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A kind of schizophrenia seems to pervade Western responses to asy-

lum seekers and refugees; great importance is attached to the principle 

of asylum but enormous efforts are made to ensure that refugees (and 

others with less pressing claims) never reach the territory of the state 

where they could receive its protection (Matthew Gibney 2004:2). 

 

  



 
 

Abstract 
Regeringen beslutade den 21 december 2015 att införa tillfälliga ID-kontroller vid landets 

gränser. Detta på grund av att den dåvarande flyktingkrisen enligt regeringen innebar en all-

varlig fara för allmän ordning och säkerhet. Denna uppsats analyserar den proposition, riks-

dagsdebatt samt följdmotioner som låg till grund för lagen genom en idealtypsanalys. En hel 

del kritik uppkom i samband med lagen, dels på grund av bristfällig beredning, dels på grund 

av dess påverkan på asylrätten. Studien undersöker hur riksdagspartierna förhåller sig till asyl-

rätten i relation till den motsättning som kan urskiljas mellan nationell suveränitet och dekla-

rationer om mänskliga rättigheter. Resultatet visar att de flesta riksdagspartier anser att asyl-

rätten principiellt är viktig men att nationens intressen kommer i första hand. Centerpartiet 

och Vänsterpartiet värnar istället i första hand asylrätten, vilken de ser som en absolut rätt. 

Nyckelord: Asylrätt, mänskliga rättigheter, nationell suveränitet, ID-kontroller, riksdagspar-

tier 
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1. Inledning 
Den flyktingkris som följde i efterdyningarna av den arabiska våren och andra konflikter runt 

om i världen, däribland i Irak och Syrien, medförde att den största flyktingströmmen sedan 

andra världskriget kom till Europa för att söka asyl (UNHCR 2015). Sverige var ett av de län-

der i Europa som tog emot flest antal flyktingar under 2014 och 2015 (Haglund 2016). Flera 

samhällsdebattörer men även politiker, däribland Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt, väd-

jade till medborgarna att visa öppenhet och solidaritet genom att ge skydd till så många flyk-

tingar som Sverige rimligen klarade av (Bolling & Svahn 2015; Rosèn 2015). Samtidigt fanns 

en opposition mot flyktingströmmen som blev allt mer påtaglig ju längre krisen pågick och 

allt mer kritik riktades mot regeringens politik från olika håll. Olika kommuner runt om i lan-

det larmade om att skolan, vården och socialtjänsten var överbelastade och att en fortsatt 

flyktingström skulle innebära att välfärden urholkades (SVT 2015). Trots att Sverige histo-

riskt setts som ett generöst land när det gäller beviljandet av asyl, så väl i relation till andra 

EU-länder som globalt (Abiri 2000), kände sig regeringen utifrån situationen som rådde 

tvungna att införa en rad åtgärder för att begränsa flyktingströmmen till landet. Ett av dessa 

lagförslagen var införandet av tillfälliga ID-kontroller, vilket är studieobjektet för denna upp-

sats.  

1.1 Problemformulering 
I faktabladet från Europeiska Kommissionen angående det gemensamma europeiska asylsy-

stemet lyfts en rad ideal fram kring hur medlemsländerna skall hantera flyktingkriser. Där står 

bland annat att vi inom EU-samarbetet har ett gemensamt ansvar att ta emot och skydda flyk-

tingar på ett humant och värdigt sätt (European Commission 2014). En rad åtgärder som äm-

nar göra asylprocessen smidigare och mer rättvis har utarbetats för att arbeta gentemot dessa 

ideal. Samtidigt hörs många kritiska röster så väl från samhällsdebattörer som politiker men 

även av forskare inom området (Se Spång; Benhabib; Gammeltoft-Hansen; Gibney) på den 

allt mer restriktiva migrationspolitik som faktiskt förs av många EU-länder parallellt med 

uppsättandet av dessa ideal. 

Globaliseringen har ökat människors möjligheter till rörlighet har även inneburit att männi-

skor på flykt kunnat röra sig allt längre för att söka skydd i ett annat land. För länder i Västeu-

ropa har dock frågan angående hur flyktingar skall behandlas blivit allt mer problematisk. Att 

upprätthålla en bild av att vara solidariska och hjälpa människor i nöd har blivit allt svårare då 

ökade flyktingsströmmar satt press på länderna i olika avseenden (Abiri 2003). Ett sätt att le-
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gitimera restriktivare migrationspolitik har därför blivit att sammankoppla flyktingar med sä-

kerhet. Det har blivit en högst omdebatterad fråga kring hur säkerhet och hot bör förstås och 

vems säkerhet som skall prioriteras. Trots försök att få säkerhetsbegreppet att fokusera på 

flyktingars säkerhet har det blivit nationers säkerhet som prioriterats, medan flyktringar por-

trätteras som ett hot (Abiri 2000). Medan de flesta länder är överens om att de har ett särskilt 

ansvar gentemot flyktingar rent principiellt (Schuster 2003) har de infört allt mer rigorösa åt-

gärder för att minska flyktingströmmarna (Gammeltoft-Hansen 2011). De internationella 

konventionerna är skrivna utifrån ett statscentrerat perspektiv (Abiri 2003) vilket gör att det är 

upp till varje land att bestämma huruvida de vill bevilja asyl eller inte (Schuster 2003). Allt 

fler åtgärder har dock även införts utanför landets gränser för att hindra flyktingars möjlighe-

ter att kunna ta sig in i landet för att söka asyl (Gammeltoft-Hansen 2011).  

Utifrån denna problematik går det därför att urskilja en direkt motsättning mellan universella 

mänskliga rättigheter å ena sidan och staters nationella suveränitet å andra sidan (Benhabib 

2004). Det är utifrån denna motsättning vår uppsats tar vid. Beroende på vilken av delarna 

inom denna motsättning politikerna lägger mest vikt på kan en ökad förståelse för hur de för-

håller sig till asylrätten skönjas - om det är en rätt som utövas av stater som en generös gest, 

eller en mänsklig rättighet som alltid skall kunna åberopas av dem i nöd. Den politiska ut-

veckling som sker i Sverige för tillfället är inte unik i sig, flera länder runt om i Europa inför 

liknande åtgärder, men det markerar ändå en förändring i svensk politik och kan mycket väl 

komma att ses som ett formativt moment inom svensk politik i framtiden. Genom att analy-

sera varför även Sverige, som traditionellt sett ses som solidariska och öppna gentemot flyk-

tingar (Abiri 2003), inför dessa slags åtgärder för att minska flyktingströmningen till landet 

blir därmed intressant. Riksdagspartiernas åsikter och argument som uttrycks i riksdagsde-

batten och i följdmotionerna, angående införandet av ID-kontroller blir intressanta för att 

kunna förstå hur lagen båe kan legitimeras och kritiseras.  Det är en händelseutveckling som 

fordrar ett behov av aktuella vetenskapliga studier inom ämnet, vilket saknas då det är en på-

gående process. Att undersöka denna problematik under en tid med en osedvanligt hög flyk-

tingströmning kan bidra till att idéer om denna motsättning som beskrivits ovan lättare kan 

identifieras och analyseras då migrationsdebatten intensifieras. Analysen av denna lag om till-

fälliga ID-kontroller bidrar därför till att bygga vidare den vetenskapliga diskussionen och ba-

nar väg för framtida studier inom ämnet.  
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att göra en idéanalys av riksdagsdebatten som föranledde lagen om att 

införa tillfälliga ID-kontroller vid Sveriges gränser. Mer specifikt används en idealtypsanalys 

för att undersöka om en motsättning mellan deklarationer om mänskliga rättigheter och natio-

nell suveränitet kan urskiljas och i så fall på vilket sätt. Genom att identifiera och problemati-

sera idéer om asyl och asylrätten utifrån denna motsättning blir vidare syftet att belysa hur 

Sverige förhåller sig till globala problem och internationella överenskommelser inom natio-

nell lagstiftning. Studien ämnar därmed att bidra till vidare kunskaper om tendenser inom 

svensk migrationspolitik, så väl som dess relation till den internationella arenan inom detta 

politikområde.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur kommer idéer om mänskliga rättigheter respektive nationell suveränitet till ut-

tryck i debatten om införandet av tillfälliga ID-kontroller vid Sveriges gränser? 

 Hur kan riksdagspartiernas förhållningssätt till asylrätten förstås utifrån denna motsätt-

ning? 

1.4 Disposition 
I det första kapitlet ges en introduktion till vårt valda ämne där undersökningens syfte och 

frågeställningar presenteras. I det första kapitlet redogör vi även för de mest centrala begrep-

pen i studien, sammanfattar propositionen samt ger en historisk överblick kring vad som för-

anledde lagförslaget. I kapitel två ges en forskningsöverblick inom området. I kapitel tre ut-

vecklas den teoretiska diskussion som ligger till grund för analysen. Metoden redogörs  i ka-

pitel 4, där teorin även konkretiseras ner till analysverktyg. Den empiriska analysen genom-

förs i kapitel 5. Detta följs av en resultat- och slutdiskussion i kapitel 6. Studien avslutas se-

dan med en källförteckning i kapitel 7. 

1.5 Operativa definitioner 
Migration kan i allmänna termer ses som en förflyttning av ett flertal individer från en plats 

till en annan (SAO 2016). Vilka omständigheter denna förflyttning sker i ter sig dock otydligt. 

De migranter som är relevanta för denna studie är inte ekonomiska migranter eller inomeuro-

peisk förflyttning. Det är de skyddsbehövande, utomeuropeiska migranterna som är av in-

tresse för studien eftersom det är de som påverkas av lagförslaget. Vi kommer främst använda 

begreppet flyktingar när vi talar om dessa skyddsbehövande migranter i uppsatsen. 

En flykting definieras utifrån Genèvekonventionens första artikel A(2) på följande vis: 
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A person who, owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of 

race, religion, nationality, membership of a particular social group or politi-

cal opinion, is outside the country of his nationality and is unable to or, ow-

ing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that coun-

try… 

I enlighet med internationell rätt har alla människor rätt att lämna sitt hemland och söka skydd 

i det land de befinner sig i. Människor som gör detta kallas för asylsökande och asylrätten 

förklaras i deklarationen om de mänskliga rättigheterna i artikel 14(1) på följande vis:  

Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 

persecution (The Universal Declaration of Human Rights 1948). 

När det gäller benämningen asylpolitik kontra migrationspolitik kan det på regeringens hem-

sida utläsas följande: ”Asylpolitiken ska säkerställa en human, rättssäker och ordnad migra-

tionspolitik” (Regeringskansliet). När det under arbetets gång talas om asylpolitiken handlar 

det om de frågor som är relaterade till asylrätten och hur denna bör förstås, definieras och re-

gleras utifrån utlänningslagen (Utlänningslag 2005:716). Begreppet migrationspolitik å andra 

sidan är mycket bredare och kan innefatta alla frågor rörande flykting- och invandringspolitik. 

Det kan ses som om asylpolitiken sätter ramen för hur migrationspolitiken kan bedrivas ge-

nom att säkerställa ett grundläggande skydd för alla människor (Regeringskansliet). 

1.6 Historisk överblick av svensk asyl- och invandringspolitik   
Under 80-talet infördes ett nytt system för asylmottagandet i Sverige. Ansvaret, som tidigare 

legat hos arbetsmarknadsmyndigheterna, överlämnades till Statens invandrarverk. Antalet 

asylsökande var många och främst kom asylsökande från Iran, Irak, Libanon, Syrien, Turkiet, 

Eritrea och Somalia. Utöver dessa kom även många från Kosovo och ett flertal av de östeuro-

peiska staterna efter att kommunismen brutit samman. Resultatet av detta blev att väntetiderna 

på beslut blev längre i Sverige, antalet förläggningar ökade och allt fler fick avslag på sin 

asylansökan (Migrationsverket 2016). Slutet på 1980-talet markerade en förändring inom 

svensk invandringspolitik. Från att ha haft en mer liberal syn på 1970- och 1980-talets flyk-

ting- och asylpolitik, blev den mer restriktiv sedan slutet på 1980-talet. Ett exempel på detta är 

Luciabeslutet från 1989 som gick ut på att enbart de flyktingar som uppfyllde Genèvekonven-

tionens flyktingdefinition skulle ges uppehållstillstånd, vilket motiverades genom att stora 

problem hade skapats till följd av ett ökande antal asylsökanden. Den enighet som riksdags-

partierna tidigare haft i de flesta invandringspolitiska besluten blev mindre och en större pola-

risering i debatten ökade även under denna tid (Spång 2008:64–66). 
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Den etniska rensningen, krigen och terrorn i samband med Jugoslaviens sammanbrott ställde 

den svenska asylmottagningen på prov på 90-talet. Inte sedan andra världskriget hade så 

många människor varit på flykt i Europa. Detta ledde till att Sverige fick 100 000 nya svens-

kar från före detta Jugoslavien (Migrationsverket 2016). När många europeiska stater tillde-

lade flyktingar tillfälliga uppehållstillstånd, beslutade Sverige att istället ge permanenta uppe-

hållstillstånd till alla som hade kommit från Bosnien, men föreslog år 1993 att införa tillfälliga 

uppehållstillstånd vilket implementerades år 1994 (Spång 2008:70–71). 

Början av 2000-talet kom att handla mycket om reformer och samarbeten. EU-samarbetet in-

tensifierades och närmare bestämt blev Sverige en del av Schengensamarbetet. Gränserna 

mellan de 13 Schengenländerna öppnades och länderna beviljade visum till hela Schengenom-

rådet (Migrationsverket 2016; Spång 2008:77).   

I september 2013 beslutade Migrationsverket att ge alla asylsökande från det krigsdrabbade 

Syrien permanenta uppehållstillstånd. Eftersom situationen i Syrien inte visade några tenden-

ser på att förbättras gjordes bedömningen att kriget inte kommer att upphöra inom en över-

blickbar framtid. I sådana situationer har Migrationsverket som huvudregel att ge permanenta 

uppehållstillstånd. Sverige blev första landet i EU att ompröva situationen i Syrien, medan 

resterande EU-länder ger tidsbegränsade uppehållstillstånd (Migrationsverket 2016; SVT 

2013) 

Diskussionen om mänskliga rättigheter i förhållande till flyktinginvandring har under en 

längre tid varit invecklad. Människorättsöverväganden har haft inflytande för både debatter 

och lagstiftningen många år i Sverige. Däremot har kritiken av lagstiftningen på senare år 

växt, vilket är speciellt påtagligt under de två senaste årtiondena. Exempelvis har kritik riktats 

mot rättsäkerheten i asylsökandet och tolkningen av flyktingdefinitionen. Vidare har en bety-

dande del i svensk invandringspolitisk debatt i allmänhet handlat om möjligheten att kunna ta 

sig till Sverige för att söka asyl, exempelvis på grund av visumregleringar och migrations-

kontroller (Spång 2008:124). 

En av asylrättens grundpelare är att människor ska ha möjligheten att söka asyl. I kontrast till 

detta har Sverige historiskt fått kritik av många människorättsorganisationer. Kritiken har 

riktats mot att Sverige kräver visum från allt fler länder för att kunna resa till Sverige. Exter-

naliseringen av migrationskontroller har också kritiserats av samma anledning vilket försvårar 

personers möjlighet att söka asyl i Sverige (Ibid).  
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1.7 Regeringens proposition 2015/16:67 
Sverige tvingades att vidta åtgärder i form av lagförslag för att minska mottagandet år 2015 

efter att en allt mer ohållbar situation uppståtts. Bakgrunden till detta var ett ökat missnöje 

från kommuner som sade sig inte klara av att rimligtvis ta emot fler flyktingar. De kommu-

nala verksamheterna, som exempelvis skolan, fick utstå ett hårt tryck på platser. Regeringen 

uppskattade att 80 000 människor hade sökt asyl under enbart oktober och november år 2015. 

Av dem var det många barn och unga, vilket motsvarade 100 nya skolklasser per vecka. Yt-

terligare visades det påfrestningar på andra centrala samhällsfunktioner som boendesituatio-

nen, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Även det själva svenska asylsystemet utsattes 

för stora påfrestningar i och med antalet asylsökanden. Vid årets slut 2015 hade 162 877 flyk-

tingar sökt asyl i Sverige. En majoritet av dessa kom från Syrien (Migrationsverket 2016; Re-

geringskansliet 2015; Prop. 2015/16:67: 7). 

Till följd av ett flertal pågående allvarliga och beväpnade konflikter i omvärlden blev antalet 

asylsökande i Sverige fler än någonsin, som vi i stycket tidigare redogjort för. Det var endast 

en bråkdel av de flyktingar som kom till Sverige som sökte asyl vid Sveriges yttre gränser, 

som exempelvis vid ankomst med flyg till Arlanda eller Landvetter. Istället hade en större del 

av de asylsökande redan passerat ett eller flera EU-länder, antingen genom flyg inom Scheng-

enområdet där personkontroller inte förekommer eller med tåg, buss eller bil över Öresunds-

bron, för att sedan söka asyl i Sverige (Prop. 2015/16:67: 7). 

Med utgångspunkt i ovannämnda faktorer bedömde regeringen att den rådande situationen ut-

gjorde en bred fara för samhället och dess institutioner. För att motverka att inte de mest fun-

damentala samhällsfunktionerna skulle kollapsa, lade regeringen fram en proposition som un-

dertecknades av statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i slutet 

på 2015. Propositionen föreslog en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den all-

männa ordningen eller den inre säkerheten i landet. Lagen gav regeringen en befogenhet att ha 

möjligheten att vidta särskilda åtgärder i syfte för att upprätthålla lag och ordning i landet. 

Skulle en sådan allvarlig fara uppstå får regeringen, eller den myndighet som regeringen be-

stämmer, utfärda identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerar-

fartyg till Sverige från ett annat land. Lagen föreslogs träda i kraft den 21 december 2015 och 

upphöra den 21 december 2018. Viktigt att påpeka är att redan under hösten år  2015 väcktes 

frågan om Sverige tillfälligt borde återinföra gränskontroller vid inre gräns med anledning av 

stora tillströmningar av flyktingar. Både migrationsverket och polismyndigheten bedömde att 

situationen var sådan att det fanns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och rekom-
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menderade åtgärden. Regeringen beslutade den 12 november 2015 att tillfälligt återinföra 

gränskontrollerna vid den inre gränsen. Den 19 november 2015 fattades beslutet att förlänga 

gränskontrollerna till den 11 december 2015 (Proposition 2015/16:67). 

En mer specifik motivering till lagförslaget av regeringen var att gränskontroller vid inre 

gräns ämnade till att skapa en bättre ordning och möjliggöra en tidigare identifiering av de 

människor som kommer till Sverige. Enligt regeringen påpekades det av myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) att stora påfrestningar för de områden som vi redan re-

dogjort för – boendesituationen, hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och även andra 

viktiga verksamheter runt om i samhället. I lagförslaget tydliggjordes det att även om flyk-

tingmottagandet skulle minskas, kvarstår stora utmaningar för att hantera följderna av de antal 

asylsökande som kommit innan lagförslaget. Regeringen motiverar även införandet av gräns-

kontroller genom att hänvisa till Schengensamarbetet som Sverige varit deltagit i sedan 2001. 

Enligt Schengensregelverket får den inre gränsen passeras utan att någon in- och utresekon-

troll genomförs. Däremot kan de länder som deltar i samarbetet införa tillfälliga gränskon-

troller om det finns tillräckliga skäl för det, exempelvis att det finns ett allvarligt hot mot den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten (Prop. 2015/16:67: 7-8).  
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2. Tidigare forskning 
Det finns en övergripande forskningsbild inom studiet av asyl som väcker en rad intressanta 

synpunkter. Dels har det skett en förskjutning av asylpolitiken internationellt som förhindrar 

flyktingars möjligheter att söka asyl, och dels har stater allt mer börjat värna om den statliga 

suveräniteten och säkerheten före asylgivandet. I denna del tar vi oss igenom en del av det 

breda forskningsutbud som finns inom detta ämne.  Vi presenterar först forskning relaterat till 

vår studie ur både ett internationellt perspektiv och ett nationellt perspektiv. Vi har inkluderat  

både internationella och svenska studier. 

2.1 Internationella studier 
Helen O’Nions argumenterar för att migranters rättigheter hamnar i kläm när staters ekno-

miska- och säkerhetsaspekter legitimerar en allt mer restriktiv politik. En syn som ofta pre-

senteras av den yttersta högern inom politiken menar att gränserna bör vara stängda och att 

staten innehar den yttersta makten att besluta om tillträdandet in i landet. Anledningen till den 

ståndpunkten är att människor med sådana åsikter ser flyktingar som ett hot mot den natio-

nella identiteten. Mångkulturalism påstås vara farligt och flyktingar bor enbart tas emot ifall 

de är villiga att assimilera sig till majoritetskulturen. Vidare förklarar O’Nions  att under de 

senaste 30 åren har immigration och asyl förknippats främst med säkerhetsfrågor. En del av 

anledningen till det är att migranter som porträtteras som ett problem i oroliga tider med ar-

betslöshet och åtstramad ekonomi. Arbetskraftsinvandrare målas upp som ett hot mot den in-

hemska arbetskraften och asylsökande ses som ett hot mot välfärden. På så sätt blir asylgivan-

det ett hot mot nationen (O’Nions 2014:19-20). 

Timothy J Hattons studie visar att frågan om asyl har börjat bli ett problem för många länder i 

väst, vilket i sin tur har lett till ett par olika utmaningar. En av dessa är att asylsökande kon-

fronteras med allt fler hinder de måste övervinna för att kunna åtnjuta någon form av fristad. 

Ett annat problem eller utmaning är den som befolkningen inom det land som en flykting an-

kommer till står inför, som trots förespråkandet av humanitära ideal ändå känner sig hotade av 

det som ter sig vara oönskade migranter med tvivelaktiga påståenden söker skydd. Den tredje 

och största utmaningen är den som stater står inför och handlar om att försöka finna en balans 

mellan att å ena sidan ta det internationella ansvar av ren välvilja, och å andra sidan det hög-

ljuda mediedrev och krav på en hårdare och restriktivare politik (Hatton 2011:1). 

2.2 Svenska studier 
En forskare som vi redan tidigare nämnt är Mikael Spång. Hans forskning har bidragit med en 

historisk överblick av Sveriges invandringspolitik i ett demokratiskt perspektiv. Slutsatserna 
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han drar är att det går att se en tendens av en allt mer restriktiv invandringspolitik, samtidigt 

som respekten och skyddet av mänskliga rättigheter försämrats (Spång 2008:129). Spångs 

studie visar att mellan åren 1990-2006 har möjligheterna att söka asyl i Sverige försämrats. 

Ytterligare går det att notera en procedurmässig demokratisering av politiken i detta område, 

vilket har lett till en högre grad av politisering och ett högre inflytande av riksdagen. Dessa 

två aspekter har utvecklats under samma tid, men huruvida de direkt är kopplade till varandra 

är inte helt säkert. Spång menar att den politiska restriktiviteten även genomsyras av andra 

omständigheter. En trend av en allt mer restriktiv invandringspolitik går att urskilja i de flesta 

rika invandringsstater, vilket påverkas av den inhemska opinionen som riktats mot staters 

”generösa” invandringspolitik. Sverige kan ses som ett fall av detta, eftersom att det under de 

senaste årtiondena har växt fram högerpopulistiska partier (Spång 2008:130-133).  

Christina Johansson, historiker som är verksam vid Linköpings universitet, uttrycker i hennes 

avhandling med en liknande tes. Johansson menar att svensk migrationspolitik har gått mot en 

alltmer restriktiv trend, åtminstone under hennes undersökningsperiod som var mellan åren 

1960-1990. Hon lägger fram tre politiska beslut som stödjer hennes tes om att politiken går i 

en restriktiv riktning; regleringen av arbetskraftsinvandringen från icke-nordiska länder år 

1972, det s k Luciabeslutet om en striktare tolkning av flyktingbegreppet år 1989 och införan-

det av en ”aktiv” återvandringspolitik under 1990-talet (Johansson 2006). 

2.3 Asyl och säkerhet 
Flera studier påvisar att asylsökande kan ses som ett hot mot staters suveränitet och säkerhet. 

En sammankoppling mellan asyl och säkerhet verkar blivit tydligare efter 11 september 2001, 

även om den var påtaglig redan innan dess (Abiri 2003:131). Stater har som viktigt uppgift att 

bistå sina medborgare med viss nivå av skydd och säkerhet, och asylrätten problematiserar 

säkerhetsgivandet. Ett allt större fokus på kontroll av människor vid nationers gränser går pa-

rallellt med att säkerhetsaspekten blir allt viktigare. På så vis blir den egna nationens medbor-

gares säkerhet primär före asylgivandet (Gibney 2004:196-197; Persson 2006:36; Lund 

2009:6) Vidare tolkas det även som om säkerhetsaspekten dominerar migrationsdiskursen. Ett 

av hoten mot Sverige, som kan tyckas vara diffust, tycks vara antalet flyktingar som rör sig 

mot Sverige (Jacobson 2005:24). 

Therese Ölmsäter har gjort en studie om diskursförändringen i svensk migrationspolitiskt 

riksdagsdebatt mellan år 1975-2002. Hon drar slutsatsen att det verkar som om principer om 

mänskliga rättigheter, solidaritet och även den legala och moraliska skyldigheten att skydda 
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människor i behov av hjälp kommer sekundärt. Primärt ställs istället fokus på statlig säkerhet, 

bevarandet av välfärden och den nationella identiteten. Hon menar vidare att den  politiska 

retoriken som används i riksdagsdebatter har varit bidragande till den förskjutning som skett 

över tid (Ölmsäter 2007).   

För att kort summera den tidigare forskningen som vi presenterat skildras ofta asyl och säker-

het som två motståndare inom forskning på detta område. Den trenden går att se både på in-

ternationell och nationell nivå. Den samlade forskning som vi presenterat tyder även på att 

Sverige och även andra stater går mot en mer restriktiv migrationspolitik. Statlig säkerhet och 

suveränitet ter sig vara mer prioriterat än att ge flyktingar asyl i Sverige, enligt flera av de ti-

digare studier som vi presenterat. Vår uppsats bidrar med en dagsaktuell analys kring den 

problematik som den tidigare forskningen diskuterar. Detta sker i en tid då flyktingströmmen 

är den högsta sedan andra världskriget vilket gör att problematiken som beskrivs i den tidigare 

forskningen kan tyckas intensifieras, vilket motiverar vidare undersökningar i ämnet.   
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3. Teori 
I detta avsnitt redogörs den teoretiska diskussionen som uppsatsen utgår ifrån. Det är en dis-

kussion som förts mellan ett flertal forskare under lång tid inom statsvetenskapen och handlar 

om hur människor på flykt skall hanteras, vilka rättigheter de har och vilket ansvar stater har 

(eller bör ha) att säkerställa dessa rättigheter. Den centrala problematiken är den motsättning 

som finns mellan deklarationer om mänskliga rättigheter å ena sidan och staters suveränitet å 

andra sidan (Benhabib 2004:2). Stater ses inom detta perspektiv som de centrala aktörerna 

inom migrationspolitiken då de har rätt att skydda sitt territorium och bestämma vilka som får 

eller inte får ta sig innanför landets gränser (Gammeltoft-Hansen 2011:20,21). Detta tankesätt 

kan tyckas sitta djupt rotat då till och med begreppet ”migration” förutsätter att världen är 

uppbyggd utifrån gränser. Eftersom det lagförslag som analyseras handlar om att kontrollera 

Sveriges gränser och då asylrätten är en mänsklig rättighet blir denna teori användbar för att 

bearbeta och analysera materialet. Under kapitlet om analysverktyg kommer denna motsätt-

ning även konkretiseras genom två idealtyper. De mest centrala aspekterna i vardera idealtyp 

lyfts fram för att kunna belysa vilka idéer om mänskliga rättigheter respektive nationell suve-

ränitet som kommer till uttryck i det analyserade materialet. 

3.1 Mänskliga rättigheter kontra nationell suveränitet 
Den motsättning som beskrevs i stycket ovan innebär att det är upp till varje enskild stat att 

besluta huruvida de vill släppa in flyktingar i landet även om de senare vill bevilja asyl till 

dessa flyktingar eller inte. Medan alla europeiska länder har den juridiska rätten att bevilja 

asyl är ingen stat obligerad att bevilja den. Det kan därför ses som om det är länder som inne-

har asylrätten och inte individer – dessa har enbart möjlighet att ansöka och ta del av den om 

den beviljas (Schuster 2003:1). Detta framkommer tydligt genom en kritisk granskning av 

Genèvekonventionen, eller flyktingkonventionen som den även kallas (Abiri 2003:132), vil-

ken är de främsta internationella konventionen när det gäller flyktingars rättsliga ställning. 

Medan det finns en rad artiklar som är skapade för att skydda grundläggande mänskliga rät-

tigheter i Genèvekonventionen finns det inga artiklar som uttryckligen binder enskilda stater 

att ta emot flyktingar. Det står bland annat att alla har rätt att söka och åtnjuta asyl, men det 

innebär inte att ansökan blir beviljad. Alla har rätt att lämna ett land, även sitt eget, men inte 

ta sig in i vilket annat land de vill. Alla har rätt till en nationalitet, men inte i vilket land de vill 

(Benhabib 2004:10-11; Abiri 2003:132). Länder får inte skicka hem flyktingar ifall de genom 

det riskerar att bli efterföljda, men detta förutsätter att de redan befinner sig innanför landets 

gränser (Gammeltoft-Hansen 2011:15). På detta sätt fortsätter det och det är tydligt att kon-



12 
 

ventionen är tyst angående specifika staters ansvar gentemot flyktingar. Detta är något som 

flertalet författare ställer sig kritiska till, däribland Michael Walzer som menar att stater har 

samma ansvar mot vissa flyktingar som de har gentemot sina egna medborgare (Walzer 

1983:49). 

Rent principiellt finns det en gemensam tanke om att länder har ett särskilt ansvar, ett förplik-

tigande, mot flyktingar (Schuster 2003). Detta har även kommit till uttryck i det globala poli-

tiska ställningstagandet Responsibility to protect (R2P) där FNs medlemsländer skrivit under 

på att ta ett gemensamt ansvar för att skydda de människor som inte kan skyddas av sina 

hemländer. Medan detta fått positivt gehör från många håll menar andra att det är ytterligare 

ett idealistiskt försök till att få länder att ta ansvar som fortfarande saknar konkreta skyldig-

heter från enskilda länder att ge skydd till flyktingar (Hehir 2011:84,85).  

Att de gemensamma internationella överenskommelserna tycks misslyckas i att få stater att ta 

ett större ansvar för flyktingproblematiken blir allt tydligare då den nuvarande händelseut-

vecklingen pekar mot att allt fler länder inför åtgärder för att minska flyktingströmmarna till 

sina egna länder (Schuster 2003) vilket märks inte minst runt om i Europa för tillfället. Mat-

thew J. Gibney menar att detta beror på att stater tenderar att prioritera sina egna medborgare 

före människor utanför statsgränserna (Gibney 2004:197). Det har lett till att det finns ett stort 

och växande gap mellan vad som enligt honom är etiskt idealt för flyktingmottagandet och 

vad de liberala demokratierna faktiskt praktiserar. Trots att det utifrån de internationella över-

enskommelserna ter sig som om ett mer inkluderande synsätt gentemot flyktingar och andra 

invandrare i nöd är etiskt idealt förs en allt mer restriktiv hållning mot dem (Gibney 

2004:196). Denna utveckling kan även tänkas skett då staters ansvar gällande flyktingar ökat. 

Medan det tidigare handlade om att erbjuda säkerhet,  skall stater numera även kunna erbjuda 

fungerande välfärd och skäligt levnadssätt. Dessa ökade krav på vad stater måste erbjuda 

flyktingar har även medfört att staterna fokuserat allt mer på vad flyktingarna kan erbjuda 

dem – genom detta har de utvecklat en distinktion kring vilka flyktingar som lyckas bättre el-

ler sämre i sina nya länder. Gibney menar att detta lett till att människor som uppfattas som 

mer lika lättare tas emot än de människor som uppfattas som främmande (Gibney 2004:81). 

Inflödet av människor som uppfattas som främmande har ökat allt mer de senaste åren då 

flyktingar färdas allt längre för att söka asyl (Abiri 2003:138). Thomas Gammeltoft-Hansen 

menar att det blir allt vanligare att länder inför allt mer rigorösa åtgärder så väl vid som utan-

för landets gränser för att hindra flyktingar från att ta sig in i landet (Gammeltoft-Hansen 
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2011). Samtidigt som det talas väldigt mycket om det gemensamma ansvaret mot flyktingar 

och gemensamma överenskommelser skrivs under för att ta ansvar för flyktingkrisen utför 

stater samtidigt långtgående åtgärder för att aktivt bekämpa att flyktingar kan få möjligheten 

att söka asyl. Detta kan tänkas legitimeras utifrån staternas ståndpunkt då de har svårt att 

kunna skicka hem flyktingar när de väl befinner sig i landet – dels på grund av non-refoule-

ment
1
, dels då det är svårt att kunna identifiera vilken nationalitet flyktingarna ursprungligen 

har i de fallen de saknar identifikationer (Gammeltoft-Hansen 2011:15). 

3.2 Asyl som säkerhetsproblem 
En ytterligare motivering för att stärka gränskontroller på senare år har varit genom att se 

flyktingar som ett hot och därmed porträttera asylfrågan som en fråga om nationell säkerhet.  

Studier om säkerhet och huruvida säkerhetsbegreppet bör omdefinieras för att bli mer omfat-

tande har blivit allt mer populära de senaste decennierna. Sedan slutet på kalla kriget har sä-

kerhet gått från att enbart kopplas till direkta militära hot mot territoriet till att vidgas. Ett 

flertal aktörer har engagerat sig i denna omdefinition av säkerhet och hot som följde efter 

kalla krigets slut. Under 90-talet har säkerhet kopplats samman allt mer med flyktingsström-

ningar. Detta har skett dels från de som hävdar att flyktingar är ett hot mot den nationella sä-

kerheten, dels från de som försöker ’’ta tillbaka’’ säkerhetsbegreppet och lägga tonvikten vid 

att säkerställa flyktingars säkerhet (Abiri 2003:136,137). 

Under 90-talet skedde en förändring som delvis skiftade invandringspolitikens fokus från att 

enbart handla om mänskliga rättigheter till att sammankopplas med säkerhetspolitiken. Synen 

på flyktingar förändrades från att ses som individer till att ses som migrationsströmmar och 

säkerhetshot för länderna i Västeuropa och Sverige (Abiri 2003:131,140). Detta har lett till att 

flyktingströmmar bemöttes som tänkbara säkerhetshot och som illegal invandring vilket 

skulle stoppas. 11 september 2001 markerade dock en markant skillnad. Den 10 september 

2001 kunde personer som varit politiskt aktiva eller medlemmar i olika motståndsrörelser vara 

garanterade asyl om de kunde bevisa att de flytt på grund av förföljelse. Dagen efter var det 

däremot inte en självklarhet längre och istället blev den beskrivna grupp av flyktingar de mest 

ifrågasatta (Abiri 2003:145) En påföljd av 11 september blev att mänskliga rättigheter blev 

underordnat nationell säkerhet i flera områden. Detta har i sin tur lett till att människor inte 

längre kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter eftersom att de ses som ett potentiellt säkerhets-

                                                           
1
 Non-refoulement principen (artikel 33 i Genèvekonventionen) innebär att länder inte får skicka tillbaka någon 

människa till ett land där deras liv och säkerhet är hotat (Abiri 2003:146).  
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hot. Mer specifikt för flykting- och asylpolitiken har det inneburit att flyktingar blivit mer ut-

satta för säkerhetspolitiska prövningar (Abiri 2003: 147,148).  
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4. Metod 
Den metod som använts för att besvara studiens frågeställningar är beskrivande idéanalys med 

idealtyper som analysverktyg. En idéanalys kan i breda drag förstås utifrån dess beteckning 

"det vetenskapliga studiet av politiska budskap" (Beckman 2007:11). Genomförandet av idé-

analysen kan ske på en rad olika sätt och kan ha som mål att beskriva, ta ställning till eller 

förklara de politiska idéer och föreställningar som ligger bakom politiska budskap (Beckman 

2007:9ff). Eftersom asylrelaterade diskussioner i allra högsta grad grundar sig i politiska idéer 

kring mänskliga rättigheter och nationell säkerhet är det en användbar metod för att besvara 

de frågeställningar vi ämnar undersöka. Att beskriva dessa idéer
2
 och vad som kännetecknar 

dessa tankekonstruktioner i relation till asylrätten är studiens primära syfte. Två idealtyper 

kommer användas som analysverktyg för att genomföra en mer systematisk bearbetning, be-

skrivning och kategorisering av materialet (Esaiasson et al. 2012). Studien är av beskrivande 

karaktär, men betyder dock inte att det endast är någon slags deskriptiv redogörelse av debat-

ten och de centrala begreppen som förekommer där som utförs – snarare är den empiriska 

analysen genomgående problematiserande och analytisk. 

4.1 Idealtyper 
Begrepp är ofta mångtydiga och det kan vara svårt att klargöra vad som faktiskt menas med 

ett begrepp utan att sätta det i sin kontext (Bergström & Boréus 2012:178). Det kan vara svårt 

att förstå hur politikerna förhåller sig till asylrätten om det inte sätts i förhållande till något 

annat (Bergström & Boréus 2012:141). Två idealtyper kommer därför att användas som ana-

lysapparater för att tydliggöra idéanalysen (Esaiasson et al. 2012:140) genom att belysa mot-

sättningen mellan mänskliga rättigheter å ena sidan och nationell suveränitet å andra sidan 

(Esaiasson et al. 2012:140). En viktig del i vetenskapen är att återkoppla till och lära sig av ti-

digare forskning (Beckman 2007:23) kommer teorin användas som inspiration för skapandet 

av idealtyperna. Tidigare forskning inom området används för att avgöra vilka aspekter som 

utmärker de olika idealtyperna. Hur de ser ut mer konkret redogörs för mer utförligt under ru-

briken analysverktyg. 

Medan idealtyper används som hjälpmedel för att kunna identifiera särskilda drag och för att 

kunna forma hypoteser (Bergström & Boréus 2012:159) används de enbart som "mall" för att 

ge en bild av det som skall undersökas (Beckman 2005:28). De är ett medel för att sortera 

materialet. Det bör tydliggöras att det alltid är så att materialet måste passa in i någon av ide-

                                                           
2
 Med idéer menas här mer kontinuerliga tankekonstruktioner, snarare än tillfälliga inställningar och attityder 

(Bergström & Boréus 2012:140). 
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altyperna. Det är inte fråga om någon total dikotomi mellan de två idealtyperna - de politiska 

budskapen som framförs i debatten kan stundtals präglas av idéer från båda av idealtyperna 

samtidigt eller av helt andra idéer. 

4.2 Alternativa metoder 
När det gäller alternativa metoder istället för vår valda metod skulle de flesta andra textanaly-

ser kunnat användas för att analysera det material vi har tillhanda. Ingen av dem hade dock 

varit fördelaktig för att besvara våra aktuella frågeställningar, utan fokus hade istället varit på 

andra aspekter. En policyanalys hade exempelvis kunnat gå in på djupet kring den utbredda 

kritik som fanns kring lagförslagets process, med särskild fokus på beredningen vilket ansågs 

vara undermålig och jäktad enligt flera partier samt lagrådet. En diskursanalys hade på ett helt 

annat sätt kunnat beskriva den allmänna migrationsdiskursen inom svensk politik. Det cen-

trala hade då kunnat vara att belysa konkurrerande föreställningar om asyl och de maktför-

hållanden som präglar riksdagspolitikerna när det gäller vem som har inflytande att konstruera 

och upprätthålla en diskurs. Om syftet varit att diskutera identitet och identitetsskapande kring 

migrationspolitik hade en diskursanalys med hjälp av en identitetsteori kunnat problematisera 

idéer om nationell identitet kontra en mer kosmopolitisk identitet. Om syftet vore att analy-

sera vilka argument som användes för och emot lagförslaget samt hur hållbart de var skulle en 

argumentationsanalys varit användbar. Alla dessa metoder hade dock som sagt medfört att 

studien fått en annan riktning. Samtliga studier som föreslagits ovan skulle dock kunna 

genomföras i framtiden och ta hjälp av denna studie. 

4.3 Material 

4.3.1 Primärmaterial 

Det empiriska primärmaterialet består av Regeringens proposition 2015/16:67 och den riks-

dagsdebatt som avhandlade propositionen. Utöver det undersöks även de följdmotioner som 

inlämnades av riksdagsledamöter med anledning av propositionen. Inga videodebatter har an-

vänts. Dels eftersom det blev mer tidssparande, dels eftersom faktorer som kroppsspråk och 

tonläge inte var intressanta för analysen. Urvalet av det material som ligger till grund för 

analysen motiveras utifrån att det var det mest användbara för att besvara studiens frågeställ-

ningar eftersom debatten belyser frågor kring asylrätt i relation till studiens problemformule-

ring (Bryman 2011:350). Lagförslaget är det tydligaste på senare tid som belyser denna pro-

blematik och trots att material hade kunnat användas från andra debatter kring exempelvis till-

fälliga uppehållstillstånd anser vi att det material som används täcker hela den problematik 

uppsatsen kretsar kring. Samtligt material utgår från år 2015 då propositionen samt motio-
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nerna lämnades in och debatten behandlades. Året är intressant på grund av det stora intresset 

i frågan i förhållande till det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under det året. 

Flyktingmottagandet blev ett av de mest omskrivna och debatterade frågorna under år 2015, 

vilket på ett sätt legitimerar en undersökning av denna tidsperiod. 

4.3.2 Sekundärmaterial 

Alla forskningsbidrag som presenteras och refereras till under avsnittet tidigare forskning, och 

även andra avsnitt som tidigare forskningsbidrag som referens, är utvalda utefter relevans till 

vår uppsats. Samma gäller för det vetenskapliga materialet som presenteras under avsnittet te-

ori vilket sedan ligger till grund för våra idealtyper. Något material som utmanar den tidigare 

forskningen i form av att argumentera för att asylpolitiken inte är säkerhetspräglad i Sverige 

finns inte med då det efter våra eftersökningar inte gick att hitta. Det kan tyckas problematiskt 

att så många av författarna ställer sig kritiska till den nationella suveräniteten inom migra-

tionspolitiken och staters allt mer restriktiva politik. Detta är något vi är väl medvetna om, 

men det är svårt att finna annan litteratur som har ett annat förhållningssätt till problematiken 

och vi anser att den litteratur som används är adekvat nog att strukturera upp idealtyperna till 

analysen ändå. 

4.3.3 Avgränsningar 

Det primärmaterial som används utgår enbart från en nationell debatt. Analysen genomförs 

utifrån propositionen, motionerna samt lagrådets yttrande och vi är därmed begränsade till att 

enbart kunna uttala oss om Sveriges asyl- och migrationspolitik och närmare bestämt den pro-

position som undersöks. Primärmaterialet är baserat från år 2015 ämnar vår studie att analy-

sera regeringens proposition och riksdagspartiernas anföranden i riksdagen utifrån vårt teore-

tiska ramverk och våra uttagna idealtyper vilket gör att andra perspektiv utelämnas.  

En övergripande målsättning är, trots att materialet är nationellt, att kunna dra kopplingar till 

den internationella kontexten med hjälp av den tidigare forskning som redogörs för och där-

igenom kunna dra paralleller till den motsättning som beskrivs i teorin. När vi talar om den 

’’internationella kontexten’’ är det främst Europa vi syftar på och vi är medvetna om att stu-

dien kan tyckas ha ett eurocentriskt perspektiv. Vi avser dock inte genom denna avgränsning 

att på något sätt värdera utvecklingen inom EU som viktigare än den som sker i andra delar av 

världen. Vi är medvetna om att vi inte genom denna studie kan uttala oss om flyktingproble-

matiken utanför EU. Däremot är EU-kontexten särskilt intressant för oss i detta fall då det är 

den tydligaste internationella konstellation som Sverige förhåller sig till i sin lagstiftning, sär-

skilt när det gäller politikområden som sträcker sig utanför landets gränser. Satsningen på ett 
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gemensamt europeiskt asylsystem och de ideal kring exempelvis gemensamt ansvar mellan 

EU-länderna gentemot flyktingar ramar även in problematiken väl. 

4.4 Validitet och reliabilitetsproblem 

Att studien kommer att utgå ifrån  offentligt och lättillgängligt empiriskt material samt att ci-

tat med tydliga hänvisningar används i den empiriska analysen förenklar för utomstående att 

replikera undersökningen och exempelvis tillämpa en annan slags teori än den vi ämnar appli-

cera på materialet. Det lämnar även utrymme för alternativa tolkningar. Detta kan tänkas 

stärka studiens externa reliabilitet (Bryman 2011:352). Att materialet består av officiella riks-

dags- och regeringstryck minskar även utrymmet för användandet av omskrivningar och kan 

tyckas öka materialets trovärdighet. 

En mer abstrakt teoretisk diskussion används som sedan konkretiseras in till idealtyperna gör 

att teorin tydligare kan appliceras på det empiriska materialet (Bryman 2011:22). Det gör 

även att analysen blir mer systematisk och kan öka intersubjektiviteten samt den interna vali-

diteten då idealtyperna jämförs med de citat som tas ut för att kunna koppla teori till den em-

piriska analysen (Esaiasson et al. 2012:25; Bryman 2011:352). Som med all kvalitativ forsk-

ning innebär  analyser av forskaren att den vetenskapliga kvalitén i olika anseenden kan tän-

kas försvagas (trots att analysen sker utifrån tidigare teoretiker). De val som görs angående 

vilken metod och teori som används innebär även uteslutandet av många andra perspektiv 

som annars hade lett till en helt annan analys av materialet.   

För att tala om studiens externa validitet, huruvida studiens resultat kan generaliseras (Bry-

man 2011:352) kan studien beskrivas utifrån vad det är ett fall av. Fastän studien vid första 

anblick kan te sig vara svår att applicera på andra områden kan den  användas för jämförande 

studier för att undersöka de liknande lagförslag som skett i andra EU-länder, och som basis 

för diskussioner om nationalstaters roll i EU-samarbetet (eller mer övergripande – i en global 

värld). Fastän studien rent konkret kan ses som ett fall av svensk migrationspolitik kan det ur 

ett mer abstrakt perspektiv ses som ett fall av nationalstatens roll i en global tid, trots att stu-

dien rent inte går in på djupet angående detta. Studien kan därför anses ha relevans inom asyl- 

och migrationsrelaterade frågor men även i andra områden.  

4.4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi anammar som författare ett hermeneutiskt perspektiv och menar att det finns något att säga 

om hur asyl förstås som inte är direkt självklart vid första anblick. Världen kan utifrån detta 

perspektiv inte betraktas objektivt (Alvesson & Sköldberg 2011:191,192) och det kan därför 
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vara viktigt att tydliggöra var vi som författare står i ämnet. Det kan även tyckas öka transpa-

rensen att explicit visa hur författarna förhåller sig till verkligheten och hur kunskap om den 

kan finnas. Vi förespråkar inte själva för fri och obegränsad invandring men står upp för de 

mänskliga rättigheterna och menar att varje människa har rätt till grundläggande mänskliga 

rättigheter, eller som Hanna Arendt kallar det: ”a right to have rights” (Arendt 1951:296ff, ref 

i Benhabib 2004:22). Vi anser därför att alla skall ha möjlighet att på ett lagligt, säkert och 

rättvist sätt göra en asylansökan.  

4.5 Analysverktyg 
I relation till teorin presenteras här de två idealtyper som kommer verka som uppsatsens teo-

retiska analysverktyg för att analysera vårt valda empiriska material. Först presenteras ideal-

typerna, och efterföljs sedan av en kort diskussion om skillnaderna mellan dem. Slutligen pre-

senteras idealtyperna i form av en modell som tydliggör kontrasten mellan dem och hur de 

appliceras i analysen. 

Den motsättning som beskrivits tidigare i uppsatsen belyser två olika sätt att förhålla sig till 

internationella relationer huvudsakliga motsättningen som är av intresse för uppsatsen handlar 

om deklarationer om mänskliga rättigheter kontra nationella suveräna anspråk på att få be-

stämma över deras egna territorium. Mer övergripande kan det ses som om denna motsättning 

faller under två idealtyper där den första ser internationella konventioner som avgörande när 

det gäller hur migrationspolitiken bör formas, medan den andra ser till nationens intresse och 

självbestämmande i första hand. 

4.5.1 Idealtyp 1: Internationella konventioner 

Den första idealtypen har vi enkelt valt att benämna ”Internationella konventioner” och efter-

strävar att gemensamma internationella konventioner alltid efterföljs oavsett vad enskilda na-

tioner anser om det. Dessa bör utifrån denna idealtyp aldrig inskränkas. På så sätt ska säker-

ställandet av den enskilde individens rättigheter alltid vara det primära i denna idealtyp oav-

sett hur stort tryck detta innebär för olika nationer.  

Den första aspekten i denna idealtyp belyser vikten av mänskliga rättigheter. Anledningen till 

att vi väljer att specifikt lyfta mänskliga rättigheter som en aspekt är asylrätten, som är en 

mänsklig rättighet, spelar en primär roll i det lagförslag vi undersöker. Utifrån denna aspekt 

bör de mänskliga rättigheterna alltid respekteras och är inte något som kan förhandlas bort. De 

är därför inte upp till enskilda nationer att försvåra för människor att få utöva sina mänskliga 

rättigheter om att exempelvis få söka asyl i ett land, oavsett hur samhällsskicket är i landet.  
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Som vi tidigare nämnt i teorin är responsibility to protect (R2P) ett gemensamt ställningsta-

gande som de flesta av världens länder ställt sig bakom (Schuster 2003). Principen går ut på 

att alla stater har ett gemensamt ansvar för att förhindra att brott mot mänskligheten sker. 

Detta är denna idealtypens andra aspekt. I relation till uppsatsen belyser denna aspekt staters 

skyldighet att stå upp för och skydda alla individer, även de som finns utanför statens gränser. 

När en nation inte lever upp till de mänskliga rättigheterna bör andra stater agera för att hjälpa 

den befolkningen. På så sätt blir R2P en relevant aspekt i denna idealtyp. 

Den sista aspekten inom idealtypen  Internationella konventioner är solidaritet. Denna aspekt 

syftar till att visa medmänsklighet till samtliga människor och inte enbart den egna befolk-

ningen. I aspekten innefattas även en tanke om att alla bör kunna ta del av välfärden och flyk-

tingar ses som hjälplösa individer i behov av skydd snarare än ett hot. 

4.5.2 Idealtyp 2: Nationella intressen 

I denna idealtyp betonas vikten av att upprätthålla den nationella suveräniteten och därmed 

bibehålla nationens möjlighet att ha bestämmanderätt över angelägenheter inom landet. Me-

dan de som ser universella mänskliga rättigheter som ett ideal vilket alltid bör eftersträvas kan 

denna idealtyp ses som mer realpolitisk där de ideal som eftersträvas bör ske i enlighet med 

det som gynnar nationen. Ideal av olika slag ses alltså visserligen som eftersträvansvärda till 

viss grad,  såvida det inte innebär något hot för den egna befolkningens välfärd och säkerhet. 

Den första aspekten inom denna idealtyp har vi valt att benämna nationell suveränitet. Den 

nationella suveräniteten kan ses som en förutsättning för att kunna handla i enlighet med na-

tionens intresse. Denna aspekt kan även ses som en motsättning mot de internationella kon-

ventioner och samfund som finns vilka strävar efter mer internationell bestämmanderätt.  

Stater har enligt denna aspekt en legitim rätt att bestämma över nationella angelägenheter, 

däribland mängden flyktingar som får komma in i landet för att söka asyl. Flyktingar ses ut-

ifrån denna aspekt som problematiskt för samhället då de kan påverka ekonomin negativt och 

leda till utmaningar för samhällets funktioner. Det bör då vara upp till den enskilda nationen 

att begränsa andelen flyktingar som tar sig in i landet, utan att bli begränsade i detta handlan-

det av internationella konventioner.  

Den andra aspekten handlar om välfärd. Mer bestämt handlar det om att säkerställa den egna 

befolkningens välfärd. Flyktingar får i detta ideal ta del av nationens förmåner i form av väl-

färd i den mån staten kan och vill bevilja asyl till dem. Medan flyktingar historiskt sett i olika 

sammanhang utmålats som ett hot i olika avseenden har just hotet mot välfärden inte givits 
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tillräckligt med uppmärksamhet i tidigare forskning. Vissa studier som vi redogjort för (där-

ibland O'Nions 2014) har bitvis belyst denna aspekt men den har sällan fått huvudfokus.   

Denna aspekt visar sig dock i analysen nedan varit framträdande i debatten då flera av riks-

dagsledamoten ansåg att det största problemet med flyktingströmningen var dess påverkan på 

den svenska välfärden.  

Den tredje och sista aspekten handlar om den nationella säkerheten. Detta innebär att det ab-

solut primära är att säkerställa territoriet från yttre hot. Vad detta hot är mer specifikt varierar 

beroende på omständigheten men det handlar övergripande om att säkerställa medborgarnas 

och samhällets säkerhet. Att hjälpa flyktingar och säkerställa alla människors välmående och 

säkerhet sker därmed enbart så länge det inte innebär ett hot för de egna medborgarna. 

Figur 1. Idealtyper 

Idealtyper Internationella konventio-

ner 

Nationella intressen 

Aspekter Mänskliga rättigheter Nationell suveränitet 

 Solidaritet Välfärd 

 R2P Nationell säkerhet 
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5. Empirisk analys 
Nedan ges en överblick för hur riksdagspartierna i debatten, så väl som genom propositio-

nerna och motionerna, förhöll sig till motsättningen mellan mänskliga rättigheter och nationell 

suveränitet kring införandet av tillfälliga ID-kontroller. Eftersom regeringen lämnade en 

gemensam proposition redogörs Socialdemokraterna och Miljöpartiet för som en samlad ka-

tegori. De andra partierna redogörs för enskilt. Den empiriska analysen ämnar därigenom med 

hjälp av idealtyperna måla upp en tydlig bild av hur asylrätten förstås av de olika partierna. 

Att strukturera analysen på detta sätt är gynnsamt för att lättare kunna relatera partierna till 

idealtyperna. Då varje partis ideologi kan tänkas påverka hur de förhåller sig till asylrätten 

underlättar detta upplägg för framtida studiers möjlighet att fördjupa sig i ett eller några av 

partierna genom en ideologianalys. 

5.1 Propositionen 
Socialdemokraterna var i regeringsställning tillsammans med Miljöpartiet och var de som stod 

bakom propositionen. Medan samtliga av de andra riksdagspartierna lämnade in en enskild 

motion lämnade regeringen utifrån vanlig ordning in en gemensam proposition. Därför analy-

seras nedan det som sades i propositionen, innan de två riksdagspartiernas uttalanden i debat-

ten tas upp. 

Regeringen har gjort bedömningen att den aktuella situationen ur ett brett 

perspektiv innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. 

(Proposition 2015/16:67: 7)          

Det är utifrån denna formulering propositionen motiverades. Med bakgrund i den dåvarande 

samhällssituationen var migrationsströmmarna tvungna att minska på något sätt och kontroll 

över vilka som tog sig in i landet ansågs behövas stärkas (Proposition 2015/16:67:  9). Precis 

som den tidigare forskningen påvisat användes den inre säkerheten som motivation för att in-

föra en mer restriktiv flyktingpolitik (Abiri 2003). Det handlade dock utifrån propositionen 

inte om att framställa själva migranterna som ett hot utifrån deras främmande bakgrund, som 

O’Nions menar att högerpartier vanligtvis använder som argument (O’Nions 2014:19–20), 

utan snarare den press det flyktingarna satte på samhället och förutsättningen för ett värdigt 

mottagande. Hotet mot säkerheten motiverades följande:  

Migrationsströmmarna medför akuta utmaningar med avseende på samhäl-

lets funktionalitet, vilken är en del av Sveriges säkerhet. (Proposition 

2015/16:67: 8).                   
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Det var därför med bakgrund i kommunernas överbelastning inom vård, skola, socialtjänst 

och möjlighet till boende regeringen menade att detta lagförslag behövdes. Detta kan kopplas 

till det ökade ansvar stater fått från att tidigare enbart behöva bidra med säkerhet till att nu-

mera erbjuda flyktingarna mer långsiktigt omhändertagande och ökade levnadsstandard (Gib-

ney 2004). När det gäller lagens inverkan på asylrätten förhöll sig regeringen till det på föl-

jande vis: 

Vad gäller asylrätten kan det konstateras att EU:s flyktingpolitik bygger på 

tanken att en asylsökande ska kunna söka asyl i det första säkra land som 

den asylsökande anländer till. Förslagen i propositionen strider således inte 

mot asylrätten. (Proposition 2015/16:67:  9-10). 

 

5.2 Socialdemokraterna (S) 
Vår inställning är att vi ska göra så mycket vi kan för att hjälpa människor i 

nöd, men att det också finns en gräns för hur mycket vi klarar av. Vi har 

gjort mer än något annat EU-land och mer än vad vi någonsin tidigare gjort. 

Det är jag väldigt stolt över (Debatt om förslag 2015/16 anf. 71). 

Morgan Johansson visade genom detta citat tydligt den motsättning som finns mellan de två 

idealtyperna och den (Gibney 2004) allt mer utbredda differensen mellan vad som är etiskt 

idealt och faktiska politiska åtgärder inom flyktingpolitiken. Socialdemokraterna var måna om 

att framhäva Sverige som det generösa och solidariska land de framställts som internationellt 

och historiskt (Abiri 2000). De pratade även om det särskilda ansvaret som finns gentemot 

flyktingar (Hehir 2011:84,85) och tryckte på att de (för tillfället) nått gränsen för flykting-

mottagandet. Trots att solidarisk och human flyktingpolitik ansågs vara ett ideal att stå upp för 

(Anf. 52) ansågs det inte finnas möjlighet till ett värdigt mottagande för flyktingarna (Anf. 44) 

då mängden flyktingar som kommit till Sverige medfört ett krisläge för samhällsfunktionerna 

(Anf. 14).  

Även om de menade att de principiellt värnar om mänskliga rättigheter och ansåg att Sverige 

gjort sitt ur en solidaritetsaspekt tryckte Socialdemokraterna mycket på det som faller under 

idealtypen Internationella konventioner. Att det internationella regelverket är uppbyggt ur ett 

statssystem där stater är de centrala aktörerna (Gammeltoft-Hansen 2011) och där varje en-

skild stat har bestämmanderätt när det gäller vilka som släpps in respektive beviljas asyl 

(Schuster 2003) är tydligt utifrån följande utdrag:  

Det EU-rättsliga regelverket tillåter också att nödvändiga åtgärder vidtas för 

att upprätthålla lag och ordning eller för att skydda nationell säkerhet. (De-

batt om förslag 2015/16:24 anf.14) 
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Det kan därmed te sig som om upprätthållandet av lag och ordning samt den nationella säker-

heten kommer i första hand enligt Socialdemokraterna. Asylrätten kan utifrån detta perspektiv 

därmed ses som något stater beviljar flyktingar när det passar statens intressen, vilket kan 

tyckas bekräfta att nationell säkerhet tenderar att överordnas mänskliga rättigheter (Abiri 

2003:147,148). Trots att Sverige visserligen, efter Tyskland, tagit emot flest flyktingar under 

den nuvarande flyktingkrisen vittnar ovanstående citat om det faktum att internationella kon-

ventioner och åtaganden som R2P fortfarande saknar konkreta skyldigheter på specifika län-

der att ta emot flyktingar (Hehir 2011:84,85).  

5.3 Miljöpartiet (MP) 
Miljöpartiet var inte särskilt tongivande i denna debatt. De hade enbart ett fåtal uttalanden och 

delade i princip Socialdemokraternas syn på frågan. Medan de rent principiellt stod fast vid att 

asylrätten är viktig att stå upp för menade de att landet var för hårt pressat för att fortsätta med 

den flyktingpolitik som bedrevs. Mats Pertoft menade följande: 

Miljöpartiet kommer alltid att stå upp för en öppen och human flyktingpoli-

tik. Men det finns en verklighet som jag hör när jag lyssnar på kommunerna 

och som jag ser när jag tar del av MSB:s redovisning av läget (Debatt om 

förslag 2015/16:24 anf. 27). 

Mycket av partiets anföranden tydde på en differens mellan de mänskliga rättigheterna som 

ideal vilka är viktiga att eftersträva och realpolitiska åtgärder förankrade i samhällssituationen 

som ibland måste prioriteras för att långsiktigt nå upp till idealen om en öppen och solidarisk 

flyktingpolitik:  

Det är viktigt att vi vidtar de åtgärder som nu föreslås för att vi i framtiden 

ska kunna värna om asylrätten, bygga ut den och återvända till ett mer öppet 

samhälle (Debatt om förslag 2015/16:24 anf. 27). 

Utifrån idealtypen Nationella intressen kan citatet kopplas till aspekterna nationell säkerhet 

och nationell suveränitet då dessa hamnar i första hand. Det är en tydlig motsättning mot 

Vänsterpartiet som strikt motsätter sig att asylrätten över huvud taget kan förhandlas eller 

”stängas av eller sättas på” (Debatt om förslag 2015/16:24 anf. 80). Det kan tyckas som om 

det enligt Miljöpartiet, likt Socialdemokraterna, är nationens intressen och landets befolkning 

som kommer i första hand och att det är tanken om generositet som legat till grund för den 

relativt öppna flyktingpolitik Sverige förde under början på flyktingkrisen. Både Spång och 

Hatton talar om den negativa inhemska opinionen (Spång 2008:130-133; Hatton 2011) och 

Hatton belyser särskilt det mediedrev som sker mot staters generösa flyktingpolitik (Hatton 
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2011:1). Med tanke på att många var kritiska till flyktingpolitiken under hösten 2015 kan 

detta förklara Miljöpartiets ståndpunkt i frågan.  

Flera gånger framhävde Miljöpartiet i sina anföranden deras frustration angående bristen på 

ett gemensamt ansvar runt om i Europa för att ställa upp och hjälpa flyktingar, exempelvis i 

följande anförande: 

Jag hoppas att vi kan se ett Europa som gemensamt tar ansvar för den flyk-

tingkris som finns (Debatt om förslag 2015/16:24 anf. 27). 

Just ordet ”hoppas” är intressant i detta sammanhang utifrån den diskussion många av fors-

karna fört kring möjligheten att göra stater direkt ansvariga för att lösa flyktingproblem. Det 

visar att miljöpartiet är medvetna om att det utifrån det nuvarande regelverket inte finns någon 

direkt möjlighet att införa sanktioner gentemot de länder som inte tar emot flyktingar (Hehir 

2011) och att det enda de kan göra är att vädja EU-länderna om att ta emot fler. 

5.4 Vänsterpartiet (V) 
Vänsterpartiet var de som tydligast motsatte sig propositionen. De yrkade i sin följdmotion på 

avslag, vilket också var deras förslagspunkt som sedan avslogs. De menade att lagförslaget 

skulle försvåra för människor att kunna ta sig till den svenska gränsen för att söka asyl. Detta 

innebar enligt Vänsterpartiet att asylrätten, som för dem är en icke-förhandlingsbar mänsklig 

rättighet, urholkas (Motion 2015/16:3283). Torbjörn Björlund utryckte det i debatten på föl-

jande vis:  

Det mesta handlar om asylrätten. För vänsterpartiet är asylrätten inte för-

handlingsbar. Vi har skrivit på en konvention, Genèvekonventionen, om att 

vi ska uppfylla detta. Men med det här förslaget kommer vi inte kunna göra 

det – asylrätten sätts ur spel (debatt om förslag 2015/16:24 anf. 11).  

Vänsterpartiet ansåg att lagförslaget skulle innebära att människor på flykt tvingas ta till allt 

mer drastiska åtgärder för att kunna söka asyl och att det bör finnas fler lagliga vägar in i Eu-

ropa och inte färre. Även om lagförslaget enligt regeringen och lagrådet inte direkt strider mot 

asylrätten och de internationella konventionerna menar Vänsterpartiet att lagen om ID-kon-

troller kan leda till en dominoeffekt där fler länder runt om i Europa inför liknande åtgärder 

(Motion 2015/16:3283), en trend som Gammeltoft-Hansen noterade bland europeiska länder 

(Gammeltoft-Hansen 2011). De är även starkt kritiska till att transportörer som inte genomför 

passkontroller riskerar grova böter om de inte stoppar människor utan ID-handlingar. Väns-

terpartiets beskrivning av asylrätten som inte förhandlingsbar stämmer bra överrens med ide-
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altypen Internationella konventioner och särskilt aspekten kring mänskliga rättigheter, som 

just ser asylrätten som en absolut rättighet. 

När det gäller partiets förhållning till de båda idealtyperna är det tydligt att Vänsterpartiet i 

denna debatt tryckte mycket på de mänskliga rättigheterna och utgick från flyktingarnas per-

spektiv, och därmed skulle kunna kategoriseras till idealtypen i Internationella konventioner. 

Medan regeringspartierna menade att en ökad flyktingmottagning skulle innebära risk för liv 

och hälsa (Proposition 2015/16:67:  8) för flyktingarna som kommer till Sverige beskrev 

Vänsterpartiet det liv flyktingarna flydde ifrån och frågade då vad som hände med oron för liv 

och hälsa om asylrätten underminerades (Debatt omförslag 2015/16:24 anf. 80).  

Det är också vår moraliska skyldighet att som medmänniskor erbjuda skydd 

åt dem som är på flykt. (Motion 2015/16:3283).  

Paralleller kan här dras till kampen om att omdefiniera säkerhetsbegreppet som Abiri menar 

pågick under 90-talet (Abiri 2000) då Vänsterpartiet försöker att lägga fokus på flyktingarnas 

säkerhet. Deras uttalanden kan även relateras till Walzers tanke om särskilda förpliktelser 

(Walzer 1983). En annan koppling kan göras till Gibneys förklaring om att det inte längre 

bara handlar om att erbjuda asylsökande skydd, utan även en fungerande välfärd och levnads-

ätt (Gibney 2004:81). Medan flera andra partier generellt menade att asylsökandet behövde 

avta i Sverige för att det längre inte gick att erbjuda ett värdigt mottagande, kan det tolkas 

som om Vänsterpartiet istället menar att så länge skydd kan erbjudas till de människor som 

flyr, skall det också göras. Detta kan i sin tur ses som om Vänsterpartiets argumentation mot-

sätter sig både Gibneys och flera av de andra partiernas inställning till att ett värdigt asylmot-

tagande med en viss levnadsstandard måste kunna garanteras (Gibney 2004). 

5.5 Sverigedemokraterna (SD) 
Sverigedemokraterna röstade för förslaget men ansåg att förslaget var långt ifrån tillräckligt 

för att minska flyktingmottagningen till en acceptabel mängd. Medan de är måna om att bibe-

hålla den passunion som finns med de nordiska länderna och generellt sätt är positiva till in-

omeuropeisk rörlighet vill de starkt begränsa möjligheten för flyktingar att söka asyl och öka 

Sveriges befogenheter att neka asylansökningar. De inkluderade en rad tilläggsyrkanden i sin 

motion för att införa fler, mer rigorösa åtgärder, för att stoppa den enligt dem totalt urartade 

flyktingpolitiken (Motion 2015/16:3284). Tilläggen kan sammanfattas av följande utdrag: 

Utlänningslagen ändras så att asylsökande som reser till Sverige från ett an-

gränsande säkert land, i vilket de inte riskerar att förföljas, eller sådan situa-

tion som innebär alternativt skyddsbehov, ska anses ha lämnat in en uppen-
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bart ogrundad asylansökan. Därmed kommer dessa personer att avvisas med 

omedelbar verkan. Möjligheten att överklaga sådana beslut bör också slopas. 

Detta kan dessutom göras utan att tumma på asylrätten då Flyktingkonven-

tionen inte berör restriktioner i rörligheten mellan säkra länder. Enligt 

UNHCR finns heller ingen rätt för sökande att välja asylland. 

Sverigedemokraterna vill även utöka möjligheterna för att stoppa flyktingar från att ta sig till 

landet på andra sätt och införa gränskontroller även utanför landets gränser för att på så sätt 

skydda territoriet: 

För att beivra smuggling över havet […] vill vi stärka Kustbevakningen och 

undersöka möjligheten att använda drönare för att se till att man inte börjar 

transportera folk i personbåtar över Sundet (Debatt om förslag 2015/16:24 

anf. 5). 

Den flyktingpolitik som pågick under tiden förslaget debatterades menade Sverigedemokra-

terna ledde till en urholkning av välfärden där ”svenskar” inte fick den vård de behövde på 

grund av att invandrarna prioriterades istället och där samhällets mest svaga grupper påverka-

des negativt av det Sverigedemokraterna beskrev som massinvandring (Motion 

2015/16:3284). Detta stämmer överens med idealtypen Nationella intressen och välfärd väl då 

idealtypen menar att välfärden måste prioriteras för den inhemska befolkningen. 

Om Vänsterpartiet kan ses som ett typexempel till ett parti som starkt sympatiserar med de 

idéer som kännetecknar idealtypen Internationella konventioner kan Sverigedemokraterna ses 

som dess motsats i sammanhanget. Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid Sveriges suverä-

nitet när det gäller flyktingfrågan och ser flyktingar som ett hot i alla avseenden. Mångkultu-

ralismen ses som problematisk, de asylsökande ses som ett hot mot välfärden och Sverigede-

mokraterna vill se en väldigt mycket mer restriktiv flyktingpolitik med noll asylinvandring – 

alla dessa kännetecken stämmer överens med det O’Nions och Spång diskuterar kring partier 

på den yttersta högern (O’Nions 2014; Spång 2008:130-133). Tydliga paralleller kan dras från 

förslaget om att införa drönare och stärka kustbevakningens befogenheter till Gammeltoft-

Hansens diskussion om åtgärder som införs utanför landets gränser för att inte bara minska 

utan aktivt bekämpa flyktingars möjlighet att söka asyl (Gammeltoft-Hansen 2011:15). Att 

lagen tekniskt sett inte strider mot asylrätten utifrån de internationella konventionerna är nå-

got Sverigedemokraterna är tydliga med att uttrycka. Det tycks som om dessa konventioner, 

inklusive asylrätten, dock mest ses som ett hinder landet tyvärr måste förhålla sig till. Dessa 

idéer kommer förutom i motionen även till uttryck under debatten då de menade att de ville ha 

noll asylinvandring (Debatt om förslag 2015/16:24 anf. 72). Deras förhållningssätt till den 

gemensamma europeiska målsättningen om att hjälpa människor i nöd går även att samman-
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fatta med följande utdrag, vilket kan kopplas till idealtypen Nationella intressen och särskilt 

aspekten om den nationella suveräniteten: 

Med plakatvänliga ord om solidaritet och asylrätt vill man alltså 

hindra regeringen från att kunna vidta åtgärder för att skydda vårt 

samhälle från en total samhällskollaps (debatt om förslag 2015/16:24 

anf. 85).  

5.6 Moderaterna (M) 

Moderaterna var genom Beatrice Ask första parti uppe i talarstolen när propositionen skulle 

debatteras den 17 december 2015. Ask inledde med följande ord: 

Sedan flera år är Sverige i särklass det land inom EU som har tagit emot flest 

asylsökande ställt mot hur många invånare Sverige har. Det här, och framför 

allt den utveckling vi har sett de senaste månaderna, innebär stora utma-

ningar för myndigheter, civilsamhälle och vår ekonomi (Debatt om förslag 

2015/16:24 anf. 4). 

Beatrice Ask och Moderaterna debatterar för att regeringens förslag är ett steg i rätt riktning, 

men är villiga att ta ytterligare steg för att få kontroll på situationen som Sverige hamnat i. 

Ask argumenterar för att regeringens åtgärder är otillräckliga och vill exempelvis att Sverige 

tillfälligt ska kunna direktavvisa asylsökande som kommer från ett annat säkert EU-land 

(Ibid). I den följdmotion Moderaterna inlämnade föreslog Moderaterna att anta regeringens 

proposition med vissa tilläggsyrkanden. Deras tilläggsyrkanden var att regeringen bör vidta 

åtgärder för att minimera de negativa effekterna för resenärerna som kommer att påverkas av 

förslaget, att Polismyndigheten ges bättre förutsättningar att ta sig an ID-kontrollerna och att 

regeringen efter ett halvår bör återkomma till riksdagen för att redovisa vilka resultat lagen 

har haft. Alla tilläggsyrkanden avslogs i voteringen (Motion 2015/16:3286). 

Citatet av Beatrice Ask kan kopplas till det som framgår av den tidigare forskning som pre-

senterats i tidigare avsnitt. Moderaterna ville vidta åtgärder eftersom de menade att flykting-

situationen hade en direkt negativ påverkan på den svenska ekonomin (Debatt om förslag 

2015/16:24 anf. 4). Detta påminner om det Helen O’Nions argumenterar för i sin forskning. 

O’Nions menar att flyktingar tenderar att porträtteras som ett problem när en stats ekonomi är 

påfrestad (O’Nions 2014:20). Aspekten om nationens intresse, där den ekonomiska faktorn 

inkluderas, utgår från tanken att asylmottagandet är ogynnsamt för ekonomin. 

Med koppling till de ord av Beatrice Ask som citerats ovanför kan en dra parallellen till ide-

altypen Nationella intressen och närmare aspekten kring välfärd. Ask argumenterar för att det 
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stora antalet asylsökande som kommit till Sverige har bidragit till stora utmaningar. Modera-

terna argumenterar för att det råder brist på bostäder och skolplatser, samt att sjukvården och 

socialtjänsten utsätts för stora påfrestningar (Motion 2015/16:3286). Detta stämmer väl över-

ens med idealtypen eftersom aspekten välfärd går ut på att staten måste vidta åtgärder för att 

inte urholka den gemensamma välfärden. Anders Hansson styrker den aspekten ytterligare i 

sitt senare anförande i debatten: 

Vi måste återta denna kontroll i Sverige i syfte att undvika en systemkollaps 

för vår välfärd (Debatt om förslag 2015/16:24 anf. 78). 

O’Nions menar, som tidigare redogjorts, att migranter hamnar i kläm när en mer restriktiv 

politik förs ute i många stater (O’Nions 2014:20). Moderaternas retorik kan även återkopplas 

till Abiris diskussion om att mänskliga rättigheter är skrivna utifrån ett statssystem, där det 

främst handlar om att skydda sina medborgare och då flyktingarna hamnar i andra hand (Abiri 

2003:132). Mikael Spång, som summerat den svenska invandringspolitiken över tid ur ett 

demokratiskt perspektiv, menar även han att det går se tendenser av en allt mer restriktiv po-

litik (Spång 2008:129). Det går att urskilja i moderaternas sätt att argumentera genom riks-

dagsledamoten Jessica Rosencrantz i följande citat: 

Flyktingfrågan kommer även fortsättningsvis att behöva adresseras med fler 

och kraftfulla åtgärder (Debatt om förslag 2015/16:24 anf. 82). 

Dessa ord från Rosencrantz kan tolkas som om hon förespråkar en allt mer restriktiv politik 

inom detta område och snarare ser att det bör tillkomma ytterligare åtgärder av liknande sort 

som regeringens förslag. Johanssons beskrivning av att det finns en trend där Sverige vidtar 

allt mer restrikta åtgärder (Johansson 2006), vilket tidigare förklarats i avsnittet som behand-

lar tidigare forskning, går att jämföra med Rosencrantz ståndpunkt. En annan parallell som 

går att dra är till Liza Schuster och hennes ståndpunkt om att länder innehar makten att bevilja 

flyktingar asyl, och därmed äger den reella asylrätten (Schuster 2003:1). Att flyktingfrågan 

kommer behöva adresseras med kraftfulla åtgärder kan förstås som att staten verkligen bör ta 

saken i egna händer. I detta tycks det sig som om Moderaterna har en syn där den nationella 

politiken skall bestämma vilken möjlighet flyktingarna har för att kunna söka och få asyl.  

Några argument eller förslag som skulle kunna sammankopplas med idealtypen Internatio-

nella konventioner framhävs inte av de moderata politikerna i debatten och förekommer inte 

heller i följdmotionen.  
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5.7 Centerpartiet (C) 

Herr talman! Vi har tre skäl till vårt avslagsyrkande. Det första är asylrätten. 

Det andra är ekonomin och företagandet. Det tredje är den utomordentligt 

bristfälliga demokratiska processen i hanteringen av detta ärende (Debatt om 

förslag 2015/16:24 anf. 83). 

På detta vis inledde Anders Åkesson från Centerpartiet sitt inlägg från talarstolen när debatten 

hölls. Detta citat summerar vad Centerpartiet hade för hållning till propositionen. Centerparti-

ets följdmotion med anledning av propositionen hade bara ett förslagsyrkande – att avslå pro-

positionen i sin helhet, vilket sedan avslogs i voteringen (Motion 2015/16:3282). Anders 

Åkesson utvecklar i sitt anförande i debatten att alla de ledamöter som värnar om asylrätten, 

företagsamhet, ekonomin och stabila ramverk för demokratin bör likt han och Centerpartiet 

yrka avslag på propositionen (Debatt om förslag 2015/16 anf. 83). Generellt kritiserade Cen-

terpartiet beredningen bakom propositionen och menade att den var alldeles för kort och brist-

fällig. På sikt skulle denna slags lagprocess vara skadligt för demokratin (Debatt om förslag 

2015/16:24 anf. 10, 79, 83). 

Centerpartiet gjorde flera tydliga ställningstaganden i debatten och i följdmotionen. Ett av 

dem var att tydligt konstatera att regeringens proposition föreslog en lag som kommer att på-

verka asylrätten negativt. Det framgår av citatet från Anders Åkesson, och det framgår även 

följdmotionen. I motionen, som är skriven av Johan Hedin, Anders Åkesson och Johanna 

Jönsson, ägnas en stor del av texten att diskutera asylrätten. Motionärerna utvecklar ett reso-

nemang där de menar att ett krav på identitetshandlingar på flera olika färdmedel från andra 

länder vore en långtgående inskränkning av asylrätten. De menar vidare att lagen riskerar att 

efterföljas av andra länder. I sin tur skulle det potentiellt kunna leda till att flyktingar får det 

svårare att söka asyl och att vägarna in till Europa blir både svårare och farligare (Motion 

2015/16:3282). Detta kan ses som om asylrätten enligt Centerpartiet är en icke-förhandlings-

bar rättighet flyktingarna måste kunna åberopa och att statlig involvering för att försvåra möj-

ligheten att söka asyl är negativt. Centerpartiet uttrycker med dessa ord ett visst ansvar för de 

flyktingar som direkt drabbas av lagen, även om de befinner sig utanför statens gränser. Detta 

går att koppla till Michael Walzer och hans argument om att stater har samma ansvar för vissa 

flyktingar som inför sin egen befolkning (Walzer 1983:49). Det ter sig även som om Center-

partiets argumentation om att allt fler länder riskerar att följa Sveriges exempel i att införa ID-

kontroller, ligger i linje med Gammeltoft-Hansens beskrivning om just denna utveckling där 
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fler och fler länder inför åtgärder för att hindra flyktingar från att ta sig innanför nationens 

gränser (Gammeltoft-Hansen 2011). 

Med bakgrund av hela den asylrättsaspekt som Centerpartiet hade i sina debattinlägg och i 

följdmotionen, tycks det som om de lägger mest tonvikt i idealtypen Internationella konven-

tioner och appellerar mycket på tanken om att asylrätten aldrig bör komma i andra hand.  

Vad är solidariteten i att låta bli att hjälpa människor med hänvisning till att 

andra inte gör det? (Debatt om förslag 2015/16:24 anf. 21). 

Johan Hedin tar upp solidaritetsaspekten som även är en av aspekterna i idealtypen Interna-

tionella konventioner, i sitt anförande i talarstolen. Även detta går att dra likartade kopplingar 

till det som i tidigare stycket behandlade Walzers ansvarsargument. Hedin ifrågasätter vart 

solidariteten ligger i att inte hjälpa och ta ansvar för människor som inte tillhör den egna be-

folkningen. Hedin ståndpunkt står därmed som en motpart till flera av de tidigare forsknings-

bidrag som vi presenterat, däribland Matthew Gibney, som menar att en nations befolknings 

säkerhet tenderar att gå före asylgivandet (Gibney 2004:196,197). 

Regeringens förslag skadar transportinfrastrukturen, ekonomin och företa-

gandet (Motion 2015/16:3282). 

 

Som en motpart till Moderaternas ståndpunkt om att asylinvandringen varit väldigt kostsam 

och skadlig för ekonomin, bidrar Centerpartiet med en annan syn. De menar att regeringens 

förslag kommer att bli skadligt för ekonomin, även om de visar medvetenhet för vilka utma-

ningar som Sverige står inför (Ibid).  

Argument som direkt stämmer överrens med idealtypen Nationella intressen och dess aspek-

ter framkom inte tydligt av Centerpartiet, som agerade opposition till regeringens politik.  

5.8 Liberalerna (L) 
 

Vi har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla asylrätten. Men nuvarande 

migrationsströmmar utgör, som har nämnts, en påtaglig ansträngning för 

flera av våra samhällsfunktioner, som skola, socialtjänst och hälso- och 

sjukvård (Debatt om förslag 2015/16:24 anf. 12). 

Roger Haddad var den riksdagsledamot som hade flest anföranden i debatten och var också en 

av de ledamöterna som skrev under Liberalernas följdmotion. Citatet ovan är från Haddads 

inledningsanförande och summerar Liberalernas ståndpunkt. Liberalerna yrkade för att anta 
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propositionen, men hade även tre tilläggsyrkanden. Det första tilläggsyrkandet handlade om 

att det skulle räcka för vuxna vårdnadshavare att ha giltiga ID-handlingar när de har med sig 

sina minderåriga barn och ska söka asyl i Sverige. Det andra tilläggsyrkandet syftade till att 

regeringen skulle tydliggöra hur sanktionssystemet som var en del av propositionen skulle ut-

föras. Det tredje och sista tilläggsyrkandet menade att de samhälls- och företagsekonomiska 

effekterna med anledning av propositionen noggrant bör följas upp. Liberalernas alla tilläggs-

yrkanden avslogs i voteringen (Motion 2015/16:3287).  

Vi som värnar ett solidariskt mottagande måste ta ansvar för de människor 

som har kommit till Sverige men också garantera att övriga samhällsfunktio-

ner fungerar (Debatt om förslag 2015/16:24 anf. 12). 

Både detta och det tidigare presenterade citatet från Roger Haddad berör många aspekter som 

är värda att analysera. Båda citaten har en sak gemensamt vilket är att båda appellerar på väl-

färden. Det första citatet menar att välfärden fått utstå ett hårt tryck med anledning av det 

stora antalet asylsökande som kommit till Sverige. Likheter kan dras till Therese Ölmsäters 

och Helene O’Nions slutsats om att statlig säkerhet och välfärd prioriteras före skyldigheten 

att skydda människor i nöd (Ölmsäter 2007;O’Nions 2014:19-20). Det andra citatet kan tolkas 

som om ett ansvarsfullt och solidariskt mottagande kompletteras när välfärden fungerar och 

kan åtnjutas av alla. Gibney kan återigen återkopplas till eftersom han konstaterar att det inte 

längre enbart handlar om att erbjuda asylsökande säkerhet, utan också ett fungerande väl-

färdssystem och en bättre levnadsstandard (Gibney 2004).  

Som EU-land har Sverige tillsammans med andra EU-länder ett ansvar att 

upprätthålla asylrätten, och det är tydligt att fler EU-länder måste ta sitt an-

svar (Motion 2015/16:3287). 

Trots att Liberalerna valde att ge regeringen handlingsutrymme i vad som uppfattats som en 

krissituation argumenterade de för vikten av att upprätthålla asylrätten. I följdmotionen fram-

går det att Liberalerna betonade vikten att fler EU-länder måste ta sitt ansvar i asylmottagan-

det eftersom fördelningen ansågs ha varit för ojämn. På kort sikt behövdes åtgärder som fick 

fler människor att söka asyl i andra EU-länder, för att på så sätt upprätthålla det gemensamma 

ansvaret gällande asylrätten (Ibid). Det tycks utifrån Liberalernas retorik därmed som om det i 

slutändan är staterna som bestämmer huruvida asylrätten skall månas om. I och med att de bi-

föll lagförslaget kan det ses som om Liberalerna ser det som om även Sverige kan försvåra 

möjligheten att söka asyl eftersom i princip alla de andra EU-länderna för en än mer restriktiv 

flyktingpolitik än Sverige. 
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I parallell till idealtyperna blir Liberalerna aningen diffusa att rama in. Liberalerna betonade 

vikten av asylrätten flertalet gånger i både debattanföranden och i följdmotionen, men menar 

samtidigt att utmaningarna är för stora för att inte vidta åtgärder som försvårar möjligheterna 

att söka asyl i Sverige för att sänka antalet asylsökande. Idealtypen Internationella konventio-

ner har som tidigare förklarats en syn på mänskliga rättigheter som absoluta rättigheter och att 

de alltid ska tas i första hand. Idealtypen Nationella intressen sätter istället nationen och den 

egna befolkningen i första hand. Liberalernas ställningstagande i debatten kan därför ses som 

en kamp mellan idealpolitik och realpolitik. Utav vad som kan läsas i följdmotionen och de-

batten, framstår det som om Liberalerna värnar asylrätten. Men när de verkliga omständighe-

terna är annorlunda tvingas politiker ta beslut som på ett eller annat sätt bestrider deras egna 

åsikter. Det går att relatera till Hattons diskussion om att det finns en internationell välvilja, 

men att det finns ett kritiskt mediedrev inifrån (Hatton 2011:1). Liberalerna skulle kunna ses 

som ett fall av detta. Den motsättning mellan mänskliga rättigheter och nationell suveränitet 

som Benhabib belyser i teorin blir väldigt synlig i Liberalernas argumentation. Trots att Libe-

ralerna även påpekar att lagförslaget som propositionen föreslår kommer att bli ekonomiskt 

ogynnsam (Motion 2015/16:3287) satte sig Liberalerna i slutändan i samma båt som regeringen, 

vilket också märks i de likheter som finns i deras argument.  

5.9 Kristdemokraterna (KD) 

 

Den rådande situationen är nu mycket ansträngd och särskilda åtgärder be-

höver vidtas för att upprätthålla ordning och säkerhet. De nyligen införda 

tillfälliga gränskontrollerna är exempel på sådana särskilda åtgärder (Motion 

2015/16:3288).  

Kristdemokraterna ställde sig positiva till själva grundfrågan, vilket var att regeringen bör ha 

möjligheter att införa ID-kontroller vid allvarig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet. Detta framgår även av citatet ovan. Däremot har de ett par tilläggsyrkan-

den och riktar kritik mot flera aspekter av detaljerna i propositionen, exempelvis bristande be-

redning och lagens giltighetstid. Kristdemokraterna presenterade fem ytterligare förslags-

punkter. Den första handlade om att införa en tidsbegränsning på en månad åt gången för ID-

kontroller. Den andra handlade om att förtydliga att barn som reser tillsammans med föräldrar 

undantas från kravet om ID-handlingar. Den tredje begärde en tydligare definition av vad 

”allvarlig fara” innebär. Den fjärde berörde lagens giltighetstid och menade att lagen bör gälla 

i sex månader. Den femte och sista tydliggjorde att det verkligen är ID-kontroller som ska 
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genomföras och inte visumkontroll. Kristdemokraterna fick avslag på alla sina fem förslags-

punkter (Motion 2015/16:3288). 

Herr talman! Flera talare i denna debatt har pekat på att det stora antal män-

niskor som sökt och söker asyl i Sverige har inneburit och innebär en stor 

utmaning för hela vårt samhälle. Men den migrationskris som vi står mitt i 

och ser konsekvenserna av är alltid i första hand en kris för de människor 

som är på flykt (Debatt om förslag 2015:16:24 anf. 13). 

Andreas Carlson använde sig flitigt av talarstolen under debatten. Sitt första anförande inledde 

han enligt citatet ovan. Hans inledningsargument gick att tolkas som att den primära krisen 

kanske inte det svenska samhället står inför, utan snarare de människor som flyr. Detta ställ-

ningstagande blir intressant att koppla utifrån den huvudsakliga motsättning som teorin be-

handlade gällande mänskliga rättigheter och nationell suveränitet. Det ter sig som om Andreas 

Carlson med det ställningstagandet slår ett slag för att det i första hand är människorna på 

flykt som står inför en kris och att det är deras säkerhet som är hotat, vilket Abiri menar fått 

allt mindre fokus på senare tid när flyktingar diskuteras i relation till säkerhet (Abiri 

2003:138,139). Detta skulle kunna kopplas till aspekten mänskliga rättigheter inom idealtypen 

Internationella konventioner då de till skillnad mot de andra partierna som röstade för lagför-

slaget även lade stor vikt vid flyktingarnas säkerhet. Trots detta tydliga ställningstagande 

valde Kristdemokraterna att ge regeringen utrymme att rösta igenom lagen, vilket i slutändan 

blir likt det både Helen O’Nions och Mikael Spång argumenterat för. Trots att de principiellt 

värnade om flyktingar och mänskliga rättigheter hamnar dessa i andra hand i förmån för en 

restriktivare politik som ämnar gynna ekonomin och säkerheten (O’Nions 2014:19–20; Spång 

2008:129). Det kan utifrån detta ses som om KD prioriterar de värden som finns inom ideal-

typen Nationella intressen i denna debatt. 

Andreas Carlson utvecklar dock sitt resonemang och utvecklar sin inställning till frågan med 

följande citat: 

Men när vi nu hör från exempelvis Inspektionen för vård och omsorg, Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap, polisen och Migrationsverket hur 

hårt ansträngd situationen är måste det självklara konstateras: Sverige klarar 

inte av att ensamt bära hela ansvaret (Debatt om förslag 2015:16:24 anf. 13). 

Carlson hänvisar likt många andra riksdagsledamöter till de utmaningarna som välfärden har i 

samband med det stora antal människor som sökt asyl i Sverige. Detta stämmer överrens med 

det ideal som beskrivits i idealtypen Nationella intressen och aspekten välfärd, som menar att 
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en mer restriktiv politik bör bedrivas för att inte riskera urholka välfärden. Kristdemokraterna 

använder sig av argument som går att kopplas till båda idealtyperna, men i slutändan påvisar 

deras grundhållning att de förespråkar nationella intressen före internationella konventioner 

som ideal. Asylrätten kan vidare förstås utifrån denna grundhållning – medan det är en princip 

som är eftersträvansvärd kan det ses som om Kristdemokraterna anser att den går att tumma 

på om det sätter allt för mycket press på nationen. Kristdemokraterna tycker likt många av de 

andra partierna på att det är upp till de andra EU-länderna att se till att asylrätten upprätthålls 

internationellt, samtidigt som de menar att Sverige har gjort sin del för tillfället. 
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6. Resultat och slutdiskussion 
 Hur kommer idéer om mänskliga rättigheter respektive nationell suveränitet till ut-

tryck i debatten om införandet av tillfälliga ID-kontroller vid Sveriges gränser? 

Det är utifrån den gjorda analysen tydligt att den motsättning Benhabib talar om, mellan 

mänskliga rättigheter och nationell suveränitet är påtaglig i debatten. De flesta partierna som 

stödjer lagförslaget lägger stor vikt på de aspekter som är relaterade till idealtypen om natio-

nell suveränitet. Det är dock intressant att säkerhetsaspekten, som mycket av den tidigare 

forskningen menar kopplats samman allt mer med flyktingfrågan, inte får riktigt så stort ut-

rymme i debatten. Det hot mot säkerhet som talas om handlar inte särskilt mycket om mång-

kulturalism eller något slags ökat terrorhot. Enbart Sverigedemokraterna framställer hotet i 

dessa termer, vilket O’Nions menar är vanligt bland partier på den yttre högerkanten. Det hot 

som istället fokuseras mest på i debatten är just hotet mot nationens välfärd och samhälls-

funktionerna, vilket O’Nions även påpekar (O’Nions 2014). De flesta partierna, förutom 

Vänsterpartierna, betonar även att Sverige måste kunna ge flyktingarna ett värdigt mottagande 

vilket kan kopplas till det ökade ansvar länderna har fått för flyktingarna (Gibney 2004:81). 

En tendens som kan tyckas framstå i denna motsättning är att de som är för förslaget ser 

mänskliga rättigheter som ett ideal vilket principiellt är eftersträvansvärt så länge det inte kol-

liderar allt för mycket med det nationella intresset. När allt för mycket press sätts på national-

staten anses mänskliga rättigheter enligt de flesta partierna komma i andra hand. Asylrätten 

kan utifrån denna retorik därför ses som en rätt som kan åberopas av flyktingar och vilken är 

viktig att upprätthålla så länge det passar staten. Att makten över hur asylrätten praktiseras 

ligger i statens händer (Schuster 2003) är även tydligt då det talas om solidaritet och genero-

sitet som en grund för flyktingmottagandet i debatten.  

Bland dem som motsätter sig förslaget kan det tyckas som om idealet om mänskliga rättighe-

ter alltid måste få prioritet, särskilt i krislägen. Utifrån Vänsterpartiets retorik kan det även 

tolkas som om det i krislägen är bättre att ge skydd, hur bristfälligt det än är, så länge flyk-

tingarna får någon slags fristad från det land de flyr från. Samtidigt kan en inte låta bli att 

undra hur Vänsterpartiet hade agerat om de varit i regeringsställning tillsammans med Social-

demokraterna och Miljöpartiet. I denna debatt hade de ingen möjlighet att få igenom sin poli-

tik och det kan därför tyckas vara lätt att diskutera i termer av ideal utan att behöva ansvara 

inför riksdagen och det svenska folket med en reell politik.  
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Utifrån det Gammeltoft-Hansen diskuterar om tendensen att stärka nationens gränser och 

skydda territoriet, kan det konstateras att detta lagförslag är en del i den riktningen. Däremot 

ter det sig som om Sverigedemokraterna är det enda partiet som ställer sig positiva till att in-

föra externa gränskontroller. Samtidigt som flera av partierna menade att det krävdes mer åt-

gärder för att komma till bukt med flyktingpolitiken kunde en tydlig skiljelinje urskiljas mel-

lan Sverigedemokraterna och de andra riksdagspartierna i detta avseende.  

 Hur kan riksdagspartiernas förhållningssätt till asylrätten förstås utifrån denna motsätt-

ning? 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett antal olika tolkningar kring hur asyl-

rätten bör förhållas till bland riksdagspartierna. Vänsterpartiet och Centern tycks utifrån den 

analyserade debatten se asylrätten som en absolut mänsklig rättighet som inte får kränkas oav-

sett situationen i landet. Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokra-

terna ser asylrätten som principiellt viktig att eftersträva men att det krävs ett gemensamt eu-

ropeiskt ansvar för att upprätthålla den och lägger samtidigt mer tonvikt vid principen om för-

sta säkra land. Att lagen gör det svårare för människor att söka asyl i Sverige behöver enligt 

dessa partier alltså inte vara problematiskt så länge de kan söka asyl i något annat land. Sveri-

gedemokraterna utmärker sig då det ter sig som om de snarare ser asylrätten som något de 

måste förhålla sig till och de betonar flera gånger att asylsökande enligt internationella kon-

ventioner inte har rätt att söka asyl i vilket land de vill och att Sverige bör sträva efter noll 

asylinvandring. 

Att välfärdsaspekten fick sådant stort fokus är det största bidraget denna studie haft till forsk-

ningen. Trots att det är en aspekt som inte fått allt för mycket uppmärksamhet i tidigare stu-

dier var den i denna debatt en avgörande faktor. Hotet det talades om när det gällde flyktingar 

handlade inte alls om den samhällsfara de innebär i form av terrorism eller annat vilket en 

kunnat tro utan snarare deras effekt för samhällets funktioner och välfärden. Detta är något 

framtida nationella samt internationella studier bör rikta in sig på för att undersöka huruvida 

det är något unikt för denna debatt eller en generell utveckling i migrationsdebatten. 

6.1 Avslutande reflektioner 
Den teoretiska utgångspunkt som används och de idealtyper som utvecklats för att genomföra 

analysen kan tänkas påverka vilka tolkningar som görs av materialet och även vilka slutsatser 

som presenterats. Samtidigt som vi strävat efter att kontinuerligt utgå från idealtyperna för att 

genomföra en systematisk analys är samtliga utdrag i grund och botten subjektivt utvalda. 
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Den teoretiska och metodologisk utgångspunkten är ett val vi som författare gjort påverkar 

studiens karaktär. Om annan litteratur hade använts, annat perspektiv anammats eller en an-

nan metod använts hade självklart resultatet blivit annorlunda. De idealtyper vi använder oss 

av är visserligen baserade på tidigare studiers uppbyggnad av idealtyper och aspekterna är 

framtagna utifrån den teoretiska diskussionen, men det leder ändock till att det kan finnas en 

hel del invändningar till det vi diskuterar så väl som det vi kommit fram till. Vi har haft detta i 

åtanke under arbetet och försökt vara så transparenta angående vad vi gjort och varför vi gjort 

det. De citat vi använt och det faktum att materialet är så lättillgängligt gör det dock enkelt för 

möjliga kritiker att själva leta upp materialet eller tolka citaten på ett annorlunda sätt.  
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