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BULLETPOINTS

Migration kan ha både positiva och negativa konsekvenser – både för migran- 

ten eller flyktingen själv, för ursprungslandet och för mottagarlandet. En fram-

gångsrik integration är avgörande för att de positiva effekterna av migrationen 

ska väga över. Förutsättningarna för en effektiv integration påverkas av såväl 

migrantens utbildningsnivå och andra individuella förutsättningar som det mot- 

tagande samhällets förmåga och förutsättningar att erbjuda bra bostäder, utbild- 

ning, arbete samt möjligheter att delta i samhällslivet i övrigt. Detta har brustit  

i såväl Sverige som andra EU-länder. Resultatet har blivit en stark segregation,  

med trångboddhet, hög arbetslöshet, demokratiskt utanförskap och (helt för- 

ståeliga) svårigheter för många nyanlända elever att klara kunskapskraven i 

skolan. Detta har både orsakats av och förvärrats av borgerlig bostads-, skol- 

och arbetsmarknadspolitik.

Ofrivillig migration är i grund och botten alltid ett problem. Den enda lång-

siktigt hållbara lösningen på ofrivillig migration är att komma till rätta med 

orsakerna till att människor tvingas lämna sina hemländer. 

Bland de som söker asyl i Sverige och övriga EU finns både människor med 

verkliga skyddsbehov och mer socioekonomiskt motiverade migranter. Det 

skapar påfrestningar på mottagarländernas mottagningssystem. 

Många av de flyktingar och migranter som har kommit till Sverige och övriga 

EU-länder har bidragit till en positiv samhällsutveckling. 

Samtidigt finns det flera problem med dagens svenska och europeiska asylsys-

tem och en del av den invandring som Sverige och övriga EU-länder har mött: 

I) En central del av asylrätten – principen om första asylland – frångås mycket  

ofta av de som söker asyl i Sverige. 

II) Att stora grupper människor får bosätta sig i ett land under flera månader 

och år innan de får besked om de får stanna skapar problem kopplade till 

att många motsätter sig avvisning för den som saknar skyddsbehov. Det 

innebär i praktiken att asylrätten är satt ur spel. 



III) Sverige och andra EU-länder säger sig stå upp för asylrätten, men vidtar 

omfattande åtgärder för att hindra människor från att nyttja den. Det är 

inte långsiktigt hållbart. Det har bidragit till att det är mycket svårt för 

många att få återförenas med sina familjemedlemmar, försörjningskrav 

med mera. 
 

IV) Den skärpta gränskontrollen och andra åtgärder för att hålla asylsökande  

borta från unionen har gjort att många anlitar skrupelfria människo- 

smugglare, som utan respekt för människors liv och hälsa utnyttjar dessa 

redan utsatta flyktingar och migranter. Att resan till EU-länderna är så dyr, 

krävande och farlig har gjort att många kvinnor, äldre, barnfamiljer och 

fattiga inte har samma möjligheter att få sina skyddsbehov tillgodosedda.

Hur många människor som söker sig till ett land spelar roll. Sverige tog under  

2010-talet emot över en halv miljon asylsökande. Ungefär hälften av dem, drygt  

230 000, beviljades uppehållstillstånd. Nu behöver Sverige fokusera på integra- 

tionen av alla de som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden, klarat skolan 

eller som på andra sätt drabbas av segregationen. Men det är också orimligt att 

inte ha några begränsningar för hur många människor från andra länder som 

kan komma till ett land. 

Svensk och europeisk asyl- och migrationspolitik behöver präglas av kontroll och 

ordning och reda – men också av internationell solidaritet och ansvarstagande.  

Därför behöver migrationspolitiken vara integrationsstyrd: omfattningen av 

migrationen till Sverige och övriga EU-länder behöver bygga på realistiska 

bedömningar av förutsättningarna för en framgångsrik integration. 

I rapporten föreslås därför ett antal principer, satsningar och ett förändrat 

asylsystem: 

I Utgå från och bejaka en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU.
 

II En ny Marshallplan för att förebygga ofrivillig migration. EU och Sverige 

behöver kraftigt öka biståndet och stärka en ännu mer aktiv utrikespolitik.

III Ökat stöd till länder som gränsar till konflikthärdar och UNHCR för för-

bättrat skydd i närområdet. De länder som tar störst ansvar för världens 

flyktingar behöver kraftigt ökat stöd. Villkoren för alla de som befinner 

sig i UNHCR:s och andras flyktingläger behöver förbättras kraftigt: vård, 

utbildning och livsmedel – men också sysselsättning. 

IV Ett förnyat asylsystem. 

a) Ingen rätt att söka asyl i EU-länder utanför unionens gränser. Däremot 

ökade möjligheter för UNHCR att hjälpa såväl krigsflyktingar i flykting-

läger att vidarebosättas i EU-länder, som regimkritiker och andra som 

ska ha rätt till konventionsflyktingstatus.



b) EU-kommissionen tar fram tre listor över länder som skyddssökande 

kommer ifrån: 

1) Säkra länder. Snabbförfarande utifrån presumtionen att en person 

från de länderna saknar skyddsskäl.

2) Prövningsbara länder. I dessa prövas i första hand konventionsskäl. 

3) Länder i krig med massflyktsituation. Snabbförfarande utifrån pre-

sumtionen att samtliga sökande därifrån har skyddsbehov, men att 

det ska tillgodoses i grannländer till ursprungslandet.

c) Kollektiva beslut. Öka medlemsstaternas möjlighet att vid prövning av 

asylansökningar basera dessa på kollektiva beslutsinriktningar.

d) En utvidgad återtagande- och vidarebosättningsmekanism. EU tecknar 

nya återtagande- och vidarebosättningsavtal med grannländer till 

länder i krig. Asylsökande som kommer från krigsdrabbade länder i 

massflyktsituationer och söker asyl inne i EU förs över till det land i 

grannområdet som personen kommer ifrån (enligt principen om första 

asylland). I gengäld tar det aktuella EU-landet emot en annan skydds-

behövande krigsflykting från det landet. Syftet är att minska incita-

menten för asylsökande att på egen hand söka asyl inne i EU-länderna 

– samt att inte ytterligare öka bördan för grannländerna i närområdet.
 

e) Kraftigt ökat mottagande av antalet kvotflyktingar. Utöver mekanismen  

ovan ökar Sverige och övriga EU-länder kraftigt sitt åtagande inom 

ramen för kvotsystemet. Sverige skulle exempelvis kunna fördubbla 

antalet kvotflyktingar från 5 000 till 10 000 per år. 

f) EU-länderna åtar sig att vidta åtgärder för att stärka integrationen i  

sina länder, och att delta i en både global och inomeuropeisk ansvars- 

fördelning. 

g) Ett migrationspolitiskt råd inrättas i medlemsstaterna för att inom  

en rad olika samhällsområden löpande göra bedömningar av förut-

sättningar att ta emot och integrera skyddsbehövande och andra. 

Förebilder i Sverige är Finanspolitiska rådet och Klimatpolitiska rådet.
 

h) Inget definitivt tak, men ett inriktningsmål, sätts för antalet skydds-

behövande och anhöriga som tas emot i medlemsstaterna. Målet sätts 

utifrån det migrationspolitiska rådets bedömningar. Om antalet som  

söker sig till ett EU-land ser ut att överstiga inriktningsmålet bör åt- 

gärder kunna vidtas för att minska antalet som tas emot.

i) Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara grund när skyddsbehovet bedöms 

vara kortare än två år. Om skyddsbehovet bedöms vara längre än så 

bör permanent uppehållstillstånd kunna beviljas.

j) Rätt till familjeåterförening ska medges för den som har fått permanent  

uppehållstillstånd, men inte för den som har fått tillfälligt uppehålls-

tillstånd.



k) Åtgärder för att snabba på handläggningen och verkställa avvisnings-

beslut bör vidtas. 

l) Nej till amnestier, spårbyten och specialregler för gymnasiestuderande 

eller andra personer som har fått avslag på sin asylansökan och bedöms 

sakna skyddsbehov. 

m) Underlätta för de som beviljas permanent uppehållstillstånd att komma 

in i det svenska samhället. Dels genom kraftfulla insatser på arbets-

marknaden och i skolan. Dels genom ökade möjligheter till familjeåter-

förening för den som får permanent uppehållstillstånd. 

Breda lösningar. En ny, långsiktigt hållbar, asyl- och migrationspolitik behöver 

kunna hålla över tiden. I Sverige innebär det ett behov av så bred parlamentarisk 

bas som möjligt. 
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FÖRORD

Står vi inför en ny folkvandringstid? Globaliseringens ökade möjligheter och 

kontakter gör att människor över hela världen söker sig över nationsgränser. 

I hopp om ett bättre liv. I akut behov av skydd. Eller av kärlek. Som med all 

mänsklig verksamhet finns det både möjligheter och problem kopplade till den 

ökade migrationen. Och som i de flesta politikområden behöver regler och 

system anpassas till vad som krävs för att skapa ordning och reda, hållbarhet, 

men också rättvisa och solidaritet på migrationsområdet.

 

Den svenska arbetarrörelsen ska stå för en human och reglerad migrations- 

politik. Så låter det och så har det låtit länge. Vi är ett parti som försvarar inter- 

nationell solidaritet och samarbete. Samtidigt innebär välfärdssamhället inte 

bara rättigheter utan också skyldigheter för de som bor här. Vår samhällsmodell  

förutsätter också avgränsningar för vem som har rätt att ta del av välfärden 

och vem som inte har det. Ordning och reda i migrationspolitiken fordrar att 

rörligheten regleras.

 

I detta ligger en balansgång, spänningar. Och under vissa perioder har balans-

gången varit svårare än annars. När flyktingantalet i slutet av 80-talet passerade  

20 000 om året, en hög nivå på den tiden, beslutade regeringen om en kraftig åt- 

stramning. I mitten av 90-talet var det åter dags. Och i färskt minne har vi den 

kraftiga omläggningen 2015. Det är inget märkligt med att politiken justeras 

och korrigeras. Möjligen finns det skäl fundera på kraften i omsvängningarna, 

men i grunden är det rimligen självklart att politiken måste anpassas efter 

förändringar i verkligheten.

 

Det är inte heller märkligt att Socialdemokraternas grundhållning innehåller  

inbyggda spänningar och kanske till och med motsägelser. Det gäller för många  

ståndpunkter inom många områden. Vi vill att alla ska ha tillgång till bästa tänk- 

bara välfärd, men är samtidigt väl medvetna om de ekonomiska realiteterna. 

För att parti och en rörelse som vill ta ansvar för helheten krävs alltid ett pro-

blematiserande.
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Det märkliga är, menar jag, att detta problematiserande inte har gällt migra-

tions- och integrationspolitiken. Den debatt som har funnits har varit oerhört 

polariserad. Nästan allt ifrågasättande har avvisats med samma och svepande 

argument.

 

För detta har inte minst jag själv ett ansvar. I min iver att försvara en human 

politik har jag bidragit till en polariserad debatt och det är dubbelt olyckligt. 

För det första finns det sällan några enkla svar på komplicerade frågor. Det 

bästa ligger ofta i nyanserna, och därför är det viktigt ta till vara konstruktiv 

kritik. Dessutom är det aldrig klokt att bunta ihop kritiker och invändningar 

som har väldigt lite gemensamt. När jag i början av 2000-talet såg dåvarande 

Folkpartiets språkkrav som ett sätt att fiska i grumligt vatten, då bidrog jag 

inte bara till en olycklig polarisering, jag gjorde det även svårare att på sikt 

försvara en positiv syn på invandring.

 

Det bästa sättet att försvara en ståndpunkt är alltid att lyssna på och formulera 

svar på de klokaste invändningarna.

Med den här skriften vill vi bidra till en fördjupad diskussion om migrations- 

och integrationspolitiken. Vi gör det utifrån arbetarrörelsens grundläggande 

värderingar om synen på alla människors lika värde och gränslös solidaritet, 

och försöker samtidigt göra avvägningar mellan de målkonflikter som uppen-

barligen finns. Vi lämnar synpunkter och förslag utifrån dagens verklighet, 

men vår ambition är framför allt att bidra till en konstruktiv och nyanserad 

diskussion om politikområdets svåra avvägningar.

 

Kort sagt, vi vill bidra till att vi inom arbetarrörelsen tar oss an denna i vår tid 

så viktiga fråga på samma resonerande sätt som vi tagit oss an andra samhälls- 

frågor. Detta är inte en slutpunkt för diskussionen om en framtida asyl- och 

migrationspolitik, utan ett startskott för en spännande och viktig diskussion 

utifrån hållbara utgångspunkter.

 

 

Norrköping den 20 maj 2020

Lars Stjernkvist
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INLEDNING
 

Få politikområden är så sprängfyllda av mål- och intressekonflikter som mig-

rationspolitiken. Dess direkta koppling till utrikes-, säkerhets- och den inter-

nationella utvecklingspolitiken i ena änden, och välfärds-, arbetsmarknads- 

och integrationspolitiken i den andra änden, gör frågorna än mer komplexa.

  

Det är också få politikområden som väcker så starka känslor och så starkt 

engagemang som migrationspolitiken. Orsakerna till det är många – och skiljer 

sig från person till person. För många handlar det om internationell solidaritet 

och en vilja att stå för ett så öppet och välkomnande samhälle som möjligt. För 

andra handlar det om liv och död. För ytterligare andra präglas perspektiven av  

egna eller andras direkta erfarenheter – goda såväl som dåliga – av migrationens  

effekter. För många är det en fråga om principer. Andra bygger sin syn på för-

domar och rädsla.

  

Få vill ha en i det närmaste fri invandring till Sverige. Samtidigt är det få som 

vill stänga gränserna helt och tvinga utlandsfödda svenskar att återvända till 

sina ursprungsländer. De flesta inser vikten av en reglerad invandring som både 

svarar upp mot krav på internationell solidaritet och möjligheter för familje-

medlemmar att få återförenas – och ordning och reda, kontroll och att anpassa 

antalet som kommer till Sverige till förutsättningarna att ta emot och integrera  

dem i det svenska samhället. De flesta är vare sig rasister eller blåögda idealister 

– men lägger betoningen på olika dimensioner av migrationen.

  

Däremot finns det ofta en intressekonflikt mellan att i varje enskilt fall agera  

på det mest humana sättet för just den individen – och att upprätthålla en 

reglerad invandring. Det finns ingen anledning att skämmas över det starka 

solidariska engagemang som många enskilda och frivilliggrupper uppvisade 

under 2014 och 2015, då mycket stora antal människor sökte sig till Sverige för 

att söka asyl. Vi såg då hur många genom civilsamhället engagerade sig för 

människor i utsatt situation. Solidariteten med människor i nöd var stor bland 

det svenska folket. 
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Samtidigt är det inte heller rimligt att enbart utgå från vad som i varje enskilt 

fall vore bäst för den enskilde. Vad som är hållbart för ett samhälle också lång- 

siktigt behöver vara styrande för den politiska inriktningen. Det är även viktigt  

att väljarna känner att frågor som de uppfattar som angelägna också ligger inom  

ramen för det demokratiska verkningsfältet. Annars växer principiella invänd- 

ningar mot en ordning där många uppfattar att vissa frågor inte får vare sig 

diskuteras eller ändras. Migration är rent principiellt en politisk fråga som andra.  

Ofrivillig migration är ett ofta stort problem – både för individen och samhället.  

För en samhällskritisk rörelse som arbetarrörelsen är det därför naturligt att 

sträva efter politisk kontroll över hur sådana frågor och problem ska hanteras.

Utgångspunkten för en analys behöver bygga på en ärlig bild av sakläget: 

 Fler människor än någonsin i modern tid är på flykt i världen: 80 miljoner. 

Det motsvarar drygt 1 procent av världens befolkning. 40 procent av dessa 

är barn. De flesta kommer från endast fem länder: Syrien, Afghanistan, 

Venezuela (dock i första hand av ekonomiska skäl), Sydsudan samt  

Myanmar.1 

 Utvecklingsländer – oftast grannländer till ursprungslandet – tar emot de 

flesta människor som tvingas fly sitt eget land. 85 procent av alla flyktingar 

söker sig till grannländer, inte till länder längre bort. Dessa ofta fattiga 

grannländer får inte tillräckligt stöd från den rika delen av världen för det 

ansvar de tar för dessa flyktingar. 

 Samtidigt skapar de stora klyftorna i världen sociala och ekonomiska 

drivkrafter för människor att söka sig från fattiga till rika länder. Om det 

hade varit lättare att ta sig till och få asyl eller annat uppehållstillstånd 

i rikare länder längre bort, så hade många fler skyddssökande gjort det. 

Men också omvänt: om det hade funnits mer fred, trygghet, demokrati 

och framtidshopp i hemlandet, så hade fler stannat kvar där.

Den här rapporten pekar på att dagens asylsystem leder till ett antal komplexa 

och mångtydiga – men allvarliga – problem:

 Blandade migrationsflöden. Bland de som söker sig till EU-länderna och 

andra rika länder finns både skyddsbehövande och ekonomiska migranter. 

Eftersom asyldörren ofta är den enda dörren som åtminstone på pappret 

är öppen, så har det lett till att även ekonomiska migranter söker asyl. Det 

belastar asylsystemet, och drabbar till syvende och sist inte minst verkligt 

skyddsbehövande, som får vänta längre på sina besked.

 Det är både principiellt och praktiskt helt orimligt att inte ha några begräns- 

ningar för hur många människor som kan söka sig till ett land för att söka 

asyl och uppehållstillstånd.

 En central del av asylrätten – principen om första asylland – frångås mycket  

ofta av de som söker asyl i Sverige.

1 https://svenska.yle.fi/artikel/2020/06/18/unhcr-nastan-80-miljoner-manniskor-ar-pa-flykt-har-vi-natt-en-

tid-da-vi-inte
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 Det är också orimligt att stora grupper människor ska bosätta sig i ett land 

under flera månader och år innan de får besked om de får stanna. Asylrätten  

är de facto satt ur spel. Sverige och andra EU-länder säger sig stå upp för 

asylrätten, men vidtar omfattande åtgärder för att hindra människor från 

att nyttja den.

 I stället för att ärligt erkänna mål- och intressekonflikterna har många 

EU-länder utformat en politik som i praktiken innebär att man gör det så 

oattraktivt som möjligt att söka sig till våra länder. Det handlar om allt 

ifrån begränsningar i rätten att få återförenas med sina familjemedlemmar 

till att uppehållstillstånden alltid enbart är tillfälliga, att man inte omfattas  

av de sociala trygghetssystemen på samma sätt, försörjningskrav med mera. 

 En central del av asylrätten – principen om första asylland – frångås mycket  

ofta av de som söker asyl i Sverige.

 De som trots allt lyckas ta sig till Sverige eller andra EU-länder behöver 

nästan alltid nyttja skrupelfria människosmugglare som utan betänklig- 

het riskerar utsatta människors liv och pressar dem på stora summor pengar. 

Att vägen till asyl har blivit både farlig och kostsam skapar en stor orätt-

visa, där relativt välbemedlade unga män ofta har bättre förutsättningar 

att ta sig till Sverige eller andra EU-länder än kvinnor, äldre, barnfamiljer, 

människor med funktionsnedsättning och fattigare människor. 

 Hur många människor som kommer till ett land spelar roll. Sverige tog 

under 2010-talet emot över 250 000 skyddsbehövande. Under de mest 

intensiva åren – 2014–2016 – tog Sverige emot betydligt fler skyddsbehö-

vande per capita än andra EU-länder. Invandring kan – med rätt förutsätt-

ningar och i lagom omfattning – ha en starkt positiv effekt på samhälls- 

ekonomin i mottagarlandet. Men beroende på utbildningsnivån bland de 

som kommer, läget på bostads- och arbetsmarknaderna i mottagarländerna, 

skolans förutsättningar samt omfattningen på invandringen kan mycket 

stor invandring till ett land skapa problem inom framför allt tre områden:

a) Förstärkt bostadssegregation och trångboddhet. Många som kommer 

till Sverige bosätter sig tack vare EBO i redan starkt segregerade orter. 

Det bidrar till att förstärka bostadssegregationen i Sverige. En borgerlig 

bostadspolitik i många kommuner har skapat vitt skilda förutsättningar 

– och vilja – att ta emot många nyanlända. Det skapar en ökad bostads- 

segregation både mellan kommuner och mellan bostadsområden i samma 

kommun. På grund av bostadsbrist och ekonomisk utsatthet blir många 

dessutom trångbodda.

b) Svårigheter för skolan att ge alla elever en bra och likvärdig utbildning. 

När stora grupper barn och ungdomar kommer till Sverige i skolåldern 

blir det ofta en påfrestning på de skolor som får ta emot störst antal ny-

anlända. Det skapar konkreta svårigheter att ge eleverna i dessa skolor 

en tillräckligt bra utbildning, och ger elever i olika skolor skilda förut-

sättningar att klara av skolan. Att vissa ungdomar kommer till Sverige 

först i högstadie- eller gymnasieåldern skapar också kraftigt skilda 
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förutsättningar att få en utbildning som leder till jobb och delaktighet i 

samhället. 

c) Arbetslöshet och utanförskap. Redan före den kraftigt ökade arbetslös- 

heten i samband med pandemin var den stora klyftan på svensk arbets- 

marknad mellan utlandsfödda och infödda svenskar. Arbetslösheten 

bland utlandsfödda har under flera år varit betydligt större än bland  

infödda svenskar. Det beror på en kombination av bristande relevanta 

språk- och yrkeskunskaper, diskriminering och bristande nätverk.  

Till det kan i vissa fall komma sociala eller kulturella normer som gör  

att acceptansen för eller förväntningarna på att kvinnor förvärvsarbetar 

är låga eller negativa. 

d) Fokus på integration. Ett land som Sverige, som under 2010-talet tog 

emot ett mycket stort antal skyddssökande och skyddsbehövande samt 

deras anhöriga, behöver under de närmaste åren ha primärt fokus på 

att se till att alla dessa människor kommer in i det svenska samhället 

ordentligt. Samtidigt behöver ökat fokus läggas på att öka byggandet av 

fler hyresrätter i fler kommuner, att stärka skolans kapacitet att ge alla 

elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet, och att se till att målet 

om full sysselsättning kan nås genom att klyftan mellan utlands- och 

infödda svenskar på arbetsmarknaden försvinner. I den mån kraftigt 

ökad migration till Sverige skulle försvåra dessa ansträngningar, så 

behöver invandringen till landet hållas nere på lägre nivåer än tidigare. 

För att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att hantera migrationen 

krävs att ordning och reda upprätthålls. Det är just dessa avvägningar som gör  

asyl- och migrationspolitiken så svår. Men lösningen är inte att förneka att dessa 

mål- och intressekonflikter finns, utan att ärligt redovisa dem och sedan väga 

av olika intressen utifrån ens grundläggande värderingar. 

 

Huvuddelen av denna rapport skrevs före coronakrisen. Det är rimligt att  

regeringen och riksdagspartierna i detta läge lägger huvudfokus på att hantera  

denna allvarliga hälsosituation och ekonomiska kris. Samtidigt är det inte orim- 

ligt att hålla det demokratiska samtalet levande – också i de svåra frågorna. 

Coronakrisen har givetvis påverkat förutsättningar för asyl, migration och inte- 

gration. Stängda gränser av smittskyddsskäl påverkar möjligheterna för mig-

ranter att ta sig över gränser. Samtidigt blottlägger krisen det stora beroende som  

vissa branscher (till exempel jord- och skogsbruken) har av att okvalificerad  

arbetskraft kommer till Sverige från andra länder, trots att det finns många 

– och allt fler – arbetslösa här i Sverige. Arbetslösheten och den ekonomiska 

krisen borde minska behovet av någon arbetskraftsinvandring till LO-yrken. 

Och i ett läge då kommunerna kommer att få en mycket ansträngd ekonomisk 

situation är sannolikheten liten att det kommer att finnas ett starkt folkligt 

stöd för att Sverige ska ta emot några större antal skyddsökande. 
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Migrationsutmaningarna är både historiskt och i framtiden stora och allvarliga  

nog – inte minst för de som tvingas lämna sina hemländer. Därför förtjänar de  

att lyftas – trots att vi är inne i en kris av en helt annan karaktär. Det kanske till 

och med är så att de långsiktiga och principiella perspektiven på migrations- 

politiken lyfts bäst när vi inte är mitt uppe i en migrationskris av något slag. 
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SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR
 

Syftet med denna rapport är att bidra med tankar, idéer och förslag på hur svensk 

arbetarrörelse kan förhålla sig till de mål- och intressekonflikter som föreligger  

på det migrationspolitiska området. Ambitionen är även att formulera ett syn- 

sätt på asyl, migration och integration som är långsiktigt hållbart för det svenska 

samhället, svenska löntagare, samt för deras ursprungsländer.

 

Detta är inte i första hand en detaljerad teknisk, historisk, ekonomisk eller ju-

ridisk rapport – även om sådana dimensioner finns med också. I denna rapport 

ligger huvudfokus på övergripande asyl- och migrationspolitiska perspektiv, 

framför allt vad gäller asyl- och anhöriginvandring. Frågor som rör arbetskrafts- 

invandring respektive den fria rörligheten inom EU och tiggerifrågan behand-

las i separata rapporter, som publiceras i anslutning till denna. Vissa av för-

slagen är dock relevanta för att hantera den samlade migrationen, såväl asyl-/

anhöriginvandring som arbetskraftsinvandring och fria rörligheten inom EU.
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BEGREPP OCH DEFINITIONER
 

Inledningsvis följer en kort genomgång av särskilda termer och begrepp som 

förekommer i rapporten.

Anhöriga

Omfattar enligt svensk asylrätt endast den närmaste delen av familjen till en 

person som har fått uppehållstillstånd i Sverige, eller som bor här sedan tidigare. 

Till dessa hör: 

 Make/maka eller sambo.

 Barn under 18 år.

 Föräldrar, om anknytningspersonen (personen som redan har fått uppe-

hållstillstånd i Sverige) är under 18 år och har kommit till Sverige som 

ensamkommande.

Arbetskraftsinvandrare

Personer som invandrar i huvudsakligt syfte att förvärvsarbeta, och som för 

detta behöver arbetstillstånd. Hit kan även mer irreguljär migration i syfte 

att arbeta räknas: papperslösa eller insmugglade personer som utnyttjas på 

svensk arbetsmarknad.

Asylinvandring

Invandring baserad på ett reglerat och definierat behov av säkerhet och skydd 

från olika former av politiskt motiverat eller beslutat våld i hemlandet riktat 

mot enskilda eller grupper av människor. Denna invandring baseras på asyl-

rätten, som redogörs för nedan.

Asylsökande (skyddssökande)       

Den som ansöker om att få stanna i ett land av skyddsskäl är asylsökande. 

Det innebär inte att alla dessa redan på förhand är att betrakta som faktiska 

skyddsbehövande. Också den som helt saknar skyddsskäl, men som ändå ut-

nyttjar den individuella asylrätten, är asylsökande.
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Flyktingar  

Flyktingbegreppet används på två olika sätt. Dels som en mer allmän beskriv-

ning av alla de människor som på grund av våld eller hot om våld, eller av fara 

för sitt liv, tvingas fly från sitt hemland. Dels som en mer juridisk beteckning på 

den som får flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen).

Migrant 

I denna text omfattar begreppet ”migranter” alla som – av olika skäl – mer eller 

mindre stadigvarande försöker flytta eller faktiskt flyttar från ett land till ett 

annat. Det finns – som har nämnts ovan – olika typer av migranter: flyktingar 

och andra skyddsbehövande, anhöriga, efterfrågade arbetskraftsmigranter och 

spontanarbetskraftsmigranter samt studenter. En turist är dock inte en migrant, 

på grund av besökets tillfälliga karaktär.

Migration

Ett samlingsbegrepp för in-, ut- och återvandring av olika skäl. Denna rapport 

utgår generellt från fyra olika typer av migration: 

 Asylmigration.

 Arbetskraftsmigration.

 Anhörigmigration.

 Fri rörlighet inom EU i annat syfte, till exempel tiggeri.

  

Till detta kommer andra former av migration, till exempel när kriminella 

eller terrorister rör sig över gränser för att begå brott, trafficking för sexuella 

ändamål, och annat. Detta är former av migration med allvarliga konsekven-

ser, som dock inte behandlas ingående i denna rapport. Inte heller behandlas 

studenter som utbildar sig i andra länder närmare.

Pullfaktorer 

Pullfaktorer är regler, förhållanden eller personer och grupper som bidrar till 

att locka människor till ett visst land. Det handlar helt enkelt om sådant som 

ökar ett lands attraktionskraft för migranter. Exempel på pullfaktorer: 

 Relativt välstånd.

 Utbyggd och generell välfärd.

 Generösa asylregler.

 Generösa regler för anhöriginvandring/familjeåterförening.

 Arbetstillfällen/allmänt bättre sysselsättningsmöjligheter.

 Familj, släktingar eller personer som tillhör samma folkgrupp – som redan 

bor i destinations-/mottagarlandet.

 Demokrati och fri- och rättigheter.

 Fred.

 Stabilitet.

 Välordnat samhälle.
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Pushfaktorer 

Pushfaktorer är förhållanden, händelser eller aktörer i ett samhälle som gör att 

människor vill eller tvingas lämna det landet. Exempel på pushfaktorer: 

 Krig och väpnade konflikter.

 Förföljelser.

 Fattigdom.

 Arbetslöshet.

 Korruption.

 Social utsatthet.

 Naturkatastrofer.

 Omfattande kriminalitet.

Skyddsbehövande

Människor som har behov av (och rätt till) skydd undan våld eller dylikt (se 

”flyktingar” ovan), men som inte har eller får flyktingstatus. Kan exempelvis 

vara så kallade alternativt skyddsbehövande, ”krigsflyktingar”.

Transportöransvar

Genom Schengenkonventionen samt ett EU-direktiv från 2001 stipuleras det 

så kallade transportöransvaret, som innebär att transportörer (såsom buss-, 

flyg- och färjebolag) är skyldiga att säkerställa att deras egna passagerare, vid 

resor över vissa internationella gränser, innehar de dokument som krävs för 

detta, till exempel giltigt pass och visum. Transportöransvar innebär även att 

flygbolag och andra kan bli skyldiga att transportera tillbaka passagerare som 

nekas inresa. En transportör som inte fullgör sitt transportöransvar riskerar 

olika typer av sanktioner av de nationella myndigheterna, till exempel ekono-

miska påföljder eller körförbud.

ASYLRÄTTEN
Grundläggande princip

Grundprincipen inom den moderna asylrätten är mycket gammal, och en 

central del av moralsystemen i många civilisationer: den som tvingas fly för 

sitt liv ska erbjudas skydd i ett annat säkert land. Den anrika högertidskriften 

Svensk Tidskrift skriver redan 1945 om asylrättens bakgrund: 

 

”Den i dag åter så häftigt omstridda asylrätten hör till de äldsta och mest funda- 

mentala beståndsdelarna av mänsklighetens rättsarv. Asylrättsinstitutionens  

ursprung är höljt i förhistoriskt dunkel. Hos praktiskt taget alla naturfolk existera  

vissa platser, som tillförsäkra skydd i någon form. Den gemensamma utgångs- 

punkten för asylrättsinstitutionen tycks vara föreställningen om hemmets 

helgd (hemfriden) och om främlingens – gästens – immunitet.”2

2 https://www.svensktidskrift.se/asylrattens-utveckling-fran-forntid-till-nutid/
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En viktig utgångspunkt är att det finns ett betydande utrymme att tolka,  

anpassa och applicera asylrätten på. Olika länder har valt att sköta mottagande, 

prövning med mera på olika sätt. Och olika jurister, frivilligorganisationer, myn-

digheter, forskare och experter gör olika tolkningar och bedömningar av olika 

delar av asylrätten. Men även om det finns olika sätt att hantera det löfte som 

asylrätten innebär, så är kärnan relativt tydlig: den som flyr undan förtryck i 

sitt land ska ha rätt till skydd i ett annat land.

Internationell rätt

Asylrätten är en del av folkrätten. De främsta internationella grunderna för 

den moderna asylrätten finns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna  

(1948), FN:s flyktingkonvention (1951, samt tilläggsprotokollet från 1967), Europa- 

konventionen (1950) samt FN:s konvention mot tortyr (1984). De fastställer 

några centrala rättigheter:

 Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet.

 Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande be- 

handling eller bestraffning. Detta innebär även principen om non-refoule- 

ment, ett absolut förbud mot att ut- eller avvisa personer som riskerar 

tortyr eller dödsstraff.3 4

 Rätten att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser. 

Det innebär dock ingen absolut rätt att välja vilket land man ska få asyl i.

 Rätten att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land. 

Det innebär dock ingen rätt att få komma till vilket land som helst.

 Rätten att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.5 Detta har 

tolkats som att alla länder har en skyldighet att ta emot och behandla en 

asylansökan från alla som lämnar in en sådan när de befinner sig i det  

landet, eller vid dess gräns. Under handläggningstiden har den asylsökande 

rätt att vistas i landet och rätt till skydd.

 Flyktingstatus ska enligt FN:s flyktingkonvention ges till den som har ”flytt 

sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, till-

hörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som be-

finner sig utanför det land, vari han [sic!] är medborgare och som på grund 

av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet…”

Alternativt skyddsbehövande

EU:s skyddsgrundsdirektiv, som implementerats i den svenska utlänningslagen, 

anger att skydd och uppehållstillstånd ska kunna ges till så kallade alternativt 

skyddsbehövande6:

3 http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/662/ladda-ner-dokument-pdf

4 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf

5 https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/

den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna/

6 https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylreg-

ler.html
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 Personer som riskerar tortyr eller dödsstraff om de tvingas återvända till 

sina hemländer (se non-refoulement ovan).

 ”Krigsflyktingar”: civilpersoner som riskerar att drabbas av krig och väp-

nade konflikter.

Alternativt skyddsbehövande krigsflyktingar har dock inte samma tydliga stöd 

i FN- och Europakonventionerna som den som riskerar politisk förföljelse, och 

har därmed en svagare juridisk grund för sitt skydd. I Sverige har det relativt 

sett svagare skyddet bland annat inneburit kortare tillfälliga uppehållstillstånd  

och sämre möjligheter till familjeåterförening i den tillfälliga asyllagen. Det 

ska dock noteras att det kan göras olika bedömningar av just krigsflyktingar. 

I vissa fall och i vissa länder har krigsflyktingar ansetts ha rätt till asyl enligt 

FN:s flyktingkonvention, då det våld som utövas i en väpnad konflikt eller ett 

krig kan riktas mot exempelvis en viss etnisk grupp. 

I andra fall – och det är detta som är utgångspunkten för vårt följande resone- 

mang – har dock krigsflyktingar getts en särskild skyddsstatus, och inte beviljats 

flyktingstatus enligt Flyktingkonventionen. 

 

Första asylland (eller säkert tredjeland)

En central del av den internationella asylrätten är principen om första asyl-

land. Det innebär att den som tvingas fly för sitt liv undan förföljelse, risk för 

tortyr eller dödsstraff, eller från ett krig, ska söka skydd i första land som hen 

kan komma till. Asylrätten innebär inte att den som flyr har rätt att själv välja 

land att få asyl i. Detta regleras, inom det europeiska asylsystemet, genom 

Dublinförordningen, som syftar till att fastställa vilken specifik stat som ska 

pröva en migrants asylansökan.7 

Else Welinder vid Uppsala Universitet förklarar de två begreppen ”första asyl-

land” respektive ”säkert tredjeland” inom asylrätten: 

”Som utgångspunkt innebär principen om första asylland att en asylsökande 

som redan har fått skydd i ett annat land kan återsändas till det landet. Säkert 

tredjeland brukar i stället definieras som ett land där den sökande borde kunna  

få eller borde ha sökt skydd, oftast på grund av att den asylsökande har någon 

form av anknytning till landet. Till exempel med hänvisning till att personen  

har passerat det på väg till den stat där den asylsökande nu ansöker om skydd.  

Ofta flyter principerna ihop och går in i varandra och UNHCR har uttalat att 

skillnaden mellan principerna inte ska överdrivas.8

7 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/EU-och-internationellt/Schengensamarbetet/ 

  Dublinforordningen.html

8 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html
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1 BAKGRUND: MIGRATION 
TILL SVERIGE

Människor har i tusentals år emigrerat från – och flyttat till – det som i dag  

är Sverige. I nedanstående tidslinje beskrivs ut- och invandringar från och till 

Sverige sedan mitten av det förrförra seklet. Vi kan konstatera att invandringen 

till Sverige har ökat mycket kraftigt de senaste 145 åren, och i synnerhet sedan 

mitten på 1990-talet och framåt.

 

FIGUR 1: IN- OCH UTVANDRINGAR 1875–2019, ANTAL
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TIDSLINJE – SVENSK MIGRATIONSPOLITIK UNDER HALVTANNAT SEKEL

Omfattande utvandring från Sverige till framför allt Nordamerika.

Sverige tar emot krigsflyktingar från framför allt Tyskland, Baltikum och våra nordiska 
grannländer.

Omfattande arbetskraftsinvandring till Sverige från resten av Skandinavien samt från 
Central- och Sydeuropa.

Myndigheten Statens invandrarverk bildas, för att arbeta med såväl integration som 
invandring. Krav införs på de som vill invandra för att arbeta. Behovet av arbetskraften  
i fråga ska prövas av arbets markna dens parter, vilket gör att sådan invandring i de flesta  
fall bara är möjlig om det saknas svenska arbetslösa som kan utföra den sortens arbete. 
Detta leder bland annat till att utomnordisk invandring minskar, medan nordisk invand- 
ring ökar tillfälligt.

Det blir allt vanligare att människor söker asyl i Sverige. Detta gäller såväl politiska flyk-
tingar (till exempel efter militärkuppen i Chile) som krigsflyktingar (till exempel under 
kriget mellan Iran och Irak).

Under de blodiga konflikterna i forna Jugoslavien flyr över 100 000 människor från Balkan 
till Sverige.

Sverige går med i Europeiska unionen.

Sverige blir en del av det så kallade Schengensamarbetet. Samma år möjliggörs (genom 
lagstiftning) även dubbelt medborgarskap.

Utlänningsnämnden avskaffas och ersätts med tre (så småningom fyra) migrations-
domstolar och en migrationsöverdomstol. Den 1 juli samma år övertar kommunerna 
ansvaret för ensamkommande asylsökande barns boende, något som tidigare legat på 
Migrationsverket och dess föregångare.

Regelverket för arbetskraftsinvandring reformeras av den moderatledda regeringen  
tillsammans med Miljöpartiet. Förändringarna innebär bland annat att arbetsmarknads- 
prövningen slopas.

Asylsökande ges rätt att arbeta under handläggningstiden.

Papperslösa flyktingar ges samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som asyl-
sökande. Samma år får samtliga asylsökande från det krigsdrabbade Syrien permanent 
uppehållstillstånd i Sverige.

Sverige tar emot den hittills största flyktingvågen någonsin. Nästan 163 000 flyktingar 
(varav en knapp tredjedel från Syrien) tar sig till Sverige och söker asyl. Den S-ledda 
regeringen beslutar i november samma år gränskontroller. Dessutom anpassas asylreg-
lerna till EU:s miniminivå, i syfte att minska pullfaktorer för asylmigration till Sverige.

I januari införs tillfälliga id-kontroller för inresor till Sverige med bussar och tåg. Samma  
år införs den så kallade tillfälliga lagen. Med detta blir tillfälligt uppehållstillstånd regel  
för migranter som söker asyl i Sverige (förutom kvotflyktingar). Vidare begränsas möjlig- 
heterna till familjeåterförening och uppehållstillstånd för s.k. alternativt skyddsbehövande 
tidsbegränsas till 13 månader, med möjlighet till förlängning. Dessutom sker under året 
neddragningar av ersättningar och boende för asylsökande som fått definitiva beslut om 
avvisning men inte lämnat landet.

För att hantera de problem som uppstått med att hantera de stora strömmar av ensam- 
kommande barn som tagit sig till Sverige, från framför allt Afghanistan, införs den så 
kallade gymnasielagen, som under en begränsad tid ger möjlighet för asylsökande ung-
domar att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier även om de fått avslag på 
asylansökan, givet att asylansökan lämnades in före den 24 november 2015.

Den tillfälliga lagen förlängs fram till 2021, i enlighet med en överenskommelse mellan 
partierna som ingått i januariavtalet.
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1.1 MIGRATION TILL SVERIGE I DAG
Det finns olika former av migration. Människor söker sig till Sverige och andra 

länder av olika anledningar. Skälen påverkar förutsättningarna att få uppe-

hållstillstånd. I figuren nedan anges grunderna för beviljade uppehållstillstånd 

under de senaste 40 åren.

FIGUR 2: GRUND FÖR BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND 1980–2019

FIGUR 3: ANTALET BEVILJADE ASYLAN SÖKNINGAR 2011–2019
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Antalet asylsökande som har fått uppehållstillstånd i Sverige fluktuerade en 

hel del under 2010-talet, men med en tydlig topp 2016, efter flyktingkrisen åren 

innan.9

FIGUR 4: GRUND FÖR BEVILJAD ASYL 2009–2019

9 https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a1854f0/1579681614294/Beviljade%20

uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd%202009-2019.xlsx
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2 ARBETARRÖRELSENS 
VÄRDERINGAR OCH GRUNDSYN  

 PÅ MIGRATION 

2.1 INDIVIDUALISERING AV ETT STRUKTURELLT PROBLEM
”Det är inte flyktingarna som är problemet. Det är bomberna som faller på 

deras hus som är problemet.” Det träffsäkra citatet från borgmästaren på ön 

Lesbos mitt under flyktingkrisen 2015 användes friskt av debattörer som ville 

att Sverige och andra EU-länder skulle ta emot ett stort antal skyddssökande  

från Syrien. Poängen är dock viktig att bära med sig i diskussionen om en 

långsiktigt hållbar asyl- och migrationspolitik: det är fel att skuldbelägga den 

enskilda asylsökanden, flyktingen eller migranten.

 

En annan viktig insikt är att den enda långsiktigt hållbara lösningen på pro- 

blemet med ofrivillig migration är att komma till rätta med orsakerna till att 

människor har varit mer eller mindre tvingade att lämna sina hemländer  

(pushfaktorerna). Oavsett om det handlar om krig, förtryck, naturkatastrofer,  

fattigdom eller bristande framtidsutsikter. Det duger dock inte att enbart hävda 

detta. Vi kommer under överskådlig framtid att ha omfattande migrations-

flöden från konflikthärdar, diktaturer, naturkatastrofdrabbade länder och så 

vidare. 

 

Den som söker svaren på migrationsfrågan i skillnader i hudfärg, etnicitet 

eller blodsband landar ofta i att göra åtskillnad på människor baserad på en 

direkt eller indirekt rasistisk människosyn. Det blir ett utpekande av enskilda 

individer, som ska inordnas i en över- och underordning baserad på i vilken grad 

de överensstämmer med den egna påhittade och konservativt eller rasistiskt 

definierade enhetliga nationella kulturella identiteten. Det tar sig ofta uttryck  

i påståenden att alla möjliga olika samhällsproblem är ”invandrarnas fel”. Den 

typen av ”svar” finns i andra tanketraditioner än den socialdemokratiska:  

fascistiska, etnonationalistiska och radikalkonservativa. Det är olika varianter  
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av högerideologier som skiljer sig från den pluralistiska och humanistiska  

grund som arbetarrörelsen vilar på. Socialdemokratin är och ska vara en i  

grunden humanistisk rörelse, som bryr sig om vad som händer med människor.

 

Omvänt blir det fel att per automatik betrakta politiska förslag som rasistiska 

bara för att de syftar till att komma till rätta med ohållbara regler och system 

– eller för att de av välfärds- eller arbetsmarknadsskäl syftar till att under en 

period minska antalet som söker sig till ett land. Många socialdemokrater och 

andra progressiva som har velat resonera om förutsättningarna att upprätthålla 

en hållbar reglerad invandring som samtidigt motverkar främlingsfientlighet  

och bejakar en internationell solidaritet har ändå blivit utsatta för misstänklig- 

görande och osakliga påhopp från vissa partivänner och andra progressiva. 

Sådana försök till ”brunsmetning” är olyckliga. Men det finns också positiva 

exempel på öppenhet och en seriös vilja att trots skilda uppfattningar kunna 

diskutera olika synsätt och lösningar också inom arbetarrörelsen – utan att 

sätta etiketter på varandra.  

2.2 IDEALISM, DOGMATISM OCH REALISM
Socialdemokratisk politik ska alltid utgå från de problem och utmaningar som 

människor möter i vardagen.

 

Det grundläggande migrationspolitiska vägvalet handlar om huruvida man 

accepterar att reglerad invandring innebär att säga ja till vissa och nej till andra, 

utifrån vissa grundläggande principer – eller inte. Socialdemokratisk migrations- 

politik har sedan den reglerade invandringen infördes på 1960-talet präglats av 

ambitionen att upprätthålla en balans mellan öppenhet och kontroll, hållbarhet  

och solidaritet och så vidare. Den har aldrig accepterat extremhögerns avhuma- 

nisering av människor som befinner sig i en utsatt situation. Men den har heller  

aldrig präglats av ohämmad idealism. I grund och botten har där alltid funnits 

insikten om att politiken måste fungera i verkligheten också – även för exem-

pelvis kommunerna. Kravet på en verklighetsförankrad syn leder till insikten 

att det finns en gräns för hur många asylsökande och migranter ett land som 

Sverige kan ta emot.

Här ser erfarenheterna från olika kommuner mycket olika ut, som har visats 

ovan. Men om en kraftigt ökad invandring skapar påfrestningar på välfärd, 

arbetsmarknad, bostadsförsörjning med mera, så behövs antingen en bättre 

ansvars- och kostnadsfördelning – eller en generell åtstramning. 

 

Att å andra sidan drivas av en närmast dogmatisk syn på att all invandring bara 

är av ondo är inte heller hållbart. Sverige behöver ha vissa – reglerade – möjlig-

heter för människor att komma och bo, leva och arbeta eller studera i vårt land.
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Häri ligger också en skillnad i förhållningssätt till politiken. Vissa politiska aktö-

rer betonar ensidigt problem eller enbart möjligheter med migration. De agerar 

då mer som påtryckare. Ambitionen för dessa blir snarare att göra en relativ för- 

ändring, än att ta ansvar för en hållbar helhet. Socialdemokratin behöver, som 

statsbärande parti och bred rörelse, i stället ta ett helhetsgrepp om migrations- 

frågorna. Det är viktigt att klara av att både betona migrationens positiva effekter 

– och att ha tydliga svar på de problem som uppstår vid alltför stor invandring.

2.3 HÖGER OCH VÄNSTER I MIGRATIONSDEBATTEN
Det finns två högerståndpunkter i synen på migration:

 Den nyliberala och starkt öppenhetsinriktade. De som förespråkar denna 

inriktning fokuserar ofta på enkla jobb, pressade löner och villkor, urholkad  

välfärd och sämre skydd mot utnyttjande på arbetsmarknaden. Detta är en  

starkt antirasistisk tanketradition, men den kämpar i stället med näbbar 

och klor för att upprätthålla en annan form av över- och underordning: 

mellan de få kapitalstarka och de många vanliga löntagarna, som ofta 

utnyttjas på olika sätt.

 Den nationalistiska och konservativa, som inte nöjer sig med stängda 

gränser, utan även vill försvåra för invandrade som väl har fått uppehålls-

tillstånd att komma in i det svenska samhället. Detta leder ofta till slutsat-

ser som återvändande, utvisning och återkallande av medborgarskap som 

en väg framåt. Detta är idégrunder som tangerar, och ofta har bäddat för, 

olika former av rasistiska synsätt – även om de inte själva (alltid) är det.

Socialdemokratin har en annan syn är båda dessa tanketraditioner. För att svara 

på frågan om det kan vara en vänsterståndpunkt att sträva efter mer ordning 

och reda i migrationspolitiken så behöver vi reda ut vad som avses med be-

greppet. För vissa uppfattas detta stå för att ett land ska ta emot så få invand-

rare som möjligt, i varje givet läge och oavsett påverkan på välfärd och arbets-

marknad. Det är dock inte en socialdemokratisk syn på migration, utan en 

radikalkonservativ eller etnonationalistisk. Ordning och reda handlar inte om 

att i varje givet läge ha så låg invandring som möjligt, utan om att ha kontroll 

över hur många och vilka som kommer till våra länder.

 

Socialdemokratin står dock inte heller för helt obegränsad invandring. Den 

klassiska linjen har betecknats som reglerad invandring. För att en invandring 

ska vara reglerad, så behöver det råda ordning och reda. Skälet till att detta är 

en vänsterståndpunkt är att alternativen: antingen mer eller mindre stängda 

gränser oavsett läge, eller mer eller mindre öppen och fri invandring, leder till 

ökad över- och underordning.
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Fri invandring skulle skapa en press nedåt på löner och villkor när arbetare 

ställs mot arbetare, samtidigt som många riskerar att utnyttjas på en arbets-

marknad som svämmas över av oreglerad (och närmast obegränsad) tillgång 

till arbetskraft. Ökad arbetslöshet bland vissa grupper i samhället, samt urhol-

kad finansiering av välfärden, trångboddhet och överfulla klassrum är andra 

effekter som kan väntas av en mycket omfattande spontaninvandring.

 

Stängda gränser är dåligt både mänskligt, solidariskt och för samhällsekonomin. 

Att rika länder som Sverige inte ska ta något som helst ansvar för att avlasta 

länder i konflikters närområden är en osolidarisk grundsyn. Ett sådant ställ-

ningstagande brister i internationell solidaritet, vilket är ett socialdemokratiskt  

kärnvärde. Det innebär inte att det nödvändigtvis är mer solidariskt och bättre 

socialdemokrati att ta emot så många som möjligt. Det behöver alltid göras en 

bedömning av hur olika insatser och stöd kan verka på mest effektiva sätt.

 

Stängda gränser oavsett läge är också skadligt för den svenska samhällseko-

nomin, som i många lägen behöver visst – om än begränsat och noga reglerat 

– tillflöde av arbetskraft utifrån. Om och när välfärden behöver fler anställda 

inom sjukvården, äldreomsorgen med mera, och sådan kompetens inte går att 

utbilda fram bland arbetssökande som redan bor i Sverige, så kan vi behöva ta 

in arbetskraft utifrån. 

2.4 FRIHETSPERSPEKTIV I ASYLPOLITIKEN
Migration är ofta ett uttryck för människors frihetslängtan. Längtan efter trygg- 

het och säkerhet, efter en hoppfull framtid eller efter kärleken. Men denna fri- 

hetslängtan är sällan en okomplicerad längtan. Många migranter vittnar om att 

längtan ofta är ännu större efter att kunna återvända till sina hemländer – när 

det finns förutsättningar för det. Andra trivs bra och rotar sig fullt ut i det nya 

landet.

Men frihet handlar också om möjligheter att leva fria och utvecklande liv för 

de som redan bor i mottagarlandet. Borgerliga krav på att använda migrationen 

för att urholka välfärdssystemen eller försämra villkoren för löntagare på  

arbetsmarknaden minskar friheten för den inhemska befolkningen. 

2.5 JÄMLIKHETENS NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA  
DIMENSIONER
Utöver balansen mellan humanitära principer och realism, samt pragmatiska 

hänsynstaganden vad gäller samhällsekonomin, föreligger även mer principi-

ella resonemang som spelar roll i sammanhanget.
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Den svenska arbetarrörelsen är, som har konstaterats ovan, en internationalistisk 

rörelse som verkar för internationell solidaritet. Det är dock viktigt att påminna  

om att internationell inte betyder antinationell. I stället präglas arbetarrörelsen  

av en strävan efter samarbeten mellan fria medborgare i suveräna national- 

stater.

Det är inte gränserna som det är fel på. Gränser är demokratins demarkations- 

linjer. Det är tveksamt om vi verkligen skulle vilja ha en världsregering. Av-

ståndet mellan medborgare och styrande skulle bli alltför stort för att det skulle 

fungera. Men frågan är hur vi förhåller oss till de stora klyftor som präglar 

världen – i relation till de ojämlikheter som finns i vårt land. 

 

Under de cirka hundra år som har gått sedan Sverige blev en fullvärdig demo-

krati har den svenska arbetarrörelsen haft nationalstaten som utgångspunkt 

för sin reformagenda. De lagstiftningsverktyg och andra instrument som har 

möjliggjort skapandet av ett mer jämlikt samhälle existerar inom ramarna för 

den politiska organisation som den svenska nationalstaten utgör. Den svenska 

demokratin, som arbetarrörelsen i allra högsta grad bidrog till att frambringa, 

utgår likaledes från viljan hos medlemmarna i denna organisation, som gene-

rellt sett är nationalstatens medborgare.

 

Detta är inte i första hand en fråga om ett pragmatiskt förhållningssätt för att 

bygga nödvändiga väljarkoalitioner. Vad det handlar om är en central, principiell 

utgångspunkt: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti är partiet av och för 

det stora folkflertalet i Sverige, för medborgarna i den svenska nationalstaten. 

Att, som vissa av socialdemokratins kritiker på vänsterkanten, likställa detta 

med inskränkt nationalchauvinism, eller till och med rasism, är inte bara direkt 

felaktigt utan visar också prov på gravt bristande förståelse för den svenska 

arbetarrörelsens uppdrag och historiska arv.

Men lösningen på insikten om att socialdemokratin både har en nationell 

jämlikhetssträvan och kämpar för internationell solidaritet är inte att avskaffa 

gränserna och enbart ha globala perspektiv. Jämlikhet byggs underifrån. ”All 

politik är lokal” är ett välkänt uttryck från amerikansk statsvetenskap. Det ligger 

en viss sanning i det. Politik utgår alltid från samhällsproblem och utmaningar 

som människor möter i vardagen. Olika problem kan lösas på olika sätt och olika  

nivåer: lokalt, regionalt, nationellt, europeiskt eller globalt. Migration är en fråga 

som skär genom alla dessa nivåer. 

 Det behövs globala regelverk, normer, analyser och omfördelning av 

resurser med mera. Inte minst för att förebygga ofrivillig migration. Häri 

ligger också den kanske mest grundläggande orsaken till mer eller mindre 

ofrivillig migration: de enorma klyftorna mellan fattiga och rika länder. 
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 Det behövs europeisk ansvarsfördelning, gemensamma insatser för att 

upprätthålla den gemensamma yttre gränsen, solidaritet mellan med-

lemsstaterna samt ett tryck på att höja standard och nivåer på ländernas 

mottagningssystem. 

 Det behövs ett nationellt ansvar för att upprätthålla kontrollen över migra-

tionen till ett land, att fördela ansvar och resurser mellan olika delar av 

landet, och att upprätthålla ett regel- och mottagningssystem som fungerar. 

 Det behöver finnas lokala förutsättningar för att integrera människor i 

samhället – via arbete, utbildning och deltagande i samhällslivet i övrigt. 

 

På samma sätt finns det delar av den svenska vänstern som hyser en instinktiv  

misstro mot att ”anpassa sig efter vad väljarna tycker” och att lägga vikt vid 

opinionsmätningar och liknande. Naturligtvis kan en seriös reformistisk rörelse  

aldrig avhända sig sina grundläggande principer eller vända kappan efter vinden  

för varje ny väljarbarometer. Men det finns ändå något i grunden problematiskt  

med synsättet att det är ”fel” eller ”suspekt” att bry sig om vad det stora folk- 

flertalet tycker. Vad det i grunden handlar om är ju trots allt demokratisk legi- 

timitet, något som i allra högsta grad torde vara relevant för en rörelse som 

stoltserar med att vara den svenska demokratins jordemor.

2.6 VIKTIG ASYLRÄTT – OHÅLLBART ASYLSYSTEM
Det är viktigt att värna själva asylrättens kärna: rätten för en person som flyr  

undan förföljelse att få skydd i ett annat land. Det innebär inte ett absolut löfte 

om asyl i ett visst land, men det innebär att ingen ska skickas tillbaka till för- 

följelse, tortyr eller dödsstraff. Däremot finns det flera allvarliga principiella 

problem med dagens asylsystem. 

 

2.6.1 Ryckigheten

Svensk migrationspolitik har de senaste dryga 30 åren präglats av en rejäl 

ryckighet. Generösa regler har lett till periodvis stor invandring, varpå plöts-

liga åtstramningar har vidtagits, som sedermera har luckrats upp. Tills nästa 

stora inflöde har krävt nya åtstramningar10. Det finns flera exempel på sådan 

ryckighet:

 Luciabeslutet. Den 14 december 1989 fattade den socialdemokratiska rege- 

ringen beslut att strama åt asylreglerna i Sverige, så att endast konventions- 

skäl samt ”särskilt starka skyddsbehov” skulle ge asyl. Bakgrunden var att 

ett stort antal Bulgarienturkar plötsligt kom till Sverige för att söka asyl. 

Reglerna upphävdes av den borgerliga regeringen 1991.

 Balkankrigen. Under 1990-talet fattades en mängd olika delvis motstridiga  

beslut. Bakgrunden var att krigen i Bosnien-Hercegovina samt senare Kosovo 

10 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1296674/FULLTEXT01.pdf
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och andra delar av det forna Jugoslavien hade lett till rekordmånga asyl- 

sökande från dessa länder. Sverige tog emot många av krigsflyktingarna från  

Bosnien, och sedermera även från Kosovo. Men reglerna stramades även 

där åt senare under decenniet.

 2000-talet. Under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar på 

2000-talet fördes en ömsom åtstramande, ömsom generösare migrations-

politik. Inte minst Miljöpartiet har haft ett relativt stort inflytande över 

migrationspolitiken under regeringarna Persson, Reinfeldt II och Löfven. 

Partiet har generellt sett drivit på för mer generösa regler och har motsatt 

sig de flesta åtstramningar. Samtidigt visade partiet att man stod upp för 

regerings- och riksdagsbesluten om att strama åt asylreglerna 2015–2016.

 2015 års flyktingkris. I samband med den största strömmen asylsökande  

som har kommit till Sverige sedan andra världskriget (drygt 162 000 enbart  

under 2015) vidtog den socialdemokratiskt ledda regeringen – delvis genom  

överenskommelser med de borgerliga oppositionspartierna – en radikal åt- 

stramning av asylreglerna. De främsta elementen var tillfälliga uppehålls- 

tillstånd, inskränkt rätt till familjeåterförening, slopande av vissa övriga 

skyddsgrunder samt återinförda gränskontroller och en mängd andra 

åtgärder.

  

Det är inte orimligt att regler för migration anpassas till omvärldsläget. Men 

det är ändå uppenbart att ett annat asylsystem hade kunnat bidra till mindre 

ryckighet, vilket hade kunnat motverka att tilltron till asylsystemet undergrävs. 

2.6.2 Svårigheten med individuell prövning i en tid av blandade  

migrationsflöden

Den individuella asylrättens betydelse brukar betonas av rättssäkerhetsskäl. 

Samtidigt skapar den utmaningar för många mottagarländer. Dels på grund av 

att många som söker asyl visar sig sakna skyddsbehov, och därför tar resurser 

i anspråk som är avsedda för flyktingar och andra skyddsbehövande. Dels på 

grund av att högt ställda krav på gedigna utredningar gör att många handlägg-

ningar drar ut på tiden. Under tiden hinner många asylsökande börja knyta an 

till mottagarlandets samhälle. Det är därför inte ovanligt att många som får av- 

slag på sin asylansökan för att de saknar skyddsbehov starkt motsätter sig kravet 

att återvända till sitt hemland. Dessa problem blir särskilt allvarliga när mycket 

stora grupper människor kommer till Sverige och söker asyl.

  

Ännu ett problem gäller i de fall då mycket stora grupper människor tvingas 

lämna sitt hemland på grund av krig eller väpnad konflikt. I sådana massflykt-

situationer kan det finnas skäl att ifrågasätta vitsen med att göra individuella 

prövningar av asylskälen. Man kan i stället anta att alla från det landet (eller 

den drabbade delen av landet, där den egna staten inte kan erbjuda skydd, utan 



| 35
tankesmedjan

rapport nrrapport nr 7 || 2020 ordning och reda i vandringstid

kanske själv är part i konflikten) har skyddsbehov. Sedan är det en annan fråga 

hur detta skyddsbehov ska tillgodoses (se nedan).

  

Sammantaget finns det en intressekonflikt här. Å ena sidan har samhället ett 

behov av ordning och reda – genom statlig kontroll och reglerad invandring.  

Å andra sidan har i princip vem som helst i hela världen, som lyckas ta sig till  

vårt land (helst utan att det är uppenbart vilket land den skyddssökande kommer 

ifrån senast), en absolut och närmast obegränsad rätt att få sin asylansökan 

individuellt prövad just här. En rätt som i sin tur medför rätten att få stanna i 

landet under hela den tid som det tar att göra en rättssäker prövning (intervjuer, 

handläggning, beslut, överklagande och så vidare), samt därefter stanna längre 

eller permanent om ansökan beviljas.

  

Problemet ligger inte i första hand i att erbjuda asyl till den som behöver det, 

utan i att ha släppt kontrollen över hur många (och vilka) som nyttjar rätten att  

få sin asylansökan individuellt prövad – oavsett om de har skyddsskäl eller inte. 

Det gör bara att dessa länder i stället vidtar andra åtgärder för att begränsa 

möjligheterna för fler att kunna nyttja sin rätt.

  

Sverige och många andra jämförbara länder säger sig värna den individuella 

asylrätten. Samtidigt anstränger sig alla regeringar i EU, Nordamerika och an-

dra rika länder för att göra det så svårt och oattraktivt som möjligt för skydds-

sökande att ta sig in i landet och faktiskt utnyttja den rätten. Det tydligaste ut- 

trycket för detta är den tillfälliga asyllagen och de återinförda gränskontrollerna 

till Sverige. Men listan på åtgärder kan göras lång: från transportöransvar (som 

gör det omöjligt att flyga direkt till Sverige för att söka asyl) till gränskontroller,  

visumregler, försörjningskrav, tillfälliga uppehållstillstånd, begränsningar av 

rätt till familjeåterförening med mera. Det är ett hyckleri som inte är långsiktigt 

hållbart.

  

En annan aspekt av detta är att Sverige i dag de facto bygger sin migrations-

politik på ungerska högerledaren Orbáns (och andras) taggtrådsstängsel, samt 

på handslag med Turkiets auktoritära ledare Erdogan om att skicka tillbaka 

skyddssökande och migranter som försöker ta sig till EU via Turkiet. Det för-

sätter i praktiken Sverige i ett beroendeförhållande till politiska krafter som 

man annars med rätta vill och behöver förhålla sig mycket kritisk till. 

 

Beskedet från Erdogan i början av mars 2020 att Turkiet nu skulle ”öppna por-

tarna” för syriska krigsflyktingar till EU-länderna igen visade med all önskvärd 

tydlighet att dagens system inte är hållbart. 

Att fortsätta att hävda att alla som kommer till EU ska ha rätt att söka asyl,  

få sin ansökan prövad individuellt oavsett om de har asylskäl enligt flykting-

konventionen eller inte, låta dem bo och börja rota sig i EU-länderna under 
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handläggningen och slutligen garantera dem rätt att få stanna om de har skydds- 

behov – och samtidigt vidta en mängd åtgärder som minskar möjligheten att 

ens ta sig till unionen – skapar fruktansvärda situationer där människor antingen 

hamnar i klorna på skrupelfria människosmugglare i Libyen och andra närmast 

laglösa transitländer, riskerar att dö på Medelhavet, kvävas ihjäl i lastbilar 

någonstans i Europa, eller att beskjutas av grekiska gränstrupper. Att fortsätta 

som hittills ökar risken för ännu en okontrollerad situation, då mycket stora 

grupper människor kommer till EU-länderna för att söka asyl. Resultatet blir en  

starkt invandringsfientlig opinion i många mottagarländer och att socialdemo-

kratins nationella jämlikhetssträvanden försvåras..

Samtidigt är själva principen och mekanismen i överenskommelsen med Turkiet  

inte orimlig för att hantera en massflyktsituation som den i samband med 

Syrienkriget (se nedan). 

Relationen med Turkiet och övriga länder som gränsar till EU, och som i dag 

fungerar som transitländer till unionen (det vill säga även länder som Libyen, 

Marocko och Ukraina) behöver hanteras på ett särskilt sätt. Långsiktigt behöver  

EU fortsätta att stärka och utveckla partnerskap med sina grannländer – både 

för att de ska utvecklas till mer stabila demokratier och för att de ska bidra till  

att motverka att skyddsbehövande utnyttjas och att socioekonomiska migranter 

tar sig vidare till EU och belastar asylsystemen där. Sådana partnerskap behöver 

samtidigt bygga på tydliga krav på demokrati och respekt för de mänskliga 

rättigheterna. Denna rapport kan inte ge alla svar på hur detta ska ske – men 

vi pekar på behovet av att fortsätta de dialoger och samarbeten samt krav på 

regimer och stöd till demokratiska krafter som redan pågår. 

  

Att många av de som lyckas ta sig till våra länder och söka asyl de facto är socio- 

ekonomiskt motiverade migranter är väl belagt. Detta har bland annat lyfts av 

EU-kommissionens vice ordförande, socialdemokraten Frans Timmermans11.

  

Dessa socioekonomiska migranter blandas (av människosmugglare och i 

mottagningen) med verkligt skyddsbehövande i så kallade ”mixed flows”12, och 

båda kategorierna söker sig genom den ofta ”enda” öppna lagliga dörren för 

att komma till Sverige eller andra EU-länder: asylansökan. Att mottagarlandet 

måste lägga omfattande utredningstid och -resurser på människor som saknar 

skyddsbehov är problematiskt i första hand för alla de som är verkligt skydds-

behövande. För dessa verkligt skyddsbehövande är det värt att lägga varenda 

krona på att fastställa deras skyddsbehov. Problemet är givetvis att man innan 

en ansökan har behandlats inte vet vilka som faktiskt har skyddsbehov, och 

vilka som har andra skäl att vilja söka sig till EU-länder som Sverige. Men att 

11 https://www.di.se/artiklar/2016/1/28/ekonomiska-skal-dominerar-asylansokningar-i-eu/

12 https://www.iom.int/news/iom-unhcr-adapting-modern-complexities-resettlement-mixed-migra- 

 tion-flows
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andra än faktiskt skyddsbehövande ansöker om asyl underminerar tilltron till 

asylsystemet och strävan efter kontroll och ordning och reda. 

 

2.6.3 Principen om första asylland/säkert tredjeland frångås – men är  

också i sig orättvis

Trots principen om första säkra asylland (se ovan) kommer många människor  

till Sverige, som rimligtvis måste ha passerat ett flertal andra länder innan de 

kom hit, för att söka asyl just här.

 

Som exempel kan nämnas att det – beroende på vilken rutt som tas – ligger ett 

halvdussin länder mellan Afghanistan och Sverige: till exempel Iran, Turkiet, 

Bulgarien, Rumänien, Ungern eller Tyskland. Ändå sökte över 40 000 afghaner asyl 

i Sverige 2015. Orsaken är inte att samtliga länder som ligger mellan Afghanistan  

och Sverige skulle sakna förmåga att ta emot asylansökningar från dessa. De 

flesta av dessa länder betraktas som säkra asylländer, även om standarden på 

mottagandet skiljer sig åt. Orsaken var att dessa länder inte hade något intresse 

av att göra det – och i stället såg mellan fingrarna när dessa personer sökte sig 

vidare till Sverige. Att Sverige vid tidpunkten i fråga hade mycket generösa 

asylregler fungerade som en förstärkande pullfaktor.

  

Samtidigt vore det ohållbart att hålla sig strikt till principen om första asylland.  

Påfrestningarna på redan hårt prövade grannländer skulle bli orimlig. För att 

avlasta dessa grannländer, som redan idag nästan alltid tar det allra största 

ansvaret för världens flyktingar finns det redan idag dels stöd från FN:s flykting- 

organ UNHCR på plats, dels möjlighet till vidarebosättning (genom kvotflyk-

tingsystemet).

  

Samma sak gäller inom EU. Här är principen om första asylland inom unionen 

kodifierad i den så kallade Dublinkonventionen. Även den innebär dock en stor  

geopolitisk orättvisa. I princip alla asylsökande som kommer till EU anländer 

först till de länder som ligger nära unionens yttre gräns mot Nordafrika och 

Mellanöstern. Enligt principen skulle länder som Grekland, Italien och Spanien 

behöva ta ansvar för i princip alla asylsökande som kommer till Europa. Nu har  

detta i praktiken frångåtts både formellt och informellt: dels genom (begränsade 

och bristfälliga) omfördelningsmekanismer, dels genom att många migranter 

och flyktingar själva väljer att söka sig vidare till andra länder i EU (inte sällan 

till länder där man har släkt eller där många landsmän bor).

 

Det ska också nämnas att det främsta och viktigaste ansvaret för ett givet 

lands medborgare ligger hos landets egen regering. I asylrätten är det därför 

ofta relevant att tala om inre flyktalternativ. Den allra största delen av världens 

flyktingar är internflyktingar i det egna landet. Även om det pågår strider och 

blodiga konflikter i en viss del av ett land, som gör att det inte går att garantera 

människors trygghet och säkerhet där, så kan det mycket väl vara säkert att 
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uppehålla sig i en annan del av landet i fråga. Problemet är situationer där ett 

givet lands regim begår övergrepp mot sin egen civilbefolkning. Då är det inte 

förenligt med principen om non-refoulement (se ovan) att skicka tillbaka en 

person som kanske tillhör en hårt förföljd minoritet eller är politiskt aktiv i 

opposition till ett område som kontrolleras av regimen.

 

2.6.4 Orättvist och livsfarligt

Flyktingkrisen runt 2015 visade tydligt att de åtgärder som EU-länderna vidtog 

för att göra det svårare för skyddssökande och migranter att ta sig till medlems- 

länderna ledde till allt farligare smuggelvägar och -metoder. Människors despe- 

ration gjorde att de tvingades riskera liv, hälsa och inte sällan sina besparingar 

för att ta sig till EU-länderna. Det har lett till att framför allt unga, friska och 

relativt resursstarka män har förutsättningar att klara av en sådan resa. Men 

resurssvaga, kvinnor, äldre, sjuka, funktionsnedsatta och barnfamiljer – vars 

skyddsbehov inte är mindre – har haft betydligt svårare att ta sig till våra län-

der. I många fall har de unga och resursstarka männen fått riskera allt först, och 

sedan har stora förhoppningar ställts på möjligheter till familjeåterförening.

 

Detta system är alltså djupt ojämställt och orättvist. Kvinnors skyddsskäl blir 

strukturellt nedvärderade till förmån för de som har tillräckliga resurser (och 

tillräcklig tur) för att lyckas ta sig till EU-länderna: de yngre männen. Men här 

finns även en klassdimension: asylrätten har i dagens asylsystem i praktiken 

i hög utsträckning blivit en förmån för de som har tillräckliga resurser för att 

kunna betala flyktingsmugglare för resan till EU.

 

Samma sak gäller för barn. När Barnkonventionen nu blir svensk lag lyfter många 

vikten av ett tydligare barnperspektiv också i asylpolitiken. Det innebär inte att  

alla som är barn har automatisk rätt till uppehållstillstånd och asyl i Sverige 

eller något annat land. Men det innebär ett tydligare erkännande av att många 

barn som har flytt från krig har egna skyddsbehov. Problemet är att de – så som  

systemet ser ut i dag – inte har samma möjlighet som unga resursstarka män 

att få skydd i EU-länder. Vi har skapat ett asylsystem som gör det extremt svårt 

och farligt för barn att nyttja sin asylrätt.

Det finns en mängd exempel på människor som har fått sätta livet till på grund  

av att de har tvingats använda sig av skrupelfria flyktingsmugglare för att ta sig 

till EU-länderna. Uppmärksammade fall var den fyraåriga pojken Alan Kurdi, 

som drunknade på Medelhavet i september 2015, samt de 39 personer med viet- 

namesisk bakgrund som hittades döda i en lastbil utanför London hösten 2019.

2.6.5 Svårigheterna med avvisning

Den som får avslag på sin asylansökan ska återvända till sitt hemland.  

Det är viktigt för att upprätthålla tilltron till att Sverige faktiskt har en reglerad 

invandring. Alternativet – att det inte spelar någon roll om man får avslag eller 
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bifall; alla får stanna ändå – är som de flesta inser helt orimligt. Samma sak 

gäller för den som får tillfälligt uppehållstillstånd: utgångspunkten är att de 

ska återvända när det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut. En förutsättning 

för det är att skyddsskälen inte föreligger längre, och att det går att verkställa 

avvisningen. En utmaning är att få till återtagandeavtal med ursprungsländer, 

så att de – när det är säkert – åtar sig att ta emot sina egna medborgare igen. 

 

En annan utmaning är att verka för att migranter som återvänder inte behandlas  

negativt när de kommer tillbaka. Det är förvisso inte Sveriges eller andra EU- 

länders primära ansvar att verka för att minska stigmatisering, utanförskap 

eller trakasserier från släktingar, grannar eller lokalsamhället. Sådana problem  

kan motverkas genom internationella utvecklingssamarbetsprojekt och lik- 

nande. Men Sverige eller andra länder kan inte detaljstyra över sådant i hem-

länderna. Om det framkommer att människor som återvänder drabbas av politisk 

förföljelse eller hot mot sina liv från staten, så bör det påverka beslut om av- 

visning till det landet framöver. 

  

Vid såväl avslag som när tillfälliga uppehållstillstånd löper ut uppstår ofta  

problem med att få personen i fråga att återvända frivilligt13. Orsaken är lätt  

att förstå: även om säkerhetsläget är något förbättrat, så är situationen i hem- 

länderna ofta osäker och betydligt fattigare än i Sverige. Som har nämnts ovan,  

så innebär de ofta utdragna handläggningstiderna att asylsökande hinner börja 

knyta an till och delvis rota sig i mottagarlandet. Än tydligare blir detta för den  

som har haft tillfälligt uppehållstillstånd. Det gör att många, på olika sätt, 

motsätter sig återvändande. Det har ofta lett till att människor gömmer sig eller  

fysiskt motsätter sig avvisningen, och till krav på amnesti eller liknande om-

prövningar av tidigare avslagsbeslut. Det försvårar verkställandet, och under-

gräver i förlängningen tilltron till en reglerad invandring präglad av ordning 

och reda.

 

2.6.6 Avsaknaden av skydd för klimatflyktingar

Grundpremissen för asyl undan krig och förföljelse är att människor behöver 

tillfälligt skydd tills de kan återvända efter krigets slut eller diktaturens fall. 

När det drar ut på tiden kan tillfälliga uppehållstillstånd omvandlas till per-

manenta. Utgångspunkten är – som har nämnts ovan – hela tiden att försöka 

att komma till rätta med orsakerna till ofrivillig migration, så att människor 

kan återvända till sina hemländer.

  

Men hur ska behoven av någonstans att bo och leva hanteras för de som drabbas  

av mer eller mindre permanenta ”pushfaktorer”: klimatförändringar som på- 

tagligt förändrar förutsättningarna att över huvud taget leva i ett visst land?  

 

13 https://www.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottag- 

 ande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf



tankesmedjan

40 |

rapport nr 7 | 2020 ordning och reda i vandringstid 

Mycket talar för att antalet människor som drabbas hårt av klimatförändringar 

kommer att öka kraftigt.

  

I större länder kan interna omflyttningsalternativ givetvis prövas i första 

hand. Men vad händer när ett land sjunker under vattenytan, eller drabbas av 

så svår torka att det inte går att odla grödor och föda upp boskap där?

  

Dagens internationella asyl- och migrationsordning saknar ordentliga svar på 

den frågan. Orsaken är att folkrätten dels utgår från fasta nationalstater, dels 

från att orsaker till ofrivillig migration är övergående till sin natur. När detta 

inte längre stämmer fullt ut behövs en bred diskussion om hur de sannolikt 

kraftigt ökande antalet klimatflyktingar i världen ska erbjudas möjligheter att 

bygga en framtid någon annanstans än i deras förstörda hemländer.

  

I Sverige fanns innan den tillfälliga asyllagen en skyddsgrund som komplet-

terade de skyddsgrunder som baseras på internationella konventioner: övrigt 

skyddsbehövande. Den täckte dels skyddsbehov på grund av inre konflikter 

som inte fullt ut täcktes av skyddsgrunden ”alternativt skyddsbehövande” 

(som alltså fortfarande finns kvar, men med vissa begränsningar). Dels täck-

te övrigt skyddsbehövande den som hade synnerliga humanitära skäl (svåra 

sjukdomar etc) – men också den som hade tvingats fly på grund av en miljö-

katastrof eller dylikt. Det var i läget efter hösten 2015 inte fel att ta bort den 

skyddsgrunden. 

  

Det är orimligt att ett land har en skyddsgrund som andra länder saknar.  

I sak är det dock viktigast att också skyddsbehövande undan klimatrelaterade 

miljö- och naturkatastrofer kan få skydd. Det lär som sagt var oftast kunna 

erbjudas inom det egna landet, eftersom det här inte handlar om flykt undan 

förföljelse av staten eller någon annan politisk aktör. Men ibland kan det även 

här komma att behövas en internationell ansvarsfördelning och avlastning.

2.6.7 Hur gör vi med epidemiflyktingar?

Coronapandemin har ökat insikten om ett nytt slags hot, som även kan påverka 

hur vi ser på skyddsgrunder. Denna gång var det ”enkelt”: under en pandemi 

som drabbar hela världen samtidigt är det av flera skäl tveksamt att se flykt som  

ett alternativ för den som vill komma undan en allvarlig smitta. Covid-19 har 

inte heller haft den extremt höga dödlighet som virussjukdomar mycket väl kan  

ha – även om många har dött och drabbats hårt på många sätt också av denna 

smittspridning. Men vad händer om och när vi får epidemiutbrott i ett land 

av en riktigt dödlig sjukdom? Vad händer när människor i panik flyr drabbade 

hemländer? 

Vi har redan under pandemin våren 2020 sett hur många länder stängde ned – 

och stängde sina gränser. Flyg- och andra gränsöverskridande resor har rasat. 
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Så det skulle inte vara helt enkelt för en person som vill fly från en epidemi att  

göra det. Men mänsklighetens historia har visat att människor i nöd ofta hittar 

sätt att ta sig runt hinder som uppstår. Den principiella frågan kvarstår: ska per- 

soner som flyr från epidemier i ett land eller en världsdel tas emot och erbjudas  

skydd i ett annat land (efter genomgången karantän och så vidare för att säker- 

ställa att hen inte själv är smittbärande)? Eller ska allt göras för att hindra att 

personer lämnar områden som är hårt drabbade av smitta?

Vi har i dagsläget inga svar på dessa frågor. Men de kommer att vara värda att 

tänka igenom när en asylrätt för 2020-talet utvecklas. 



tankesmedjan

42 |

rapport nr 7 | 2020 ordning och reda i vandringstid 

3  ANHÖRIGINVANDRINGEN  
 
Anhöriginvandrare är personer som vill migrera till Sverige och få uppehålls-

tillstånd här, på grundval av att vara anhörig (make, maka, sambo, barn/adop-

tivbarn under 18 år) till personer som redan är svenska medborgare eller har 

uppehållstillstånd här. I sistnämnda fallet måste personen i fråga antingen 

ha fått permanent uppehållstillstånd alternativt ett tidsbegränsat dito (som 

flykting eller alternativt skyddsbehövande), förutsatt att möjligheterna bedöms 

som goda att vederbörande ska få ett permanent uppehållstillstånd.14 

 

Den som arbetskraftsinvandrat till Sverige måste kunna försörja både sig själv 

och sina anhöriga. Detta försörjningskrav gäller dock inte om anknytnings- 

personen är barn, flykting eller alternativt skyddsbehövande (om vederbörandes  

familjemedlemmar ansöker inom tre månader efter att han eller hon fått uppe- 

hållstillstånd eller skyddsstatus), alternativt har en familjemedlem som ansöker 

om att förlänga sitt uppehållstillstånd. Dessa undantag gäller dock bara om 

familjen inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som de har 

anknytning till15.

Det är viktigt att notera att ökad anhöriginvandring i normala fall blir en själv-

klar följd av ökad asylinvandring (eller, för den delen, arbetskraftsinvandring). 

För varje skyddssökande som tas emot ska man därför räkna med ytterligare 

en eller ett fåtal personer som är familjemedlemmar till den skyddsbehövande. 

Under åren 2011–2019 flyttade över 330 000 personer till Sverige som anhörig- 

invandrare.

14 https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far- 

 stanna/Familjeaterforening.html

15 https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-registrerad-part- 

 ner-eller-sambo/For-dig-som-ar-anhorig-i-Sverige/Forsorjningskrav.html
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FIGUR 5: BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR FAMILJEANKNYTNING*16

* Exklusive anhöriga till arbetsmarknad/studerande

 

FIGUR 6: TOTALT BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR  

FAMILJEANKNYTNING 2011–2019 PER KATEGORI

Kategorin ”Anhöriga (övriga)” avser uppehållstillstånd på grund av anknytning 

av övriga skäl än anhörig till tidigare flykting/skyddsbehövande, arbetstagare, 

gäststuderande eller till EU/EES-medborgare. Detta gäller till exempel nyetable- 

rade/etablerade förhållanden till person i Sverige som inte fått uppehållstillstånd 

av asylskäl tidigare. 

16 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Familjeanknytning.html
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Som framgår i diagram 7 nedan var familjeanknytning ett av de vanligaste 

skälen till att personer beviljades uppehållstillstånd år 2019. Om man dessutom 

inkluderar anhöriga till arbetskraftsinvandrare (diagram 8) utgör familjean-

knytning den i särklass största kategorin.

FIGUR 7: GRUND FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND BEVILJADE 201917 

FIGUR 8: GRUND FÖR UPPEHÅLLSTILLSTÅND BEVILJADE 201918

17 https://www.migrationsverket.se/download/18.748d859516793fb65f9ce5/1579524871765/Beviljade_uppe-   

 h%C3%A5llstillst%C3%A5nd_2019.xlsx

18 https://www.migrationsverket.se/download/18.748d859516793fb65f9ce5/1579524871765/Beviljade_uppe- 

 h%C3%A5llstillst%C3%A5nd_2019.xlsx
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3.1 ANHÖRIGINVANDRING – PROBLEMATISK SJÄLVKLARHET
Rätten att få återförenas med sina familjemedlemmar är viktig både rent 

mänskligt och för att det underlättar integrationen. En människa som känner 

stor oro för sin familj kan knappast komma till ro och påbörja en integration i 

det nya hemlandet. Det finns inga principiella skäl att hålla familjemedlemmar 

isär. Tvärtom. Ändå finns det i praktiken ett antal problem med alltför generösa 

regler för anhöriginvandring till den som har fått tillfälliga uppehållstillstånd:

  

 Pullfaktor. Generösa regler för anhöriginvandring anses vara en stark 

pullfaktor, som gör att många asylsökande söker sig just till de länderna. 

Sverige har de senaste åren tagit emot mycket stora antal skyddsbehö-

vande. Här har fokus legat på just skyddsbehovet. Det har fått gå före det 

också angelägna behovet av att få återförenas med sina anhöriga. Även 

om många anhöriga också kan ha skyddsbehov, så har mottagarländerna 

i första hand behövt hantera alla de skyddsbehövande som faktiskt har 

kommit till landet. I ett läge då ett land som Sverige redan som det är har 

tagit emot många gånger fler krigsflyktingar än andra EU-länder, så har 

det funnits anledning att inte ha regler för anhöriginvandring som gör att 

ytterligare stora antal asylsökande av det skälet söker sig just till Sverige.

 

 Avvisningsproblem. Som har noterats ovan finns det redan i dag en 

inbyggd hög risk för problem att verkställa beslut om avvisning av asyl-

sökande som får avslag på sin ansökan. Samma sak gäller i princip för 

återvändande efter att ett tillfälligt uppehållstillstånd går ut. Att i det 

läget tillåta att även familjemedlemmar får komma till Sverige under det 

tillfälliga uppehållstillståndets tid riskerar att flerdubbla problemet med 

att verkställa avvisningsbeslut.
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4  INTEGRATION OCH SEGREGATION  

Omfattningen och karaktären på invandringen till Sverige får också betydelse 

för våra möjligheter att integrera nyanlända in i det svenska samhället samt, 

omvänt, risken för att vårt land segregeras ytterligare.

4.1 ARBETSMARKNAD
Statistiska centralbyrån publicerade 2019 rapporten ”Integration: En beskrivning 

av läget i Sverige”19. Rapporten lyfter flera områden, däribland arbetsmarknads- 

deltagande. 

4.1.1 Utlandsföddas arbetsmarknadsdeltagande

Det på många sätt allvarligaste problemet – som också har störst påverkan på 

samhällsekonomin – är den höga arbetslösheten bland utrikesfödda. Andelen 

förvärvsarbetande är mindre för utomeuropeiska invandrare som har bott i 

Sverige kortare tid än tio år än för övriga grupper (såväl inrikes födda som in-

vandrare som bott i landet i mer än tio år). Samma grupp har därtill en otryg-

gare ställning på arbetsmarknaden än andra. De har i större grad tidsbegrän-

sade anställningar, upplever sig mer oroliga för att bli arbetslösa och känner 

i mindre grad att de har inflytande över sitt arbete. SCB-rapporten beskriver 

läget enligt följande:

   

”Inkomstnivån är betydligt lägre för födda utanför Europa som bott i Sverige 

i mindre än tio år, och det är också vanligare i denna grupp att uppge svårig-

heter med ekonomin. 70 procent av personerna födda utanför Europa med 

mindre än tio år i Sverige uppger att de inte kan få fram 12 000 kronor för att 

betala en oväntad utgift utan att låna eller be om hjälp. Bland födda utanför  

Europa som bott en längre tid i Sverige gäller det för 40 procent, medan andelen 

är 14 procent för inrikes födda med minst en inrikes född förälder.”

19 https://www.scb.se/contentassets/6834eab09f2c4758bb3fd9c015e765a8/le0105_2019a01_br_be57br1901.pdf
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Enligt OECD utmärker sig Sverige som ett land med särskilt stor klyfta mellan 

infödda svenskar och utlandsfödda, vad gäller arbetslöshet och sysselsättning20.  

Dock är det i sammanhanget viktigt att påpeka att Sverige inte har en excep- 

tionellt låg sysselsättningsgrad för utlandsfödda utan ligger snarare nära 

EU-genomsnittet. Det som utmärker vårt land är snarare den jämförelsevis  

rekordhöga sysselsättningsgraden bland infödda kvinnor21. Till det kommer att  

Sverige under de senaste decennierna har tagit emot ett mycket stort antal asyl-  

och anhöriginvandrare i förhållande till befolkningens storlek. Dessa har – till 

skillnad från arbetskraftsinvandrare – fått uppehållstillstånd på andra grunder  

än att deras yrkeskompetens är efterfrågad på svensk arbetsmarknad. Det gör  

att arbetslösheten bland utrikesfödda i princip alltid ökar i länder som tar emot  

en hög andel flyktinginvandrare.22 I en SCB-rapport från 2019 konstateras att 

flyktinginvandrares arbetsmarknadsdeltagande är lägre än andra utrikesfödda, 

att utbildningsnivå är intimt sammankopplat med sysselsättningsnivå, samt 

att skillnaderna är stora mellan flyktinginvandrare från olika delar av världen23.  

Det är även värt att påminna om att det finns lyckade exempel på flykting- 

invandrares integration på arbetsmarknaden, exempelvis de bosnier som kom 

hit under Jugoslavienkrigen under 80–90-talen24. Bland denna grupp, som hade 

en relativt god utbildningsnivå med många som hade färska yrkeserfarenheter, 

är sysselsättningsgraden i dag nästan lika hög som bland infödda.

I spåren av både arbetskrafts- och asylinvandring finns samtidigt allvarligt ut- 

nyttjande av människor på arbetsmarknaden och grov arbetslivskriminalitet. 

Det gäller inte minst ”papperslösa” före detta asylsökande som har fått avslag 

men vägrat att återvända. Men här finns också exempel på närmast slavlik-

nande förhållanden bland insmugglad arbetskraft och människor som står i 

starkt beroendeförhållande till oseriösa arbetsgivare25. Detta har lyfts mer i 

Tankesmedjan Tidens rapport Svenskarna först (nya och gamla) – En åtstramad  

och uppstyrd arbetskraftsinvandring för att minska utnyttjande, arbetslöshet och löne- 

dumpning.26 

20 https://www.oecd.org/migration/mig/working-together-skills-and-labour-market-integration-of- 

 immigrants-and-their-children-in-sweden-9789264257382-en.htm

21 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2016/Stor-skillnad-i-sysselsattning--mellan-inrikes-och-ut- 

 rikes-fodda/

22   Sandro Scocco: Och några, antar jag, är ok!

23 https://www.scb.se/contentassets/aed279a514e44e36aa871c0bfd531a42/am0401_2019a01_sm_ 

 am110sm1901.pdf

24 https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/44-5-je.pdf

25 https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/de-utnyttjade-ar-raddare-an-nagonsin-6973138

26 https://tankesmedjantiden.se/rapport/svenskarna-forst-nya-och-gamla/



tankesmedjan

48 |

rapport nr 7 | 2020 ordning och reda i vandringstid 

4.1.2 Invandringens effekter på arbetsmarknad och ekonomi

Flera studier har kommit fram till att invandring är gynnsamt för svensk ekonomi,  

särskilt på lång sikt. I en bilaga till Långtidsutredningen från 2015, Migration, en  

åldrande befolkning och offentliga finanser utgår Lennart Flood och Joakim Ruist från  

SCB:s befolkningsprognos och uppskattar vilken inverkan på statens finanser 

som skulle komma av en högre respektive lägre nivå av invandring än vad 

denna prognos stipulerar:

 

”En högre (lägre) invandring innebär ett något större (mindre) underskott på kort  

sikt, jämfört med huvudalternativet, och ett något lägre (högre) på lång sikt. 

Kombineras de båda alternativen med en ökad sysselsättning ger en ökad invand- 

ring ett positivt nettobidrag från 2020, vilket ligger något under alternativet med 

lägre invandring fram till slutet av 2030-talet men betydligt över därefter.”27

 

En rapport från marknadsliberala Reforminstitutet lyfter också upp de långsik-

tiga fördelarna med invandring:

 

”En viktig slutsats är att invandring i allt väsentligt bidrar till att stärka Sverige.  

Invandring bidrar till dem som immigrerar, men den bidrar också till att stärka 

Sverige. Med andra ord: Invandring ligger i nationens intresse. Skulle invand-

ringen upphöra skulle Sverige få betydande problem. En annan slutsats är att  

kostnaderna för invandringen tenderar att vara kortsiktiga och konkreta medan  

vinsterna är långsiktiga, mer diffusa och svårare att kvantifiera. Det riskerar 

att leda till att kostnader överskattas och att vinster underskattas.”28

 

Samtidigt pekar andra faktorer på invandringens kostnader29:

 Utlandsfödda är kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa, och utgör 

drygt hälften av alla arbetslösa i Sverige. 

 Länder med stor flyktinginvandring kommer alltid att ha lägre sysselsätt-

ningsgrad för utlandsfödda än för infödda, eftersom de som kommer hit ofta 

inte har den utbildning och de språkkunskaper som efterfrågas på arbets-

marknaden, samt saknar nätverk och annat som krävs för att få arbete. 

 Det är utbildningsnivån på den som kommer hit som är avgörande för  

förutsättningarna till jobb och integration. Efter 15 år är endast 40 procent 

i sysselsättning bland de som saknar gymnasieutbildning. Motsvarande 

bland de som har åtminstone gymnasieutbildning är 70 procent.

 Kapaciteten att höja utbildningsnivån för de nyanlända är avgörande. Hur 

utbyggd vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder är påverkar  

 

27 https://www.regeringen.se/contentassets/6a0373dacf97488d8aae6b5785e46583/migration-en- 

 aldrande-befolkning-och-offentliga-finanser-sou-201595

28 https://www.reforminstitutet.se/wp/wp-content/uploads/2017/08/I-nationens-intresse- 

 %C2%AD-2015-06-15.pdf

29 Scocco (2019)
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förutsättningarna att fler ska få arbete. Samma sak gäller olika former av 

subventionerade anställningar för att fler utlandsfödda ska kunna få jobb.

 Den lägre graden av jämställdhet bland vissa invandrade är en delförklaring 

till sysselsättningsgapet mellan utlands- och inrikesfödda. De skillnaderna  

försvinner dock ofta i nästa generation, som ofta präglas mer av jämställda 

värderingar än av traditionella.

  

Forskningen om hur omfattande invandringens påverkan är på löner och villkor  

bland de som redan bor i landet är bristfällig. En relativt färsk norsk studie visar  

att den kraftiga ökning av arbetskraftsinvandring till Norge som tog vid efter 

utvidgningen av EU tidigare under millenniet har skapat en press nedåt på löner  

och arbetsvillkor i de branscher där framför allt östeuropeiska arbetskrafts- 

migranter anställts30. Ett kraftigt ökat arbetskraftsutbud skapar enligt etablerad  

ekonomisk teori en press nedåt på löner och villkor. När det finns billigare arbets- 

kraft att tillgå finns det helt enkelt ingen anledning för arbetsgivare att erbjuda 

högre löner än nödvändigt. 

 

Konjunkturen/tillväxten, den sociala rörligheten och hur omfattande investe-

ringarna i ett land påverkar förutsättningarna för invandrare att få jobb – och 

vilka lönenivåer som dessa erbjuds. Det innebär också att vid lågkonjunktur 

och inbromsad ekonomisk utveckling, när den sociala rörligheten minskar, 

eller när investeringarna faller, så talar mycket för att lägstalönerna faller.  

Det är också väl belagt att inkomstnivåerna generellt bland utlandsfödda är 

tydligt lägre än bland infödda svenskar. Det gäller även efter lång tid i landet. 

4.1.3 Strategier för att stärka utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden

För att ytterligare stärka utlandsföddas arbetsmarknadsdeltagande behövs fort- 

satta satsningar på subventionerade anställningar – en viktig dörröppnare in 

på arbetsmarknaden – samt yrkesutbildningar i kombination med språkunder-

visning i svenska31.

Ett sätt att stärka migranters ställning på arbetsmarknaden är att se till att ha 

en hög grad av kollektivavtalstäckning i de branscher som många migranter 

börjar arbeta i. Ett annat – relaterat – sätt är att många som kommer till Sverige  

och börjar arbeta går med i facket. Tyvärr ser det ofta ut tvärtom: många ny- 

anlända får lågbetalda jobb på arbetsplatser som saknar kollektivavtal och trygga 

anställningar. Skillnaderna är av naturliga skäl störst mellan nyanlända och 

infödda. Men många av klyftorna på svensk arbetsmarknad hänger ihop med 

diskriminering av utlandsfödda och svenskar med utländsk bakgrund. Andra 

skillnader beror på brister i nätverk, språk, yrkeskunskaper och nödvändig ut- 

bildning hos invandrade.

30 https://voxeu.org/article/immigration-aftermath-eastern-enlargement

31 https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/Utrikes-foddas-eta-pa-arbetsmarknaden-/
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Enligt LO är den fackliga organisationsgraden lägre bland nyanlända och 

utlandsfödda än bland infödda svenskar. Det finns många skäl till det, bland 

annat en naturlig sämre kunskap om fackliga organisationer, samt i vissa fall 

negativa erfarenheter av att fackföreningar i hemlandet var regimtrogna och 

bidrog till repression.32 Det ska dock inte uteslutas att det även förekommer att 

nyanlända och utlandsfödda tvingas arbeta på arbetsplatser där arbetsgivaren 

på olika sätt motsätter sig facklig organisering, även om det är olagligt. 

  

Arbetarrörelsens utgångspunkt är att svensk arbetsmarknad ska bygga på 

principen om att vi ska konkurrera med kunskap, inte låga löner. Borgerliga 

partier och arbetsgivarorganisationer efterlyser ofta fler ”enkla jobb”, jobb utan 

krav på särskild utbildning eller kompetens, med argumentet att fler invand-

rade då skulle få jobb och integrationen därmed förbättras. Det finns också de 

som menar att vi därmed skulle kunna ta emot fler flyktingar. 

Argumentet bygger på den (förenklade) marknadsekonomiska bilden att bara 

priset på något sänks, så ökar efterfrågan i motsvarande grad. Men efterfrågan 

bestäms inte bara av pris, utan också av behov, och i dagens arbetsliv finns inga 

stora behov av mycket enkla och kvalificerade arbetsuppgifter, något som också 

syns i att de som argumenterar för ”enkla jobb” har påtagliga svårigheter att ge  

exempel på sådana. Även om sådana jobb skulle kunna konstrueras fram är mot- 

argumenten starka. Här har digitalisering, automatisering och robotisering tagit 

över många tidigare ”enkla jobb”. 

”Enkla jobb” är, med tanke på dagens förändringar i arbetslivet, inte långsiktigt  

hållbara. Och att skapa särskilda låglönejobb för invandrade med låg utbildning  

skulle förstärka, inte minska, segregationen i samhället, med de drastiskt annor- 

lunda livsvillkor och de så gott som obefintliga valmöjligheterna på bostads-

marknaden den skapar. De löner som nämns i sammanhanget är också så låga 

att de som avlönas så inte kommer att betala skatter i nivå med de välfärds-

tjänster de har rätt till, och den intjänade pensionen blir för låg att leva på. 

Idén är varken socialt eller ekonomiskt hållbar, vilket däremot satsningar på 

utbildning och kompetenshöjning – trots inledande kostnader – är. Den forsk-

ningskommission som Joakim Palme ledde 2014 poängterade vikten av att en 

socialdemokratisk integrationspolitik satsar på utbildning för att stärka inte-

grationen, inte anpassar arbetsmarknaden efter ökad invandring33. Det gäller 

fortfarande.

 

Liknande vägval gäller för socialförsäkringar, välfärd och trygghetssystem. 

Många borgerliga politiker argumenterar för kraftigt ökad invandring – och 

kraftigt urholkade socialförsäkringar och välfärd. Det skulle leda till en stark 

32 https://www.lo.se/start/det_goda_arbetet/orsaker_till_sjunkande_organisationsgrad

33 http://perseus.iies.su.se/~rob/papers/Arbetsmarknadsreformer%20f%C3%B6r%20jobb%20och%20 

    v%C3%A4lf%C3%A4rd.pdf
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uppdelning i det svenska samhället, där vissa (inte minst infödda) har tillgång 

till välfärden och trygghetssystemen, medan andra (inte minst nyanlända 

som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden) inte får samma tillgång till väl-

färden. Det är inte orimligt att diskutera hur ersättning från trygghetssystem 

som bygger på intjänandeår (till exempel pensionen) ska se ut för människor 

som kommer till Sverige relativt sent i livet. Här finns i dag exempelvis en 

undantagsregel som gör att asylinvandrare får tillgång till den statliga garanti-

pensionen, även om de inte har arbetat i Sverige ett helt yrkesliv.34 Men att 

använda invandring för att förstärka en närmast nyliberal nedskärningspoli-

tik är ett politiskt vägval som är främmande för arbetarrörelsen. 

 

Däremot finns det många positiva exempel på hur både asyl- och anhörig- 

invandrare har bidragit till att säkra en viktig kompetens- och personalförsörj-

ning till viktiga branscher. Fackförbundet Kommunal har bland annat pekat på  

hur utlandsfödda i hög utsträckning bär upp exempelvis äldreomsorgen. I Sverige  

är drygt var fjärde anställd inom äldreomsorgen utlandsfödd. I Stockholm är 

det varannan.35

 

Ekonomiska nyttoperspektiv kan förvisso inte ensamt avgöra omfattningen på 

asylinvandringen. Syftet med att ge asyl till flyktingar är inte och bör inte vara 

att täcka svenska behov av arbetskraft. Det är samtidigt inte oviktigt att förstå 

den samlade invandringens påverkan på samhällsekonomin. Det är en förut-

sättning för att skapa en långsiktigt hållbar asylpolitik. 

 

Det är i det hänseendet inte oviktigt att problematisera att omfattande och i 

hög utsträckning okontrollerad invandring kan bidra till att öka klyftorna och 

uppdelningen på arbetsmarknaden. Ett grundproblem är om och när företag  

och arbetsgivare driver på för ökad invandring i syfte att få billigare arbetskraft.

 

Det är å andra sidan inte heller oviktigt att se på hur många asyl- och anhörig- 

invandrare de facto bär upp delar av svensk välfärd. En aggressiv återvändande- 

politik, som bland andra Sverigedemokraterna förespråkar, skulle därför riskera 

att hota svensk välfärd. 

 

Sammanfattningsvis: invandringens påverkan på ekonomin är komplex, med 

både positiva och negativa effekter. Hur dessa fördelas beror på omfattning, 

utbildningsnivå och hur väl arbetsmarknaden lyckas erbjuda dessa jobb utan 

att försämra vare sig arbetsvillkor eller välfärden. Den mycket stora invand-

ringen till Sverige sedan 2014 gör det naturligt att fokus för svenska politiker 

flyttas från migration till integration, och då framför allt jobbmöjligheter. 

34 https://www.arbetsvarlden.se/for-manga-invandrare-vantar-garantipension-oavsett-loneniva/

35 https://www.kommunal.se/sites/default/files/mangfald_i_aldreomsorgen.pdf
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4.2 SKOLA
Förutsättningarna för elever som kommer till Sverige och går i svensk skola att 

klara kunskapsmålen beror i mycket hög utsträckning på vid vilken ålder man 

har kommit till Sverige. Förutsättningarna att klara skolan är mycket goda för 

den som kommer till Sverige före sex års ålder (skolstart). Den som kommer till 

Sverige under senare delen av grundskolan eller under gymnasiet får det dock 

betydligt svårare. I bästa fall har de som kommer till Sverige fått en god utbild-

ning i hemlandet. Alltför ofta har de dock fått en mer bristfällig utbildning, och 

har dessutom varit på flykt en viss tid.

 

Forskare i USA har myntat ett begrepp för både boende- och skolsegregationen: 

”white flight”. Det innebär att ”vita” amerikaner väljer bort skolor där det går 

många elever som är afroamerikanska, latinamerikanska eller tillhör andra 

minoriteter. Samma tendens finns i Sverige, där infödda elever (och deras för- 

äldrar) väljer bort skolor med många utlandsfödda elever.36 Här finns både socio- 

ekonomiska (klass-) faktorer och faktorer som migrationsbakgrund. Orsaken 

är en kombination av klassförstärkande segregerande värderingar och ett skol-

valssystem som har skapat en extremt uppdelad skolmarknad. 

I en rapport från Skolverket om skolsegregation konstateras att familjebak-

grundens betydelse för elevers skolresultat ökat mellan åren 2000 och 201537. 

Enligt rapporten är elevernas socioekonomiska bakgrund den enskilt viktigaste 

faktorn, något som särskilt gäller för utlandsfödda skolbarn – en grupp som 

också vuxit genom ökad invandring:

 

”Utlandsfödda elever har under senare år fått svårare förutsättningar att nå 

goda skolresultat genom att invandringsåldern stigit och föräldrarnas socio- 

ekonomiska status försämrats.”

 

Flera studier och rapporter har pekat ut det så kallade fria skolvalet som en 

viktig anledning till att skolan blivit så segregerad.

 

I en avhandling från 2017 pekar lärarutbildaren Anna Ambrose på att: 

”[d]e elever som finns kvar på skolor belägna i socialt utsatta områden riske-

rar att missgynnas av skolvalfriheten. Framförallt för att andelen elever som 

kommer från studieovana hem samt från familjer som ännu inte har hunnit 

etablera sig i landet i högre utsträckning blir kvar på skolor belägna i socialt 

utsatta områden.”38

 

36 http://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/rap-skolval-final5.pdf

37 https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2018/analyser-av-familjebakgrundens-betydel- 

 sefor-skolresultaten-och-skillnader-mellan-skolor

38 http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1050972/FULLTEXT01.pdf
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2018 släppte tankesmedjan Arena Idé en rapport39 som kom fram till liknande 

slutsatser, där skolvalet betraktades som en del av en större problembild:

 

”Såväl gräddskumning som ’white flight’ underlättas av dels (1) vårt nuvarande  

skolvalssystem och dels (2) den fria etableringsrätten, som gör att friskolor kan  

etablera sig där de vill och därmed dränera kommunala skolor på de elever som  

har bäst förutsättningar att klara skolan. Att gräddskumning är så pass attraktivt  

beror i sin tur på (3) vår för friskolor generösa skolpengsmodell och (4) möjlig-

heten för skolföretag att ta ut vinst.”

 

Tankesmedjan Tiden har vid flera tillfällen presenterat analyser och förslag 

på hur denna skolsegregation kan brytas, exempelvis i rapporten Tio förslag för 

ett smartare skolvalssystem som kan minska segregationen och göra valfriheten mer 

jämlik40. Tankesmedjan har även tillsammans med SSU krävt hårda kvoter för 

att säkerställa mer blandade elevgrupper.41

Oavsett vilka faktorer som är de mest bidragande till att förvärra skolsegrega-

tionen är det dock uppenbart att ett väldigt omfattande flyktingmottagande, 

som under flyktingkrisen 2015, försvårar arbetet med att motverka segregatio-

nen. I en rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) om barn och 

migration konstaterar Michael Lindblad att det svenska utbildningssystemet 

har haft stora svårigheter att kunna hantera de senaste årens stora volymer av 

framför allt flyktinginvandring.

 

”Koncentration av fattigdom, arbetslöshet och låg utbildningsnivå i bostads-

områden ökar risken för klassbaserad och etnisk ’ghettofiering’, som i sin tur 

skapar skolsegregation och ökar risken för avhopp, medan en ökad andel av 

universitetsutbildade i området tydligt ökar andelen som fullföljer gymnasie-

utbildning.”42

Samtidigt finns det exempel på hur även väldigt segregerade kommuner har 

vänt utvecklingen med hjälp av offensiv socialdemokratisk politik. Ett sådant 

exempel är Södertälje, som under det senaste decenniet har lyckats väl med 

att vända den tidigare negativa trenden med sjunkande skolresultat43.

39 http://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/rap-skolval-final5.pdf

40 https://tankesmedjantiden.se/rapport/10-fo%cc%88rslag-fo%cc%88r-ett-smartare-skolvals- 

 system-som-kan-minska-segregationen-och-go%cc%88ra-valfriheten-mer-ja%cc%88mlik/

41 https://www.altinget.se/utbildning/artikel/tiden-och-ssu-skapa-haarda-elevkvoter-som-i-danmark

42 https://www.delmi.se/upl/files/152530.pdf

43 https://www.sodertalje.se/nyheter/behorigheten-till-gymnasiet-okar-stort-i-sodertalje/
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4.3 BOSTAD
Ett av de tydligaste uttrycken för den allvarliga segregationen i Sverige är att 

många som kommer till Sverige bosätter sig i områden med få infödda svenskar. 

Det har i sin tur lett till social utsatthet, trångboddhet och en geografisk upp-

delning efter etniska mönster som motverkar sammanhållning och förvärrar 

segregationen. I SCB:s ovan nämnda rapport om integration anges följande:

 

”Andelen trångbodda är högre bland födda utanför Europa som bott mindre  

än tio år i Sverige. I denna grupp bor nästan var tredje person, 31 procent,  

i en bostad med fler än två personer per sovrum. Av de som är födda utanför 

Europa och som har bott minst tio år i Sverige samt de som är födda i Europa 

är omkring 10 procent trångbodda enligt samma definition. Motsvarande andel 

bland inrikes födda med minst en inrikes född förälder är 2 procent.”44

 

Utöver trångboddheten föreligger risker för ”ghettofiering” när nyanlända kon- 

centreras till vissa bostadsområden eller orter med en generell lägre levnads-

standard. Det finns flera skäl till denna bostadssegregation. Men det är återigen  

fel att – som främlingsfientliga krafter ofta gör – skuldbelägga den enskilda ny- 

anlända eller utlandsfödda för detta. Det är naturligt att många som får uppe- 

hållstillstånd i Sverige söker sig till släktingar, bekanta eller andra från det 

ursprungliga hemlandet – om det redan finns sådana i landet. Avgörande är dock 

hur boendet löses under tiden som asylansökan handläggs. Då detta kan ta 

relativt lång tid skapas inte sällan en grund att utgå från redan under denna 

första tid i Sverige.

 

Den så kallade EBO-lagen (egna bosättningsalternativet), som infördes den 1 

juli 1994, har lyfts upp som ett särskilt problem i detta sammanhang. Lagen 

innebär att asylsökande kan välja att ordna sitt boende själva. Det har i prakti-

ken framför allt lett till att många söker sig till släktingar och andra som redan 

bor i svårt segregerade områden i kommuner som Malmö, Botkyrka, Södertälje 

med flera. Effekten blir trångboddhet och förstärkt boendesegregation. Roger 

Andersson, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, skriver exempel-

vis följande i en rapport45 som Försäkringskassan publicerade år 2017:

 

”Sedan EBO infördes har merparten av alla flyktingar utnyttjat det egna bo- 

endets möjligheter, vilket av naturliga skäl förstärkt den geografiska koncen-

tration av etniska minoriteter som rådde när lagstiftningen trädde i kraft.  

Att EBO också lett till en svårplanerad situation för många kommuner, och till 

ökad trångboddhet i vad jag brukar kalla svenskglesa områden, är en sidoeffekt 

som många påtalat.”

44 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/in- 

 tegration--analys/pong/statistiknyhet/integration--en-beskrivning-av-laget-i-sverige/

45 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/635ede62-774b-42fb-ace2-c16ba3c07da9/socialfor 

    sakringsrapport-2017-06.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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Andersson menar att detta får konsekvenser i form av förvärrad segregation:

 

”Flyktinginvandringen till Sverige leder givetvis i sig inte till segregation men 

med svag till obefintlig politisk styrning av bosättningen initialt i kombination  

med en lika svag, marknadsstyrd, bostadspolitik har resultatet likafullt blivit 

ett starkt samband mellan invandring och boendesegregation. Till följd av lång- 

sam arbetsmarknadsintegration har många av de senaste 20 årens invandrare 

koncentrerats socioekonomiskt till låginkomstgruppen, som i sin tur koncen-

trerats till en över tiden krympande hyressektor och inom den till bestämda 

bostadsområden. Det är svårt att överskatta den utmaning som möter den 

som vill förändra rådande segregationsdynamik.”

För att stävja detta tog den socialdemokratiskt ledda regeringen initiativ till 

en lagändring som innebär att den asylsökande som väljer eget boende i ett 

socialt starkt segregerat område blir av med sin dagpenning.46 De långsiktiga 

effekterna av detta återstår att se, men mycket talar för att detta var en nöd-

vändig förändring som åtminstone inte förstärker boendesegregationen. 

 

Grundproblemet är dock att olika kommuner medvetet har valt att antingen 

bejaka eller motverka olika boendeformer. Moderatstyrda höginkomsttagar-

kommuner som Danderyd, Lidingö, Öckerö och Vellinge har ofta valt att inte 

tillåta byggande av fler hyresrätter i kommunen i någon större omfattning. 

Syftet har varit att behålla kommunens profil som attraktiv höginkomsttagar- 

kommun” där välbärgade inte behöver dela bostadsområden eller skolor med 

nyanlända låginkomsttagare. Det kan finnas såväl klassförakt som främlings- 

fientlighet bakom sådana ställningstaganden – hos de styrande eller deras 

väljare. Effekten har varit att det inte har funnits några bostadsmässiga förut- 

sättningar att ta emot asylsökande och nyanlända, ens om man hade velat. 

För andra kommuner har det varit naturligt att bygga många hyresrätter, som 

förstärker möjligheterna för inte minst asylsökande och nyanlända att få en 

bostad som de har råd med. Nackdelen har varit att dessa ofta har fått bostad  

i något av alla de miljonprogramsområden som finns i både större och medel- 

stora städer i hela landet. Dessa områden var mycket viktiga för att ge alla 

svenskar en modern bostad på inte minst 1960-70-talen. I dag har de ofta blivit 

sinnebilden för den allvarliga boendesegregationen mellan utrikes födda och 

infödda svenskar. 

Det går dock inte att bortse från det stora underliggande problemet, nämligen 

den faktiska bostadsbristen i Sverige, och alldeles särskilt bristen på lägenheter 

till kostnader som är överkomliga även för personer med lägre inkomster. En 

väl fungerande integrationspolitik förutsätter ett ökat bostadsbyggande med 

särskild inriktning på hyresrätter.

46 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/nya-regler-om-eget-boende-for-asylsokande/
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5  SLUTSATSER OCH FÖRSLAG

LINJE 2: EN INTEGRATIONSDRIVEN 
MIGRATIONSPOLITIK UTIFRÅN ETT 
STARKT INTERNATIONELLT 
SAMARBETE

5.1 TA TILLBAKA KONTROLLEN  
– SKAPA HÅLLBARHET OCH ORDNING OCH REDA
Sverige ska inte ha vare sig helt öppna gränser eller hålla dem helt stängda.  

En viss invandring – med rätt förutsättningar – är både bra och viktig för Sverige.  

Men den ska präglas av ordning och reda. Människor som bor i Sverige ska veta 

att Socialdemokraterna står för kontrollerad och reglerad invandring.

Asyl- och migrationsfrågor handlar om svåra avvägningar. Det är i normala fall  

politikens ansvar att göra just sådana avvägningar. Ändå har asyl- och migrations- 

frågorna i hög utsträckning juridifierats. Det behöver förvisso alltid finnas en 

rättslig grund för ageranden. Men politiker får aldrig frånhända sig ansvaret för  

att hitta hållbara lösningar och förändra också direkt dåliga och ohållbara 

delar av asylsystemet. 

 

När folkvalda politiker förlorar rådighet över frågor som är så viktiga för väljarna  

bidrar detta till ett urholkande av den demokratiska legitimiteten. Den får inte  

urholkas genom att väljarna uppfattar att migrationsfrågorna skulle ligga utanför 

demokratins verkningskrets. Fler måste uppleva och förstå att det är möjligt 

att påverka också migrationspolitiken. 

 

Migrationspolitiken är, som redan har noterats, full av målkonflikter och  

intressemotsättningar. Det är hög tid för politiken att återta ansvaret för dessa 
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svåra avvägningar. Det behöver göras på ett sätt som står i samklang med det 

allmänna rättsmedvetandet och moraliska principer. Skydd för de grundläggande 

principerna i asylrätten och annan folkrätt behöver värnas. Men hur och var 

skydd erbjuds behöver kunna anpassas till förutsättningar i både mottagar- 

landet och ursprungslandet. 

Konkreta uttryck för detta är att genom överenskommelser med andra länder  

omfördela ansvaret för skyddssökande, eller att återinföra möjligheten att fatta  

kollektiva beslut (se nedan). Ambitionen är dock inte att återigen låta regeringen  

avgöra en stor mängd fall som överklagas efter beslut av ansvarig myndighet.  

I grund och botten är dagens process- och instansordning – med beslut av Migra- 

tionsverket i första instans, migrationsdomstolar i andra instans och migrations- 

överdomstol i tredje instans en bra ordning.

 

Syftet med en förnyad asyl- och migrationspolitik är att den ska vara hållbar 

och relativt planeringsbar:

 över tid

 för det svenska/europeiska mottagningssystemet

 för den svenska välfärden

 för den svenska/europeiska arbetsmarknaden (även de löntagare som 

redan verkar på den)

 för migranten/flyktingen själv

 för ursprungslandet.

 

En hållbar asyl- och migrationspolitik kan därför inte bygga på en naiv, idea-

listisk eller nyliberalt ideologisk grundsyn på att i varje givet läge ha en så stor 

invandring som möjligt. Men den kan inte heller bygga på etnonationalistiska, 

konservativa eller högerextrema strävanden efter att alltid och oavsett läge ha 

så få invandrare i Sverige som möjligt. 

5.2 PRINCIPER FÖR EN NY ASYL- OCH MIGRATIONSPOLITIK
Svensk och europeisk asyl- och migrationspolitik behöver i stället bygga på en 

ny Linje 2, baserad på fyra principer: 

Internationellt samarbete och solidaritet på gränsöverskridande problem  

– inte ensidigt nationellt agerande

a) Sök i första hand gemensamma lösningar – globalt via FN samt genom EU. 

b) En övergripande ambition bör vara att tydligt stärka ansvarsfördelningen  

mellan de rika länderna, inte att EU och övriga OECD-länder ska ta ett 

minskat ansvar.

c) Stärk den internationella solidariteten:

I) Ökat fokus på att förebygga och stoppa konflikter, bygga fred, skapa 

trygghet, demokrati och framtidstro i de länder som orsaker mest ofri-

villig migration.
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II) Prioritera förstärkning av standard och kvalitet på skyddsmöjligheterna 

för fler i närområdet.

Respekt för asylrättens grundprinciper – men utveckling av hur den appliceras   

i praktiken 

a) Rätten för den som tvingas fly från sitt land att få skydd i ett annat land 

ska värnas. Samtidigt behöver det tydliggöras att det går att hitta olika lös-

ningar på var skyddet ska erbjudas. 

b) Tydliggör och stärk normen om första asylland. Det är både principiellt och 

praktiskt rimligt att en stor del av de skyddsbehövande under ett tillfälligt 

krig eller en konflikt får skydd i det egna landet eller ett grannland. Det 

underlättar återvändandet när konflikten är över. 

c) Avlasta och dela på ansvaret. De rika länderna behöver vara med och dela 

på ansvaret för de allt större flyktingströmmarna i världen genom att både 

stötta och avlasta grannländer som redan tar ett stort ansvar för många 

krigsflyktingar.

Integrationsdriven migrationspolitik för ökad kontroll och ordning och reda

a) Låt integrationsförutsättningarna och de inhemska behoven vara styrande 

för omfattningen på invandringen – i kombination med omvärldsläget och 

omfattningen på de globala flyktingströmmarna. 

b) Ta tillbaka kontrollen. Återför i ökad utsträckning migrationsavgörandena  

till demokratins verkningsfält genom att – med bibehållen respekt för både  

rättssäkerhet och asylrättens grundprinciper – ändå minska juridifieringen 

och öka det politiska ansvarstagandet. Syftet bör vara att låta migrationen 

till EU-länderna präglas av en större grad av ordning och reda. 

c) Låt ett ja vara ett ja, och ett nej vara ett nej. Skapa så goda förutsättningar 

som möjligt för människor som får stanna här mer långvarigt att kunna 

planera sina liv och komma in i det svenska samhället. Men var också tyd-

lig och konsekvent i att de som får avslag på sin ansökan behöver återvända  

till sina hemländer eller annat land som de kommer från senast. 

Förnyat asylsystem med anpassade lösningar till olika skyddssökande

a) Gör en tydligare åtskillnad mellan socioekonomiska migranter, konven-

tionsflyktingar och krigsflyktingar. 

b) Öka möjligheterna att kunna fatta snabba kollektiva beslut kring såväl 

uppenbart ogrundade ansökningar som uppenbart välgrundade sådana. 

c) Minska incitamenten för asylsökanden i massflyktingsituationer att på 

egen hand ta sig till EU-länderna för att söka asyl. 

d) Verka för en mer sammanhållen asyl- och migrationspolitik inom EU – och 

omfördela asylsökande och flyktingar så jämnt och rättvist som möjligt 

mellan EU:s medlemsstater. 

e) Arbeta med fler överenskommelser mellan EU och grannländer till  

ursprungsländerna om återtagande och vidarebosättning.
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Utifrån dessa principer kan en mer eller mindre konkret reformagenda  

formuleras. 

5.3 ETT FÖRNYAT ASYLSYSTEM
Utgångspunkt: bejaka en EU-gemensam asyl- och migrationspolitik

Migrationsfrågorna är bokstavligen gränsöverskridande till sin karaktär, och 

inget land kan hantera dem ensamt. Det är grunden för att EU under större 

delen av det svenska medlemskapet har diskuterat en gemensam asyl- och 

migrationspolitik. Även om medlemsländerna har lyckats enas om flera delar, 

så har en sammanhållen helhet saknats. Ett av de främsta misslyckandena är 

ambitionen att fördela asylsökande mellan medlemsstaterna. 

Det uppstår stora skevheter i migrationsströmmarna om ett enskilt medlems- 

lands migrationspolitik avviker avsevärt från övriga EU-staters. Vi kan inte heller  

acceptera en situation där vissa EU-länder tar ett stort ansvar för många asyl- 

sökande medan andra vägrar att ta sin del av ansvaret. Sverige bör därför 

bidra 

aktivt till att en EU-gemensam asyl- och migrationspolitik läggs fast, som byg-

ger på en stark och tydlig ansvarsfördelning, samt principerna nedan. En cen-

tral del av en svensk socialdemokratisk asyl- och migrationspolitik bör därför 

vara att driva dessa frågor i EU.

När detta skrivs (juni 2020) förbereder Sveriges EU-kommissionär Ylva  

Johansson ett förslag om en gemensam asyl- och migrationspolitik. Om det till 

övervägande del motsvarar principerna ovan bör en socialdemokratiskt ledd 

svensk regering ställa sig bakom det. 

Här följer ett antal mer eller mindre konkreta förslag för en långsiktigt hållbar 

och mer rättvis asyl- och migrationspolitik. Samtliga förslag bör direkt eller 

indirekt kunna drivas inom EU, där målet bör vara att de ska vara delar av 

Integrationsdriven 
migrationspolitik

 Ökad kontroll

 Ordning och reda

Internationellt 
samarbete

 Solidaritet

 Ansvarsfördelning

Asylrätten

 Respekt för grund-
 principerna

 Utveckling av 
 hur de appliceras

Förnyat 
asylsystem

 Skilj på olika  
 skyddssökande

 Anpassa 
 lösningarna
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denna nya gemensamma asyl- och migrationspolitik inom unionen. Vissa av 

förslagen kan Sverige dock gå före med och införa unilateralt. 

Förslag 1: En ny Marshallplan för att förebygga ofrivillig migration

Den enda långsiktigt hållbara lösningen på ofrivillig migration är att komma 

till rätta med de orsaker som ligger bakom att stora grupper människor flyr sina 

hemländer. Lösningen är inte att mycket stora delar av ett lands befolkning 

tvingas (eller vill) flytta till ett annat land. Lösningen är att lösa problemen: 

förtryck, krig och så vidare. Därför är det enskilt viktigaste politikområdet för 

att komma till rätta med problemen med ofrivillig migration inte vare sig arbets- 

marknad, skola eller bostäder. Det är bistånds- och utrikespolitiken som kan  

bidra till att skapa den trygghet och säkerhet som är avgörande för att män-

niskor inte ska tvingas fly från sina hemländer. 

Det innebär att det finns behov av en uppgradering av utrikespolitiken både i 

Sverige och inom EU. Det kommer att krävas kraftigt ökade resurser, vilja och 

mandat att arbeta mer proaktivt för att stoppa och förebygga orsakerna till ofri- 

villig migration. Det behövs en ny Marshallplan från de rika länderna i norr till  

de länder som är så hårt drabbade av konflikter och förtryck. Dels för att stoppa  

befintliga konflikter och förtryck. Dels för att förebygga nya. Dessutom behövs 

kraftigt ökade resurser för att redan nu stärka grannländernas mottagande 

och flyktingläger i närområdet (se nedan). 

En majoritet av alla flyktingar i världen kommer från endast ett fåtal länder,  

i dagsläget Syrien, Afghanistan, Myanmar, Venezuela och Sydsudan.49 Nya kon- 

flikter och förtryck kommer att uppstå. Men genom massiva freds- och demo- 

kratiinsatser i dessa länder kan det internationella samfundet bidra till att 

dämpa eller stoppa de stora konflikter och politiska förtryck som ligger bakom 

de stora flyktingströmmarna globalt, till EU och till Sverige. 

Förslag 2: Ökat stöd till länder som gränsar till konflikthärdar och UNHCR 

för förbättrat skydd i närområdet

Människor som tvingas fly från sina hem på grund av krig eller väpnad konflikt  

får oftast i första hand skydd i en annan del av det egna landet, där det råder 

relativt lugn. Det gäller enligt UNHCR för drygt hälften (45,7 miljoner) av världens  

sammanlagt drygt 80 miljoner flyktingar.47 Internflyktingar är därmed den 

största gruppen flyktingar, och de egna hemländerna är därmed de länder som 

tar det största ansvaret för världens skyddsbehövande. Dessa länder behöver 

omfattande bistånd från de rika länderna både för det akuta stödet till intern-

flyktingar och för att stärka säkerheten, freden och återuppbyggnaden i landet 

(se mer nedan). 

  

47 https://svenska.yle.fi/artikel/2020/06/18/unhcr-nastan-80-miljoner-manniskor-ar-pa-flykt-har-vi-natt- 

 en-tid-da-vi-inte
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Grannländerna tar näst störst ansvar. Åtta av tio flyktingar utanför hemlandets 

gränser söker skydd i närliggande stater48. Det är rimligt att det i första hand är i 

närområdet som många söker och får skydd undan krigets fasor. Den faktiska  

närheten är avgörande för att många – också de med begränsade resurser – ska 

kunna ta sig dit. Dessutom gör närheten att det går snabbare och enklare att åter- 

vända när läget i hemlandet har stabiliserats. En hållbar lösning behöver dock 

innehålla en kraftfull satsning på att stötta och stärka de länder i närområdet 

som tar emot stora mängder skyddsbehövande. Dels behöver dessa redan hårt 

belastade och ofta fattiga grannländer avlastas. Det kan göras via ett utökat 

kvotåtagande (se nedan). Dels behöver standarden i de internationella flykting-

lägren höjas rejält. 

 

Det är viktigt att en ökad insikt om grannländernas och UNHCR:s roll också 

återföljs av kraftigt höjda anslag och ekonomiskt stöd från Sverige, övriga 

EU-länder och EU gemensamt. 

48 https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019
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Politisk förföljelse 
etc, risk för tortyr/ 
dödsstraff.

Enskilda 
människor med 
individuella skäl 
– men från många 
olika länder. 
 
Regimkritiker, 
MR-kämpar.
 

Chile på 70- och  
80-talen, Pussy 
Riot 2019, HBTQ- 
aktivister Uganda, 
sekulära bloggare 
från Bangladesh.
 
FN:s flykting- 
konvention alt 
tortyrkonvention.
 
Individuellt. 
Normal asyl-
utredning.
 

Osäker.
 
 
Prövningsbara 
länder.
 
 
EU-land alt första 
asylland.
 
Asyl.

Grundorsak

Omfattning

Typfall skydds-
sökande 

Historiskt exempel

Skyddsgrund

 
 
Typ av beslut

Presumtion

Bedömning utifrån 
lista

Skyddsansvar

Lösning

Fattigdom, arbets-
löshet, relativt 
sämre livsvillkor, 
spridda våldsam-
heter. 
 
 
 
 
Enstaka eller be-
gränsade grupper 
– men från många 
olika länder. 
 
 
Relativt unga,  
resursstarka män 
 
 
 
Flera västafri-
kanska länder 
under hela 
2000-talet, 
Venezuela 2020. 
 
 
FN:s ramverk 
för migranters 
rättigheter 
 
Individuell 
normalutredning 
alt kollektiv/
snabbutredning 
(om uppenbart 
ogrundade). 
 
Ej skyddsbehov 
alt osäker. 
 
Säkra länder alt 
prövningsbara 
länder. 
 
Hemlandet. 
 
 
Avvisning.

Klimatföränd-
ringar. Dödliga 
epidemier.

 

Närmast total.

Hela civilbefolk-
ningen.

Moçambique, Syd-
sudan, Afghanis-
tan, Bangladesh, 
Kiribati.

Ny FN-konvention?
 

Kollektivt?  
Snabbutredning?

Skyddsbehov.

 
Nya listor?

 
 
Oklart?

 
Oklart?

Ej massflykt

Allvarliga strider 
som kan drabba 
del av civilbefolk-
ningen.

Mindre grupper.

Vissa grupper/ 
delar av civilbe-
folkningen i ett 
fåtal länder. 

Eritrea på 
2010-talet.

Nyt EU-skydds- 
direktiv.
 

Individuellt. Nor-
malutredning.

 
Osäker.
 
 
Prövningsbara 
länder.
 
 
EU-land alt  
närområde.

Tillfälligt (ev 
permanent) up-
pehållstillstånd 
som alternativt 
skyddsbehövande.

Massflyktsituation

Intensivt och 
omfattande krig/ 
väpnad konflikt 
som stora delar av 
civilbefolkningen 
drabbas av direkt 
och hårt; försök 
till folkmord.

Mycket stora 
grupper.

Nästan hela civil- 
befolkningen i ett 
fåtal länder.

Syrien på 2010- 
talet.

Nytt EU-skydds-
direktiv.

Kollektivt.  
Snabbutredning.

 
Skyddsbehov.

 
Länder i krig – 
massflykt.
 
 
Närområde.
 

Återsändande till 
första asylland/
säkert tredjeland 
genom åter- 
tagandeavtal + 
vidarebosättning 
av annan skydds-
behövande.

Förslag 3: En förnyad asylordning 

Konventions- Krigsflyktingar Klimat- och Sociala och
flyktingar   epidemi- ekonomiska
   flyktingar  

   migranter
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För att skapa mer ordning och reda och återta mer kontroll över migrationen till 

Sverige och övriga EU – samtidigt som vi respekterar kärnan i den internationella  

asylrätten – behövs ett förnyat asylsystem inom EU. Det gäller framför allt hur 

krigsflyktingar – som har stått för de stora och plötsliga ökningarna av antalet 

skyddssökande till unionen. Det kan göras på flera olika sätt. 

A. Ansökan utanför EU – svårigheter och möjligheter

Tyvärr är tanken på en ordning där asylansökan för den som vill söka asyl i ett 

EU-land kunde lämnas in utanför EU:s yttre gräns svårgenomförbar. Om det hade  

varit möjligt, så hade det skapat goda förutsättningar att bidra till mer ordning  

och reda i asylprocesserna. Men det finns alltför många skäl som talar mot att 

det skulle vara realistiskt eller meningsfullt:

1) Första asyllandsprincipen. Om tanken är att en person ska kunna söka 

asyl i ett EU-land från ett annat land än sitt hemland, så faller det ofta på 

den i asylrätten så centrala principen om första asylland/säkert tredjeland. 

Den som befinner sig i ett annat – för den personen säkert – land bör näm-

ligen söka asyl i det landet, inte i ett EU-land. Det är skyddsbehovet som ska 

styra – inte vilket land en asylsökande vill flytta till. Därmed skulle en  

sådan ansökan falla redan innan den lämnas in. Därför vore en sådan 

lösning inte meningsfull.

2) Farligt vid ambassader. Om tanken är att en regimkritiker ska kunna söka 

asyl vid en svensk eller ett annat EU-lands ambassad i hemlandet, så vore 

det livsfarligt för den skyddssökande. Det vore då bara för regimens säker-

hetstjänst att bevaka olika västländers ambassader och sedan gripa den till- 

tänkta asylsökande innan hen ens hade hunnit komma in på ambassadens 

skyddade område. 

3) Ohållbart med ”asylvisum”. Inte heller andra lösningar där människor 

kan söka asyl på ambassader e dyl i hemländer – eller i närområdet – vore 

hållbart av rena volymskäl. Det är inte orimligt att tro att väldigt många 

människor som gärna skulle flytta till ett rikare land i Europa skulle passa 

på att skicka in en ansökan om asylvisum eller asyl på en EU-ambassad. 

Det skulle sannolikt kräva mycket omfattande utrednings- och handlägg-

ningsresurser för att hantera alla dessa ansökningar – varav långt ifrån 

alla kanske verkligen var substantiella. Det skulle innebära en byråkratisk 

och administrativ mardröm att hantera allt detta. 

Däremot är det inte orimligt att den som befinner sig i ett av UNHCR:s eller 

andra internationella flyktingläger kan meddela ansvariga att man kan tänka 

sig vidarebosättning om möjlighet ges. (Och sådana möjligheter behöver öka 

kraftigt.) Vi föreslår därför att det ska vara möjligt för krigsflyktingar i flykting- 

läger att kunna anmäla intresse för vidarebosättning till EU-länderna. Det sker 

i praktiken redan i dag inom ramen för FN:s kvotflyktingssystem, och kan ut-

ökas ytterligare om och när EU-länderna ökar sitt kvotåtagande. 
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På samma sätt kan man tänka sig att UNHCR skulle kunna få ett utökat mandat 

att hjälpa personer som kan ha konventionsskäl (regimkritiker, MR-aktivister  

med flera som riskerar förföljelse, dödsstraff eller tortyr) att – utan att gå via 

ambassader direkt – kunna ansöka om asyl i ett EU-land från hemlandet. Även 

här finns det säkerhetsrisker. Men UNHCR kan möjligtvis – i samarbete med 

frivilligorganisationer – agera något friare och med starkare globalt mandat än  

en EU-diplomat. Och alternativet att inte få skydd alls kan knappast vara bättre.

B. Utredning och handläggning 

En central del av utvecklandet av EU:s gemensamma asyl- och migrationspoli-

tik bör vara att underlätta för medlemsstaternas myndigheter att kunna effek-

tivisera sin handläggning och lägga mer resurser på de som på goda grunder 

söker av konventionsskäl. Ett förnyat europeiskt asylsystem bör därför utgå från  

tre olika listor, som EU-kommissionen får ta fram. Dessa listor bör löpande 

uppdateras och revideras beroende på läget i respektive land: 

1) Säkra länder. Ansökningar från människor från erkända rättsstater utan 

politisk förföljelse, risk för tortyr, dödsstraff eller väpnade konflikter bör 

kunna snabbehandlas. I princip ska inga asylansökningar från dessa länder 

beviljas, då alla bör anses kunna återvända och det är uppenbart att det 

saknas grund för asyl – om inte exceptionella omständigheter anges. Ett 

expressförfarande kan se till att personer från dessa länder inte belastar 

asylsystemet mer än nödvändigt. 

2) Prövningsbara länder. Den stora majoriteten länder ligger fortfarande  

i gränslandet mellan säkra demokratiska rättsstater och krigsdrabbade  

länder i massflyktsituationer. Härifrån behövs också fortsättningsvis indi- 

viduella handläggningar och bedömningar. I första hand ska då konven-

tionsskäl prövas, samt principen om non-refoulement (inklusive kedje- 

refoulement) respekteras. För att minska socioekonomiska migranters  

belastning på asylsystemet bör dock ärenden då det redan från början finns  

anledning att anta att det saknas verkliga asylskäl snabbehandlas. Till det 

kommer behov av att fortsätta etablera återtagandeavtal med ursprungs-

länder där den sökande inte bedöms riskera förföljelse, tortyr eller döds-

straff. 

3) Länder i krig med massflyktsituationer. Samtliga toppar av antalet skydds-

sökande till Sverige har kommit från sådana länder: från andra världskriget  

till Bosnien och Syrien. EU behöver löpande följa vilka länder som är att 

betrakta som massflyktsländer – eller vilka som riskerar att utvecklas till  

sådana. Samtliga ur civilbefolkningen från dessa länder bör i princip kunna  

betraktas som skyddsbehövande om det saknas ett inre flyktalternativ. 

Grundregeln bör dock vara att deras skyddsbehov i första hand ska till- 

godoses i närområdet – i grannländer, ofta via UNHCR:s flyktingläger (som 

emellertid ska rustas upp rejält – se ovan). I andra hand ska vissa av dessa 

kunna vidarebosättas till ett EU-land via en kraftig utökning av kvotsys-

temet, som i princip bör ske i samma former som i dag (se nedan). För krigs- 
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flyktingar som ändå tar sig till EU för att söka asyl i en medlemsstat behöver 

en ny mekanism införas (se nedan). 

 

Dessa listor blir grunden för ett nytt, mer effektivt, hållbart och rättvist 

asylsystem. På så vis kan exempelvis kubanska dissidenter och ryska Pussy 

Riot-medlemmar få asyl i EU-länderna. Samtidigt minskar belastningen på 

asylsystemet av uppenbart ogrundade asylansökningar. Slutligen säkerställer 

vi att mycket stora grupper som samtidigt är i behov av skydd till följd av krig 

eller liknande också garanteras ett sådant skydd på ett mer ordnat, effektivt, 

säkert och rättvist sätt. Det är bättre än att vissa ska behöva riskera liv och hälsa 

för att ta sig till våra länder för att söka asyl i Sverige eller andra EU-länder – 

medan andra får undermåligt skydd i närområdet.

C. Kollektiva beslut 

Den individuella rätten att söka asyl och få sin rätt utförligt prövad också för 

krigsflyktingar är central för många asyljurister. Men konsekvensen av just den  

principen har blivit mycket omfattande åtgärder för att i stället hindra männis- 

kor från att över huvud taget kunna nyttja sin påstådda rätt. Vi anser därför 

att förslaget om kollektiva beslut för sökande enligt lista III är bättre både för 

de som söker skydd och för de som strävar efter mer ordning och reda i mig-

rationspolitiken. Det är självklart viktigt att behålla den individuella identifie-

ringen av den sökande, som också behöver göra en individuell ansökan. Men 

besluten behöver bygga på kollektiva bedömningar av skyddsbehovet. Det är  

uppenbart att personer från länder som exempelvis Syrien under krigets värsta  

skeden har haft skyddsbehov som inte har kunnat tillgodoses på andra sätt. 

Det behövs därför inte utförliga utredningar av de individuella skyddsskälen. 

I detta läge behöver effektiva och snabba beslut, ökat fokus på första asyl-

landsprincipen samt ordning och reda väga tungt. 

Att presumtionen i de kollektiva besluten kring krigsflyktingar i massflykt- 

situationer är att de sökande har skyddsbehov torde bidra till att det inte är det 

kollektiva beslutet som sådant som bör ifrågasättas. 

D. En utvidgad återtagande- och vidarebosättningsmekanisam mellan EU 

och grannländer till konflikthärdar

För att hantera det faktum att vissa skyddssökande från stora konflikthärdar 

i massflyktsituationer ändå kommer att fortsätta att söka sig till Sverige och 

andra EU-länder för att söka asyl inne i våra länder, behövs en ny mekanism. 

Syftet med en sådan är dubbelt. Dels handlar det om att tydliggöra att dessa 

gruppers skyddsbehov i första hand ska lösas i närområdet, samt i kontrollerade 

former i EU-länderna – men då via ett utökat kvotsystem (se nedan). Dels syftar 

en sådan mekanism till att inte öka bördan på de grannländer som redan i dag 

tar ett stort ansvar för krigsflyktingar. 
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Ett möjligt sätt att lösa detta på är en utvidgad återtagande- och vidarebosätt-

ningsmekanism, baserad på samma principer som gäller i överenskommelsen  

mellan EU och Turkiet om de syriska krigsflyktingarna. Förslaget är att EU sluter  

liknande överenskommelser med fler länder som gränsar till konflikthärdar 

och som i dag tar emot stora mängder krigsflyktingar: 

1) EU-länderna satsar stora belopp på att stärka standarden och försörjnings- 

möjligheterna för krigsflyktingar i UNHCR:s eller andra internationella 

organs flyktingläger i grannländerna (se ovan). 

2) Samtliga skyddssökande från länder i krig med massflyktsituationer,  

som söker asyl i ett EU-land, bör efter expressbehandling av deras asyl- 

ansökningar och kollektiva beslut som erkänner deras skyddsbehov 

kunna återsändas till det grannland eller annat land i närområdet som 

personen har kommit ifrån, eller bedöms ha kommit ifrån. 

 Om den skyddssökande inte medverkar till att klargöra vilket grannland 

hen har kommit via, så bör EU-ländernas myndigheter eller domstolar 

kunna fatta beslut om vilket land i ursprungslandets närområde som ska 

betraktas som första asylland, och återsända personen dit (förutsatt att EU 

har slutit denna typ av nya återtagandeavtal med det landet). Detta är en 

sorts omvänd vidarebosättning från EU-länder till grannländer eller andra 

säkra länder i närområdet, som utgör ett viktigt sätt att återknyta till 

asylrättens princip om första säkra asylland. På så vis tydliggörs att den 

enskilde inte har rätt att själv bestämma var hen ska få asyl. 

3) För varje person som ett EU-land återsänder åtar sig den medlemsstaten 

att ta emot en annan skyddsbehövande från det land i närområdet som 

tar emot den första skyddssökande krigsflyktingen. Den personen som ska 

tas emot bör ha valts ut enligt samma förfarande som gäller för kvotflyk-

tingar. På så vis ökar inte grannlandets börda och EU-länderna frånhänder 

sig inte ansvaret för skyddsbehövande. Samtidigt minskar incitamentet 

för den enskilde att ta sig till ett EU-land för att söka asyl inne i landet.  

Det bidrar till att skapa både ordning och reda och ett mer rättvist system. 

Syftet med denna lösning är att minska antalet krigsflyktingar i massflyktsitua- 

tioner som söker sig till Sverige eller andra EU-länder för att söka asyl inne i 

våra länder. Det är uttryckligen ett sätt att skapa mer kontroll och ordning och 

reda genom att minska incitamentet att söka sig till våra länder på det sättet. 

Logiken bakom mekanismen bygger på tre delar: att minska incitamenten för 

stora grupper krigsflyktingar från länder som inte gränsar till EU att söka asyl 

inne i våra länder; att stärka principen om skydd i närområdet, samt inte öka 

grannländernas belastning utan i stället säkerställa att EU-länderna fortsatt 

tar ett betydande ansvar för skyddssökande. 

Denna mekanism innebär dock alltså inte något minskat solidariskt ansvarsta-

gande, i och med att andra skyddsbehövande tas emot i stället. Sammantaget 
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innebär detta en viktig förändring för att uppnå mer kontroll och samtidigt 

upprätthålla en hög grad av internationell solidaritet och ansvarstagande. 

Samtidigt innebär detta onekligen en försämring för den enskilda asylsökanden, 

vars möjligheter att få uppehållstillstånd i just vårt land ersätts med skydd i 

närområdet/grannländer, samt möjligheten för andra att få skydd här. 

Förslag 4: En fördubbling av antalet kvotflyktingar

I dag tar Sverige emot 5 000 kvotflyktingar varje år. Också andra EU-länder tar 

emot kvotflyktingar via FN-systemet. Deras skyddsbehov är redan utrett och 

garanterat av UNHCR. Sverige och övriga EU-länder bör steg för steg kunna för- 

dubbla antalet kvotflyktingar som tas emot – utöver de som förs över via den 

nya återtagande- och vidarebosättningsmekanismen ovan. Detta är ett konkret  

uttryck för en ambition att skapa mer ordning och reda, utan att släppa på 

våra länders ansvar för svårt utsatta människor på flykt. 

Tillsammans med kompensationsöverföringen enligt den nya återtagande-

mekanismen innebär det ökade kvotåtagandet också en mer jämställd och 

jämlik syn på asyl. Detta innebär att också kvinnor, barnfamiljer, äldre och 

människor med funktionsnedsättningar kan få skydd i EU-länder på likvärdiga 

grunder som unga, resursstarka män. Det innebär också att fattiga flyktingar 

får samma möjligheter som mer välbärgade att få skydd i EU-länder. Detta är  

ett konkret uttryck för att skapa ett asylsystem som bidrar till mer kontroll samt  

ordning och reda. Ytterligare en viktig effekt är att flyktingar inte behöver använda 

sig av människosmugglare på samma sätt som i dag – med uppenbar fara för 

både liv, hälsa och ekonomi.

Det finns en viktig invändning mot ökat fokus på användande av kvotsystem 

på det sättet som skissas på ovan. Det finns en risk att många regeringar – om 

de själva får välja – inte tar emot särskilt många skyddsbehövande. Det skulle 

riskera att leda till att flyktingläger i grannländerna blir överfulla och belast-

ningen där blir ohållbar.

 

Därför behöver ett nytt asylsystem – i Sverige, EU och (i bästa fall) globalt – 

bygga på ett nytt globalt handslag. En sådan överenskommelse skulle i så fall 

kunna innebära å ena sidan att den individuella asylrätten för krigsflyktingar 

ersätts med kollektiva erkännanden av skyddsstatus – men som i första hand 

hanteras i närområdet. Det bör kunna minska antalet asylsökande i EU-länder-

na vid massflyktsituationer som i Syrienkriget 2014–15. Å andra sidan behöver 

regeringarna i EU:s medlemsstater (och andra rika länder) åta sig att:

1) Öka mottagandekapaciteten i sina asylsystem.

2) Stärka kapaciteten att integrera skyddsbehövande (bostäder, utbildning, 

arbete med mera).
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3) Delta i en gemensamt beslutad fördelning av skyddsbehövande från krigs-

områden.

4) Ställa upp på ett kvotsystem baserat på folkmängd, sysselsättningsläge, 

tidigare mottagande och så vidare – samt omvärldsläget. Länder med hög 

sysselsättningsgrad, som tidigare inte har tagit emot så många flyktingar, 

kan således i tider av stor oro i omvärlden behöva ta emot något fler, relativt 

sett. Länder som har stor arbetslöshet, som har tagit emot många tidigare, 

skulle däremot behöva ta emot färre, särskilt i lägen av relativ internationell 

stabilitet.

 

Det behövs förändringar av den här storleksordningen för att komma bort från 

det låsta läge som har uppstått både i svensk politik och inte minst mellan EU:s  

medlemsstater. Mer invandringskritiska länder och partier (Ungern, Sverige- 

demokraterna med flera) skulle på detta vis kunna fås att acceptera ett utbyggt  

åtagande via ett mer rättvist kvotsystem – mot att den individuella asylrätten 

för krigsflyktingar i praktiken ersätts med kollektiva erkännanden och ökat 

fokus på skydd i närområdet.

 

Ett sådant system skulle svara upp mot kraven på:

 ordning och reda

 respekt för asylrättens kärna

 internationell solidaritet

 ansvar för skyddsbehövande och mer rättvisa chanser för kvinnor, äldre 

och barnfamiljer med flera.

 

Ett sådant system skulle också bidra till att komma bort från det hyckleri som i 

dag finns inbyggt i att säga sig stå upp för asylrätten men sedan ändå göra det  

så svårt som möjligt för människor att kunna nyttja den i våra länder.

 

På det stora hela skulle det kunna innebära att EU-länderna äntligen kan ta ett 

gemensamt ansvar i en omfattning som är anpassad till såväl egna förutsätt-

ningar som omvärldsläget. Det kan innebära både fler och färre än i dag – men 

fördelat på ett annat sätt både geografiskt och över tid. Länder som i dag tar emot 

få skulle kunna förmås att ta emot fler. Och länder som har tagit emot många 

kan fokusera på att integrera dessa tills nästa stora internationella kris gör att 

de behöver ta emot fler igen. Huvudpoängen är dock att det sker under ordnade 

former, både för den skyddssökande och mottagarlandet.

Förslag 5: Ett migrationspolitiskt råd – för att understödja en  

integrationsdriven migrationspolitik

Migrationspolitiken bör i ökad utsträckning utgå från de förutsättningar som 

råder att integrera de som kommer och har kommit till Sverige eller andra 

EU-länder. Det måste finnas mekanismer för att begränsa invandringen till 

Sverige och övriga EU i tider då integrationsmöjligheterna är dåliga. Just nu är 
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exempelvis integrationen av alla de som kom till Sverige under 2010-talet en 

av de stora svenska politiska utmaningarna. Följaktligen måste invandringen 

till Sverige nu begränsas till vad integrationen mäktar med.

 

Det är just hur väl integrationen fungerar som bör vara styrande för hur om- 

fattande migrationen – inklusive asylinvandringen – till Sverige och andra EU- 

länder kan vara. Grundtanken bör därför vara att staten – i dialog med dels 

kommuner och regioner, dels arbetsmarknaden parter – sätter upp ett antal 

parametrar, som i grova drag får styra hur omfattande olika typer av migra-

tion till Sverige kan vara. Exempel på sådana parametrar kan vara:

  Läget på bostadsmarknaden: förutsättningarna för bostäder till nyanlända 

i olika kommuner, som samtidigt inte innebär att det stora flertalet bosätter  

sig i ett fåtal – ofta redan hårt segregerade och ibland socialt utsatta – 

kommuner och områden.

 Läget inom skolan: förutsättningarna att ta emot nyanlända elever. Också 

här behöver förutsättningarna finnas i många olika skolor så att mottag-

andet inte förstärker skolsegregationen. 

 Läget på arbetsmarknaden: förutsättningarna för sysselsättning för olika 

grupper av migranter, samt risker för undanträngning. Här behövs en sär-

skild bedömning av hur ökad invandring av olika kategorier av migranter 

skulle påverka lönebildning, villkor och struktur på olika delar av arbets-

marknaden. Vilka är förutsättningarna för att ökad invandring stärker, 

inte undergräver, fackliga strävanden efter hög sysselsättning också bland 

de som redan bor i Sverige, schysta villkor och ett sunt arbetsliv utan ut- 

nyttjande och stora klyftor? Finns det tillräckliga utbildningsmöjligheter 

för att stärka såväl språk- som yrkeskunskaper som är nödvändiga för att 

kunna ta de jobb som finns?

 Läget i arbetet med att bryta segregationen. Hur skulle ökad invandring av 

olika grupper påverka segregationen – mellan kommuner, mellan olika bo-

stadsområden, mellan olika skolor och på arbetsmarknaden? Skulle ökad 

invandring öka eller minska klyftorna i det svenska samhället? (Och där-

med, indirekt: vilka är riskerna för ökad social utsatthet och kriminalitet i 

spåren av ökad segregation? Observera att detta dock inte handlar om att 

skuldbelägga alla människor som vill invandra till Sverige. Segregation är 

sällan i första hand den enskildes fel, utan brister i hur samhället har ska-

pat förutsättningar för utlandsfödda att komma in i och bli delaktiga i det 

svenska samhället. Ett sådant utanförskap kan förvisso också förstärkas 

av normer, värderingar och strukturer som upprätthålls inom exempelvis 

delar av en viss religiös eller etnisk grupp.)
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 Läget inom välfärden. Vilka behov respektive begränsningar finns inom 

sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst med mera? Hur påverkar invandringen 

förutsättningarna för en stärkt finansiering och bemanning av välfärden?

 Läget i omvärlden. I tider av många och allvarliga konflikter i vårt när- 

område och i världen i stort kan Sverige behöva ta emot något fler skydds- 

behövande, relativt sett. I tider av relativt lugn blir behovet något mindre. 

I år har antalet flyktingar i världen ökat kraftigt, till 80 miljoner totalt.  

Det talar för att begränsningen inte kan bli alltför snålt tilltagen. 

 Läget i ursprungslandet. Hur skulle ökad invandring av människor med 

olika kompetenser och kapaciteter påverka ursprungslandets förutsätt-

ningar till en positiv social, ekonomisk och politisk utveckling? Bidrar en 

kraftigt ökad migration till brain drain eller stärker det utvecklingspoten-

tialen i ursprungslandet?

 

För att göra dessa bedömningar behöver fakta och lägesrapporter analyseras 

och sammanställas löpande. Regeringen har i dag bland annat ett finanspolitiskt 

råd och ett klimatpolitiskt råd till sitt förfogande. Dessa består av välrenom-

merade experter, forskare och andra som ger kvalificerade och oberoende råd 

till regeringen, som underlag för policybeslut och reformförslag.

 

På motsvarande sätt vore det lämpligt att inrätta ett migrationspolitiskt råd, 

som skulle kunna ge en seriös och samlad bild av vilka förutsättningarna är 

för ökad invandring, bland annat utifrån parametrarna ovan. Även ett sådant 

råd skulle kunna bestå av oberoende experter, forskare och andra med insyn i 

olika samhällsområden: skola, bostäder, arbetsmarknad, utrikes och så vidare.

Sverige kan gå före och instifta ett sådant råd, som kan bli en förebild för andra 

EU-länder.

Förslag 6: Inget definitivt tak – men ett inriktningsmål 

Ett sådant migrationspolitiskt råd varken kan eller bör sätta något definitivt tak  

för invandringen till Sverige under ett givet år, men det är i högsta grad möjligt  

att ange ett inriktningsmål, precis som vi gör inom andra välfärdsområden 

som har en rättighetslagstiftning i botten.

Om rådet gör bedömningen att det kommer att komma betydligt fler än vad 

Sverige klarar av integrationsmässigt, bör åtgärder vidtas för att minska antalet 

som kommer hit spontant eller via kvotöverföringar. 

Förslag 7: Typ av uppehållstillstånd efter skyddsbehov 

När en skyddsbehövande väl beviljas uppehållstillstånd, bör typen av uppe-

hållstillstånd kopplas till det uppskattade skyddsbehovet. Om skyddsbehovet 
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bedöms vara övergående, bör tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) beviljas.  

Om så inte är fallet – det vill säga när skyddsbehovet kan antas vara längre än 

exempelvis två år – bör permanent uppehållstillstånd (PUT) beviljas. Detta torde 

innebära att något fler än i dag kan ges permanenta uppehållstillstånd. Men 

regelverket blir då mer flexibelt och anpassat efter skyddsbehovet.

Förslag 8: Rätt till familjeåterförening kopplas direkt till typen av  

uppehållstillstånd (tillfälligt eller permanent) – och försörjningskravet 

slopas

Rätt till familjeåterförening bör kopplas till typen av uppehållstillstånd:  

den som får tillfälligt uppehållstillstånd får inte rätt till familjeåterförening, 

medan den som får permanent uppehållstillstånd däremot får det. Det innebär 

– relativt dagens ordning – att något fler kan få rätt till familjeåterförening. 

I linje med ambitionen att inte skapa onödigt dåliga förutsättningar för de som  

faktiskt får stanna i Sverige bör alla försörjningskrav vid familjeåterförening  

tas bort. Har man rätt att stanna i Sverige permanent, så ska man som skydds- 

behövande ha rätt till familjeåterförening utan att det skapas parallella krav på 

just den gruppen i samhället. 

Samtidigt är försörjningskrav inte orimliga när det gäller familjeåterförening 

för arbetskraftsinvandrare. Dels har arbetskraftsinvandraren redan en garan-

terad förvärvsinkomst, vilket en skyddsbehövande inte alltid har. Dels finns 

det generella skäl att ha en stram grundsyn på arbetskraftsinvandring till 

framför allt lågkvalificerade yrken i Sverige i en tid då arbetslösheten bland 

inte minst utlandsfödda som redan bor och lever i Sverige är mycket hög.  

(För ytterligare resonemang om arbetskraftsinvandring, se Tidens rapport nr 

1 2020: Svenskarna först – nya och gamla: En åtstramad och uppstyrd arbetskraftsin-

vandring för att motverka utnyttjande, lönedumpning och arbetslöshet).

Förslag 9: Ett ja ska vara ett ja, och ett nej ska vara ett nej: ökade  

möjligheter att planera sitt liv och kunna komma in i det svenska  

samhället för den som får uppehållstillstånd – och skärpta krav på  

återvändande för den som får avslag

Den som får avslag på sin asylansökan ska återvända till sitt hemland eller till 

ett annat säkert land som personen kommer ifrån. Åtgärder för att snabba på 

handläggningen av ärenden samt verkställa avvisningsbeslut behöver vidtas. 

Principen bör vara att amnestier, speciella regler för gymnasiestuderande eller 

spårbyten – det vill säga möjligheten att växla från att vara asylsökande till att 

söka arbetstillstånd – och dylikt ska undvikas. De undergräver trovärdigheten i 

asylpolitiken om ett nej i praktiken är ett kanske, med ett halvt löfte om att det  

kan utvecklas till ett ja, och håller kvar människor i osäkerhet utan möjligheter  

att planera för det fortsatta livet. Det utsätter dem för risker att utnyttjas av 
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oseriösa arbetsgivare och det gör återvändandet betydligt svårare, om det efter 

flera års fördröjning ändå blir ett nej till att få stanna. Det ökar också riskerna  

för framväxten av de parallellsamhällen som det finns alla skäl att motverka.

Det finns samtidigt fall där det finns verkställighetshinder för ett avvisnings-

beslut. Då krävs beslut om vad som ska gälla för de människor som berörs.  

I första hand behöver det undersökas om det nu går att verkställa avvisnings-

besluten när skyddsbehov saknas. I andra hand är det dock inte orimligt att 

människor som har levt i osäkerhet i Sverige i flera år, och som fortfarande inte  

kan återvända till sina hemländer, beviljas uppehållstillstånd här. En förut-

sättning för detta är att personerna i fråga inte medvetet har försvårat hand-

läggningen och processen med att försöka få till en verkställighet. Det blir till  

slut orimligt att utsätta människor för ständigt utdragna processer och icke- 

beslut. Det går inte att kräva av människor att de ska leva i en gråzon hur länge  

som helst. Detta är dock undantag från grundprincipen. I gengäld behöver en 

mängd regler skärpas, för att återta kontrollen över migrationen till Sverige 

och andra EU-länder.

Men strävandena att hålla nere antalet asylsökande till Sverige och övriga 

EU-länder behöver göras på rätt sätt. I dag har många EU-länder antagit en 

linje som bygger på att göra det så oattraktivt som möjligt att komma hit.  

Det får också effekten att man de facto ”jävlas” med de som faktiskt har rätt 

att få stanna här. Många får i dag endast tillfälliga uppehållstillstånd också när 

det är uppenbart att skyddsbehovet inte kommer att försvinna inom ett par år. 

Och möjligheterna att få återförenas med sin familj är mycket små för de flesta 

som beviljas uppehållstillstånd av asylskäl. 

Vår utgångspunkt är att ändra på logiken: återta kontrollen över vilka och hur 

många som kommer till vårt land, men ha normalt mänskliga villkor för de 

som faktiskt bedöms ha behov av att få stanna i Sverige mer långvarigt: 

1) Öka möjligheterna för Migrationsverket och migrationsdomstolarna att 

bevilja permanenta uppehållstillstånd om det är sannolikt att personen i 

fråga har skyddsbehov som sträcker sig längre än en viss tid, exempelvis 

två år. 

2) Ge alla som får permanenta uppehållstillstånd fullständiga och snabba 

möjligheter till familjeåterförening. 

3) Ge mycket goda möjligheter för de som ska stanna i Sverige att få en ut- 

bildning och bostad som gör att de kan ta jobb som växer fram, stärk skolans 

förutsättningar att ge nyanlända elever likvärdiga förutsättningar, och stötta 

föreningar och folkrörelser som arbetar med att inkludera fler utlandsfödda  

i de demokratiska processerna. 
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6  AVSLUTNING

6.1 HELHETSPERSPEKTIV
En hållbar migrationspolitik behöver utgå från insikten att många som söker asyl  

i Sverige och andra EU-länder saknar skyddsskäl. Det handlar ofta om människor  

som flyr undan fattigdom, arbetslöshet och bristande framtidsutsikter i hem-

landet. Det är fel att klandra den som väljer att lämna sitt hemland av sådana 

skäl. Det är högst naturligt, och det vore förmätet av oss som redan bor i ett 

välmående och tryggt land att ifrågasätta önskan hos den som väljer att lämna 

sitt betydligt fattigare hemland.

 

Men att stora grupper människor från fattiga länder flyttar till Sverige och  

andra mer välmående länder av ekonomiska skäl är trots allt inte lösningen på 

de problem som de vill komma ifrån. Den enda långsiktigt hållbara lösningen 

på mer eller mindre ofrivillig migration är att skapa ökad trygghet, säkerhet och  

framtidstro i hemländerna. Att många resursstarka människor lämnar sina 

hemländer ökar ibland, men långt ifrån alltid, möjligheterna till sådan ökad 

framtidstro. Migration som sådan kan både vara ett positivt svar på en enorm 

frihetslängtan och djupt problematisk, med stor saknad, hemlängtan, svårighet 

att ”landa” i en kulturell identitet och känsla av utanförskap. Till det kommer 

attt olika former av migration påverkar samhället som migranten kommer till.  

Oftast positivt. Till och med mycket positivt. Men det finns också problem kopp- 

lade till den bristande integration som har redogjorts för tidigare i rapporten. 

Att hantera dessa problem är inte enbart individens ansvar, utan även det 

mottagande samhällets. 

6.2 VIKTEN AV BREDA LÖSNINGAR
Det är aldrig någon som flyr från väl fungerande, demokratiska och jämlika 

samhällen. Antalet som flyr från progressiva och humanistiska välfärdssam-

hällen har historiskt sett varit försvinnande litet. Däremot söker sig många bort 

från samhällen som präglas av klyftor, intolerans, nationalism, misslyckad 
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råkapitalism eller religionsbaserade alternativt politiska konflikter. Radikal-

konservativa, etnonationalistiska, religiöst fundamentalistiska eller auktoritära 

samhällen med extrema klyftor mellan rika och fattiga tycks vara en viktig 

”pushfaktor”. Många väljer att lämna polariserade högerstyrda eller auktoritärt 

kommunistiska samhällen som bygger upp tydliga ”vi mot dem” och skapar 

hård över- och underordning.

 

Det finns såväl avsevärda skillnader som viktiga likheter mellan de svenska  

partiernas syn på asyl- och migrationsfrågorna. Det går att betona dessa skill- 

nader – och det är inte orimligt att rikta kritik mot sådant som strider mot den  

egna politiska uppfattningen. Vi är exempelvis mycket kritiska till såväl tendenser  

till avhumanisering av asylsökande och nyanlända, bristande internationell  

solidaritet eller ovilja att ta ansvar – som till ohållbar idealism, naivitet eller 

att använda asyl- och migrationspolitiken för att försämra välfärden eller vill-

koren på svensk arbetsmarknad. 

Det går också att svepande påstå att likheterna mellan vissa partier är större 

än vad de är. Här får man alltid göra en saklig och seriös analys av såväl sådant 

som förenar som sådant som skiljer partierna åt. Men oavsett detta, så är det 

angeläget att hitta en så bred samsyn som möjligt om vikten av att komma bort  

från de brister som präglar dagens asyl- och migrationssystem. Socialdemokra- 

terna bör kunna göra upp med samtliga demokratiska partier som ingår i de 

parlamentariska processer som ska lägga fast en långsiktig asyl- och migrations- 

politik i Sverige och EU – om och när lösningarna är sådana som partiet kan 

försvara. Ett antal centrala grundprinciper för en sådan överenskommelse finns 

i denna rapport.
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