sker från allt mer avlägsna länder, innebär det ökade svårigheter att uppfylla 
de uppsatta målen. Diskussionen blir allt mer uppdelad i ”vi” och ”dem” när upptagandet av 
svenska normer kan anses vara vad som krävs för att bli en del av ett allt mer 
betydelsebärande ”oss”. 

Den andra delen i debatten behandlar främst de politiska flyktingarna, men det går att 
skönja en ökad oro för dem som kommer till Sverige utan att ha status som flyktingar, dels för 
att det finns en risk för urholkning av flyktingdefinitionen, dels för att de skickas tillbaka till 
en oviss framtid när de inte kan få uppehållstillstånd i Sverige. Här är det tydligare att 
debattörerna har olika uppfattningar och oenigheten är betydligt mer påtaglig. De olika 
uppfattningarna kan anses gälla antingen ett perspektiv där flyktingar utgör ett problem för 
Europa och för Sveriges mottagningssystem, eller ett synsätt som kritiserar den politik som 
förs. Det senare synsättet menar att man genom hårdare krav på bland annat visum sätter 
asylrätten ur spel. 

Den humana och generösa flyktingpolitik som socialdemokraterna säger sig vilja 
upprätthålla står därmed i diskursiv mening mot att vänsterpartiet kommunisterna och 
folkpartiet anser att den förda politiken blir alltmer restriktiv. Det särskilda eftertryck de ger åt 
argumentet om murbyggande och visering kan anses vara ytterligare uttryck för att man 
identifierat en allt större uppdelning mellan ”vi” och ”dem” och att det vidtas 
säkerhetsåtgärder för att hindra ”dem” att komma till oss. 

I den här debatten är således den politiska enigheten inte längre entydig, utan en 
uppdelning utifrån två olika ståndpunkter går att uttyda. De olika ståndpunkterna 
argumenterar också utifrån olika betydelsebärande begrepp som ger olika meningsinnehåll i 
argumenten. 

4.5 Riksdagens debatt 1990/91:123
1989 hade varit ett rekordår i antalet asylsökande. Invandrargrupper som omnämns i debatten
är balter, afrikaner, irakier, kurder, kosovoalbaner, rumäner och bulgarienturkar.  Den 13 
december 1989 ansåg regeringen att organisationen för flyktingmottagandet inte längre kunde 
hantera situationen, vilket ledde till det så kallade Luciabeslutet. I debatten betraktas beslutet, 
som fortfarande var gällande, med stor upprördhet från många. 

Debatten behandlar skrivelsen 1990/91:77 Om aktiv flykting- och immigrationspolitik 
m.m. där regeringen redovisar Sveriges aktuella invandrings-, invandrar- och 
flyktingsituation, lagstiftning och mottagning. Dessutom beskrivs migrations- och 
flyktingsituationen i världen liksom Sveriges roll i det internationella arbetet kring 
migrations- och flyktingpolitik. Regeringen gör i skrivelsen också skillnad mellan 



27

invandrings-, invandrar- och flyktingpolitik och betonar att flyktingmottagandet bara är en del 
av den nu allt mer internationellt inriktade flyktingpolitiken. Det internationella perspektivet 
har därmed tagit klivet in i svensk migrationspolitisk debatt och man anser därför att det 
internationella flyktingpolitiska arbetet och samarbetet, den internationella 
flyktingsituationen, grundorsaker till flyktingströmmar, liksom åtgärder för att motverka 
uppkomsten av flyktingsituationer bör få mer uppmärksamhet i det flyktingpolitiska arbetet. 

Den problematik som tillämpningen av utlänningslagens redan kämpar med har försvårats 
ytterligare genom att migranterna i större utsträckning kommer från allt mer avlägsna platser. 
Detta har bidragit till ökade problem rörande viseringsregler, definitionen av 
flyktingbegreppet, oro för kommande massiva immigrationsflöden, inskränkning av 
flyktingars rättigheter, förvarstagande av barn, återkallande av medborgarskap, sken- och 
tvångsäktenskap och att de asylsökande allt oftare saknar dokument. Just dokumentslöshet, 
liksom barns särskilda asylskäl och deras behov poängteras särskilt. Begreppet ”human 
flyktingpolitik” tar sig för första gången på riktigt in i debatten som meningsbärande 
argument, men återfinns så tidigt som i debatten från 1979/80. 

Debatten innehåller även en andra del angående proposition 1990/91:100 Invandring m.m. 
– budget och anslag för 1991/92 och proposition 1990/91:192 Om organiserad överföring av 
flyktingar till Sverige. Det är alltså frågan om invandrarpolitiken och integrationsfrågor 
snarare än asyl- och flyktingpolitik. Man framhåller också att invandrarpolitik inte bara berör 
flyktingar utan också övriga invandrare och migranter. Argument och tongång i debattens 
andra del gör tydligt att de asylsökandes situation har förvärrats med längre väntetider och 
ökad utsatthet på grund av bland annat godtyckliga avvisningsbeslut, tilltagande 
främlingsfientlighet, liksom arbetslöshet och brist på sysselsättning. Man problematiserar att 
sjuka människor sänds ut ur landet, den passivitet som drabbar de som står utan 
sysselsättning, ensamkommande flyktingbarn och ”missbruk av asylrätten”. I debatten 
framförs också förslag om möjlighet till arbetstillstånd efter 6 månader i landet och på detta 
följer en diskussion som rör asylsökandes svårigheter att få jobb i Sverige. Jämfört med 
tidigare debatter läggs större vikt vid till exempel tortyrskador, asylskäl, upplevelser i 
hemlandet, passivitet, misstro mot de asylsökande och psykisk sjukdom till följd av 
upplevelser från hemlandet.

Säkerhet & mänskliga rättigheter
Gullan Lindblad (m) är orolig när hon inledningsvis beskriver flyktingsituationen i världen

När denna debatt hålls kan det med fog sägas att flyktingsituationen i världen på intet sätt ljusnat […] I 
skrivelsen erinras om att inte enbart krig och förföljelse utan även fattigdom, arbetslöshet och 
miljöförstöring kan utgöra grogrunden för kommande massiva immigrationsflöden. Nära inpå oss har vi den 
labila situationen i öst, främst i Baltikum. Vi har all anledning att oroa oss för utvecklingen i Central- och 
Östeuropa.104

Lindblad håller därför med om att arbetet med flyktingar bör internationaliseras och att vi 
måste arbeta tillsammans inom och med internationella organ och eftersträva en ökad 
harmonisering inom Norden för att kunna hjälpa, delvis också på grund av att Sverige är ett 
litet land med begränsade resurser. Vidare anser Lindblad att man måste komma tillrätta med 
dokumentslösheten och moderaterna anser att krav måste ställas på de asylsökande och att vi 
måste sätta klara gränser för när asyl kan beviljas. Att ställa krav på asylsökande och 
flyktingar är särskilt viktigt för att svenska medborgare skall känna trygghet. Det framgår 
också att moderaterna vill behålla beslutet från den 13 december, som innebar att ribban 
höjdes för vem som kunde få uppehållstillstånd i Sverige.105
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105 Protokoll 1990/91:123: 21, 24
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Maria Leissner (fp) utgår däremot från ett tydligare människorättsperspektiv då hon menar 
att Sverige har ändrat karaktär och deltar i den europeiska ”kapprustningen” mot flyktingar. 
Hon beskriver situationen som ett moment 22: 

Flyktingarna som kommer till oss är rädda, men vi har blivit rädda för flyktingarna. Vi håller dem borta 
genom viseringspolitikens moment 22, genom flygbolagssanktioner, polisinsatser på flygplatserna, jakt på 
flyktingsmugglarligor och annat. Vi hindrar dem från att ta sig till gränsen i vanlig ordning. Genom 
inskränkningar i lagen sätter vi vissa av paragraferna ur spel. Genom en stegvis kriminalisering av den 
asylsökande, genom en allt sämre respekt för flyktingars integritet och genom en urholkning av 
rättssäkerheten avskräcker vi dem också från att välja Sverige som tillflyktsort. 106

Vad Leissner kan antas mena är att den, som hon uttrycker det, ”sossemoderata 
flyktingpolitiken” under ett antal år byggts upp av rädsla och misstro och att åtgärder 
genomförts som befinner sig i gränszonen mellan det befintliga regelverket och något annat 
och som lett till att hinder skapats för att förhindra människor att kunna komma till Sverige 
och söka asyl. Dessa hinder kan anses vara politiska åtgärder som införts trots att de går på 
tvärs med internationella konventioner och rör sig utanför etablerade regler. Därmed pekar 
Leissner på spänningen som finns i debatten mellan ett behov av att vidta säkerhetsåtgärder 
och att förhålla sig till de mänskliga rättigheterna och understryka mänsklig säkerhet. Leissner 
efterfrågar därför den kursändring som krävs för att skapa en mer human flyktingpolitik.107

Detta kan tolkas som ett uttalande i linje med att securitisering i regeringens politik ägt rum, 
eller är på väg att äga rum men att detta inte får stöd från alla håll.  

Ragnhild Pohanka (mp) håller med om att den svenska flyktingpolitiken blivit allt mindre 
generös och Pohanka menar att detta skedde just vid beslutet den 13 december 1989, då en 
praxisändring skedde108. Vad gäller den internationella politiken menar Pohanka att Sverige 
anpassat sig till den icke-generösa EG-politiken, och man håller sig inom den mur som byggs 
runt EG109. Jan-Olof Ragnarsson (v) håller med Pohanka om att det den 13 december skedde 
en förändring i svensk migrationspolitik då man 

sade från regeringens sida att vårt mottagnings- och utredningssystem nått gränsen för vår förmåga. Man har 
alltså infört restriktioner som gör det svårt, och nästan omöjligt, för de facto-flyktingar och krigsvägrare att 
få uppehållstillstånd i Sverige.110

Ragnarsson säger inte att politiken inte är human, men han betonar att en rad grundläggande 
värderingar – humanism, medmänsklighet och människors lika värde – i ett solidariskt 
samhälle prövas i samband med förverkligandet av en generös och human flyktingpolitik. 
Han menar vidare att den restriktivitet som kommit att prägla andra västeuropeiska länder inte 
hör hemma i Sverige. Viseringspolitik å ena sidan, och skydd för flyktingar å den andra är 
ingen bra kombination, och att hänvisa till vår egen ekonomi i hanteringen av asylfrågor gör 
att inte bara flyktingar drabbas, utan även vår egen trovärdighet och moral, menar han.111En 
restriktiv asylpolitik motverkar Sveriges anseende internationellt, också när det gäller att 
verka för de mänskliga rättigheterna. Vi har inte råd att kompromissa bort de värderingar som 
en human och generös flyktingpolitik innebär.112 Den spänning som Leissner tidigare kan 
sägas ha pekat ut, blir återigen tydlig. 

Därefter följer en diskussion mellan Leissner och Maud Björnemalm (s) angående 
viseringsfrågan och Björnemalm (s) menar att 
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Viseringskravet är enligt utlänningslagen nödvändigt för att bibehålla en reglerad invandring […] Många av 
de asylsökande som kommer till Sverige, kommer från länder där viseringkrav finns. Så krav på visering har 
hittills inte hindrat människor från att fly till vårt land och söka asyl här. 113

Björnemalms argument tyder på att hon väljer att inte se problemen som viseringskravet 
skapar. Det kan också tyckas att hon pratar lite tvetydigt, för om de asylsökande ändå kan ta 
sig till Sverige, varför skall då viseringskravet finnas? Detta påpekas också av Leissner som 
menar att det enda sättet för flyktingar att i dagsläget ta sig till vår gräns med dokument är om 
han/hon köpt dem av en flyktingsmugglare. Hon menar också att socialdemokraterna mycket 
medvetet driver den här viseringspolitiken som ett instrument för att stoppa asylsökande.114

Björnemalm å sin sida menar att om man jämför med andra länder så har Sverige fortfarande 
en generös flyktingpolitik115 något som också moderaterna framhåller. Ragnarsson menar 
dock att för en human och generös flyktingpolitik krävs tre saker. 

Det är att man upphäver restriktionerna som infördes i och med beslutet den 13 december, att 
schablonbedömningen vid s.k. dokumentslöshet upphävs och att de asylsökande som finns kvar här i landet 
och som har fått ett avvisningsbeslut får en ny prövning.116

Sten Andersson (m) är en av de sista att yttra sig i den första delen av debatten. Andersson 
menar att den uppfattningen som framförs i riksdagen inte alls stämmer överens med 
medborgarnas, och han menar att Sveriges ekonomiska resurser inte räcker till och man drar 
ner på fel saker i samhället, ”men när det gäller asylpolitiken drar vi inte ner”. Hans svar på 
lösning är att vi istället för att hjälpa de fåtal som behöver hjälp i vårt land, bör satsa på att 
hjälpa många som lider och lever under besvärliga förhållanden i världen.117 Andersson 
kritiseras för att vara främlingsfientlig och flera andra talare anser att hans argument inte hör 
hemma i debatten. 

Debattens andra del är kortare och det är främst vänsterpartiet, folkpartiet och miljöpartiet 
som framför långa anföranden. Alla konstaterar de att arbetsmarknaden är kärv och det råder 
enighet bland talarna att man skall ge någon form av tillfälligt arbetstillstånd för asylsökande 
under väntetiden så att de inte hamnar i overksamhet och passiv väntan, men också så att man 
bör ta tillvara på den utbildning och yrkeserfarenhet som flyktingarna har.118 En bredare 
enighet upplevs överlag som tydligare i denna del av debatten än i den förra. 

Lindblad (m) konstaterar att minst lika viktigt som asylpolitiken är hur vi utformar
tillvaron för dem som kommit in i vårt land119. Leissner (fp) lyfter fram problemen kring 
attityden mot invandrare och menar att det är dags att skapa ett slags ny respekt för de 
invandrade svenskarna. ”Det är nödvändigt att vi respekterar dem för vad de är, betyder och 
har betytt för vårt land.”120 Också Ragnarsson (v) säger att klimatet för flyktingar och 
invandrare har hårdnat: Under de senaste tre åren har 58 attentat mot flyktingförläggningar 
skett runt om i landet. Han menar att de stora ekonomiska och sociala skillnaderna mellan 
olika grupper i samhället utgör grogrund för uppkomsten av invandrarfientlighet. Han påpekar 
också att diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden sedan länge är ett välkänt 
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faktum.121 Miljöpartiets Pohanka fortsätter på samma spår genom att tala om motstånd mot 
främlingsfientlighet. Hon vill få bort uttryck som icke trovärdig, överdrivet, falsk, 
missbrukare av asylrätten och upptrappning. Detta menar hon är en anledning till varför man 
inte litar på dessa människor och invandrarfientligheten växer.122

Sammanfattning 
Viseringskrav, dokumentslöshet och flyktingstatus kan sägas utgöra grundfrågorna genom 
den första delen av debatten. Här har också det internationella perspektivet tagit klivet in i 
svensk migrationspolitisk riksdagsdebatt. Det ökade antalet asylansökningar har gjort att 
internationellt samarbete inom Norden och EG lyfts fram, men också betoningen på att arbeta 
förebyggande direkt i de flyktingproducerande länderna. Detta kan ses som en del i ett ökat 
helhetsperspektiv på migrationsfrågan, men också ett uttryck för att flyktingarna i allt högre 
grad betraktas som problem och att detta i första hand bör lösas utanför Sveriges gränser. 

Att antalet flyktingar betraktas som problematiskt tydliggörs med Luciabeslutet från 1989. 
Beslutet kan, liksom fallen med assyrierna 1979 och ”DDR-överenskommelsen” 1985, anses 
vara ett steg mot att föra politiken utanför gängse politiska normer och spelregler och mot en 
fullbordad securitisering. Det råder också delade uppfattningar om beslutet som kan sägas 
dela debatten i två grupper, där vänsterpartiet, folkpartiet och miljöpartiet står på ena sidan, 
medan socialdemokrater och moderater återfinns på den andra. Centerpartiet befinner sig lite 
diplomatiskt någonstans i mitten. 

I den andra delen av debatten råder större enighet mellan partierna. Man diskuterar 
arbetstillstånd under handläggningstiden, ökad främlingsfientlighet och diskriminering. 
Generellt kan tyckas att argumenten fokuserar på hur ”vi” kan förbättra ”deras” tillvaro. ”De”
framställs som objekt där det är ”vi” som skall skapa deras förutsättningar för att undvika att 
de hamnar i passiv väntan. 

4.6 Riksdagens debatt 1993/94:74
1992 och -93 kom fler asylsökande än någonsin tidigare till Sverige, främst på grund av 
konflikten i dåvarande Jugoslavien. På grund av den här situationen påbörjades samtalen om 
tidsbegränsade uppehållstillstånd. I debatten nämns invandrargrupper som eritreaner, somalier 
och kosovoalbaner. 

Sedan 1991 hade Sverige en center-höger koalitionsregering. I samma val röstades även
ny demokrati in i riksdagen. Det här påverkar också debatten där det kanske mest utmärkande 
nya momentet är att ny demokrati medverkar till en betydligt hårdare tongång och en ny 
motsättning jämfört med tidigare. Ny demokrati vill gärna påpeka att man har ”rätt” vad 
gäller flyktingpolitiken – något som de menar att verkligheten kommer att visa med tiden. 123

Debatten grundar sig i proposition 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. som 
innehåller flera ändringsförslag gällande mottagandet av asylsökande och utlänningars rätt att 
vistas i Sverige. Ett viktigt förslag är att asylsökande skall erbjudas någon form av 
sysselsättning under väntetiden och målsättningen är att alla asylsökande skall arbeta eller 
delta i någon form av organiserad verksamhet 40 timmar per vecka. Möjligheter att minska 
ersättningen för asylsökande över 18 år som vägrar delta i någon sysselsättning föreslås.

Propositionen innehåller också förslag om att de asylsökande, ”om deras skyddsbehov kan 
bedömas vara av begränsad varaktighet”124, skall kunna få tidsbegränsade uppehållstillstånd. 
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Möjligheterna att få en ansökan om uppehållstillstånd omprövad skall även fortsättningsvis 
kunna ske i undantagsfall. Dock skärper man genom propositionens förslag kriterierna för att 
bifall skall kunna ske på en sådan ny ansökan, något som utskottet dock inte ställt sig bakom. 
I debatten möts de tillfälliga uppehållstillstånden samt ny ansökan av olika ståndpunkter 
angående deras möjligheter att ge människor skydd. Regelverket för asylprövning skall stå 
fast, inklusive grunden för humanitära skäl. 

Något som debatteras är, återigen, att de långa handläggningstiderna medför långa 
väntetider för de asylsökande på förläggningarna och anses leda till passivisering. Men med 
ökat ansvar och möjligheter till egen försörjning för de individer som befinner sig i väntan 
menar man att det går att minska väntetiden på förläggningarna och samtidigt skapa bättre 
förutsättningar under väntetiden. Frågan om arbetstillstånd under väntetiden kritiseras för att
skapa en andra klassens arbetare, eftersom propositionen menar att det arbete som de 
asylsökande skall sysselsätta sig med inte skall ge någon ersättning. Däremot skall 
dagersättning utgå. Därför diskuteras även de asylsökandes ekonomiska situation, där framför 
allt ny demokrati anser att asylsökande skall ha en lägre ekonomisk standard än den som är 
permanent bosatt i landet. Kritikerna till propositionen, framförallt vänsterpartiet och till viss 
del socialdemokraterna, poängterar att det faktiskt inte handlar om svårhanterliga individer 
som skall bestraffas. 

Säkerhet och mänskliga rättigheter
Från ny demokrati, som är ett inslag i debatten med tydlig inriktning på att de asylsökande är 
svårhanterliga människor och skall ha begränsade rättigheter, hörs krav på kraftigt reducerad 
dagersättning, obetald sysselsättning och helpensionsboende. De förespråkar också att 
tidsbegränsade uppehållstillstånd skall utfärdas som ett regelmässigt inslag, oavsett hur lång 
tid människor behöver skydd i Sverige. De temporära uppehållstillstånden kritiseras av
socialdemokraterna och vänsterpartiet, som menar att detta inte löser några av de problemen 
Sverige står inför, utan istället försätter människor i ovisshet och otrygghet. Det är således 
inte att förespråka från ett perspektiv på mänsklig säkerhet. Folkpartiet och centerpartiet 
menar däremot att temporära uppehållstillstånd med tydliga riktlinjer är bra vid exempelvis 
miljökatastrofer och liknande. Det tidsbegränsade uppehållstillståndet skulle ju kunna gå att 
förnya under den tiden problemen i hemländerna kvarstår så att man därefter kan skicka hem 
de skyddsbehövande. Från ett perspektiv centrerat kring samhällelig säkerhet kan detta 
således vara att föredra. 

Birgit Friggebo (fp) understryker att det är viktigt att man mår så bra som möjligt under 
tiden man väntar på besked men hon anser, och här är hon inte ensam, att de asylsökande har 
passiviserats och blivit bidragsberoende. Mottagandet har tagit allt för långt tid och blivit allt 
för dyrt.125 Det nya förslaget innebär att man lägger grunden för att de signaler som skickas ut 
är att man i Sverige försörjer sig själv och tar eget ansvar, något som skall vara ”en tydlig 
signal om att dagbidraget är en ersättning för en prestation”126. Medan Friggebo anser att det 
skall finnas en rättighet att skaffa sig eget boende, förespråkar Arne Janson (nyd) tvärtom 
helpensionsboende, och att matersättning därmed inte kommer att behövas:

[V]år åsikt är att den asylsökande inte skall ha rätt att bo utanför förläggningen. Detta boende kan försvåra 
asylutredningen. En framtida eventuell avvisning kan försvåras. 127

Georg Andersson (s) menar att signalerna från regeringen och från myndigheterna är tydliga: 
Politiken skärps och det skall ställas hårdare krav på flyktingarna, 
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Arbetsplikt utan ersättning skall införas, och det blir en bestraffning om man inte fullgör sin uppgift. Det är 
populärt; ställ krav! Skärpta kriterier för förnyad ansökan har föreslagits. Lyckligtvis har detta undanröjts av 
utskottet. Tidsbegränsade tillstånd är ett annat förslag, som drar i den här riktningen. 128

Andersson får medhåll från sina partikamrater. Berndt Ekholm (s) menar att förslaget innebär
ett uttryck för hårdare tag, ”[m]an skall minsann ge igen med en ordentlig spark om en person 
inte sköter sig”129. 

Sysselsättningen får också stort utrymme i debatten och socialdemokraterna anser, till 
skillnad från ny demokrati, att de som arbetar under asylprocessen så som propositionen 
föreslår skall ha rättigheter som alla andra arbetstagare. I annat fall riskerar de som arbetar i 
väntan på besked att bli en form av en andra klassens arbetstagare. 

Visering och humanitära skäl som asylskäl får relativt lite utrymme i debatten, men lyfts 
ändå av Georg Andersson (s) och Berith Eriksson (v). Humanitära skäl skall även 
fortsättningsvis finnas som kategori för uppehållstillstånd. Det går knappast att begränsa 
humanitära skäl mer än vad som redan görs idag, anser Eriksson som kvarstår vid 
vänsterpartiets uppfattning från tidigare debatter att det 

Idag finns inga lagliga möjligheter att ta sig till Sveriges gräns för att söka asyl. Den enda möjligheten är att 
bli uttagen på kvot. Alla andra vägar har vi nämligen stängt, genom visumkrav och genom restriktioner för 
transportbolag. 130

Hon får medhåll av Andersson (s) som tycker att visumtvång införs för att hålla flyktingarna 
borta från våra gränser. Uttagningen av kvotflyktingar fördröjs av byråkratin. Däremot satsas 
det stora pengar på att så snabbt som möjligt utvisa människor.131

Sammanfattning 
Meningsfull, sysselsättning, bidrag, andra klassens arbetskraft, bestraffning, passivisering, 
tillfälliga uppehållstillstånd, och hårdare tag är begrepp som dominerar och är 
betydelsebärande i den här debatten. Ny demokrati står för en politik som det resterande 
flertalet menar inte hör hemma år 1994, men man kan i diskussionen följa en tongång som 
antyder att det finns en ny syn på hur de asylsökande bör hanteras under handläggningstiden 
och att det under asyltiden skall ställas ökade krav för att undvika passivisering och underlätta 
handläggningen. Den hårare tongången är ett led i hur migrationsfrågan implicit har börjat 
hanteras i svensk politik när det allt större antalet asylsökande ses som en oroväckande 
utveckling. 

Ny demokratis förslag förespråkar också införandet av bestämmelser som kan antas syfta 
till en tydligare uppdelning mellan ”vi” och ”dem” då det argumenteras att ”de” inte skall ha 
samma rättigheter på arbetsmarknaden och att det bör finnas ett bestraffningssystem för de 
asylsökande som inte sköter sig. Den här uppdelningen kan också förstärkas genom 
införandet av tillfälliga uppehållstillstånd, eftersom dessa leder till ovisshet och otrygghet och 
hindrar människor att etablera sig i samhället. 

Det är också värt att notera att socialdemokraterna är i opposition, vilket kan ha betydelse 
för deras uppenbara kritik mot det förslag som har lagts fram och den politik som förespråkas. 
Även folkpartiets argument ser annorlunda ut jämfört med tidigare. De är betydligt mer 
vänligt inställda till propositionens förslag och har inte antagit det perspektiv på mänsklig 
säkerhet som varit tydligt i tidigare debatter. 
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4.7 Riksdagens debatt 1996/97:39
Sedan 1995 är Sverige medlem i EU och när debatten hålls pågår harmonisering mellan 
medlemsstaterna vad gäller asylregler och migration. En stor del av invandringen till Sverige
består vid den här tiden av anhöriga till dem som fått uppehållstillstånd under kriget på 
Balkan några år tidigare. Samtidigt har återvandringskraven ökat och de tillfälliga 
uppehållstillstånden utökats. 

Bakgrunden till den här debatten utgör startskotten för en svensk politik med globalt 
perspektiv som handlar lika mycket om internationella åtaganden som om förhållandena här i 
landet132. I proposition 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv föreslår 
regeringen att migrationspolitiken skall ses som en helhet. De föreslagna åtgärderna syftar till 
att göra migrationspolitiken mer tydlig och konsekvent. Propositionen innehåller förslag till 
ändringar i utlänningslagen, bland annat gällande de bestämmelser som reglerar vem som 
skall ha en principiell rätt till skydd i Sverige. Förslagen innebär att man även i fortsättningen 
skall ge skydd till flyktingar enligt flyktingkonventionen och att tolkningen av konventionen 
skall breddas. Begreppen ”de facto flykting” och ”krigsvägrare” kommer att utgå. ”De facto”
kommer istället att ersättas av ”skyddsbehövande”. Propositionen föreslår också ökade krav 
på motiveringen i de beslut som fattas och att FN:s barnkonvention skrivs in i svensk 
lagstiftning. Ytterligare förslag innebär en ökad möjlighet att ge tillfälliga uppehållstillstånd i 
situationer av massflykt, eftersom återvändande diskuteras som en av målsättningarna för 
politiken. Detta sistnämnda är tillsammans med integreringen av flyktingpolitiken med andra 
politiska områden de viktigaste skillnaderna jämfört med tidigare lagstiftning.133

Det internationella samarbetet och vikten av att arbeta förebyggande i 
flyktingproducerande länder får större utrymme än i tidigare debatter. I detta avseende 
betonas främst det europeiska perspektivet och dess harmonisering. De långa 
handläggningstiderna i asylärenden är också något som återkommer. Vidare får barnets bästa 
och barnkonventionen utrymme i debatten, något som man ställer emot svenska 
samhällsintressen och samhällsekonomin. Nytt för den här debatten är att enskilda 
fallbeskrivningar i större utsträckning utgör exempel i kritiken av den förda politiken. 
Däremot ägnas nästan ingen tid åt arbetsmarknaden, språkundervisning eller andra 
integrationsfrågor. 

Säkerhet och mänskliga rättigheter
Det märks i debatten att det finns en ökad medvetenhet hos talarna om det internationella 
ramverk som Sverige har att förhålla sig till vad gäller mänskliga rättigheter. Trots att temat 
för debatten är migrationspolitiken som helhet, är det överlag asyl- och flyktingpolitiken som 
diskuteras, och från visst håll kritiseras, i termer av de mänskliga rättigheterna. Gustaf von 
Essen (m) säger att

Förslaget till ny invandrarlagstiftning är ett steg framåt. Utlänningslagen förtydligas och anpassas till 
internationella förhållanden. Rättssäkerheten och likabehandlingen över tiden förbättras. Asylrätten är 
grundläggande, och vi välkomnar därför de preciseringar som föreslås. Skyddsparagrafer får nu en klarare 
och mer förutsägbar utformning. Jag välkomnar också att barnkonventionen får ett genomslag i 
lagstiftningen.134

Ulla Hoffman (v) menar att debatten denna dag är mycket viktig för att den, framför allt, 
handlar om mänskliga rättigheter och om hur dessa försvaras 
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så som de främst kommer till uttryck i FN:s deklaration från 1948 […] Artikel 14 är en av 30 artiklar. De 
mänskliga rättigheterna handlar om var och en av oss. Men det är när vi ger upp försvaret av artikel 14 som 
gör att människor är illa ute.135

Mänskliga rättigheter och barns rättigheter uttrycks många gånger under diskussionen på 
liknande sätt. Men trots denna medvetenhet om rättigheter anses det nödvändigt att diskutera 
flyktingbegreppet, förnya definitionerna, omtolka den tidigare lagtexten och skapa nya 
begrepp för att upprätthålla dessa rättigheter. Skarp kritik riktas från vänsterpartiet, 
folkpartiet, miljöpartiet, och nu också från kristdemokraterna, mot att Sverige inte praktiserar 
rätten till asyl och rättssäkert handlande. Bland annat menar Lennart Rohdin (fp) att 
regeringen genom att medvetet ha blandat ihop begreppen invandrare och asylsökande 
försöker få det att framstå som att alla som kommer till Sverige är ute efter vår välfärd, utan 
att ha några egentliga asylskäl.136

Efter argumentationen om asylsökandes och flyktingars rättigheter följer en diskussion 
kring säkerhet. Om enigheten i diskussionen kring rättigheter kan anses vara stor, går det i 
säkerhetsfrågorna att urskilja olika ståndpunkter. Dessa ståndpunkter tar sig uttryck i de två 
olika säkerhetsområden som diskuteras: Den svenska samhällsekonomin och det europeiska 
samarbetet. 

Det första området omfattar den svenska samhällsekonomin. Två ståndpunkter står här 
emot varandra. Den ena ståndpunkten menar att skydd och fristad från förföljelse aldrig får 
påverkas av hur ekonomin vid en viss tidpunkt ser ut. Exempelvis anser Hoffman (v) att 
svensk flyktingpolitik måste genomsyras av ett moraliskt ansvar, och inte bestämmas av 
samhällsekonomiska förutsättningar: 

I betänkandet tar majoriteten bort de facto-flyktingar, krigsvägrare, lägger kvinnor, homosexuella och 
miljöflyktingar vid sidan om och begränsar politisk-humanitära skäl. Det var den invandringen som skulle 
bestämmas av samhällsekonomin. Avgörande för vem som skall få komma hit skall också vara den 
personens möjligheter till integration i det svenska samhället. Vad innebär det? Är det bara de som är lika 
oss som får komma hit? Är det bara de som har liknande kultur som den svenska som får stanna?137

Den andra ståndpunkten hävdar å andra sidan att Sveriges flyktingmottagande innebär stora
påfrestningar för ekonomin, en ståndpunkt som främst moderaterna framhåller. Von Essen 
(m) tycker att flyktingar och ekonomiska problem på grund av ökade kostnader för 
socialbidrag har ett starkt samband 138 och Sten Andersson (m) drar argumentet ytterligare ett 
steg: 

Den asylpolitik som vi har bedrivit i Sverige sedan mitten på 80-talet har varit enormt kostsam. När man 
lyssnar på dagens debatt, framför allt på företrädarna för Vänsterpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna, undrar man med tanke på all deras kritik hur mycket det skulle kosta om de fick igenom 
sina förslag […] allting kostar faktiskt pengar, och det är människorna utanför det här huset som skall stå för 
den nota vi tar fram […] Sverige har beviljat flest människor asyl per capita jämfört med alla andra länder i 
västvärlden – i särklass flest […] Nu skall vi införa nya regler i Sverige som är unika jämfört med Europa. 
Vi skall kunna bevilja asyl baserad på homosexualitet och kön. Men Sverige har faktiskt inte råd med detta. 
Vi har begränsade resurser. 139

Flera av argumenten återfinns redan i tidigare debatter, men här har argumenten och tonläget 
hårdnat väsentligt och uppdelningen mellan ståndpunkterna är tydlig.  

Detta hårdnade debattklimat återspeglas också i debattens andra säkerhetsområde som 
handlar om den europeiska harmoniseringen och det internationella samarbetet och fokuserar i 
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debatten främst på viseringspolitiken. Också här finns det två ståndpunkter. Den ena menar att 
den viseringspolitik som i allt högre utsträckning gäller utomeuropeiska medborgare går stick 
i stäv med möjligheten att söka asyl. Denna ståndpunkt förespråkar således mänsklig säkerhet 
framför samhällets. Lennart Rohdin (fp) förespråkar ett sådant perspektiv och säger att 

En samordnad politik för att förebygga eller undanröja orsaker till flykt och påtvingad migration skall vara 
ett viktigt inslag i Sveriges internationella agerande. Men det handlar om utvecklingsskeenden på mycket 
lång sikt. Dessa insatser kan inte ställas mot en generös behandling av asylsökande. 140

Den andra ståndpunkten förordar istället nödvändigheten av visering för att det europeiska 
samarbetet ska uppfyllas. Europa och dess medlemsstaters säkerhet har således företräde 
framför de asylsökandes. Von Essen (m) som här är en av förespråkarna anser att vi har 
åtaganden gentemot övriga EU-länder när det gäller visumreglerna och dessa kan vi inte 
ensidigt avskaffa.141

Vad Rohdin menar utifrån perspektivet på mänsklig säkerhet är att ”viseringsplikt inte får 
användas för att hindra asylsökande från att över huvud taget kunna komma till de europeiska 
länderna och få sin sak prövad”142. Från samma perspektiv argumenterar också Thomas Julin 
(mp), då han uttrycker oro för den allt restriktivare viseringspraxisen som utvecklats gentemot 
människor från utvalda länder, med hänvisning till en rädsla att dessa människor skall stanna i 
Sverige143. Så när det i propositionen uttalas att ”det övergripande målet måste vara att skapa 
så stor frihet som möjligt för rörelser över gränserna” är detta något som bara skall gälla den 
del av världsbefolkningen som liknar oss i Sverige. Moderaterna anser tvärt om att fri 
rörlighet, tillsammans med viseringspolitiken, är ett nödvändigt steg i det europeiska 
samarbetet. Också socialdemokraterna gör tydligt att flyktingpolitiken skall harmoniseras med 
de regler som gäller i övriga Europa144. 

Vänsterpartiets Hanna Zetterberg riktar dock skarp kritik mot socialdemokraterna för att 
tillsammans med centerpartiet och moderaterna ha fortsatt på den flyktingpolitiska linje som 
ny demokrati förespråkade under förra mandatperioden:  

Vi skapar med denna politik en fästning inom det rika Europa som stänger ute människor på flykt från 
tortyr, dödsstraff, fängelsestraff eller politiskt, sexuellt och religiöst förtryck – detta trots internationella 
överenskommelser och gemensamt åtagande vad gäller just dessa grupper av människor.145

Också Miljöpartiet menar att EU bygger höga murar mot den fattigare delen av världen146. 
Samtidigt förnekar socialdemokraterna att de för en politik som kan jämföras med ny 
demokratis147.

Sammanfattning
Trots att förslaget innebär att en helhetssyn skapas i svensk migrationspolitik, så ligger 
diskussionen till allra största del på invandringssidan. Följaktligen får integrationsfrågorna 
och den politik som berör invandring utanför asylsökande och flyktingarna mycket litet 
utrymme. Detta menar von Essen (m) också blir nödvändigt när ett globalt perspektiv på 
migrationspolitiken antas. I den mån invandrarpolitik diskuteras är det främst av moderaterna 
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som lyfter fram försörjningsproblematiken då de menar att de svenska finanserna inte klarar 
av de allt fler invandrarna. 

Medvetenheten om internationella konventioner och mänskliga rättigheter har ökat i 
betydelse i och med den här debatten. Vad gäller säkerhetsfrågor syns likafullt en tydlig 
skiljelinje mellan de olika ståndpunkterna i debatten. Då folkpartiet, vänsterpartiet och 
miljöpartiet talar om motsättningarna mellan en strängare viseringspolitik gentemot vissa 
länder och asyl som en rättighet, så talar moderater och socialdemokrater om vikten av 
viseringspolitik för det europeiska samarbetets fördjupning. Skiljelinjen återfinns också i 
synen på den svenska ekonomins roll och mottagandet av flyktingar. Argumenten är också i 
många fall mer långtgående än i tidigare debatter, speciellt i det avseende att hänvisningar 
görs till deklarationen för mänskliga rättigheter, till paragrafer i Genèvekonventionen, till 
paragrafer i svensk utlänningslagstiftning, till barnkonventionen och till FN:s tortyrkommitté. 
Tonläget har hårdnat. 

4.8 Riksdagens debatt 2001/02:93
Betoningen på EU-samarbetet och harmonisering är fortsatt stor. Man förstår att problemen 
med flyktingar inte kan lösas nationellt och därför betonas vikten av ett internationellt 
perspektiv ytterligare. Schengensamarbetet som Sverige anslöt sig till 2001 diskuteras och 
problematiseras. Kritikerna menar att avtalet främst lett till att man bygger murar runt Europa 
för att förhindra icke-européer att nå dess gränser. Även visumpolicyn, kvinnors särskilda 
asylskäl, hur praxisbeslut fattas samt, återigen, hur man skall tolka de olika definitionerna 
problematiseras. 

Antalet asylansökningar har återigen börjat öka efter att runt 1996 varit lågt. 2002 tar 
Sverige emot det högsta antalet ansökningar sedan 1992 och -93. Migrationsverket menar att 
detta beror på Schengenavtalet som gjort det lättare att komma till Sverige från andra EU-
länder.148 Anmärkningsvärt är dock att medan cirka 65 procent fick uppehållstillstånd 1996, 
hade den siffran sjunkit till 38 procent 2000. De största grupperna av asylsökande kommer nu 
från Serbien-Montenegro och Irak, medan en betydande del av invandringen fortsatt består av
anhöriginvandring. 149

Debatten behandlar skrivelsen 2001/02:5 Migration och asylpolitik som redovisar den 
svenska migrationspolitiken mot bakgrund av migrations- och flyktingsituationen i världen. 
Redovisningen avser i huvudsak år 2000 och i vissa avseenden också utvecklingen under år 
2001 och framhäver ett internationellt perspektiv och Sveriges asylpolitik i ett perspektiv 
präglat av en helhetssyn. Vidare redogörs för Sveriges roll i Europasamarbetet och det 
internationella samarbetet i övrigt samt Sveriges migrations- och besöksutbyte med andra 
länder.

I den här debatten 2002 finns vissa delar som präglas av enighet, framför allt 
nödvändigheten av en ny asylprocessordning. En ny instans- och processordning skall ge 
kortare handläggningstider och ökad rättssäkerhet. Man är därmed relativt överens om att 
något är fel så som flyktingsituationen ser ut i världen och många påbörjar sina anföranden 
med att måla upp omvärldsbilder om krig, svält, hemska förhållandet etc. och berättar vad 
man läst om i tidningarna om förhållanden på exempelvis svenska flyktingförläggningar. 
Oenigheten över partiblockgränserna är emellertid fortsatt tydlig och gäller främst 
diskussionen om Sverige har en human flyktingpolitik eller inte. I debatten poängteras att den 
reglerade invandringen och helhetsperspektivet i migrationspolitiken är fortsatt nödvändigt. 
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Säkerhet och mänskliga rättigheter
I sitt inledningsanförande menar Gustaf von Essen (m) att Schengeninförandet gjort att många 
asylsökande söker sig till Sverige på grund av att vi anses ha generösa bedömningar och bra 
mottagningsförhållanden. Han tycker att hur Sverige har lyckats integrera dem i vårt land är 
tydligt kopplat till hur stor legitimiteten är för invandringspolitiken. Ofta, menar von Essen, 
kopplar svenskarna tillgången till vård och omsorg med hur stora kostnaderna är för 
invandringen. Vi bör ge skydd åt så många som möjligt, med de begränsade resurser vi har 
och ”Sveriges insatser måste ses i ett helhetsperspektiv […] De flesta som kommer hit har ej 
asylskäl” och därför bör insatserna vara förebyggande och koncentreras på insatser i 
närområdena: diplomati, fredsskapande åtgärder, utvecklingsbistånd, MR-bistånd, 
handelspolitiska reformer och stöd till internationella organisationer kan bidra till att minska 
flyktingar och migranter. Det är EU-samordning som gäller.150 Men, säger han,

Även om flyktingpolitiken är den stora utmaningen måste vi självklart ha en asylpolitik som grundas på 
principen att asylrätten fundamental och ständigt måste försvaras […] och att vi i möjligaste mån bekämpar 
missbruk av asylrätten, så att den inte degraderas och urholkas. 151

Von Essen talar också om försörjningsansvar vid giftermål eller sammanboende med någon 
som redan bor här och han förespråkar vidare ökad generositet vad gäller 
arbetskraftsinvandring. Även folkpartiet anser att Sverige behöver öppnas för 
arbetskraftsinvandring på grund av brister inom vissa yrkeskategorier.152 Att det här handlar 
om Sveriges behov som skall styra invandringen är tydligt. 

Ulla Hoffman (v) håller med moderaterna om att helhetsperspektiv och förebyggande 
arbete är centralt men tar en annan utgångspunkt i ett sådant helhetsperspektiv, nämligen den 
svenska vapenexporten. Genom att exportera krigsmateriel menar hon att man gör sig skyldig 
till grova och omfattande människorättskränkningar. Därefter koncentrerar hon sig på kvinnor 
i asylprocessen. Vänsterpartiet anser att tolkningen av Genèvekonventionen bör utvidgas så 
att den också inkluderar förföljelse på grund av kön eller homosexualitet och att det därmed 
erkänns att ”politisk förföljelse” inte ser likadan ut för kvinnor som för män och att det 
genusrelaterade skyddet därför bör ses över eftersom praxis är alltför restriktiv. ”Utländska 
kvinnor måste ha samma rätt till sin kropp som andra kvinnor i Sverige.”153  Vänsterpartiet 
menar att utvecklingen mot den här allt hårdare tillämpningen av utlänningslagen måste 
brytas154.

Kristdemokraterna sätter istället barnen i fokus i sitt anförande och exemplifierar barnens 
ohållbara situation med barn på en flyktingförläggning som försökt ta sina liv – detta kunde vi 
läsa om i massmedia155. Handläggningstiderna är långa och människovärdet lågt hos 
myndigheterna. Centerpartiet fortsätter på samma spår: barnen. En harmonisering inom EU 
för att också barnen skall garanteras skydd enligt internationella konventioner efterfrågas. 

Schengenkonventionen har gjort att allt fler tar allt mer riskfyllda vägar för att ta sig in i 
EU på grund av visumtvånget från allt fler länder. Detta leder inte till att människor upphör 
att söka skydd, istället utsätter de sig själva och sina familjer för allt större risker. Johan 
Pehrsson (fp) menar att 

Murarna har i praktiken blivit högre, empatin har minskat, och vi får se en allt mer smaklös argumentation 
för den politik som förs av våra företrädare. Detta är sorgligt […] I denna [EU-] praktik handlar det numera 
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bara om vi och dem i migrationsfrågorna. Vi ser viseringsregler, transportörsansvar, och regler mot 
flyktingsmuggling som bara fokuserar på att stoppa människors möjlighet att söka en fristad. 156

Pehrsson ser därför med glädje att vi snart kan se en ny asylprocess i Sverige eftersom han 
menar att flyktingpolitiken måste återupprättas. En del i detta är att se över hur man 
definierar, tolkar och delar upp människor i kategorier. Maud Björnemalm (s) har ett annat 
tonläge: 

Vi har en lång tradition av internationellt solidaritetsarbete och en generös flyktingpolitik […] Vi värnar 
asylrätten, bejakar rörlighet och öppenhet och ser också den positiva dynamik som migrationen kan föra 
med sig […] Att värna asylrätten är en grundbult i socialdemokratisk flyktingpolitik. Sverige har en 
internationellt välkänd generös och human flyktingpolitik […] Jag har därför svårt att förstå att 
Folkpartiet i sin partimotion skriver att flyktingpolitiken måste återupprättas. På vad sätt? Asylrätten är 
till för dem som är i behov av skydd. Det får aldrig bli en genväg in i vårt samhälle för ekonomiskt 
motiverade personer. 157

Johan Pehrsson svarar genom att undra om Björnemalm inte läser nyheterna, inte lyssnar på 
radio? I så fall skulle hon förstå att den svenska asylhanteringen har problem och att 
”Asylrätten är urholkad”158. Detta är inte bara folkpartiet som anser, utan också centerpartiet 
och vänsterpartiet. Kerstin-Maria Stalin (mp) lyfter också fram problemet att vi, Sverige, 
toppar statistiken vad gäller klagomål från FN:s tortyrkommitté, något som inte är 
acceptabelt. Kanske är det inte så att det är Sveriges lagar det är fel på, utan de allt strängare 
tolkningarna och tillämpningarna av dessa lagar? Därför bör den enskildes rättssäkerhet och 
människovärde åter stå i centrum och man bör snarast återgå till tidigare tolkningar av lagar 
och regler. För att detta skall kunna ske bör regeringen bevilja amnesti för de mellan 1650 och 
2000 flyktingar som idag gömmer sig i Sverige. ”Detta vore ett lovvärt och humant sätt att 
göra sig av med gamla skulder och ange tonen för en ny och mänskligare asylpolitik.”159 Man 
föreslår också något som kallas ”humanitära visum” och man skall kunna ansöka om ett 
sådant för att på laglig väg kunna komma till ett land och där ansöka om asyl. Jan O Karlsson 
(s) anser dock att en sådan väg redan finns i form av att Sverige tar emot kvotflyktingar inom 
UNHCR:s mandat. 160

Jan O Karlsson (s) poängterar i anförandet vikten av att se flyktingfrågans internationella 
och europeiska perspektiv. Harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken inom EU-
samarbetet är en ”enastående möjlighet” för att vi gemensamt skall kunna ta ansvar för 
människor som söker skydd. Vidare beskriver han hur han vill att detta samarbete skall se ut: 

Vi vill ha ett gemensamt europeiskt asylsystem som grundas på en vid tolkning av flyktingbegreppet och 
andra skyddsgrunder och ett direktiv om mottagande som ger asylsökande full rörelsefrihet, sjukvård och 
skola till alla barn. Vi vill att tredjelandsmedborgare som vistas i EU så långt det är möjligt skall jämställas 
med EU-medborgare. 161

Karlsson lyfter också fram två argument till varför vi ska försvara asylrätten: För det första 
måste vi motarbeta rasism och främlingsfientlighet och för det andra måste vi motverka att 
asylsystemet används för arbetsmarknadsskäl162. Asylrätten bör alltså försvaras inte på grund 
av rätten att söka asyl, utan för att stärka säkerheten i Sverige. Vidare håller Karlsson med 
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vänsterpartiet om att en utvidgning av flyktingbegreppet att också omfatta kvinnor bör ske. 
Med alla medel skall vi verka för mänskliga rättigheter och demokrati i världen.163

Det egentligen enda anförande som tydligt visar på motsatt åsikt och går emot den enighet 
som resterande i debatten framför, kommer från Sten Andersson (-). Hans argument liknar de 
från tidigare debatter då han tror sig veta att diskussionen i riksdagen inte har någon 
förankring hos majoriteten av det svenska folket. Han vill att medborgarna skall få reda på 
kostnaderna för politiken som förs och att Sverige varken har kompetensen eller resurser för 
att föra en politik som inte är harmoniserad med resten av EU. Han menar också att 
invandrarna skall bo på den ort som Migrationsverket bestämmer åt dem. 164

Vad gäller integrationsfrågorna råder det enighet vad gäller att man är medveten om att 
integreringen innehåller många brister. Birgitta Carlsson (c) talar för alla när hon säger att 

För att enskilda människor skall ta ansvar för sitt eget liv måste de känna att de har möjlighet att påverka 
och förändra sin egen situation, att de behövs och att de fyller en funktion i samhället. Människor som 
känner att de inte kan påverka sin situation känner hopplöshet och utanförskap. Idag råder brister i 
mottagandet av asylsökande.165

Sammanfattning 
Enighet kring bristerna i migrationspolitiken kan sägas beskriva denna sista debatt som 
analyseras inom ramen för den här uppsatsen. Diskussionen kretsar mer eller mindre kring 
den humana och generösa flyktingpolitikens existens eller icke-existens, där de flesta mer 
eller mindre åtminstone erkänner att det måste göras något för att förändra den rådande 
situationen och välkomnar arbetet med att skapa en ny instans- och processordning. Således 
kompletteras det internationella perspektivet med en vilja att omorganisera flyktingarbetet på 
hemmaplan. Huruvida detta grundar sig i utgångspunkter av samhällelig säkerhet eller 
mänsklig beror på vilket perspektiv och vilka meningsbärande begrepp talaren utgår från och 
använder sig av. Således återfinns också här en uppdelning mellan två sidor i debatten som 
har fokus på sina respektive betydelsebärande argument. 
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5. RESULTAT OCH SLUTDISKUSSION 

Detta avslutande kapitel syftar till att diskutera uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån 
den analytiska tolkningsramen med hjälp av den empiri som har presenterats. 

Uppsatsens syfte har varit att utifrån två olika perspektiv på säkerhet öka förståelsen kring 
förhållandet mellan säkerhet och mänskliga rättigheter och dess förändring i svensk 
migrationspolitik. Jag har arbetat utifrån utgångspunkten att denna förändring är spårbar inte 
bara i samhället, utan också under riksdagens debatter, där sju debatter mellan 1975 och 2002 
har utgjort det empiriska materialet. De två frågeställningar som jag inledningsvis sade mig 
vilja besvara bör för tydlighetens skull upprepas: 

1. Hur har förändringen i svensk migrationspolitik återspeglats i svensk riksdagsdebatt 
angående migration? Hur har tonläget sett ut? Vilka utgångspunkter och vilken 
argumentation har använts?

2. Hur skulle man – genom att utgå från Köpenhamnsskolans respektive UNDP:s 
perspektiv på säkerhet – kunna rekontextualisera en sådan förändring utifrån ett 
förhållande mellan säkerhet och mänskliga rättigheter? 

De diskursiva förskjutningar som kan konstateras i den migrationspolitiska praktiken och i 
samhället under den här perioden kan även i riksdagens debatter anses vara relativt entydiga. 

Den tydligaste utvecklingstendensen som kan skönjas över tid är en hårdare tongång i 
riksdagen i takt med att fler invandrare och asylsökande kommit till Sverige. Det är emellertid 
anmärkningsvärt att argumenten och retoriken i debatterna har varit slående lika sedan 80-
talet, dock med den skillnaden att tongången blivit hårdare och att betydelsebärande argument 
som till exempel ”generös” och ”human”, eller ”murbyggande” och ”reglerad invandring”, 
fått ökat utrymme. En annan tendens är den partipolitiska uppdelningen har tilltagit. Det är 
värt att poängtera att vänsterpartiet (kommunisterna) ända sedan sent 70-tal har utgjort en 
motpunkt i debatterna då de i flera avseenden förhållit sig kritiska till den politiska 
utvecklingen. 

Jämfört med tidigare forskning166 som menar att den offentliga migrationsdiskursens 
förändring påbörjades under senare delen av 80-talet tycker jag mig i debatterna se tendenser 
av att en diskursiv förskjutning kan ha skett redan under sent 70-tal eller tidigt 80-tal. 
Huruvida så kan vara fallet återkommer jag till. Däremot tycker jag mig kunna konstatera att 
mänskliga rättigheter, humanitet, liksom moraliskt och juridiskt ansvar att skydda människor i 
behov av fristad förefaller vara principer som fått allt mer perifer betydelse i den politiska 
praktiken över tid. 

Med utgångspunkt i dessa utvecklingstendenser anser jag mig kunna urskilja fyra olika 
stadier i utvecklingen av svensk migrationspolitisk riksdagsdebatt. Nedan benämns dessa 
stadier diskurser, och respektive diskurs innehåller tendenser av att vara dominant under sin 
tidsperiod. Var och en av dessa diskurser innehåller även argument som ger mening och ökad 
förståelse för den förändring jag vill poängtera. Var och en av dem kan också sägas knyta an 
till den samtida samhälleliga kontexten i invandrar- och invandringsfrågorna. Nedan redogör 
jag för de fyra diskurserna. 
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5.1 Diskurser
Diskurs I: Jämlikhet, valfrihet, samverkan  
Den första diskursen återspeglar den samtida invandrarsituationen fram till mitten av 70-talet i 
den bemärkelsen att det inte var ett utmärkande stort antal invandrare som kom till Sverige 
och att dessa välkomnades på arbetsmarknaden vilket således också innebar att invandrarna 
inte ansågs utgöra bekymmer för samhället i stort. De hade kommit till Sverige för att söka 
arbete och en bättre situation än vad hemlandet kunnat erbjuda och i Sverige skulle de vara 
likaberättigade socialt, ekonomiskt och kulturellt med svenska medborgare. För att detta 
skulle kunna uppfyllas var en sak grundläggande: Språket. I språket finns den trygghet som 
för individen utgör en del av känslan att befinna sig i säkerhet, både vad gäller modersmål och 
att lära sig svenska. 

Språket och andra kulturella element som invandrarna har med sig kan ses som en del av 
de grundläggande behov som krävs för att den mänskliga säkerheten ej skall vara hotad. 
Enigheten i debatten klargör även att den kollektiva säkerheten inte upplevs vara hotad av de 
invandrarna som kommer hit. Invandrarna uppmuntras att genom valfrihetsmålet bibehålla sitt 
språk och sin kultur och således också sin identitet. 

Diskurs II: Utanför den politiska ordningen 
Under sent 70-tal/tidigt 80-tal övergår diskurs I i diskurs II. Då diskuteras inte längre språk 
eller kultur. Synen att invandrarnas ursprungliga identitet är ett välkommet inslag som bör 
bevaras återfinns inte heller som argument, utan det handlar istället om en problematisering 
av det ökade antalet invandrare och nu även av asylsökande och flyktingar. Tongången i 
debatterna tyder på att man nu anser att de bör anpassa sig till svenska normer. Det handlar 
också om hur vi skall utforma deras tillvaro och se till att de kommer i arbete, att deras 
utbildning tas tillvara, och så vidare. Samtidigt ökar rasism och främlingsfientlighet och 
motsättningarna i samhället blir tydligare. 

I diskurs II myntas också en rad nya betydelsebärande begrepp. Bland dem finns uttryck 
som human och generös flyktingpolitik, urholkning av flyktingbegreppet, missbruk av 
asylrätten, dokumentslöshet, etnisk diskriminering, flyktingstatus och långa väntetider. Mot 
slutet av diskursen blir också ökade krav på de asylsökande och passivitet frekvent använda 
begrepp. Samtidigt blir behovet av att kategorisera de som anländer till Sverige allt viktigare; 
A- och B-flykting, politisk-humanitära skäl, särskilda skäl, arbetsmarknadsskäl, spontana 
flyktingar, de facto-flyktingar och krigsvägrare är alla exempel på detta. Beroende på inom 
vilken kategori man hamnar blir också bemötandet i Sverige olika. Den här kategoriseringen 
som började under diskurs II ger också ökad förståelse för varför statistiken är bristfällig 
innan 1980, då det ej var relevant att dela upp människor i kategorier som asylsökande, 
flykting, invandrare, anhörig, etc. 

Under den här perioden återfinns tre händelser inom migrationspolitiken som jag vill säga 
inledde den diskursiva förskjutningen mot en allt restriktivare politik. Den första händelsen är 
frågan om assyrierna/syrianerna 1979/80 som trots att de kategoriserades som B-flyktingar 
och var berättigade till individuella bedömningar behandlades som en grupp som tidvis inte 
hade rätt till uppehållstillstånd. Man ansåg att de var så pass många så att Sveriges ”särskilda 
skäl” att inte bevilja dem uppehållstillstånd vägde tyngre än deras skyddsskäl. Den andra 
händelsen är ”DDR-överenskommelsen” 1985. Sveriges regering genomförde då genom en 
överenskommelse med Östtysklands regering en bestämmelse att flyktingar inte skulle få 
transporteras genom Östtyskland till Sverige för att söka asyl utan att ha ett inresevisum till 
Sverige. Detta ledde till att asylsökande till Sverige som kommit den vägen upphörde. Den 
tredje händelsen är Luciabeslutet 1989 då regeringen höjde ribban för vem som kunde få 
uppehållstillstånd. Endast krigsvägrare och de facto-flyktingar med särskilt starka skäl kunde 
räkna med att få sina asylansökningar beviljade under den period som följde. 
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Dessa händelser tyder på en förskjutning från att det tidigare ansetts vara en mer eller 
mindre självklarhet att de som behöver skydd i Sverige skall garanteras det, till att så längre 
inte var fallet. Därmed kan invandrarfrågan antas ha upplevts som ett så pass stort hot mot 
Sverige och den svenska kollektiva identiteten att den varit tvungen att hanteras utanför 
etablerade politiska spelregler. En securitisering kan anses ha ägt rum. 

Två ståndpunkter finns dock i den här diskursen, nämligen de som accepterar att politiken 
förts utanför den etablerade ordningen och de som anser att Sverige genom att införa dessa 
restriktiva åtgärder bryter mot de mänskliga rättigheterna och försätter människor i otrygghet 
och osäkerhet. Diskursen kan därmed inte anses vara totalt dominerande i samhället. 
Ståndpunkterna och retoriken runt omkring dem fördjupas och hårdnar emellertid i diskurs III 
under 90-talet. 

Diskurs III: Hårdare tongång
I början av 90-talet har ny demokrati tagit sig in i riksdagen. Deras politik fick fotfäste under 
90-talet och var mer eller mindre det inslag i debatten som ledde till en hårdare tongång och 
en permanent mer restriktiv politik. Tidsbegränsade uppehållstillstånd, återvändande som 
målsättning för invandrarna och ytterligare införanden av visumbestämmelser kan anses vara 
led i detta, samt tyda på att invandrare och flyktingar helst skulle befinna sig utanför Sveriges 
gränser. 

Uppdelningen i två ståndpunkter ter sig tydligare än i diskurs II där ena sidan i en ”anda 
av ny demokrati” har sina förespråkare bland dem som förespråkar att Sveriges 
samhällsekonomi skall styra hur många vi kan ta emot, och att EU-samarbetet gör att visering 
från ett antal länder är ett steg i det internationella samarbetet. Från samma sida hördes också 
ökade krav på egen försörjning och motprestationer för att få dagersättning. Den andra sidan i 
debatten menar däremot att detta leder till brott mot asylrätten, en Fästning Europa och 
fruktansvärda konsekvenser för människor och deras säkerhet om denna politik kvarstår. 

Diskurs IV: Ny instans- och processordning 
Den fjärde diskursen påbörjas under sent 90-tal och innebär vad jag kan urskilja som ett nytt 
inslag mot mänsklig säkerhet när man är beredd att göra sig av med gamla skulder, det vill
säga en sorts politisk konkurs. Istället vill man framöver ange en ny tongång inom asyl- och 
flyktingpolitiken och påbörja arbetet med en ny asyl- och processordning. 

Var gränsen skall dra mellan de olika diskurserna är inte entydigt. De senare debatterna har 
ofta visat sig falla tillbaka på gamla argument och med i princip samma partipolitiska 
uppdelning som tidigare. Bortsett från den första och sista debatten, som har placerats i 
diskurs I respektive IV, så är uppdelningen således inte självklar. Stora likheter återfinns 
mellan diskurs II och III vad gäller partipolitiska ståndpunkter, argument och fokusfrågor. 
Betraktat över tid kan detta sammanfattas som att de som är lika ”oss” och som är beredda att 
acceptera svenska normer och regler utan att vara betungande för den svenska ekonomin 
fortsatt har varit välkomna in i vårt samhälle. Denna utveckling har kritiserats av dem som 
förespråkat asylrätten oavsett Sveriges nationella situation. Därför kan det diskuteras när, och 
även om, det verkligen skett en diskursförändring mellan diskurs II och III, eller om det är 
diskursförändringen på 80-talet som fortsatt prägla politiken och egentligen är densamma som 
diskurs III. 

Vad som tyder på att det faktiskt skett en förändring är främst intåget av ny demokrati 
under tidigt 90-tal och det faktum att det har hävdats att den politik de förespråkade blev allt 
mer permanent under senare delen av 90-talet. Detta gäller till exempel de tillfälliga 
uppehållstillstånden och betoningen på att återvändande skulle vara en målsättning för 
migrationspolitiken. 
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5.2 Ett säkerhet/rättighets- nexus 
Genom att utgå från en tolkningsram som kontrasterar å ena sidan samhällelig säkerhet och 
dess betoning på kollektivets identitet och securitisering av migration med å andra sidan 
mänsklig säkerhet och fokus på mänskliga rättigheter för migranterna har jag också kunnat 
urskilja två ståndpunkter i debatterna. Detta är något som jag här avslutningsvis kommer att 
redogöra för som ett säkerhet/rättighets- nexus för att på så sätt rekontextualisera 
migrationspolitiken utifrån mitt tolkningsramverk. Detta nexus fokuserar på asyl- och 
flyktingpolitiken som är det område där de största åsiktsskillnaderna i debatterna funnits. 

På säkerhetssidan i detta nexus återfinns Köpenhamnsskolans teori om samhällelig 
säkerhet och identitet. Främst moderater, ny demokrater och periodvis socialdemokrater har 
befunnit sig på denna sida genom att betona vikten av Sveriges rätt, det vill säga staters rätt,
att bestämma vem som får komma in i landet och vem som inte skall få komma in eftersom 
samhällsekonomins resurser skall styra hur generös mottagningen kan vara. 

Rättighetssidan utgörs av teorin om mänsklig säkerhet. Vänsterpartiet (kommunisterna) är 
de som under längst tid placerat sig på denna sidan då asylrätten, solidaritet och mänskliga 
rättigheter har utgjort deras utgångspunkter. Under tiden för diskurs II och III har också 
folkpartiet (med undantag för debatten 1993/94) placerat sig på den här sidan, liksom 
miljöpartiet och till stor del kristdemokraterna. 

På grund av att jag systematiskt har använt mig av två olika perspektiv av säkerhet är ett 
av resultaten rekontextualiseringen av den migrationspolitiska förändringen genom att kunna 
belysa just den här uppdelningen mellan de två sidorna i debatterna. Detta har inneburit att jag 
har kunnat tydliggöra också de argument som faktiskt betonar invandrarnas och de 
asylsökandes säkerhet. Därmed har jag visat på att det i den allt större betoningen på säkerhet 
som skett inom migration inte enbart har handlat om statens och samhällets säkerhet utifrån 
bevarandet av ”vi” som kollektiv identitet och samhällsstruktur, utan att man kan ”vända” på 
argumenten så att det är människor som är hotade av samhället med dess normer och 
strukturer, lagar och regler.  

Genom att använda mig av två perspektiv på säkerhet anser jag mig också kunna 
konstatera att det är att oenigheten i riksdagen, och sannolikt också ute i samhället vad gäller 
dessa frågor, beror på att människor med olika ståndpunkter ofta inte talar om samma sak utan 
utgår från olika utgångspunkter och därmed pratar förbi varandra. Då en talar om ekonomi 
talar den andra om mänsklig solidaritet och humanitet.  I diskurs IV har denna motsättning i 
viss bemärkelse luckrats upp då man insett att det faktiskt finns möjlighet för båda sidorna i 
debatten att ”få rätt”, både de som förespråkar det svenska kollektivets säkerhet och de som 
förespråkar mänsklig säkerhet. Man har på något sätt kunnat mötas då man insett att politiken 
inte längre är hållbar, inte för Sverige och inte för de asylsökande. 

5.3 Avslutande diskussion och fortsatt forskningsområde
Jag påbörjade det här arbetet med en önskan att fördjupa kunskapen och förklaringarna till 
den förändring som skett inom svensk, europeisk och global flyktingpolitik – den politik som 
kritiserats för att ha blivit allt mer restriktiv och som jag utgick ifrån hade lämnat strävan att 
upprätthålla de mänskliga rättigheterna bakom sig. Jag ville hitta orsaker eller händelser, 
politiska beslut eller uttalanden, som på något sätt kunde hjälpa mig att förstå hur en sådan 
utveckling skett. Det jag har funnit är främst tre saker: 

För det första att argument och retorik sedan 80-talet har varit i princip de samma i 
migrationsdebatten, men att tongången och motsättningarna blivit hårdare i takt med att 
politiken blivit allt mer restriktiv. Trots den här likheten över tid har det, för det andra, sedan 
tidigt 80-tal funnits personer också i riksdagen som höjt rösten och protesterat när politiken 
har blivit restriktivare. Slutligen, menar jag, att de två sidor som argumenterat emot varandra 
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kan placeras i vad som kan benämnas ett säkerhet/rättighets- nexus. Därmed förefaller det 
vara så att de båda sidorna till viss del kom överens i diskurs IV när man började tala om en 
ny lagstiftning. Den sida som tidigare förhållit sig på säkerhetssidan i nexuset insåg kanske att 
det går att skapa en win-win situation. Att tillgodose människors säkerhet i större utsträckning 
behöver inte innebära ett hot mot den samhälleliga säkerheten. 

Den främsta frågan som kvarstår efter det här arbetet är hur utvecklingen på 
säkerhet/rättighets- nexuset har utvecklats i samband med förarbetet med, och under tiden 
efter, det att den nya instans- och processordningen trädde i kraft 2006. Har utvecklingen mot 
ökat fokus på mänsklig säkerhet utvecklats, eller vilka andra tendenser kan man skönja i 
dagsläget? Den här frågan aktualiserar också en diskussion kring hur det civila samhället har 
påverkat/påverkats av de diskursiva förskjutningar av invandrar- och invandringsfrågor som 
har kunnat konstateras ovan. Här kan både frivilligorganisationer och främlingsfientliga 
grupperingar inkluderas, och särskilt intressant vore det kanske att undersöka detta i samband 
med den ovan identifierade fjärde diskursen. En fråga att vidare fördjupa sig i skulle också 
kunna vara om, och i så fall hur, denna diskursiva förskjutning kan tolkas i ett större 
internationellt perspektiv; har diskurserna i till exempel ett nord-sydperspektiv följt de 
diskursiva förändringar som kan utläsas i den svenska migrationspolitiken? 
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BILAGA 1

Asylansökningar och beviljade uppehållstillstånd 1975-2005

År Samtliga 
asylansök
ningar

Samtliga 
uppehålls
tillstånd

Flykting 
eller 
motsv

Anhöriga Arbetsma
rknad

Övriga 

Därav: Flykt. 
kvot

FN:s 
konve
ntion

Krigsvägr. De facto 
flykt.

Skyddsbe
hövande

Humanitär
a skäl

1975 -- 15,875 3,750 -- -- -- -- -- 7,625 2625 --
1980 -- 13,617 4,062 -- -- -- -- -- 7,786 948 821
1981 -- 13,104 3,857 -- -- -- -- -- 7,938 918 391
1982 -- 14,055 6,266 -- -- -- -- -- 6,440 983 366
1983 -- 10,925 3,668 -- -- -- -- -- 6,149 632 476
1984 12,000 13,861 5,413 -- -- -- -- 829 6,561 237 1,650
1985 14,500 16,206 7,314 -- -- -- -- 868 6,944 98 1,850
1986 14,600 23,039 11,486 -- -- -- -- 2,198 9,670 171 1,712
1987 18,114 28,649 14,042 1,457 2,326 1,679 5,374 3,206 12,387 222 1,998
1988 19,595 33,333 16,125 1,476 3,698 1,170 5,984 3,797 15,093 257 1,858
1989 30,335 44,683 24,879 1,559 3,079 136 6,066 14,039 18,029 167 1,608
1990 29,420 37,383 12,839 1,455 2,167 14 3,927 5,276 22,221 263 2,060
1991 27,351 42,248 18,663 1,732 1,404 18 3,816 11,693 21,230 300 2,055
1992 84,018 34,817 12,791 3,402 615 4 2,447 6,323 19,662 215 2,149
1993 37,581 58,928 36,482 937 1,025 2 4,000 30,518 19,796 159 2,491
1994 18,640 78,987 44,875 7,431 785 12 3,060 33,587 25,975 127 8,010
1995 9,047 32,486 5,642 1,956 148 1 1,401 2,136 19,707 190 6,947
1996 5,753 31,664 4,832 1,629 128 - 1,651 1,424 18,816 274 7,742
1997 9,662 36,565 9,596 1,180 1,310 793 6,367 18,910 433 7,626
1998 12,844 39,433 8,193 1,127 1,099 987 4,980 21,673 363 9,204
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1999 11,231 37,376 5,597 546 678 814 3,559 21,681 343 9,755
2000 16,303 45,164 10,546 1,501 480 1,141 7,424 22,840 433 11,345
2001 23,515 44,505 7,941 1,089 307 815 5,730 24,524 442 11,598
2002 33,016 44,664 8,493 1,042 482 956 6,013 22,346 403 13,422

Källor: 
Migrationsverket 2007a&b
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BILAGA 2

Tabell 2. 
Beviljade uppehållstillstånd 1980-2002 enligt Genèvekonventionen, flyktingkvot,
krigsvägrare, de facto flyktingar, skyddsbehov och humanitära skäl

1980-89 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
EUROPA varav 17,374 1,811 2,134 36,969 898 3,242 3,620 2,232
Jugoslavien 947 675 1,080 36,183 735 3,067 3,317 1,900
Polen 5,782 133 38 11 - 8 6 3
Rumänien 3,631 87 228 24 - 3 3 4
AFRIKA varav 8,173 1,930 2,035 2,676 364 403 668 905
Etiopien 6,148 1,162 264 132 18 42 49 25
Somalia 601 542 1,420 2,046 78 124 391 317
LATINAM. varav 17,284 1,007 489 817 119 292 151 106
Chile 12,824 437 - 39 - 17 7 1
Colombia 228 124 105 114 42 44 64 64
ASIEN varav 47,608 6,598 7,455 4,078 3,301 4,091 5,952 5,011
Irak 6,992 1,925 3,355 2,411 1,958 2,595 4,168 3,040
Iran 27,363 1,842 1,741 756 742 1,018 512 540
Syrien 1,447 400 489 224 22 97 80 181
ÖVRIGA 6,673 1,493 678 335 150 165 155 239
TOTALT 97,112 12,839 12,791 44,875 4,832 8,193 10,546 8,493

Källa:
Migrationsverket 2007a


