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In 2015, the Swedish government restricted the right to stay in Sweden, to reduce the number of asylum 
seekers seeking protection in the country. Since then, it has established a restrictive migration policy 
that only allows people who require a residence permit to stay permanently if they become self-
sufficient and are strictly law abiding. Based on a genealogical approach, the aim of this thesis is to 
analyze changes concerning the right to stay during the period 1936–1989, to make visible assumptions 
and conditions that underlie a contemporary understanding of this right. This concretely means 
analyzing the problem representations that precede changes in immigration legislation and related 
government guidelines, the assumptions on which these are based, as well as the effects in the form of 
technologies of government that follow from different problem representations. The data comprises 
13 government reports and government bills published between 1936–1989. The study’s theoretical 
framework rest on a Foucauldian approach, combined with combined with selected parts from Bacchi’s 
analytical framework ‘What’s the Problem Represented to be?’, and analytical concepts from govern-
mentality research and critical border studies. 

The analysis shows that problem representations of the right to stay during the studied periods 
(1930s, 1950s, 1960s and 1980s) have recurringly rested on an underlying assumption that the state is 
responsible for creating an ordered society. This kind of assumption has legitimized problem 
constructions and subsequent conditions for the right to stay – historically as well as in 2015 – as a way 
of achieving such an ideal. Although this type of assumption has existed for a long time, it has taken 
on a different meaning and form in relation to different discourses. For example, an assumption of 
state responsibility for an ordered society was clearly linked to an equality discourse during the 1960s, 
leading to state welfare initiatives as solutions to ‘the problem’. Following from the individualized, 
workfare discourse of 2015, however, the solutions to contemporary problem representations and 
underlying assumptions instead target individual asylum seekers, requiring them to prove that they 
deserve the right to stay permanently in Swedish society by becoming self-sufficient subjects. 
Moreover, governance within Swedish migration control has undergone multiple shifts during the 
studied periods, alternating between focusing on controlling territorial borders and making non-
citizens in the country adapt to national norms. The contemporary use of temporary residence permits 
to discipline those granted residence permits towards norms of being self-sufficient and law-abiding 
thus contains clear traces of historical modes of governance. 

This study has shown, among other things, that problem representations of the right to stay 
continuously rest on distinctions between deserving and underserving categories of migrants, although 
these categories have altered over time. Historically and at present, categories such as ‘bogus refugees’ 
and so-called unwanted aliens – with ‘socio-economic’ or criminal motivations – have been constructed 
as undeserving, while hard-working and law-abiding migrants have been constructed as deserving. 
These constructions have linked the right to stay to notions of who is a ‘good’ citizen and has 
influenced people’s access to social work services. At the same time, the study has shown that historical 
problem representations provide political alternatives, such as the possibility to represent problems of 
the right to stay based on people’s basic need for security. 



 

 

  



 

 

 

FÖRORD 
 
 
 
 

Jag tror att många kan hålla med mig om att avhandlingsskrivandet har sina toppar 
och dalar. I vissa perioder oinspirerad och frustrerande, i andra perioder kreativ, 
livlig och exalterande. Skrivandets dubbelhet är nog ofrånkomlig, för det är trots allt 
många år, många livshändelser och många ord som hinner passera under den tid 
som krävs för att skriva färdigt en bok såsom denna. Jag tror samtidigt att vad som 
bidrar till att skapa topparna och att motverka allt för djupa dalar är det faktum att 
avhandlingsskrivandet är en kollektiv process. Det har varit med hjälp av sociala 
relationer, rum och kontaktytor som min avhandlingsprocess sakta men säkert har 
rört sig framåt och förordet ska därför inte handla om mig. Jag vill i stället rikta 
fokus mot er alla som har varit oersättliga på vägen mot att denna bok ska bli färdig.  

Inledningsvis vill jag uppmärksamma all personal på Riksarkivet i Stockholm och 
på Migrationsverkets förvaltningsarkiv som hjälpte mig att få en ordentlig inblick i 
svensk migrationshistoria inför skrivandet av denna avhandling. Ett stort tack till er! 

Två personer har varit helt avgörande för att få mig och den här avhandlingen 
att röra sig framåt, nämligen mina handledare Frida Petersson och Monica Larsson. 
Ni båda har outtröttligt stöttat och hjälpt mig genom avhandlingsarbetet och ert 
stöd har varit ovärderligt. Handledningstillfällena med er var både tillåtande, utman-
ande och utvecklande och jag lärde mig massor om såväl som och den akademiska 
världen. Frida – du har varit både hjälpsam, drivande, inkännande och har generöst 
delat med dig av din tid och din klarsynthet. Tack Frida, för dina alltid genomtänka, 
konstruktiva och kloka kommentarer, för ditt engagemang och för dina tips och råd. 
Din hjälpsamhet har betytt oerhört mycket! Monica – du har under hela avhandling-
ens gång bidragit med en öppenhet, noggrannhet och klokhet. Tack Monica, för 
omtanken, engagemanget och alla dina läsningar av mina utkast, där dina kommen-



 

 

tarer har bidragit till en ökad tydlighet både när det gäller mitt eget tänkande och när 
det gäller avhandlingen. Ditt stöd har varit så betydelsefullt under alla dessa år! 

Jag vill även rikta ett stort tack till Torbjörn Forkby vid Linnéuniversitetet för 
konstruktiva, kreativa och stöttande kommentarer under avhandlingsprocessens 
tidiga skede. Din kunskap, analytiska skarpsynthet och entusiasm bidrog till att min 
forskarutbildning blev väldigt lärorik och att avhandlingen fick en rejäl skjuts framåt.  

Flera personer inom akademin har bidragit till avhandlingen under årens lopp, 
med exempelvis värdefulla kommentarer och uppmuntran. Jag vill passa på att tacka 
alla som har deltagit på institutionens doktorandseminarier för era konstruktiva tan-
kar och synpunkter på tidiga avhandlingstexter. Tobias Davidsson gjorde en viktig 
insats som opponent vid mellanseminariet. Med analytisk skärpa och finkänslighet 
bidrog du med både viktiga förslag på avgränsningar och sätt att utveckla det teore-
tiska och analytiska arbetet. Ett stort tack för det Tobias och för ditt engagemang i 
mitt arbete och många givande diskussioner under dessa år! Norma Montesino från 
Lunds universitet var opponent på mitt slutseminarium. Ett stort tack till dig Norma 
– din kunskap, dina övergripande synpunkter och ingående kommentarer på texten 
hade stor betydelse för det fortsatta arbetet. Hanna Wikström och Annelie de Cabo 
y Moreda ingick i min läsgrupp och har varit oersättliga under slutfasen av avhand-
lingsarbetet. Era analytiska och konstruktiva läsningar har hjälpt både mig och mitt 
arbete att komma många extra steg framåt. Ett varmt och stort tack för all tid, allt 
engagemang och allt arbete ni har lagt ner. Er hjälp fick mig över mållinjen till slut! 

Jag vill också rikta ett stort tack till alla som har ingått i doktorandkollektivet vid 
institutionen för socialt arbete under min avhandlingstid! Ni är många som har 
bidragit med värdefulla tankar, stöd och inspiration. Elias Ternström, Fanny Holt, 
Kristin Blom och Lowe Bergström antogs tillsammans med mig 2017. Denna dokto-
randgrupp har betytt något alldeles särskilt. Ni har varit ett fenomenalt sällskap 
under doktorandtiden och den här avhandlingen inte kunnat skrivas utan alla samtal, 
diskussioner, kaffepauser, luncher, häng och seminarier tillsammans. För er vänskap 
är jag evigt tacksam! Jag vill också passa på att uttrycka min tacksamhet till alla goda 
kollegor och vänner vid institutionen som har bidragit med värme och stöttning. 
Det är omöjligt att nämna er alla. Jag vill dock rikta ett särskilt tack till Charlotte 
Melander och Lena Sawyer som generöst har delat med sig av både tid, erfarenheter 
och kompetens när det gäller både forskning och pedagogik, med alla dess typer av 
utmaningar. Tack Mikaela Starke som en gång i tiden uppmuntrade mig till att söka 



 

forskarutbildningen och tack Johan Lindwall och Magnus Weber för samtal, en-
gagemang och intellektuellt utbyte. Slutligen, tack Ingegerd Franzon, Lyudmyla 
Khrenova och Sandra Stén Böll, som har sett till att de praktiska och administrativa 
sidorna av avhandlingsskrivandet har fungerat smidigt under dessa doktorandår.  

Under årens gång har jag också haft stor glädje och ett stort utbyte av att ha 
ingått i olika forskarnätverk. Jag vill rikta ett stort tack till alla deltagare inom Nation-
ellt nätverk för socialt arbete och migration för givande diskussioner, värdefulla 
kommentarer på texter och för det viktiga forskningssammanhang som mötena har 
inneburit för mig. Jag vill även rikta ett stort tack till samtliga inom MIOS-nätverket 
för ständig uppmuntran, ett värdefullt kunskapsutbyte och för att ha bjudit in mig i 
ett tryggt och givande forskarsammahang. På hemmainstitutionen vill jag också rikta 
ett jättetack till alla inom forskarplattformen Social exkludering och kontroll, för 
stimulerande samtal, inspirerande möten och kommentarer på avhandlingsarbetet.  

Den här avhandlingen hade dock inte blivit färdig utan uppmuntran och energi 
från personer utanför universitetsvärlden. Ett massivt tack till mina vänner och min 
familj som har stöttat, visat hänsyn och funnits där under åren, även när jag i 
perioder har varit tusen mil bort i tankarna. Jag vill också särskilt nämna min mamma 
Gunvor och min bror Martin och säga tack för att ni har varit ett ständigt och stadigt 
stöd, samt alltid trott på mig. Jag sänder även en tanke till min bortgångna pappa 
Leif som med all säkerhet hade följt avhandlingsarbetet med stort intresse, särskilt 
kapitlet som berör upptakten till andra världskriget.   

Till sist. Mina barn Eli och Minou – tack för att ni gång på gång har fått mig att 
glömma avhandlingsarbetet och i stället påmint mig om att vara i nuet. Så mycket 
energi, pepp och kärlek – ni är bäst helt enkelt! Min livskamrat Madde – du har stått 
ut och stöttat mig under alla dessa år och det är nog svårt att se att den här avhand-
lingen skulle ha blivit klar utan dig. Du har förankrat mig i verkligheten och funnits 
med mig genom alla toppar och dalar, både när det gäller vardagslivet, föräldraskapet 
och avhandlingsarbetet. Tack för att du ständigt tror på mig och står vid min sida! 
Nu ser jag fram mot gemensamma husprojekt, långa helgfrukostar och spännande 
samtal igen. Jag ser även fram emot att du ska slippa höra mig säga att det nu ”bara 
är x-antal dagar/månader/år kvar”. Avhandlingen är äntligen klar.  

 
Tobias Jansson 
Särö, januari 2023 
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1. INLEDNING

I sökandet efter en bättre tillvaro har människor ständigt förflyttat sig till nya platser, 
ibland för att stanna, ibland som ett steg på vägen någon annan stans. Om män-
niskors rörelser finns omfattande vittnesmål genom migrationens historia (Castles, 
De Haas & Miller 2014; Svanberg & Tydén 2005). Under 1900-talet har dock dessa 
rörelser blivit striktare reglerade genom staters migrationskontroll. Denna kontroll ut-
görs av en uppsättning institutionaliserade praktiker – så som krav på uppehålls-
tillstånd – vilka reglerar människors rätt att resa in, stanna och delta i samhällen 
världen över (Anderson 2013; Torpey 2018). I den här avhandlingen tar jag mig an 
några av dessa aspekter, närmare bestämt ett stycke svensk migrationshistoria. Jag 
intresserar mig för politiska diskussioner som berör rätten att stanna i relation till hur 
de har påverkat utformningen av utlänningslagstiftning och tillhörande statliga rikt-
linjer. I centrum står de bakomliggande motiv som föregår den rättsliga regleringen 
av rätten att stanna så som de framträder i statliga utredningar och propositioner. 
Jag anlägger i avhandlingen ett historiskt perspektiv i syfte att undersöka och kon-
trastera historiska rörelser med en samtida situation (exemplifierat med åren 2015–
2022). I detta inledande kapitel beskrivs förändringar av rätten att stanna under 
1900-talet, vilket sedan kontrasteras mot en samtida situation. Den relativt långa 
kronologiska genomgången ämnar fylla en orienterande funktion och samtidigt 
spegla avhandlingens spektrum i en komprimerad form. 

1900-talet kan beskrivas som ett historiskt omvälvande sekel, både avseende 
samhälleliga skeenden och på det migrationspolitiska området. I en mening karaktär-
iseras det av omfattande, i vissa fall hastiga och motstridiga växlingar, inte minst i 
relation till de två världskrig som utspelades. Omfattande skiften har även präglat 
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staters förhållningssätt till flykting- respektive arbetskraftsinvandring, nationella 
respektive humanitära hänsynstaganden i utlänningslagstiftning och i vilken ut-
sträckning inresta personer förväntas bli del av samhället på sikt (Castles, De Haas 
& Miller 2014; Svanberg & Tydén 2005). I en annan mening har dock växlingar visat 
sig vara mer segdragna, exempelvis vad gäller synen på och regleringen av de 
människor som har rört sig till Sverige för att stanna. Under stora delar av 1900-talet 
har den svenska statens övertygelse varit att personer som inte är nationella med-
borgare, och deras rörlighet, ska kontrolleras (Hammar 1964, 1985; Johansson 
2005). En sådan kontroll har då legitimerats av principen om statssuveränitet – det 
vill säga att en stat har rätt att bestämma över sina inre angelägenheter och att denna 
rätt inte får kränkas av externa aktörer – vilken innefattar en stats rätt till kontroll 
över det egna territoriet och dess gränser (Bosniak 1991; Thorburn Stern & 
Wikström 2016). Vem som helst får helt enkelt inte enligt eget tycke besluta sig för 
att resa in och stanna i ett land så som Sverige.  

Gemensamt för västeuropeiska länder under 1900-talets första decennier var att 
nationalistiska – och även antisemitiska – idéer fick ett starkt fäste i politiken. Politisk 
uppmärksamhet och oro riktades mot människors rörelser mellan länder, med an-
taganden om att ett okontrollerat inflöde av fattiga, kriminella och arbetssökande 
människor skulle hota nationella arbetsmarknader samt allmän ordning och säkerhet 
(Hammar 1964; Sassen 2001). Dessa typer av idéer kom till uttryck i europeiska län-
der i samband med första världskriget år 1914–1918, inbördeskriget i Ryssland 
1918–1922, den stora depressionen omkring år 1930 och utvecklingen i Nazi-
tyskland efter 1933 (Conquest 1986; Satzewich 2003; Svanberg & Tydén 2005). 
Statliga ambitioner om skydda inhemska intressen föranledde införandet av kon-
trollpraktiker riktade mot personer som inte var nationella medborgare runt om i 
Europa (Torpey 2018). I Sverige villkorades exempelvis rätten att stanna med pass-
krav år 1914, följt av krav på arbets- och uppehållstillstånd under 1920-talet 
(Hammar 1964). Under 1910- och 1920-talen utvecklades således en migrations-
regim i Sverige, det vill säga principer, regler och praktiker som reglerade människors 
rörlighet (jfr. Rass & Wolff 2018).1 

1 Begreppet migrationsregim återkommer i migrationsforskning, även om det används på 
många olika sätt, och inte sällan utan tydliga avgränsningar för vad som innefattas i begreppet 
(jfr. Rass & Wolff 2018). I denna avhandling används begreppet för att uppmärksamma en 
viss övergripande ordning för att strukturera rörlighet.  
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Efter andra världskriget tog mer liberala migrationsregimer form runt om i 
Europa, med stärkta möjligheter att resa in och stanna i dessa länder, både för skydd 
och arbete (Hollifield 2004). Kriget hade aktualiserat och påkallat behovet av att 
stärka skyddet för människor på flykt i relation till idéer om mänskliga rättigheter, 
vilket ledde fram till FN:s flyktingkonvention år 1951 (vilken ratificerades i Sverige 
1954). Denna konvention ligger fortfarande till grund för vem som definieras som 
flykting i början av 2020-talet. Efter andra världskriget förekom även ett omfattande 
arbetskraftsbehov i Sverige till följd av en kraftig industriell expansion, vilket ledde 
till lättnader i kraven på arbetstillstånd och betydande arbetskraftsrörelser till landet. 
Den första permanenta formen av uppehållstillstånd infördes också i Sverige år 1954 
(Bosättningstillstånd), vilket gav rätt att stanna, arbeta och ta del av välfärd på 
obestämd tid (Sainsbury 2006). Statsvetaren Tomas Hammar (1990) beskriver att 
detta tillstånd, liksom liknande tillstånd i andra länder, tog form utifrån antaganden 
om att stater hade ett moraliskt ansvar att låta vissa utländska medborgare stanna, 
om de hade vistats i landet under en längre tid och mötte utpekade krav, så som att 
vara laglydiga, betala skatt, arbeta och försörja sig själva. 

Under sena 1960- och vidare under 1970-talen skedde ett antal förändringar 
kring rätten att stanna runt om i Europa och i Sverige. En förändring var en återgång 
till en mer restriktiv inställning till arbetskraftsinvandring, kopplat till internationella 
ekonomiska kriser (Castles, De Haas & Miller 2014; Johansson 2008). I Sverige av-
stannade arbetskraftsrörelser i princip helt kring år 1972. Under 1970-talet ökade i 
stället asyl- och anhörigrörelser till såväl Sverige som till andra europeiska länder 
(Castles, De Haas & Miller 2014; Lundh & Ohlsson 1999). En annan förändring var 
att kraven för permanenta former av uppehållstillstånd stegvis sänktes i Sverige. 
Krav på fem års vistelsetid i landet för bosättningstillstånd sänktes till två år 1968, 
för att sedan sänkas igen till ett år 1976, i samband med att permanent uppehålls-
tillstånd ersatte bosättningstillstånd. En ytterligare förändring under sena 1960- och 
vidare under 1970-talet var att inresta utländska medborgare i ökad utsträckning 
framställdes som rättighetsbärande individer, i behov av utbildning, goda bostäder 
och välfärd. Betoningen på rättigheter knöt an till ett ökat motstånd mot sociala 
orättvisor med etniska förtecken runt om i världen (Johansson 2008). I Sverige hade 
bofasta personer med utländskt medborgarskap sedan slutet på 1940-talet i allt högre 
utsträckning tillskrivits rätt till socialförsäkringar och kom under slutet av 1960-talet 
och vidare under 1970-talet att kopplas till idéer om jämlikhet och integration 



VEM FÅR STANNA?  

 20 

(Södergran 2000). Statsvetaren Karin Borevi (2014) argumenterar för att den sven-
ska staten vid denna tid utgick från en rättighetsbaserad idé om inkludering, där 
tillgång till rättigheter antogs främja integration i samhället. Det går således att tala 
om att rätten att stanna under denna period utformades inom ramen för en mer 
inkluderande migrationsregim (Sainsbury 2006).  

Under 1980- och 1990-talen förekom ett ökat politiskt fokus inom europeiska 
stater på asylsökande personers rörelser, i samband med att antalet personer på flykt 
i världen ökade från cirka åtta till tjugo miljoner under 1980-talet (Castles, De Haas 
& Miller 2014). I samband med detta uppstod en ökad politisk oro över ett allt för 
generöst flyktingmottagande, vilket antogs styra människor mot arbetslöshet och 
kriminalitet och därigenom belasta länders ekonomi och välfärd (Fassin 2005; 
Johansson 2005; Joppke 1997). Flertalet europeiska stater bemötte oron med att 
utforma snävare asylregler, hårdare inresekrav och exempelvis språkkrav för 
permanent uppehållstillstånd (Bech, Borevi & Mouritsen 2017; Goodman 2009; 
Joppke 2017). Svenska staten utformade å ena sidan restriktiva lösningar, så som 
hårdare inresekontroller. Å andra sidan utvecklades samtidigt en ovanligt generös 
rätt till permanent uppehållstillstånd i jämförelse med andra europeiska länder, vilket 
från och med år 1985 skulle beviljas direkt (Brochmann & Hammar 2020; Södergran 
2000). Denna utveckling har beskrivits som ett uttryck för att 1970-talets mer 
inkluderande regim upprätthölls i Sverige under 1900-talets slut, där en direkt 
tillgång till permanent rätt att stanna har antagits gå i linje med en rättighetsbaserad 
idé om inkludering (Borevi 2014; Sainsbury 2006). Sammanfattningsvis var 1900-
talet ett sekel som innefattade framväxten av politiska antaganden och sätt att reglera 
rätten att stanna som i vår samtid kan uppfattas som självklara. Sådana självklarheter 
gäller exempelvis antaganden om att rätten att stanna behöver förhållas till nationella 
intressen och att denna rätt – vilken i denna avhandling förstås som ett fall av 
migrationskontroll – ska innefatta olika tillståndsformer för att sortera ut vem som 
får stanna och därmed också får tillgång till rättigheter i landet. Min korta historiska 
tillbakablick ovan visar samtidigt på skiften och förskjutningar kring rätten att 
stanna, exempelvis när det gäller vilka typer av rörelser som har möjliggjorts och 
vilka förutsättningar som har gällt för att få stanna i landet på obestämd tid.   

I den här avhandlingen analyseras förändringar som berör rätten att stanna 
mellan 1936–1989 med fokus på de problemrepresentationer som har föregått för-
ändringar av dess rättsliga reglering. Statsvetaren Carol Bacchi (2009) menar att 
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förändring i policys kan förstås som svar på vissa uppfattade problem. Dessa upp-
fattade problem – vilka Bacchi betecknar som problemrepresentationer – bör dock 
ses som ett resultat av hur de kommer till uttryck i policys eller policyförslag. Policy 
utgör enligt Bacchi (2009) en egen ”problemskapande sfär”, vilken bidrar till att olika 
samhälleliga fenomen kommer att förstås på ett visst sätt (men inte på andra). Som 
statsvetaren Sara Carlbaum (2012) pekar på brukar policy generellt sätt betraktas 
som ett visst handlingsprogram – så som statliga riktlinjer, lagar eller regleringar –  
medan Bacchi (2000) betraktar policy på ett mer diskursorienterat vis. Policy inne-
fattar utifrån Bacchis (2009) perspektiv samtliga meningsskapande handlingar som 
upprätthåller en viss social ordning, med särskilda sätt att tänka, sociala relationer 
och praktiker som formar vilka vi är och hur vi lever. Policytexter kan utifrån detta 
perspektiv innefatta allt från verksamhetsberättelser, propositioner, tal, budgetar och 
till och med intervjuutskrifter, eftersom de bär på och alstrar mening om världen 
(Bacchi & Goodwin 2016). I denna avhandling avgränsas policy till de statliga 
utredningar och propositioner som innefattar förslag om utformning av utlännings-
lagstiftning och statliga riktlinjer. Mer specifikt fokuseras problemrepresentationer som 
kommer till uttryck i dessa policyförslag, vilka utgör konstruktioner som bygger på 
särskilda antaganden om vad som är problematiskt och som därmed kräver förändring 
genom olika lösningar. Lösningar som i filosofen Michel Foucaults (2000a) termino-
logi handlar om olika former av styrning, vilket avser att på ett systematiskt vis försöka 
reglera människors beteenden. Genom att rikta fokus mot de problemrepresentat-
ioner som underbyggt förändringar i rätten att stanna över tid, går det att visa på 
antaganden som olika problem har byggt på – vilka har gjort att särskilda lösningar 
har framstått som logiska – och dessa representationers effekter i termer av styrning. 
Jag avser att, med grund i den historiska analysen, diskutera hur samtida och histo-
riska problemkonstruktioner av rätten att stanna relaterar till varandra och påverkar 
regleringar av människors rörlighet i vår samtid. 

Härnäst går jag vidare till ”samtiden” (ett föreställt nu), som utgör avhandlingens 
referenspunkt, och markerar ett potentiellt brott i en (åtminstone föreställd) konti-
nuitet gällande svensk migrationskontroll. Därefter presenteras avhandlingens syfte 
och frågeställningar, följt av en diskussion kring begreppsanvändning, disposition 
och en redogörelse för tidigare forskning av relevans för avhandlingen. 
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1.1. SVENSK MIGRATIONSPOLITIK 2015–2022: ANDRUM, KRAV OCH 
 HÅLLBARHET 

År 2015 skedde en förändring av svensk migrationspolitik och migrationskontroll 
som har beskrivits som ett brott, eller ett skarpt skifte, i relation till principen om att 
personer som beviljades uppehållstillstånd i landet skulle ges permanent rätt att 
stanna direkt (vilken tillämpades sedan mitten på 1980-talet) (Borevi & Cetrez 2021; 
Hagelund 2020; Scarpa & Schierup 2018).2 Den svenska rödgröna regeringen – ledd 
av Socialdemokraterna och Miljöpartiet – gjorde då vad sociologerna Simone Scarpa 
och Carl-Ulrik Schierup (2018) beskriver som en helomvändning av den svenska 
flyktingpolitiken. Detta efter att cirka 163 000 personer hade sökt asyl i landet under 
året (jämfört med 81 300 antal 2014). Skiftet kan illustreras med två specifika ut-
talanden som gjordes med bara någon månads mellanrum hösten 2015. Den 5 
september 2015 beskrev den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfvén i ett 
tal att hans ”Europa bygger inte murar” (Regeringen 2015a) på det migrations-
politiska området. Statsministern hävdade vidare att Sverige skulle ”fortsätta vara ett 
land, som bär solidariteten som vår största stolthet” (ibid.). Den 24 november, det 
vill säga knappt två månader senare, ändrades denna hållning tvärt. Statsministern 
och vice statsminister Åsa Romson gav då uttryck för att Sverige riskerade en ”sy-
stemkollaps” och behövde ett ”andrum” ifråga om flyktingmottagande (Regeringen 
2015b). ”Andrummet” skulle skapas genom 2016 års lag (SFS 2016:752) om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den så kallade ”Tillfälliga 
lagen”). Konkret avsågs snävare asyl- och familjeåterföreningsregler, att tidsbegräns-
ade uppehållstillstånd (TUT) gjordes till huvudregel samt att ett försörjningskrav 
tillfördes permanenta uppehållstillstånd (PUT) (Kazemi 2021).3 Svensk migrations-
kontroll gjordes härigenom betydligt mer restriktiv. 

2 Migrationspolitik utgör i Sverige det sakpolitiska område genom vilket statsmakterna ut-
formar regler och förfaranden som styr en stats invandringsreglering, så som regler för uppe-
hållstillstånd och asyl. Migrationspolitiken brukar betraktas som den ena delen av en stats 
invandringspolitik (immigration policy) (jfr. Hammar 1985). Den andra delen avser så kallad 
invandrarpolitik och innefattar samtliga frågor som berör invandrares villkor i landet, till 
exempel när det gäller olika former av rättigheter och skyldigheter. Denna del hänger i en 
svensk kontext tätt samman med integrationspolitik. 
3 Gällande asylreglerna innebar de tillfälliga begränsningarna att vissa skäl för uppehålls-
tillstånd togs bort. Dessa skäl gällde behov av skydd för ”övrigt skyddsbehövande” – vilket 
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För att förstå bakgrunden till 2015 års så kallade helomvändning är det relevant 
att peka på ett perspektivskifte som skedde i Europa under samma år. Detta 
perspektivskifte tog avstamp i den kvantitet av människor som registrerades som 
asylsökande vid EU:s gränser under 2015 (cirka 1,25 miljoner personer) (Gottlob & 
Boomgaarden 2020; Pruitt 2019). I mitten av 2015 uppmärksammades dessa männi-
skors utsatthet i både nyhetsartiklar och i andra medier, vilket bland annat beskrev 
hur ett stort antal personer dog på flykt över Medelhavet till följd av såväl 
samvetslösa flyktingsmugglare som ageranden från Frontex (EU:s gräns- och kust-
bevakningsmyndighet) (Hagelund 2020; Moore, Berry & Garcia-Blanco 2018; 
Öberg & Sager 2017). Människors utsatthet på stränder, vid så kallade hot spots 
(särskilda mottagningscenter för asylsökande) som på ön Lesbos i Grekland och på 
centralstationer runt om i Europa uppmärksammades stort. Situationen väckte 
initialt sympatier inom både civilsamhället och europeiska stater, vilka antogs ha ett 
humanitärt ansvar för att hjälpa människorna på flykt (Moore, Berry & Garcia-
Blanco 2018; Öberg & Sager 2017). Under hösten 2015 uppstod dock en tydligare 
polemik och konflikt kring vad som nu diskuterades och namngavs som en ”flyk-
tingkris”, både i media och bland politiker. Ett alltmer dominerande politiskt och 
medialt narrativ kom att bli att de europeiska staterna inte klarade av att ta emot fler 
personer på flykt då det ansågs hota ländernas välfärd, allmänna ordning och 
säkerhet (Gottlob & Boomgaarden 2020; Scarpa & Schierup 2018). Stater runt om i 
Europa, däribland Sverige, kom därför att framställa ”flyktingkrisen” som en nation-
ell kris som i första hand drabbade länderna och dess befolkning, inte som en kris 
för de människor som var på flykt (Bauman 2016; De Genova 2017; Kazemi 2021).   

Helomvändningen av den svenska flyktingpolitiken utgick från en problem-
representation som kom till uttryck i propositionen till 2016 års tillfälliga lag. Det 
problem som konstruerades handlade om att Sverige inte klarade av att ta emot fler 

 
exempelvis avsåg personer som flydde på grund av yttre eller inre väpnad konflikt – samt vid 
”synnerligen ömmande omständigheter”, till exempel vid svår sjukdom. Angående familje-
återförening togs dessa möjligheter bort för så kallade ”alternativt skyddsbehövande” (vilket 
sedan möjliggjordes igen i samband med den tillfälliga lagen förlängdes 2019), samt att det 
försörjningskrav som gällde sedan tidigare för uppehållstillstånd av anhörigskäl skärptes. Tid-
igare behövde personen som vistades i Sverige kunna försörja sig och ha ett boende av en 
god standard för att det skulle vara möjligt. Nu krävdes att personen kunde försörja både sig 
själva och de anhöriga som vill komma till Sverige. För anhöriga till personer med tids-
begränsade tillstånd måste Migrationsverket också bedöma att anknytningspersonerna har 
goda möjligheter till att bli självförsörjande (Prop. 2015/16:174). 
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personer på flykt, då dessa personer antogs hota viktiga samhällsfunktioner, så som 
skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst (Hagelund 2020). Det förekom även 
antaganden om att flertalet av de personer som kom till landet saknade giltiga 
asylskäl och/eller var potentiellt kriminella. Denna typ av antagande riktades  exem-
pelvis mot barn och ungdomar som kom till Sverige utan föräldrar (så kallade 
”ensamkommande”), där det framställdes som ett problem att vissa vuxna asyl-
sökande personer uppgav sig för att tillhöra kategorin ensamkommande för att få 
tillgång till uppehållstillstånd och välfärd i Sverige (Fridolfsson & Elander 2021; 
Kazemi 2021). I regeringens problemkonstruktion framställdes den svenska regeln 
om PUT (att regelmässigt bevilja permanent uppehållstillstånd) som för generös i 
relation till andra EU-länders, och som en orsak till att så pass många personer sökte 
asyl i Sverige. Vidare förmodades det svenska regelverket motverka att andra länder 
tog sitt ansvar för att skydda människor på flykt (Hagelund 2020). Utformningen av 
rätten att stanna permanent gjordes därmed till ett ”problem”, vars förmodade 
generösa karaktär antogs styra människor mot Sverige i högre utsträckning än mot 
andra länder (Barker 2018; Hagelund 2020).  

Sociologen Anniken Hagelund (2020) menar att regeringens analys av varför ett 
så pass stort antal personer sökte asyl i Sverige byggde på en teori om så kallade 
asylmagneter. Utifrån denna teori antas gynnsamma villkor i ett mottagande land 
både attrahera fler asylsökande personer, samtidigt som det möjliggör för länder med 
restriktiva villkor att smita ifrån sin del i ansvaret för flyktingmottagande. Sveriges 
reglering av rätten att stanna framställdes alltså i stor utsträckning som en fråga om 
hur dess innehåll förhöll sig till andra staters regelverk, snarare än innehållet i den 
svenska regleringen (se även Borevi & Cetrez 2021; Hernes 2018). Huvudbudskapet 
med det tillfälliga regelverket var att Sverige inte skulle erbjuda bättre villkor och 
möjligheter än andra länder, för att styra människor bort från Sverige och samtidigt 
sätta press på övriga EU-länder att ta ett större humanitärt ansvar (Hagelund 2020). 
Regeringen var nu tydlig med att solidaritet inte längre skulle vara det främsta värdet 
i den förda politiken, vilken i stället skulle premiera att skydda det svenska välfärds-
systemet (Ericson 2018). 

Ett ytterligare antagande som underbyggde regeringens förslag till den tillfälliga 
lagen var att villkoren för rätten att stanna skulle styra människor mer aktivt mot 
arbetsmarknaden och bort från offentligt understöd, i form av ekonomiskt bistånd 
genom socialtjänsten (Carlbaum 2021; Hagelund 2020; Hernes 2018). Försörjnings-
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kravet som infördes för att erhålla permanenta uppehållstillstånd innebar att den 
sökande var tvungen att ha tillräckliga inkomster av eget arbete eller egen verk-
samhet för att inte behöva ekonomiskt bistånd genom socialtjänsten. 4  Enligt 
regeringen skulle försörjningskravet fungera som ”en positiv drivkraft för att kom-
ma i arbete och skaffa egen försörjning” (Prop. 2015/16:174: 58). Kravet innebar 
att samtliga personer med uppehållstillstånd i princip skulle behandlas som om de 
tillhörde kategorin ”arbetskraftsinvandrare”, där tidsmässiga begränsningar kring 
rätten att stanna skulle styra människor mot arbetsmarknaden (Axelsson 2022; 
Carlbaum 2021; Öberg & Sager 2017). 

De lösningar som regeringen presenterade som tillfälliga handlade om att göra 
det svenska regelverket mindre generöst och mer kravfyllt, vilket enligt regeringen 
skulle möjliggöra en human och ”långsiktigt hållbar” migrationspolitik (Löfven & 
Romson 2015). Denna politik skulle värna om mänskliga rättigheter så som asyl, 
under förutsättningen att dessa rättigheter inte krockade med svenska samhällets 
möjligheter att erbjuda mottagnings- och välfärdsinsatser till de personer som 
beviljades tillstånd i landet. Sociologen Vanessa Barker (2018: 45–46) beskriver håll-
barhet som ett nyckelbegrepp inom svensk och europeisk politik under 2000-talet, 
vilket fått betydelse i relation till exempelvis miljö, välfärd och så som här migration. 
Hållbarhet hänvisar till en nationellt fokuserad politik med fokus på framtiden och 
att införa politiska lösningar som skapar ett produktivt samhälle i balans. Inom 
ramen för denna logik framstår rörelser av asylskäl i första hand som kostnader, till 
dess att de personer som beviljas asyl kommer i arbete. Logiken gör att en mindre 
generös men mer kravfylld rätt att stanna framstår som ett legitimt sätt att gynna en 
sådan balans, genom att både begränsa antalet personer som får asyl i landet och 
styra de som väl får det striktare mot arbetsmarknaden (ibid.).  

Regeringens förslag om begränsningar av rätten att stanna mötte initialt kritik. 
Remissinstanser så som Röda korset argumenterade för att den tillfälliga lagen gick 
emot intressen av att skydda mänskliga rättigheter, samt skulle få kontraproduktiva 
resultat vad gäller asylsökande personers etablering i samhället (Bech, Borevi & 
Mouritsen 2017). Aktivistgrupper och organisationer i civilsamhället kritiserade ock-

 
4 Försörjningskravet innebär att inkomster från anställning och/eller ett eget företag måste 
täcka boendekostnader och det så kallade normalbeloppet (vilket är en schablonberäkning 
av vanliga levnadskostnader) för ensamstående vuxen. För 2023 är normalbeloppet 5 717 
kronor per månad  (Migrationsverket 2023).  
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så förslagen och argumenterade för att de skulle leda till en ökad utsatthet för 
människor på flykt (Fridolfsson & Elander 2021; Kazemi 2021). Regeringen argu-
menterade trots dessa invändningar för att begränsningar var nödvändiga för att 
säkerställa att Sverige inte stod ut från andra EU-länder och för att minska antalet 
personer som sökte asyl i landet (Hagelund 2020). Den förändrade rätten att stanna 
beskrevs som en tillfällig och oundviklig lösning på den rådande situationen när 
riksdagen antog den tillfälliga lagen 2016. Det innebar samtidigt att förekommande 
kritik underordnades regeringens ambitioner att skydda nationella intressen i linje 
med de problemformuleringar som anfördes. 

De tillfälliga reglerna som skapades 2016 har fått en alltmer permanent karaktär 
under åren som har följt (Hagelund 2020). År 2019 förlängdes lagen till att gälla till 
år 2021 och samma år antog riksdagen permanenta begränsningar av rätten att 
stanna genom lagändringen (SFS 2021:765) om ändring i utlänningslagen (2005:716).5 
Lagändringen innebar att tidsbegränsade uppehållstillstånd gjordes till permanent 
standard och att PUT villkorades med försörjningskrav, men också krav på god 
”vandel” (levnadssätt) och minst tre års vistelsetid i landet (Borevi & Cetrez 2021; 
Elander, Granberg & Montin 2021). Den nya lagen byggde, liksom den tillfälliga, på 
argumentet att den möjliggör en långsiktigt hållbar migrationspolitik, med fokus på 
att skydda det svenska samhället, dess välfärd och framtid. Lagen innebar samtidigt 
att en mer restriktiv migrationspolitik lades fast (Elander, Granberg & Montin 2021). 

I tidigare forskning på området anförs att förändringarna kring rätten att stanna 
från mitten av 2010-talet knyter an till en pågående riktningsförändring i Sverige, när 
det gäller synen på hur utländska medborgare ska inkluderas i samhället. Denna 
förändring kan beskrivas som en rörelse bort från en rättighetsbaserad idé – vilken 
tidigare exempelvis hade kommit till uttryck i principen om att bevilja permanent 
uppehållstillstånd direkt – till en idé om att inkludering sker genom att utländska 
medborgare uppfyller vissa skyldigheter (Bech, Borevi & Mouritsen 2017; Hagelund 

 
5 I propositionen till lagen framgår att språk- och samhällskunskapskrav sannolikt även ska 
tillföras för permanenta uppehållstillstånd 2025, i samband med en ny medborgarskapslag 
(Prop. 2020/21:191: 67ff.). I SOU:en som föregick 2021 års lagändring, En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54), har dessa krav beskrivits som önskvärda utifrån en idé om 
att kunskap i såväl det svenska språket som om det svenska samhället ”visar att personens 
intention är att stanna i landet permanent och på sikt ansöka om medborgarskap” (s. 216). 
De föreslagna kraven innebär således att rätten att stanna permanent eventuellt kommer att 
knytas närmare till svensk kultur och medborgarskap. 
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2020; Hernes 2018; Jutvik & Robinson 2020). Sedan 1990-talet återspeglas en sådan 
skyldighetsbetonade idé i flertalet europeiska länders migrations- och integrations-
politik, så som Nederländerna, Danmark och Frankrike, vilka har infört skärpta krav 
för bland annat permanenta uppehållstillstånd. Språk- och försörjningskrav har då 
införts utifrån antaganden om att utländska medborgare ska visa att de anstränger 
sig för att delta i – och inte belastar – det nationella samhället (Joppke 2007, 2017). 

Den politik som har förts sedan 1990-talet har i forskningssammanhang dis-
kuterats som en ”civisk integrationspolitik” (Joppke 2007). I en generisk mening ger 
begreppet ”civisk” (eller medborgerlig) uttryck för att det finns vissa materiella rät-
tigheter och skyldigheter samt moraliska värden som formar grunden för social 
gemenskap och inkludering i ett samhälle, vilka samtliga medlemmar ska ansluta sig 
till för att för att kunna leva tillsammans i ett samhälle (Dekker 2009; Heater 2004; 
Turner 2009). På migrationsområdet har dock begreppet fått en snävare innebörd, 
genom att användas av politiker för att hänvisa till vissa värden som antas prägla 
liberala samhällen och som inresande personer behöver anpassa sig till (Bonjour 
2010; Borevi 2018; Joppke 2007, 2017).6 Dessa värden innefattar sådant som att vara 
självförsörjande, skötsam, lojal och behärska det nationella språket (Goodman 2009; 
Triadafilopoulos 2011). Vad som också utmärker den civiska politiken är enligt 
sociologen Christian Joppke (2017) att dessa värden sammanvävs med migrations-
kontroll, där rätten att stanna villkoras med krav på integration. 7  Språk- och 
försörjningskrav ska då aktivera och styra utländska medborgare mot värden så som 
att vara självförsörjande, under hot om att de annars blir tvungna att lämna landet.  

De förändringar som sedan 2015 skett i relation till rätten att stanna kan utifrån 
beskrivningen ovan förstås som en rörelse mot en civisk politik, med grund i en 
skyldighetsbetonande idé om inkludering (Carlbaum 2021; Jutvik & Robinson 2020). 

 
6 Statsvetaren Karin Borevi (2018) använder sig av begreppet villkorad medborgarintegration 
för att beskriva vad jag benämner som civisk integrationspolitik. Jag tycker dock att 
betoningen på dess villkorade form förskjuter fokus från att det handlar om medborgerliga 
värden, och jag framhåller i stället politikens civiska dimensionen och dess fokus på med-
borgerliga värden. Denna begreppsanvändning knyter även an till hur forskaren i socialt 
arbete Magnus Dahlstedt och statsvetaren Mikael Rundqvist (2015) diskuterar framväxten 
av ett nytt civiskt medborgarskapsideal i det svenska samhället, där inkludering framställs i 
termer av att möta medborgerliga skyldigheter, så som att arbeta. 
7 Joppke (2017) pekar på sammankopplingen mellan migrationskontroll och krav på anpass-
ning till liberala värden som ett uttryck för en form av illiberal liberalism, där liberala värden 
– så som självständighet – ska tvingas fram. 
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Denna typ av idé förekommer dock inte enbart på migrationsområdet, utan kan 
sägas vara dominerande inom socialpolitiken sedan 1990-talet (Davidsson 2015; 
Joppke 2017). Politiska lösningar har återkommande utgått från en bild av att skärpta 
krav att delta på arbetsmarknaden ska vara en motor för inkludering och motverka 
sociala problem i samhället (så kallad arbetspliktspolitik) (Peck 2001; Schierup 2010). 
Inom ramen för en sådan bild framställs den gode medborgaren som aktiv och 
bidragande till samhället, men implicerar även att sociala problem uppstår till följd 
av att vissa människor saknar vilja att bidra (Dahlstedt 2009). När det gäller rätten 
att stanna ska dessa krav dock inte enbart aktivera människor, utan blir också ett 
medel för att sortera ut människor i relation till detta medborgarskapsideal. Endast 
personer som möter idealen för vad en god medborgare är framstår som värdiga att 
få stanna över tid.  

1.2. PROBLEMFORMULERING 

Sedan 2015 har ett restriktivt förhållningssätt till migrationspolitiska frågor blivit 
dominerande inom den svenska politiken (Demker & Odmalm 2022). I princip 
samtliga riksdagspartier förespråkar en stram migrationspolitik, som ska villkoras i 
förhållande till svenska välfärdsresurser och sträva efter att få personer som reser in 
i landet att bli självförsörjande. Hösten 2022 förespråkar den nya Högerregeringen 
(Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) tillsammans med Sverigedemo-
kraterna en än mer restriktiv hållning inom ramen för det så kallade Tidöavtalet, med 
en vision om ett så kallat ”paradigmskifte i synen på asylmottagande”. I Tidöavtalet 
förespråkas exempelvis skärpta regler för asyl och anhöriginvandring (vilka ska 
läggas på absoluta miniminivåer inom ramen för EU-rätten och internationella kon-
ventioner) och ökade möjligheter att utvisa personer på grund av ”bristande vandel”, 
vilket avser omständigheter som missbruk, att kopplas till kriminell organisation eller 
att ”ingå i miljöer som hotar grundläggande svenska värden”. En vedertagen samtida 
förståelse av rätten att stanna är således att strikta nationsgränser ska upprätthållas 
genom en strikt migrationskontroll, vilken även ska driva på integrering i det svenska 
samhället genom högt ställda krav för denna rätt. Samtidigt visar de svenska 
riksdagspartiernas och EU:s reaktioner på kriget i Ukraina på de politiska och mo-
raliska dimensioner som präglar rätten att stanna. Under mars 2022 öppnade 
exempelvis både Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna upp 
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för att ge ukrainska flyktingar tillfälligt skydd i Sverige. Partiernas ställningstaganden 
kopplades exempelvis till att kriget i Ukraina bedömdes ske i Sveriges närområde, 
och att staten därför hade ett humanitärt ansvar för att hjälpa dessa personer 
(Malmer Stenergard 2022; Regeringen 2022; Sverigedemokraterna 2022). 
Ställningstagandena tog även form i anslutning till att EU aktiverade det så kallade 
massflyktsdirektivet 4 mars, vilket innebär att personer från Ukraina ska kunna få 
tillfälligt skydd i EU:s medlemsstater i direkt samband med inresa (Migrationsverket 
2022). EU:s reaktion 2022 skilde sig således åt från flyktingsituationen 2015 när 
användningen av massflyktsdirektivet inte framstod som en aktuell lösning, utan 
andra länder i krigens närhet – så som Libanon och Turkiet – tillskrevs ett 
huvudsakligt ansvar för att säkerställa skydd för människorna på flykt (jfr. de Sousa 
2022; Ramji-Nogales 2022). De politiska reaktionerna under våren 2022 visar på att 
politiska diskussioner gällande rätten att stanna i hög grad kan sägas handla om – i 
vissa fall snabbt skiftande – överväganden om vilka personer som är att betrakta 
som värda att innefattas i staters ansvar. Överväganden vilka blir centrala för hur 
regleringar av människors rörlighet formas. 

Denna avhandling tar avstamp i föreställningen att 2015 års helomvändning 
ger uttryck för ett brott i en förmodad relativ kontinuitet gällande en svensk mi-
grationskontroll (jfr. Borevi & Cetrez 2021; Hagelund 2020; Jutvik & Robinson 
2020). Utifrån den migrationspolitiska historien under perioden 1936–1989 avser jag 
i avhandlingen att leta efter eventuell kontinuitet och förändring i historiska och 
samtida framställningar utifrån en genealogisk ansats (Foucault 1998).8 Syftet med 
en genealogisk blick på historiska händelser är att kunna sätta samtiden i perspektiv; 
att vidga blicken från ett ”evigt nu” (Beronius 1991; Dahlstedt & Peterson 2018; 
Foucault 1998). Det innebär att synliggöra och skapa möjligheter att omvärdera 
sådant som i början av 2020-talet framstår självklart. Det gäller för exempelvis hur 
rörligheten hos den vidare grupp av människor som har sökt sig till Sverige av olika 
anledningar – så som asyl-, arbete- eller familjeskäl – har gjorts till problem som ska 
lösas genom en reglerad rätt att stanna, med exempelvis olika tillståndskrav och 
uppehållstillståndsformer. Den mer specifika del av historien som undersöks är 
förändringar som på olika vis berör till rätten att stanna, med fokus på de 
problemrepresentationer som har föregått förändringar av dess rättsliga reglering 

 
8 Jag presenterar den genealogiska historieskrivningen närmare i kapitel tre. 
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(Bacchi 2009). Som flertalet forskare har visat är det exempelvis genom politiska 
problemrepresentationer som migrationskontroll möjliggörs, genom att fenomen 
(som regelverket kring permanenta uppehållstillstånd) beskrivs som ett problem i 
behov av lösning (Bonfanti 2014; Jørgensen 2012; Kazemi 2021). Denna avhandling 
berör således frågor som gäller vilka problemrepresentationer som har föregått för-
ändringar knutna till rätten att stanna, vilka antaganden dessa vilar på samt vilken 
styrning olika konstruktioner har medfört. I avhandlingen avser jag härigenom att 
bidra med kunskap om hur problem har konstruerats under olika tidsperioder, samt 
hur dessa problemrepresentationer har lett till olika sätt att reglera vem som får 
stanna och potentiellt kan bli del av det svenska samhället. En studie av historiskt 
förekommande problemrepresentationer, antaganden och styrning kan även frilägga 
sätt att tänka kring rätten att stanna som i vår samtid framstår som givna och öppna 
upp för att betrakta dessa sätt i ett nytt ljus och omvärdera dem. Med grund i av-
handlingens historiska analyser avser jag därför också att – i linje med en genealogisk 
ansats – bidra med perspektiv på en samtida förståelse av rätten att stanna.  

Att studera förändringar kring rätten att stanna knyter an till socialt arbete och 
en strävan efter rättvisa, delaktighet samt social och ekonomisk trygghet, eftersom 
policys alltid gynnar vissa samhällsgrupper och missgynnar andra (Bacchi 2009). 
Samtida samhällsvetenskapliga studier har exempelvis visat hur problemrepresentat-
ioner på det migrationspolitiska fältet har vilat på antaganden om att vissa kategorier 
av människor är värdiga stöd – så som barn – medan andra betraktas som ovärdiga 
och därför ska exkluderas från nationen, så som ”papperslösa” (se t.ex. Huot et al. 
2016; Jørgensen 2012; Kazemi 2021).9 Antaganden om värdiga respektive ovärdiga 
kategorier har därigenom inverkan på människors förutsättningar för social och 
ekonomisk trygghet. En genealogisk ansats har potential att visa på kontinuitet och 
förändring vad gäller denna typ av antaganden och hur de har underbyggt 
problemkonstruktioner kring rätten att stanna såväl historiskt som i samtiden. Jag 
använder mig således av en genealogisk ansats med avsikt att bidra med fördjupad 
kunskap om de antaganden – så som att vissa kategorier av människor är (o)värdiga 
–  vilka har fått betydelse för förändringar av rätten att stanna över tid, och samtidigt 
har påverkat människors förutsättningar för social och ekonomisk trygghet i Sverige. 

 
9 Grupper av människor vilka politiskt kategoriseras som ovärdiga tenderar att bli föremål 
för lösningar med fokus på kontroll snarare än stöd, medan det motsatta tenderar att gälla 
för grupper av människor vilka kategoriseras som värdiga (jfr. Schneider & Ingram 2005). 
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1.3. STUDIENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Avhandlingens syfte är att undersöka förändringar knutna till rätten att stanna under 
perioden 1936–1989, för att synliggöra antaganden och villkor som ligger till grund 
för en samtida förståelse av detta fenomen. Det innebär konkret att analysera de 
problemrepresentationer som föregår förändringar i utlänningslagstiftning och till-
hörande statliga riktlinjer, de antaganden som dessa bygger på, samt de effekter i 
form av styrning som följer av olika problemrepresentationer. Det empiriska under-
laget utgörs av statliga utredningar och propositioner. Syftet kan brytas ned i följande 
frågeställningar: 
 

1. Vilka problemrepresentationer som föregår ändringar i rätten att stanna i 
Sverige kan identifieras under den studerade perioden? Hur motiveras 
problemen? 

2. Vilka antaganden underbygger de anförda problemen? Hur diskuteras och 
övervägs betydelsen av dessa antaganden? 

3. Vilken typ av styrning produceras genom dessa problemkonstruktioner och 
hur går denna styrning att förstå i termer av migrationskontroll? 

4. Hur förhåller sig problemkonstruktioner knutna till rätten att stanna under 
perioden 1936–1989 till samtida problemkonstruktioner, och hur går det att 
förstå eventuell kontinuitet och förändring? 

 

Studiens frågeställningar berör således hur rätten att stanna konstrueras och skapar 
olika former av styrning över tid. De tre första frågorna behandlas i samtliga 
empiriska kapitel. Den avslutande frågan behandlas företrädesvis i avhandlingens 
slutkapitel där studiens dåtida resultat diskuteras i förhållande till samtiden. Jag vill 
redan här understryka att studien gör vissa historiska nedslag i de politiska diskus-
sioner som ligger till grund för förändringar av rätten att stanna, vid tillfällen av 
särskild relevans kopplat till avhandlingens syfte. Det innebär att olika aspekter av 
rätten att stanna behandlas i avhandlingens olika empiriska kapitel, för att möjliggöra 
en närmare förståelse för antaganden och villkor som ligger till grund för en sam-
tida förståelse av denna rätt. Det är således inte någon totalundersökning av svensk 
migrationshistoria som genomförs, utan ambitionen är att närmare undersöka ett 
antal historiska händelser av betydelse för en samtida syn på rätten att stanna.  
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1.4. DISPOSITION 

Avhandlingen består av nio kapitel. I detta första kapitel har jag beskrivit studiens 
problemområde, syfte och frågeställningar och i den fortsatta presentationen berör 
jag begreppsanvändning kortfattat samt redogör för studiens forskningsmässiga 
sammanhang. I kapitel två presenterar jag avhandlingens teoretiska ramverk och 
centrala analytiska begrep. Det tredje kapitlet innefattar en redogörelse för mina 
metodologiska val, tillvägagångssätt vid materialinsamling och analys, samt diskut-
erar etiska överväganden som gjorts. I det fjärde kapitlet placerar jag in forsknings-
frågan i ett bredare och längre historiskt sammanhang. I kapitel fem till och med åtta 
behandlas det empiriska materialet, där förändringar knutna till rätten att stanna vid 
utvalda tillfällen mellan 1936–1989 undersöks och analyseras. I det nionde och 
avslutande kapitlet sammanfattar jag mina resultat och diskuterar förhållandet mel-
lan historiska och samtida konstruktioner av rätten att stanna. 

1.5. OM BEGREPPSANVÄNDNING I AVHANDLINGEN 

Min utgångspunkt i denna avhandling är att begrepp och kategorier är socialt kon-
struerade och alltid skapas och förändras under specifika historiska, sociala och 
materiella villkor (Foucault 1991b; Hacking 1999). Migrationspolitik är exempelvis 
ett politikområde som präglas av samhälleliga spänningsförhållanden, där människor 
i statliga utredningar och propositioner återkommande kopplas till begrepp och ka-
tegorier som är både moraliskt och politiskt laddade. Begrepp som inte sällan är 
föremål för politisk konflikt. Kategorier som ”flykting” eller ”invandrare” kan ex-
empelvis användas för att signalera vissa politiska ståndpunkter mer eller mindre 
aktivt, och de för alltid med sig antaganden, associationer och gränser i förhållande 
till de människor som betecknas (Bacchi 1996; Foucault 1982). Kategorin ”utlän-
ning” bygger exempelvis på vad antropologen Liisa Malkki (1995) beskriver som a 
national order of things, vilket rör en syn där nationen tas för given som den naturliga 
utgångspunkten för samhällslivet, och där människor antas tillhöra ett land och ett 
folk. Denna kategori synliggör och återskapar således det nationella medborgar-
skapets betydelse, där nationella medborgares rätt att stanna antas vara självklar, 
medan ”utlänningars” ska kontrolleras och regleras eftersom de saknar ett svenskt 
medborgarskap. Sociologen Bridget Anderson (2017) pekar på att ”migrant” också 
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är en kategori som signalerar problematisk rörlighet, eftersom det används för att 
peka ut på behovet av att kontrollera vissa – ofta fattiga – människors rörelser. På 
liknande vis signalerar ”invandrare” och ”svenskar” en föreställning om att den 
förstnämnda kategorin inte självklart tillhör nationalstaten (utan kommit in i landet 
utifrån), medan den sistnämnda har en given tillhörighet. Dessa kategoriseringar 
medför en hierarkisk rangordning av människor som ges tillgång till mer eller mindre 
fördelaktiga positioner i samhället beroende på hur de kategoriseras (de los Reyes & 
Kamali 2005). Begreppsanvändningen på det migrationspolitiska fältet reproducerar 
således återkommande nationalstatliga utgångspunkter, genom vilken ”utlänningar”, 
”invandrare” och ”asylsökande” görs avvikande, medan det normala antas vara att 
det svenska territoriet tillhör och bebos av ”svenskar”.  

Jag kommer i avhandlingens empiriska kapitel att använda de begrepp och ka-
tegorier som förekommer i materialet under de tidsperioder som undersöks, vilket 
görs för att inte tillföra en samtida förståelse till hur det empiriska materialet läses 
och tolkas. Jag kommer även att använda dessa begrepp och kategorier utan 
citationstecken i löpande text, vilket är en fråga om såväl läsbarhet som epistemologi. 
Utifrån läsbarhetsskäl har jag valt bort citationstecken i och med att nästintill varje 
mening annars skulle kräva användningen av dessa tecken, vilket jag menar skulle 
vara distraherande och tynga ned texten. De epistemologiska skälen handlar om att 
jag utgår från samtliga begrepp och kategorier är socialt konstruerade, vilket innebär 
att jag i praktiken borde använda citationstecken för samtliga av dem för att vara 
konsekvent, så som ”svensk”, ”medborgare”, ”kategorier” och så vidare. Ett annat 
alternativ är att använda citationstecken i relation till vissa begrepp och kategorier i 
empirin – så som ”utlänning” – vilket dock implicerar att andra är mer verkliga och 
oproblematiska (DaCosta 2007; Jacobson 1999). Jag har i stället valt att betona 
begrepp och kategoriers socialt konstruerade karaktär här inledningsvis, i förvissning 
om att läsaren både kan förstå och hålla i minnet att de begrepp och kategorier som 
används i de empiriska kapitlen rör sig om sociala konstruktioner. Jag försöker därtill 
att synliggöra de kategoriseringsprocesser som sker i det empiriska materialet och 
underställa dem granskning och analys, för att exempelvis visa hur människor på 
olika sätt skiljs ut från varandra genom dessa processer. I min analys kommer jag 
vidare att uppmärksamma de antaganden som tillskrivs centrala kategorier vid olika 
tidsperioder, samt studera hur dessa förändras och/eller upprätthålls över tid. 
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1.6. TIDIGARE FORSKNING  

I följande avsnitt presenteras en kortfattad översikt över tidigare forskning av rele-
vans för avhandlingen. Syftet är att uppmärksamma vad som har undersökts tidigare, 
placera in avhandlingens bidrag i ett forskningssammanhang, samt att tydliggöra vad 
den här studien bidrar med.  

1.6.1. FORSKNING SOM BERÖR RÄTTEN ATT STANNA 

Tidigare studier som fokuserar på politiska diskussioner som specifikt berör rätten 
att stanna är förhållandevis fåtaliga, särskilt när det gäller forskning inom socialt 
arbete. Frågan berörs dock i migrationsforskning som har genomförts inom olika 
discipliner – så som sociologi, rätts- och statsvetenskap – och har studerat närlig-
gande frågor, till exempel utformningen av migrationspolitik och migrationkontroll. 
Det finns omfattande internationell forskning som belyser människors rörelse-
mönster historiskt och hur stater har reglerat dessa (se t.ex. Castles, De Haas & 
Miller 2014; Cohen 1995; Lucassen & Lucassen 2009; Sassen 2001). Det finns också 
studier inom rätts- och statsvetenskap som fokuserar på rätten att stanna specifikt, 
följdriktigt utifrån hur denna rätt kan förstås utifrån ett normativt perspektiv. Det 
vill säga om – och i så fall i vilken utsträckning – människor bör ha en rätt att stanna 
i en stat (t.ex. Oberman 2011; Ottonelli 2020; Savino 2016). Statsvetaren Joseph 
Carens (2010) argumenterar exempelvis i studien Immigrants and the Right to stay för 
att stater har ett moraliskt ansvar för att låta människor stanna i ett land efter en 
längre tids vistelse, oavsett vilken legal status de har haft under vistelsetiden. 
Åtskilliga sociologiska studier har även berört rätten att stanna i relation till med-
borgarskap, vilka exempelvis har behandlat hur tilldelandet av rättigheter till 
kategorin invandrare har skapat olika former av medborgarskap (t.ex. Bauböck 1994; 
Brubaker 1989; Koopmans, Michalowski & Waibel 2012). Statsvetaren Tomas 
Hammar utgår till exempel från ett sådant perspektiv i sin bok Democracy and the nation 
state: aliens, denizens and citizens in a world of international migration (1990). Hammar 
beskriver i boken hur utformningen av permanenta uppehållstillstånd bidrog till att 
skapa vad han menar var en ny statusgrupp (så kallade denizens) i flertalet länder 
efter andra världskriget. Denna grupp fick en mer permanent rätt att stanna och 
tillgång till betydande medborgerliga rättigheter i dessa länder – till skillnad från 
andra grupper av utlänningar – utan att vara medborgare i landet. I likhet med den 
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hittills nämnda migrationsforskningen berör denna avhandling rätten att stanna som 
fråga. Avhandlingen avser att bidra med ytterligare kunskap om denna rätt genom 
dess fokus på problemrepresentationer i policys som har föregått förändringar i 
rätten att stanna i en svensk kontext. 

Samhällsvetenskaplig forskning som kritiskt granskar utformningen av 
migrationspolitik och migrationskontroll utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv 
är av betydelse för det fält jag studerar (t.ex. Anderson 2010; Fassin 2012; Moffette 
2018). I denna typ av forskning fokuseras bland annat olika länders migrations-
politiska historia och de antaganden som har legat till grund för migrationspolitikens 
utformning under olika tidsperioder. Ett flertal studier har exempelvis pekat på att 
ett återkommande antagande i europeiska och nordamerikanska länder har varit att 
stater ska premiera nationella intressen och särskilda värden som nationella majo-
ritetsbefolkningar antas dela (Kelley & Trebilcock 2010; Silverman 2002; Zolberg 
2009). Ett exempel på en sådan typ av studie är Bridget Andersons (2013) Us and 
them?: The dangerous politics of immigration control. I denna studie visar Anderson hur den 
engelska immigrationskontrollen har byggt på återkommande föreställningar om att 
medborgare i Storbritannien är bofasta och arbetande.10 Utländska medborgare har 
samtidigt konstruerats som hot mot den nationella befolkningen arbetstillfällen och 
kultur. Ett annat spår är studier som lyfter fram hur antaganden om liberalism och 
säkerhet – med avseende på att skydda såväl individen som nationen från uppfattade 
hot – har länkats samman i 2000-talets migrationspolitik (se t.ex. Andrijasevic & 
Walters 2010; Horvath 2014; Huysmans 2000). Sociologen Didier Bigo (2002) 
synliggör hur både frågor om invandring och asylrätt har kopplats ihop på detta vis, 
där förmodade risker för terrorism, droghandel och så kallad illegal migration har 
använts politiskt för att motivera striktare gränskontroller. Detta i syfte att skydda 
liberala nationalstater och deras medborgare.  

Ett angränsade spår innefattar genealogiska studier som kritiskt granskar samtida 
former av migrationskontroll, genom att synliggöra hur dess utformning bygger på 

 
10 Andersson (2013) visar exempelvis på hur inresande fattiga människors rätt att stanna i 
lokala socknar reglerades av engelska statsmakten genom 1662 års så kallade Poor Relief Act. 
I lagen infördes exempelvis krav på att ha bott minst fyrtio dagar i en socken – utan några 
anförda klagomål – för att kunna betraktas som bosatt och få rätt till fattigvård och arbete. 
Kraven vilade på antaganden om att fattiga människors rörlighet var problematisk och att 
inresande personer utnyttjade resurser som ansågs tillhöra de redan bosatta invånarna. 



VEM FÅR STANNA?  

 36 

och återskapar historiska antaganden om exempelvis styrning och medborgarskap 
(t.ex. Haahr & Walters 2004; Hindess 2000; Villadsen 2020). Sociologen William 
Walters (2002) visar exempelvis hur utformningen av samtida migrationspolitiska 
utvisningspraktiker bär på spår av historiska uteslutningspraktiker som har funnits 
inom fattigvården i Europa. Walters pekar på att praktikerna i bägge fall rättfärdigas 
av föreställningar om ansvar, där exempelvis engelsk fattigvårdslagstiftning endast 
tillskrev lokala socknar ett ansvar för personer med lokal anknytning, vilket 
påminner om hur moderna stater i första hand tillskrivs ansvar för nationella med-
borgare.11 Denna typ av avgränsade ansvar rättfärdigar att andra grupper av fattiga 
tvingas bort från de lokala respektive nationella territorierna, eftersom ansvaret för 
dessa människor förläggs på deras hemsocknar/kommuner respektive hemländer. I 
likhet med dessa typer av poststrukturalistiska studier undersöks i denna avhandling 
de antaganden och former av styrning som underbygger en samtida migrations-
kontroll. Denna avhandling avser att bidra med kunskap om en fråga som enligt 
Walters (ibid.: 276) är underutforskad utifrån ett genealogiskt perspektiv – rätten att 
stanna – och kan därmed synliggöra specifika antaganden knutna till denna fråga.  

Det finns också forskning som har undersökt relationen mellan migrations- 
och socialpolitik (se t.ex. Brochmann & Hagelund 2012; Faist 2018; Sainsbury 2006), 
liksom forskning i socialt arbete som fokuserar migration och vissa migrations-
politiska frågor med relevans för denna avhandling (t.ex. Dahlstedt, Härnbro & 
Vesterberg 2019; Dominelli 2010; Herz, Andreasson & Andréasson 2022; 
Montesino 2008; Righard 2013; Valtonen 2016). Denna typ av forskning är ett 
växande forskningsfält i socialt arbete och innefattar exempelvis studier vilka belyser 
hur migrationspolitik och tillhörande regleringar påverkar förutsättningar för det 
sociala arbetets praktik (t.ex. Elsrud & Lalander 2022; Lundberg & Kjellbom 2021; 
Padilla 1997; Rosén 2010). Detta fält innefattar även studier om hur det sociala 
arbetets praktik tar form i relation till migrantkategorier som formas genom 
migrationspolitiken, så som ”papperslösa” (t.ex. Barberis & Boccagni 2014; Furman 
et al. 2007; Hermansson et al. 2022; Jolly 2018; Jönsson 2014; Nordling 2017) och 
”ensamkommande” (t.ex. Chappell Deckert 2016; Christie 2002; Hedlund 2017; 
Kazemi 2021; Kohli & Mitchell 2007). Flera av dessa studier som har utförts inom 

 
11  Liknande bestämmelser om lokala socknars ansvar har även förekommit i svensk 
lagstiftning historiskt. Jag redogör för vissa av dessa bestämmelser i kapitel 4, i samband med 
att jag ger en kortfattad och översiktlig förhistoria till svensk utlänningslagstiftning. 
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ramen för socialt arbete visar hur de kategoriseringar som sker inom ramen för det 
migrationspolitiska området påverkar utländska medborgares förutsättningar för att 
ta del av socialt och ekonomiskt stöd i ett samhälle. Av min studie framgår att 
juridiska definitioner av kategorier som exempelvis utlänning och asylsökande 
skapar olika rättsliga utrymmen för människor att få tillgång till socialt arbete – så 
som stöd och hjälp från socialtjänsten – och att detta utrymme har förändrats under 
olika tidsperioder. Forskning i socialt arbete med fokus på migration innefattar också 
studier som granskar diskurser gällande olika kategorier av människor som rör sig 
mellan länder, samt hur dessa diskurser påverkar människors rätt till välfärd (t.ex. 
Hayes 2002; Kang 2012; Park & Kemp 2006). Med diskurser avses här särskilda sätt 
att representera vad som är ”sanningen” kring ett fenomen. Forskaren i socialt 
arbete Yoosun Park (2003) undersöker exempelvis i en amerikansk kontext hur 
kategorin invandrare har konstruerats genom diskurser som tagit form inom ramen 
för ett socialt arbete. Park visar hur denna kategori återkommande har kopplats till 
olika former av moraliska och politiska problem, för exempelvis att så kallade 
invandrare antas vara underlägsna nationella medborgare och i behov av disciplin 
för att förbättras. I likhet med dessa typer av ingångar intresserar jag mig för hur 
migrationspolitik och tillhörande reglering påverkar människors förutsättningar för 
att få socialt och ekonomiskt stöd, i minst genom kategoriseringar som underbygger 
problemrepresentationer av rätten att stanna.   

1.6.2. MIGRATIONSPOLITISKA DISKURSER I SVERIGE UNDER 1900-TALET 

Flera samhällsvetenskapliga forskare före mig har undersökt det svenska migrations-
politiska fältet under 1900-talet, med fokus på diskurser och meningsskapande 
processer. I avhandlingen Välkommen till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser 
under 1900-talets hälft undersöker historikern Christina Johansson (2005) hur relatio-
ner mellan stat, nation och migrationspolitik kommit till uttryck i en svensk kontext 
från slutet av 1960-talet till mitten av 1990-talet. Analyserna fokuserar i huvudsak på 
texter som har producerats av regeringen, dess departement samt statliga migrations-
myndigheter, så som statliga utredningar och propositioner. Johanssons analytiska 
fokus riktas mot hur relationen mellan nationalstatliga och migrationspolitiska 
diskurser tog form under perioder då migrationspolitiska restriktioner infördes, 
vilket har både likheter med och skillnader mot denna avhandling. En skillnad är att 
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Johansson enbart riktar in sig på perioder då migrationspolitiken gjordes mer 
restriktiv, medan denna avhandling innefattar perioder med både restriktioner och 
perioder med lättnader. Avhandlingen bygger således delvis vidare på Johanssons 
studie, genom att även undersöka hur statsmakterna motiverade lättnader. 

Johanssons studie visar vidare tydligt på hur migrationspolitiska och national-
statliga diskurser är tätt sammanvävda. Inom ramen för en migrationspolitisk diskurs 
uppfattades det exempelvis vara bättre för flyktingar att få skydd nära sina hem-
länder på 1990-talet – eftersom de då exempelvis kunde upprätthålla sociala band 
enklare – vilket samtidigt ansågs främja möjligheterna att värna svenska välfärds-
resurser. En slutsats som Johansson drar är att välfärd är en fråga som kontinuerligt 
mellan nationalstatliga och migrationspolitiska diskurser, där en återkommande 
föreställning är att ”invandringen måste begränsas för att inte sätta Sveriges väl-
färdspolitiska ambitioner på spel” (s. 252). Att migrationspolitiska förändringar 
återkommande har utformats i förhållande till vad som är bäst för Sverige och dess 
befolkning har även lyfts fram av andra forskare (Barker 2018; Hinnfors, Spehar & 
Bucken-Knapp 2012). I denna avhandling kommer vi även se exempel på hur 
förändringar motiveras utifrån andra perspektiv så som att säkerställa skydd mot 
godtycklig myndighetsutövning för vissa grupper av utlänningar. Inte sällan har då 
skett lättnader i migrationskontrollen. Avhandlingen kan på så vis bidra med 
ytterligare nyanser till förståelsen av 1900-talets migrationspolitik, genom att synlig-
göra förändringstillfällen – kopplade till rätten att stanna – som motiveras genom 
diskurser som exempelvis betonar inresta människors behov av trygghet och välfärd. 

Historikerna Ingvar Svanberg och Mattias Tydén (2005) ger ett långt histo-
riskt perspektiv på den svenska politiken och regleringen av människors rörlighet i 
boken Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria. Svanberg och Tydén undersöker 
invandringens betydelse för det svenska samhället från 1000-talet till 2000-talet, med 
stöd av tidigare forskning. Genom denna historiska beskrivning av invandringen till 
Sverige synliggör de antaganden som har präglat 1900-talets migrationspolitik. För-
fattarna argumenterar exempelvis för att statlig politik kring människors rörlighet 
återkommande har varit nära kopplat till antaganden om det svenska samhällets behov 
på olika områden. Efter andra världskriget förekom exempelvis en öppenhet mot 
invandring i den allmänna opinionen, där både företag och statliga företrädare 
förespråkade lättnader kring de tidigare strikta reglerna för arbetskraftsinvandring. 
Då framställdes utländsk arbetskraft som både lämplig och önskvärd på den svenska 
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arbetsmarknaden, eftersom ett omfattande arbetskraftsbehov hade uppstått i rela-
tion till krigets slut. Antaganden om att rörlighet till landet ska regleras med utgångs-
punkt i samhällets varierande behov har således lett till lättnader kring den statliga 
kontrollen av rörlighet under vissa perioder och restriktioner under andra. Till 
skillnad från Svanberg och Tydéns verk är denna avhandling ingen ”totalhistorisk” 
kartläggning. Avhandlingen kan dock sägas bygga vidare på frågor som har med 
invandringen till Sverige att göra genom att jag undersöker och bidrar med kunskap 
om ett fåtal historiska händelser som berör rätten att stanna under perioden 1936–
1989, vilka har betydelse för hur denna rätt förstås i början av 2020-talet. 

En avhandling som visat hur antaganden om arbetskraftsbehov har fått be-
tydelse för svensk migrationspolitik är historikern Jesper Johanssons (2008) "Så gör 
vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här": Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945–
1981. Studien bygger på fackligt producerat material – så som facktidningar och 
skrivelser från Landsorganisationen i Sverige (LO) till regeringen – och empirin 
analyseras med fokus på bland annat LO:s argumentationslinjer kring den dåvarande 
invandrarpolitiken. Johansson uppmärksammar exempelvis hur LO ställde krav på 
mer restriktiva regler för arbetskraftsinvandring omkring år 1965, utifrån antaganden 
om att den dåvarande arbetskraftsinvandringens storlek ansågs hota välfärdspo-
litiska mål om jämlikhet mellan kategorierna invandrare och svenska medborgare. 
Johansson pekar på att LO:s inramning av problemet som en fråga om in-
vandringens storlek gjorde att en minskad invandring framstod som den logiska 
lösningen på problemet. En mer återhållsam reglering skulle samtidigt också gynna 
kategorin invandrare som redan befann sig i landet, genom att främja deras 
möjligheter att få tillgång till välfärdsresurser, så som utbildning och boende av god 
standard. I likhet med Johanssons avhandling visas i den här avhandlingen hur rätten 
att stanna konstrueras i relation till gränsdragningar mellan personer med med-
borgarskap i andra länder vilka sedan tidigare befinner sig innanför den svenska 
nationsgränsen, och de som befinner sig utanför denna gräns. Jag återkommer till 
gränsdragningar mellan personer innanför/utanför Sveriges gränser i bland annat 
kapitel sju och åtta, då jag diskuterar hur de får betydelse för problem som for-
muleras avseende rätten att stanna under 1960- och 1980-talen. 

Få svenska studier fokuserar de distinktioner som har skapats kring rätten att 
stanna tillfälligt respektive permanent. Karin Borevi (2002) synliggör i viss mån be-
tydelsen av sådana distinktioner sin avhandling Välfärdsstaten i det mångkulturella 
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samhället, i vilken hon analyserar diskurser kring den så kallade invandrarpolitiken 
under andra halvan av 1900-talet. Borevis fokus är riktat mot hur den svenska staten 
försökte uppnå integration – med vilket hon avser social jämlikhet mellan olika sam-
hällsgrupper – i samband med ökad invandring till Sverige och en samhällelig strävan 
mot ett mångkulturellt medborgarskapsideal. Hennes forskningsintresse skiljer sig 
således ifrån vad som är i fokus i denna avhandling, mera specifikt problemrepresen-
tationer och antaganden om rätten att stanna. Borevi berör delvis samma empiriska 
material vid vissa tillfällen och diskuterar för exempelvis hur distinktioner mellan en 
permanent respektive tillfällig rätt att stanna har skapats historiskt. Borevi 
undersöker bland annat hur regeringsföreträdare motiverade att införa ett bosätt-
ningstillstånd år 1954. Hennes analys pekar på att de allra flesta personer med 
uppehållstillstånd betraktades som tillfälliga besökare vid tiden, men att bosättnings-
tillståndet var ett medel för att skydda ett fåtal personer vilka hade vistats i landet 
under en längre tid. Hon argumenterar för att det inte förekom någon egentligen 
diskussion om invandringens mer långsiktiga konsekvenser för det svenska samhäll-
et och drar slutsatsen att ”invandrare ännu inte blivit en målgrupp för välfärdsstatens 
integrationsprojekt” (s. 81). I kapitel sex studerar jag också införandet av bosätt-
ningstillståndet, men med ett annat analytiskt fokus.   

I likhet med vad som görs i denna avhandling har sociologen Sara Bonfanti 
(2014) undersökt svensk migrationspolitik med hjälp av Bacchis analysmetod What’s 
the problem represented to be (WPR). Bonfanti undersöker hur 2008 års ändrade 
regler för arbetskraftsinvandring motiverades. Dessa regler innebär att företag kan 
rekrytera personer med medborgarskap i länder utanför EU enklare, då de inte 
längre behöver få anställningen godkänd av Migrationsverket (vilket gällde tidigare). 
Denna förändring tog form mot bakgrund av att den dåvarande Alliansregeringen 
framställde det som problematiskt att Sverige saknade arbetskraft samt personer 
med vissa särskilda färdigheter. Regeringens framställning gav uttryck för vad 
Bonfanti beskriver som en kapitalfokuserad diskurs, i vilken så kallade arbetskrafts-
invandrare framställs som produktionsfaktorer. Bonfantis slutsats är att 2008 års 
regler gav uttryck för en förändring från vad hon beskriver som en migrantcentrerad 
diskurs som tog form vid början av 1970-talet, i vilken inresta personer ansågs ha 
behov av rättigheter och välfärd i landet. I denna avhandling behandlas migrations-
politiska diskussioner ur ett något längre historiskt perspektiv än i Bonfantis studie, 
och innefattar diskussioner såväl före som efter 1970-talet. Avhandlingen kan så-
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ledes komplettera Bonfantis studie med en närmare förståelse för hur denna 
förändring kan förstås i ett längre historiskt perspektiv.  

1.6.3. MIGRATIONSKONTROLL OCH TILLHÖRANDE FORMER AV STYRNING 

En annan typ av studier av relevans för avhandlingen berör hur utformningen av 
migrationskontroll bidrar till olika former av styrning gentemot människor som rör 
sig mellan länder. I avhandlingen Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen – en studie 
av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 1960–1972 
undersöker sociologen Denis Frank (2005) invandringspolitikens (att jämföra med 
dagens migrationspolitik) utveckling, genom att bland annat analysera korrespon-
dens mellan den statliga myndigheten Arbetsmarknadsstyrelsen och svenska fö-
retag. Frank argumenterar, med avstamp i Foucaults teoretiserande, för att 
invandringspolitik återkommande skapar styrning som antingen handlar om gräns-
kontroll eller disciplin. Gränskontrollen ska enligt Frank sortera personer som anses 
hotfulla eller av andra skäl inte är önskvärda från ett territorium för skapa ett ”rent” 
samhälle. Disciplin används för att inordna människor i en viss typ av social ordning. 
Frank beskriver att gränskontrollen var förhållandevis begränsad under 1950-talet i 
syfte att främja att människor reste in i landet och arbetade. Dessa personer skulle 
dock underställas disciplinär styrning – genom användningen av återkommande 
arbets- och uppehållstillståndsprövningar – där denna övervakning och kontroll 
skulle bidra till att ”bevara ordningen på arbetsmarknaden” (s. 95). Han menar att 
staten skiftade fokus i migrationskontrollen till gränskontroll efter 1965, i relation 
till problem som politiskt kopplades till arbetskraftsinvandringen, exempelvis arbets-
löshet och så kallade anpassningssvårigheter. Gränskontrollen skulle användas för 
att minska antalet personer som kom in i landet och eventuellt hotade välfärdspolit-
iska jämlikhetsmål. Frank pekar på att gränskontroll och disciplin kan förstås som 
två centrala former av styrning på det migrationspolitiska fältet, vilket är ett teo-
retiskt antagande som jag har inspirerats av och använt analytiskt i avhandlingen.12 

 
12 Vissa ytterligare likheter och skillnader föreligger mellan Franks studie och denna avhandl-
ing. Studien berör utformningen av svensk migrationspolitik och migrationskontroll under 
en period som också behandlas denna avhandling – i kapitel sex och sju – men där denna 
avhandling sträcker sig vidare över en längre tidsperiod. Vidare uppmärksammar Frank de 
migrationspolitiska regleringar som skedde mellan 1960–1972, för att beskriva hur de bidrog 
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En studie som bidrar till att utveckla den foucauldianska begreppsapparaten är 
sociologen Kaspar Villadsens studie I Assure You, We Have the Strictest Alien Act 
Possible! The Emergence of the Concept of “Risky Immigrants” in Denmark (2020). I studien 
undersöker Villadsen framväxten av kategorin ”riskabla invandrare” inom den dan-
ska invandringspolitiken, genom en analys av de maktlogiker som legat till grund för 
landets migrationspolitik under 1970-talet, samt från slutet av 1980-talet till och med 
2010-talet. Villadsen utgår i likhet med Frank (2005) från Foucaults teoretiserande 
om moderna staters styrning, men i stället kopplat till tre huvudsakliga maktlogiker; 
suverän lagstiftning som ska skydda ett slutet territorium från hot (att jämföra med 
gränskontroll); disciplinära mekanismer som ska inordna människor i en social ord-
ning; säkerhetsregleringar som ska främja befolkningars överlevnad. Villadsen (2020) 
synliggör således betydelsen av en säkerhetslogik för utformningen av styrning. Han 
visar exempelvis i sin analys hur kategorin riskabla invandrare har varit en central 
referenspunkt för den suveräna styrning som har tagit form sedan 1990-talet, men 
också hur denna kategori har ett släktskap med den säkerhetsbaserade styrning som 
tog form kring gästarbetare runt 1973. Gästarbetare konstruerades då som en risk-
grupp som skulle integreras i statliga välfärdsinsatser och exempelvis få tillgång till 
utbildning och socialt stöd, för att motverka förekomsten av sociala problem. En av 
Villadsens slutsatser är att migrationspolitiska förändringar – exempelvis kring ka-
tegorin riskabla invandrare – uppstår i relation till ett löpande samspel mellan de tre 
maktlogikerna, som leder till att sammansättningen av styrning på ett fält omvandlas 
över tid. Att den styrning som utgör migrationskontrollen grundar sig i dessa tre 
logiker är ett teoretiskt antagande i avhandlingen och i teorikapitlet diskuteras detta 
i termer av logiker som ligger till grund för olika typer av gränsskapande praktiker.  

En dimension som flertalet forskare lyfter fram som av betydelse att undersöka 
närmare i relation till samtida migrationskontroll är tid (se t.ex.  Cwerner 2001; 
Griffiths, Rogers & Anderson 2013; Khosravi 2018). Tidens betydelse för den styr-
ning som tar form genom migrationskontroller har studerats av sociologen Shanti 
Robertson (2014), som visar hur denna dimension tillför ytterligare komplexitet till 
migrationskontrollens styrning. Permanenta uppehållstillstånd kan exempelvis in-
nefatta krav på att särskilda handlingar ska ha genomförts under tiden människor 

 
till utformningen av migrationskontroll, men däremot undersöks inte de problemrepresen-
tationer som underbyggde dem. 
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vistas i landet med tidsbegränsade tillstånd, vilket styr människor mot efterfrågade 
handlingar. Det kan exempelvis röra sig om att ha arbetat under ett visst antal år i 
landet. En av Robertsons slutsatser är att tillfällighet – genom exempelvis an-
vändningen av tidsbegränsade uppehållstillstånd – blir en central komponent i 
migrationskontrollens styrning. Tillfälligheten bidrar till disciplin och att filtrera ut 
”‘önskvärda och ‘icke-önskvärda’ migrantsubjekt vid punkten för behörighet” (s. 
1929). Hur tid framträder som en del av migrationskontrollens komplexitet är ett 
teoretiskt antagande som även berörs i denna avhandling, och behandlas i 
avhandlingens teorikapitel. Antagandet får exempelvis betydelse när jag analyserar 
hur skapandet av bosättningstillståndet medförde en ny form av styrning, i vilken 
tid användes för att skilja ut personer med uppehållstillstånd från varandra.  

1.6.4. KATEGORISERINGSPROCESSER OCH TILLGÅNG TILL VÄLFÄRD 

Studie genomförda inom socialt arbete, riktade mot en nationell svensk kontext, 
synliggör hur statliga kategoriseringsprocesser har format förutsättningarna för män-
niskors tillgång till välfärdsinsatser över tid. I avhandlingen Zigenarfrågan: intervention 
och romantik (2002) undersöker Norma Montesino uppkomsten och utvecklingen av 
svensk zigenarpolitik under perioden 1880–1970. Genom att analysera offentliga 
dokument och forskningsstudier från denna period uppmärksammar Montesino hur 
svensk zigenarpolitik konstruerades och förändrades över tid. I början av 1900-talet 
inordnades exempelvis zigenarkategorin i kategorin utländska lösdrivare och as-
socierades med negativa egenskaper som gav uttryck för avstånd till svenska 
medborgare. Människor i den förstnämnda kategorin framställdes härigenom som 
annorlunda, vilket motiverade att de skulle tvingas bort från landet genom statens 
migrationskontroll. Under 1940-talet ifrågasattes dock zigenarkategorins inordning 
i utlänningskategorin, då det uppmärksammades att ett stort antal zignenare hade 
befunnit sig i landet länge nog för att räknas som svenska medborgare. Nu 
betonades i stället deras närhet till svenskar inom ramen för den svenska zigenar-
politiken, och år 1952 tillskrevs zigenarkategorin medborgarskapsstatus. Montesino 
lyfter fram att denna kategoris inordning som svenska medborgare innebar att de å 
ena sidan antogs ha rätt till samma rättigheter som andra medborgare. Å andra sidan 
antogs det vara nödvändigt att uppfostra människor som kategoriserades som zigen-
are till att följa de lagar och skyldigheter som gällde för den övriga befolkningen. 
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Även i denna avhandling uppmärksammas kategoriseringsprocesser som bygger på 
närhet respektive distans i relation till rätten att stanna, för exempelvis i kapitel sju 
när jag berör hur kategorin invandrare diskuterades på 1960-talet. 

Magnus Dahlstedt, Simon Hörnbro och Viktor Vesterberg (2019) berör också 
kategoriseringar av människor i sin studie utifrån hur fattiga människors rörlighet 
har konstruerats som problem ur ett genealogiskt perspektiv. Författarna visar hur 
konstruktioner av kategorin fattiga EU-medborgare på 2000-talet bygger på liknande 
antaganden som har riktats mot tattar- och zigenarkategorier under 1920- och 1950-
talen. Dessa kategorier har antagits vara främmande, kringflackande, arbetsovilliga 
och ansetts hota den moraliska och allmänna ordningen i landet, där deras rörlighet 
har konstruerats som ett problem i behov av lösningar. Vidare poängterar författ-
arna att EU-medborgares rörlighet konstrueras som ett problem vilket förläggs 
utanför den svenska nationalstatens gränser och har gjorts till andra staters ansvar, 
till exempel när det gäller att tillgodose dessa personers behov av välfärd. Denna 
problemkonstruktion skiljer sig exempelvis från hur problem med tattarkategorin 
konstruerades på 1920-talet, då denna kategori framställdes som en del av den sven-
ska statens ansvar. Den samtida problemkonstruktionen rättfärdigar dock att vissa 
EU-medborgare kan uteslutas från såväl svenska välfärdsinsatser som det svenska 
territoriet. Kategoriseringsprocesser som bygger på antaganden om Sverige res-
pektive andra länders ansvar för olika grupper av människor är högst relevant för 
den här studien. I de empiriska kapitlen finns exempel på hur denna typ av an-
taganden återkommande får betydelse i relation till rätten att stanna – exempelvis i 
förhållande till människor på flykt – och i kategoriseringar av värdiga respektive 
ovärdiga som tar form i relation till denna rätt. 

En ytterligare studie som berör kategoriseringsprocesser, människors tillgång 
till välfärd och den svenska statens ansvar är Baharan Kazemis (2021) avhandling 
Unaccompanied minors (un-)made in Sweden. Ungrievable lives and access to rights produced 
through policy. Kazemi har, i likhet med vad som görs i denna avhandling, utgått ifrån 
Bacchis analytiska ramverk (WPR) för att i sin avhandling visa hur olika typer av 
problemrepresentationer i propositioner mellan 2005 och 2018 bidrog till att fram-
ställa kategorin ensamkommande barn och unga som mer eller mindre sårbar. Dessa 
framställningar påverkade i sin tur förståelsen av statens ansvar i relation till män-
niskor i denna kategori. Kazemi visar exempelvis hur problemrepresentationer av 
kategorin ensamkommande barn och unga skrevs fram i förhållande till idéer om 
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barndom i början av 2005. Regeringen framställde det vid denna tidpunkt som 
problematiskt att kategorin ensamkommande barn och unga saknade vuxentillsyn, 
där problemet som framställdes vilade på ett antagande om att staten hade ett ansvar 
för att skydda och stödja denna kategori av människor. Analysen visar därefter att 
denna koppling till barndom i viss mån försvann efter år 2015, då kategorin ensam-
kommande i stället framställdes som möjliga vuxna, eller som i gränslandet mellan 
barn och vuxna, och därför antogs ha ett betydande egenansvar. Denna konstruk-
tion av kategorin ensamkommande som mindre sårbar – och vad jag skulle tolka 
som mindre värdig – innebar också att staten antogs ha ett mindre ansvar i frågan. 
Kazemi berör en kategori och tidsperiod som inte analyseras i denna avhandling, 
men visar att skilda sätt att framställa och problematisera olika kategorier av männi-
skor påverkar synen på vad deras behov av statligt stöd är och vad statens har ansvar 
för detta. Det är utifrån ett liknande intresse som jag analyserar de kategoriseringar 
som sker i relation till värdiga respektive ovärdiga i denna avhandling. Det vill säga 
utifrån ett intresse av att förstå hur olika grupper av människor görs – eller inte görs 
– till statens ansvar genom de problemrepresentationer av rätten att stanna som till 
syvende och sist ger människor olika rätt till välfärdsinsatser i Sverige.   

1.6.5. AVHANDLINGENS BIDRAG 

I detta avsnitt har jag redogjort för forskning som på olika vis är relevant för denna 
avhandling. Att migrationspolitiska frågor – så som rätten att stanna – bygger på och 
återskapar historiska antaganden om exempelvis kontroll och medborgarskap är 
något som tidigare forskning har uppmärksammat. Liknande antaganden om statens 
ansvar för att skydda den nationella befolkningen och landets välfärd har varit en 
återkommande migrationspolitisk utgångspunkt både i Sverige och i andra länder. 
Samtidigt har även andra antaganden fått betydelse, sådana som har utgått från det 
svenska samhällets behov av att få människor med medborgarskap i andra länder att 
komma till Sverige. Även antaganden om att dessa personer kan ha behov som 
staten förväntas tillgodose har fått utrymme. Riktas fokus mot migrationskontroll 
visar tidigare forskning att denna kontroll utgörs av olika former av styrning, vilka 
bygger på olika logiker och utformas i ett löpande och föränderligt samspel mellan 
dessa logiker. Tidigare forskning pekar även på att statliga kategoriseringar kan 
påverka människors tillgång till socialt och ekonomiskt stöd. Forskningsgenom-
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gången visar att det har gjorts ett stort antal studier som har bidragit med betydande 
kunskap om utformningen av migrationspolitik och migrationskontroll historiskt, 
både internationellt och i Sverige. Flertalet studier har även undersökt de problem-
representationer och/eller antaganden som har legat till grund för en sådan ut-
formning. Genomgången pekar samtidigt på att antalet historiska studier som mer 
specifikt har intresserat sig för de problemrepresentationer i policys som har föregått 
förändringar knutna till rätten att stanna i en svensk kontext är relativt få. I detta 
avseende ämnar denna avhandling lämna ett kunskapsbidrag. Avhandlingens fokus 
på vilka former av styrning som skapas av förekommande problemrepresentationer 
av rätten att stanna avser även att bidra med kunskap om hur den svenska mi-
grationskontrollens sammansättning av styrning har skiftat över tid, och om det 
samspel av olika logiker som dessa skiften har byggt på. Genom att avhandlingen 
innefattar ett intresse för kategoriseringar som har underbyggt problemrepresentat-
ioner av rätten att stanna – som har påverkat utländska medborgares förutsättningar 
för social och ekonomisk trygghet – vill avhandlingen även bidra med kunskap till 
forskningsfältet inom socialt arbete som studerar migration. 
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP

Den socialkonstruktionistiska forskningstraditionen utgör det övergripande per-
spektiv under vilket denna avhandlings teoretiska ansats och analysverktyg kan 
sorteras. Det innebär ett fokus på språk (så som text och tal), vilket ses som centralt 
för hur sociala fenomen byggs upp, förstås och potentiellt kan förändras. Social-
konstruktionism ska här inte ses som ett enhetligt perspektiv utan innefattar flertalet 
olika positioner (Hacking 1999), men däremot förekommer vissa återkommande 
antaganden i detta perspektiv som jag ser som relevanta för avhandlingen. I dessa 
innefattas att kunskap om den sociala verkligheten är en produkt av sociala processer 
mellan människor, att dessa processer är beroende av specifika historiska, sociala 
och materiella villkor och att den kunskap som produceras påverkar hur människor 
förhåller sig till och agerar i världen (Beronius 1991; Hacking 1999). De teorier och 
begrepp som används i avhandlingen för att utforska och analysera det empiriska 
materialet kommer i huvudsak från två forskningstraditioner: governmentality-
forskning (se t.ex. Bacchi & Goodwin 2016; Dean 2010; Walters & Haahr 2005) och 
kritiska gränsstudier (t.ex. Parker & Adler-Nissen 2012; Parker & Vaughan-Williams 
2014; Salter 2012). Begrepp från governmentality-traditionen bidrar med en teo-
retisk ingång för att analysera meningsskapande processer i policys, varigenom 
problem formuleras av rätten att stanna. Centrala analytiska begrepp är problem-
representationer, diskurser, makt, kategorisering, vilka redogörs för i avsnitt 2.1.1. Jag 
hämtar även inspiration från governmentality-forskningen för att förstå och 
analysera de antaganden som statliga problem och lösningar bygger på, vilka relaterar 
till historiskt villkorade sätt att tänka inom staten (Hindess 1998; Rose & Miller 
1992). Jag tar härifrån med mig begrepp så som politiska rationaliteter – vilket behand-
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las i avsnitt 2.1.2. – och medborgarskap och styrning som jag diskuterar i avsnitt 2.1.3. 
Begrepp från kritiska gränsstudier ger i sin tur en teoretisk ingång för att närmare 
analysera den styrning som mer specifikt utgör migrationskontrollen, vilken i hu-
vudsak har en gränsskapande funktion. Det vill säga att på olika vis skilja ut männi-
skor från varandra och skapa olika former av gränser för inkludering i respektive 
exkludering från en viss social ordning (Griffiths, Rogers & Anderson 2013; Parker 
& Adler-Nissen 2012). I avsnitt 2.3. behandlas begreppen är gränsskapande praktiker 
samt suveräna-, disciplinära- och säkerhetspraktiker.  

2.1. PROBLEMREPRESENTATIONER UTIFRÅN ETT GOVERNMENTALITY-
PERSPEKTIV 

Problemkonstruktioner av rätten att stanna betraktas i denna avhandling utifrån ett 
governmentality-perspektiv, där denna typ av konstruktioner förstås som kon-
stituerande för olika former av styrning som påverkar människors liv och handlings-
alternativ (Bacchi 2009; Dean 2010; Miller & Rose 2008). Jag har i inledningskapitlet 
berört Bacchis (2009) sätt att förstå policy som svar på uppfattade problem. Vad 
hon pekar på är att sådana problem inte ”finns” i sig, endast att det formulerats som 
ett problem på ett visst sätt, vilket sedan följs av ett – utifrån problemkonstruktionen 
– logiskt förslag på lösning. Förändringar knutna till rätten att stanna är alltså svar 
på problem som tar form till följd av hur verkligheten representeras inom den 
politiska sfären, eller vad jag vidare kommer diskutera som meningsskapande pro-
cesser i policys. I följande avsnitt redogör jag först för min förståelse av begreppen 
problemrepresentationer, diskurser, makt och kategorisering. Dessa begrepp kan förstås som 
centrala och sammanvävda komponenter i de meningsskapande processer som sker 
i policys. Problem som formuleras i policys underbyggs nämligen alltid av olika dis-
kurser. Dessa diskurser är i sin tur är förbundna med makt genom att strukturera 
relationer mellan människor och skapa särskilda sätt att vara i samhället, för exem-
pelvis genom olika kategoriseringar av människor. De problem som konstrueras i 
policy bygger också på särskilda antaganden om vad som är problematiskt och hur 
problemet ska lösas. Jag diskuterar därför begrepp så som politiska rationaliteter och 
medborgarskap i ett nästa led. Dessa begrepp berör i korthet hur statlig politik knyter 
an till historiskt villkorade antaganden om hur problem och lösningar kan utformas, 
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vem eller vilka den ska riktas mot och vad den ska syfta till. Denna typ av antaganden 
avgränsar vilka problem- och lösningsformuleringar som framstår som möjliga och 
vilka som inte gör det (Rose & Miller 1992). De ovan nämnda begreppen är således 
utgångspunkten i min avhandling för att analysera meningsskapande processer i po-
licys, och de problemrepresentationer som föregår förändringar av rätten att stanna. 

2.1.1. PROBLEMREPRESENTATIONER, DISKURS, MAKT OCH KATEGORISERING  

Problemrepresentationer är ett begrepp som har utvecklats av Bacchi (2009), inom ramen 
för en poststrukturalistisk ansats med inspiration från Foucault. En problemre-
presentation avser den uppfattning om vad som är ”problemet” som ska lösas 
genom ett visst policyförslag. Det innebär att en fråga – med potentialen att förstås 
på en rad olika sätt – görs till en särskild typ av problem, med en särskild typ av 
lösning. 13 Bacchi (2012) argumenterar vidare för att statlig politik är ett centralt 
område för konstruktioner av problem, då denna verksamhet i grunden är en 
problematiserande aktivitet (jfr. Rose & Miller 1992). Det är först när något eller 
någon skapas som ett problem i behov av lösningar inom staten, som det också är 
möjligt att rikta statliga åtgärder mot det (Bacchi & Goodwin 2016). I avhandlingen 
kan olika aspekter av rätten att stanna göras till problem – så som en viss kategori 
av människor eller vissa rättsregler knutna till denna rätt – varigenom denna aspekt 
skapas som ett särskilt föremål för förståelse, med exempelvis vissa egenskaper, 
definitioner och/eller avgränsningar (Bacchi 2012, 2016). Rätten att stanna som ett 
föremål för regleringar förutsätter därmed att det först produceras olika sanningar 
kring vad som är problematiskt med denna rätt. Inom ramen för det politiska fältet 
förekommer utifrån detta perspektiv en återkommande produktion av sanningar 
kring vad som är problematiskt i förhållande till rätten att stanna, vars innebörd 
diskuteras, förhandlas, definieras och därigenom görs möjligt att hantera. I denna 
avhandling undersöker jag hur dessa problemrepresentationer tar form samt hur de 
möjliggör förändringar knutna till rätten att stanna, genom att göra vissa typer av 
lösningar till logiska svar på de problem som konstrueras.  

 
13 Bacchi (2016) ställer denna syn på policyproblem mot en form av tolkande perspektiv, där 
forskare i större utsträckning intresserar sig för sociala aktörer, dessas intentioner och del i 
att göra anspråk på och bidra till perspektiv på ”problem” och dessas definitioner. 
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Liksom Bacchi (2009) betraktar jag ”policy-as-discourse”, det vill säga som en 
fråga om ett meningsskapande som alltid sker i relation till olika etablerade – och 
politiskt impregnerade – föreställningar om världen, som begränsar vad som är möj-
ligt att säga, tänka och göra. Den definition av diskurs som används i avhandlingen 
är inspirerad av Foucault (1991a, 2002, 2011) och hänvisar till särskilda sätt att repre-
sentera vad som är sanningen kring ett objekt eller ett fenomen. 14  Diskurser 
konstitueras av mer eller mindre sammanhållna föreställningar, teorier och idéer, 
vilka bidrar till att upprätta gränser för vårt sätt att tänka och handla vid en viss tid 
(Foucault 2011).15 Diskurser innebär således en viss perspektivering av något – med 
ett särskilt sätt att förstå det – som samtidigt också begränsar andra sätt att förstå 
och förhålla sig till desamma. De antaganden som underbygger problemrepresen-
tationer av rätten att stanna kan således förstås som förbundna med olika diskurser, 
vilka medför vissa avgränsade perspektiv på de objekt, fenomen och subjekt som 
förekommer kring denna rätt. En ytterligare aspekt av diskurser är att de också är 
förbundna med praktik (Bacchi & Bonham 2014; Foucault 2011). En samhällseko-
nomisk diskurs om migration förutsätter exempelvis att människor underställs 
ekonomiska beräkningar om deras kostnader för ett samhälle. Diskurser förutsätter 
och producerar därmed alltid olika former av praktiker. Dessa praktiker leder också 
till materiella konsekvenser för de personer som underkastas dem, genom att deras 
handlingsmöjligheter kan öppnas upp, begränsas och/eller upprätthållas genom 
olika diskurser. Att i avhandlingen analysera hur olika problem skapas av rätten att 
stanna, innebär därmed också att synliggöra hur olika diskurser underbygger 
problemen och kopplar samman dem med olika former av samhälleliga praktiker. 

Som jag antyder ovan är diskurser förbundna med makt. Att tillskriva ett fe-
nomen en specifik mening innebär alltid att påverka andra människor och deras 

 
14 Diskurser är inte enbart producerade inom ramen för vetenskapliga discipliner, utan också 
tar form i vardagliga praktiker och sammanhang, kopplat till idéer om sunt förnuft och prak-
tisk erfarenhet. Foucault (2011) skiljer på formaliserad kunskap (connaissance) – så som särskil-
da vetenskapliga discipliner – och vetande (savoir), vilket innefattar både vardagslivets kunskap 
och en vetenskaplig och formell kunskap. 
15 Foucault (2011) talar om att det är möjligt att närmare analysera specifika diskursiva 
formationer och hur dessa består av en regelbunden sammankoppling mellan olika objekt, 
begrepp, teman och strategiska syften. Jag kommer inte använda mig av begreppet diskursiva 
formationer i avhandlingen, då jag inte analyserar diskursers inre relationer eller kartlägger 
diskursernas regelbundenheter. Jag intresserar mig i stället för hur diskurser underbygger 
förekommande problemkonstruktioner och möjliggör olika former av styrning.  
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förståelse av vad de kan göra i relation till detta fenomen. Åt motsatt håll medför 
makt alltid också mening, för att parafrasera Foucault (1991a: 27).16 Liksom med 
diskursbegreppet inspireras jag här av Foucault och betraktar makt som något rela-
tionellt, snarare än som något en person äger. Utifrån detta relationella perspektiv 
består makt av mer eller mindre strukturerande relationer i samhället, som leder till 
att människor försöker påverka sitt eget eller andra personers sätt att handla i en viss 
riktning (Deleuze 1988; Foucault 1982; Lemke 2015).17 Maktrelationer kan således 
ta form inom ramen för en rad olika situationer och praktiker i samhället, även om 
det i den här avhandlingen i huvudsak är statligt organiserade maktrelationer som 
behandlas, då denna typ av maktrelationer systematiskt återskapas genom ut-
länningslagen. Lagens krav på pass och uppehållstillstånd skapar exempelvis makt-
relationer mellan vissa inresande personer och staten, vars företrädare kan stänga 
ute eller släppa in vissa människor i landet beroende på om de möter kraven. 
Maktrelationer kan även ha olika karaktär (Foucault 2007; Hörnqvist 2012; 
Poulantzas 1978; Villadsen 2017).18  Maktrelationer som är förbundna med lag-
stiftning och statligt sanktionerat tvång avser för exempelvis att hindra särskilda 
handlingar. Denna typ av maktrelationer skapas exempelvis inom ramen för utlän-
ningslagens bestämmelser, där vissa typer av rörlighet framställs som legal, medan 
annan görs illegal och ska motverkas. Andra maktrelationer grundar sig i sociala nor-
mer och syftar i stället till att uppmuntra till vissa handlingar, exempelvis kring hur 
en samhällsdeltagare, medborgare eller utlänning ska agera. Dessa normer främjar 

 
16 Foucaults (1991a) skriver om ”vetande–makt” eller ”vetande/maktrelationer” för att tyd-
liggöra hur dessa två begrepp är sammanvävda och direkt avhängiga varandra. 
17 Maktbegreppet har likt diskursbegreppet använts på olika vis inom både olika teorier och 
av Foucault. Forskare har genomfört närmare analyser av Foucaults maktbegrepp och hur 
detta begrepp förhåller sig till motsvarande begrepp inom andra maktteorier, för exempelvis 
sociologerna Talcott Parsons och Max Webers respektive maktteorier. Weber utgår exempel-
vis från att makt är en fråga om en människa (eller flera människors) möjligheter att få andra 
människor att agera i linje med dennes vilja, trots eventuellt motstånd (se t.ex. Deleuze 1988; 
Hörnqvist 2012; Lukes 1986). 
18  Forskare har diskuterat Foucaults distinktioner kring makt och olika typer av makt-
relationer närmare (Hörnqvist 2010; Poulantzas 1978). En återkommande distinktion som 
förs upp är exempelvis mellan repressiv (hindrande) och produktiv (skapande) makt (jfr. 
Hörnqvist 2010). Jag ser denna distinktion som relevant för förståelsen av makt, men 
använder den inte i det analytiska arbetet i denna avhandling. Jag använder mig i stället av 
distinktioner mellan olika logiker som maktrelationer kan baseras på, vilka jag redogör för 
närmare i avsnitt 2.2.2. 
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således förekomsten av särskilda sätt att vara i världen, grundat i uppfattningar om 
vad som är ideala modeller för handling (Foucault 2007). Problemrepresentationer 
och diskurser knutna till rätten att stanna handlar om maktrelationer som syftar till 
att både skapa och hindra särskilda handlingar, då denna rätt berör både 
utformningen av lagstiftning och övriga normer. Dessa problemrepresentationer, 
diskurser och maktrelationer möjliggör i sin tur också vissa avgränsade sätt att vara 
i samhället – genom exempelvis kategoriseringar – vilket jag ska behandla härnäst.  

Problemrepresentationer medför vad som kan beskrivas som subjekts-
formering, med avseende på särskilda sätt för människor att vara (Bacchi & 
Goodwin 2016; Foucault 1982, 1991a).19 När vissa kategorier av människor fram-
ställs som problematiska, eller att det dras upp normer för önskvärda beteenden, 
skapas särskilda subjekt, med antaganden om vilka dessa subjekt är, hur de ska bete 
sig och vad de har för rättigheter och skyldigheter (Foucault 1982; Hall 1997). Sedan 
statsmakterna tillförde försörjningskrav för permanenta uppehållstillstånd (PUT), 
genom 2016 års tillfälliga lag, behöver människor som rör sig till Sverige exempelvis 
bli vissa typer av självförsörjande subjekt för att få stanna och få möjlighet att inklud-
eras i samhället. Problemrepresentationer av rätten att stanna skapar och tillgänglig-
gör således en rad olika former av subjekt. Dessa representationer skapar samtidigt 
gränser för vad som betraktas som normala sätt att vara i ett samhälle, vilka som 
antas ha rätt att ingå i det och vilka som antas avvika eller befinna sig utanför dessa 
gränser. Inom ramen för policysfären går det också att se hur subjektsformering 
återkommande tar form genom olika kategoriseringar av människor (Bacchi 2009). 
Denna typ av kategoriseringar innebär att människor kopplas till särskilda kategorier, 
vilka underbyggs av antaganden om hur denna kategori ska förstås och vilka typer 
av beteenden som går att förvänta sig av de individer som tillskrivs en sådan ka-
tegoritillhörighet (Bacchi & Goodwin 2016; Hacking 1999). I och med att de pro-
blemrepresentationer som undersöks i denna avhandling även skapas i relation till 
utlänningslagens utformning, bidrar de också till att institutionalisera vissa kategorier 
– exempelvis flykting – vars gränser blir mer fixerade (Foucault 1987). Problem-
representationer och kategoriseringar av människor bidrar därmed till att skilja ut 

 
19 Subjektsformering (subjektivering) ska inte ses som en determinerande effekt, vilken tvingar 
människor att bli särskilda subjekt enligt Foucault. Människor kan och måste alltid välja att 
identifiera sig med eller göra motstånd gentemot tillgängliga positioner (Foucault 1982). 
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och ordna människor i förhållande till varandra i samhället, för exempelvis genom 
rättsligt förankrade kategorier så som utlänning och medborgare. 

En särskild typ av kategoriseringar som förekommer inom ramen för policy-
sfären – och analyseras närmare i denna avhandling – gäller värdiga respektive ovärdiga 
kategorier av människor (Guentner et al. 2016; Holmes & Castañeda 2016; 
Jørgensen 2018). Dessa konstruktioner tenderar att ske genom att kategorier fram-
ställs i antingen positiva eller negativa termer (Schneider & Ingram 2005), med hjälp 
av exempelvis symbolisk begreppsanvändning eller dikotomier (Holmes & 
Castañeda 2016). Antropologerna Seth Holmes och Heide Casteñada (2016) pekar 
exempelvis på att kategorin invandrare tenderar att konstrueras som ovärdig – till 
följd av att den kopplas till idéer om att människor frivilligt lämnar sina hem på jakt 
efter ett bättre liv – medan den rättsligt förankrade kategorin flykting mer ofta fram-
ställs som värdig.20 Detta eftersom flyktingkategorin bygger på ett antagande om att 
dessa personers rörelser är framtvingade och därför föranleder rättmätiga skydds-
behov. Statsvetarna Anne Schneider och Helen Ingram (2005) argumenterar för att 
dessa kategoriseringar av värdiga respektive ovärdiga kategorier är centrala för 
utformningen av policys som riktas mot människor, genom att skilja ut vilka grupper 
av människor som ska gynnas respektive missgynnas av dem. Det ska dock inte 
förstås som att dessa kategoriseringar tar form i en isolerad policysfär, utan de 
påverkas alltid av sitt tidsmässiga, sociala och politiska sammanhang. Varje historiskt 
sammanhang innefattar exempelvis vissa etablerade antaganden om vad som är pro-
blematiskt i samhället och hur det ska lösas, där dessa antaganden påverkar vilka 
kategorier av människor som framställs som värdiga respektive ovärdiga. Denna typ 
av historiskt villkorade antaganden ska jag diskutera närmare i nästa avsnitt.  

2.1.2. STATEN, POLITISKA RATIONALITETER OCH DESS LIBERALA FORMER 

Att människors rörlighet ska regleras genom statlig migrationskontroll är ett relativt 
samtida fenomen. Först från början av 1900-talet och framåt har denna typ av 
lösning framstått som ett till synes självklart svar på ett politiskt definierat problem 
(Hayes 2002; Sassen 2001). Som sociologen John Torpey (2018) pekar på var det 

 
20 Jag betonar den formella kategoriseringen för att peka på att detta handlar om flyktingar 
som innefattas av FN:s flyktingkonvention, vilken således är en institutionaliserad kategori 
som återskapas genom internationella konventioner. 
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först när en mer sofistikerad statlig byråkrati hade tagit form kring slutet på 1800-
talet som denna typ av systematiska regleringar – så som att knyta människor till 
specifika identitetshandlingar – framstod som möjliga lösningar. Rätten att stanna är 
således en politisk fråga som har tagit form inom ramen för vissa specifika politiska, 
sociala och historiska villkor, med antaganden om vad som exempelvis innefattas i 
statens ansvarsområden under en viss tid och vad för typ av lösningar som är möjliga 
i förhållande till människors rörlighet. 

Ett grundläggande antagande kring rätten att stanna som jag inledningsvis ska 
beröra är att staten har makt att bestämma över dess utformning och att statliga 
myndigheter antas ha ett huvudsakligt ansvar för att tillämpa denna rätt. Att problem 
som har formulerats under 1900-talet har utgått från staten kan förstås i relation till 
att statlig politik under detta sekel har varit är ett centralt område för konstruktionen 
av problem som ska lösas i samhället (Miller & Rose 2008). Det går dock även att 
fördjupa förståelsen för relationen mellan problemformuleringar, stat och de lös-
ningar som presenteras kring rätten att stanna genom att diskutera staten som en 
privilegierad strategisk plats för politisk handling i det moderna samhället (Foucault 
1980a; Jessop 2007; Rose & Miller 1992). Inom staten är det exempelvis möjligt att 
utforma samhällsövergripande lösningar – genom exempelvis lagstiftning – på ett 
sätt som inte är möjligt inom andra politiska sfärer, för exempelvis inom en 
kommun. Vad som utmärker staten som politisk sfär under 1900-talet kan därmed 
sägas vara möjligheten att kodifiera maktrelationer i samhället i linje med en viss 
övergripande strategi (Foucault 1990b). När problem formuleras av rätten att stanna 
under detta århundrade är det också sammankopplat med mer övergripande 
politiska visioner och idéer om samhället, vilka påverkar uppsättningen av lösningar 
som framstår som möjliga under en viss tid. Dessa politiska visioner är dock inte 
fixerade utan präglas alltid av historiska processer, så som konflikter och för-
handlingar om dess innehåll. Konflikter och förhandlingar präglar även staten och 
dess form under en viss tidsperiod. I denna avhandling utgår jag från att staten ska 
förstås som en historiskt kontingent form, vilken i Foucaults ord är en följd av: 
”oupphörliga transaktioner som modifierar, eller flyttar, eller drastiskt förändrar, 
eller listigt förskjuter finansieringskällor, investeringar, centra för beslutsfattande, 
former och typer av kontroll, relationer mellan lokala makter, den centrala myndig-
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heten och så vidare” (Foucault 2008: 77, min övers.).21 Vad Foucault pekar på är att 
staten är under konstant förändring, och kontinuerligt formas inom ramen för 
sociala krafter som försöker att etablera en viss strategi genom kamper, allianser och 
motstånd.22 Denna syn på staten innebär att de problem som formuleras av rätten 
att stanna också antas präglas av de strategier, kamper och förändringar som sker 
inom staten över tid.23  

Ett sätt att begripliggöra och analysera de politiska strategier som nämns ovan 
är med hjälp av begreppet politiska rationaliteter (Foucault 2000b; Rose & Miller 1992). 
Dessa rationaliteter kan sägas återspegla särskilda antaganden om statens natur och 
dess ansvar i samhället, dess intressen och om de grupper av människor som den 
antas styra över. Rationaliteterna bidrar därmed till att visualisera, definiera och legi-
timera de handlingar som staten och andra auktoriteter ska genomföra i samhället 
(Bacchi & Goodwin 2016; Rose & Miller 1992). Sociologerna Nikolas Rose och 
Peter Miller (1992) pekar på att de politiska rationaliteterna har både en moralisk 
och kunskapsmässig dimension.24 Den moraliska dimensionen innefattar föreställ-
ningar om såväl olika auktoriteters roll i samhället som om vilka ideal som dess 
lösningar ska uppnå, så som jämlikhet eller rättvisa (Rose & Miller 1992). Denna 

 
21 I Foucaults skrivningar om staten benämns denna ibland som en ibland som en super-
struktur för maktrelationer i samhället (Foucault 1990b: 122). Flertalet forskare har behandlat 
Foucaults statsbegrepp närmare (se t.ex. Jessop 2010; Lemke 2007). 
22 Det statsbegrepp som Foucault använder sig av återspeglar en kritik mot andra kon-
ceptualiseringar av staten, vilka i huvudsak tog form inom ramen för en marxistisk teori-
bildning. Foucault argumenterar exempelvis för att staten inte ska reduceras till ett universellt 
karaktärsdrag, så som en grupp vilken har lyckats få våldsmonopol inom ramen för ett terri-
torium, vilket Max Weber gör i sin definition. Foucault menar även att staten inte går att 
knyta till vissa specifika intressen, så som den styrande klassen i samhället, i linje med Marx’ 
förståelse av staten (Jessop 2007). I stället försöker han att begripliggöra staten som en typ 
av maktrelation i ett helt nätverk av maktrelationer i samhället, om än med en särskilt pri-
viligierad status och funktion. 
23 Foucault (2007) argumenterar för att bourgeoisien lyckades kodifiera maktrelationer inom 
staten utifrån nationalekonomisk kunskap och en liberal strategi under 1700- och 1800-talen, 
vilket bidrog till framväxten av en kapitalistisk stat. Han menar dock att denna förändring 
inte var självklar utan följde på flertalet maktkamper, där den kapitalistiska staten präglades 
av fortsatta konflikter mellan olika intressen som försökte att etablera politiska strategier. 
24 Rose och Miller (1992) diskuterar det som de politiska rationaliteternas moraliska form re-
spektive deras epistemologiska karaktär. De pekar också på att politiska rationaliteter tar 
form inom ramen för särskilda sätt att tänka, vilka gör verkligheten möjlig att tolka på sådana 
vis så att den kan göras till föremål för politiska överläggningar.  



VEM FÅR STANNA?  

 56 

moraliska dimension har också en form av förutsägande karaktär, genom att ta form 
i förhållande till föreställningar om vilken typ av utopi som staten ska försöka skapa, 
eller åt motsatt håll vilken form av dystopi som ska motverkas och undvikas (Dean 
2010). Den kunskapsmässiga dimensionen gäller i stället att de politiska rational-
iteterna bygger på föreställningar om det något eller någon som ska styras – så som 
ett visst samhälle eller vissa befolkningsgrupper – och dess natur (Rose & Miller 
1992). Det gäller exempelvis om vissa grupper av människor är att betrakta som 
juridiska subjekt med rättigheter, hot mot nationen eller individer som ska förbättras. 
I problemformuleringar av rätten att stanna bidrar således olika politiska rationalitet-
er till att peka ut och legitimera särskilda ideal som rätten att stanna ska utformas i 
relation till, samt olika förhållningssätt till de människor som ska inordnas i de 
statliga åtgärder som utformas, så som migrationskontrollen. 

Problemformuleringar har under 1900-talet varit tätt knutna till olika former av 
politiska rationaliteter, vilka kan karaktäriseras som liberala (Rose & Miller 1992).25 
Dessa rationaliteter utgår från antaganden om att ett lands befolkning består av med-
borgare med vissa grundläggande fri- och rättigheter som ska respekteras, där staten 
förväntas främja denna befolknings säkerhet, välfärd och produktivitet (Foucault 
2008).26 En första liberal rationalitet började enligt Foucault (2007) få fäste under 
1700-talet som en kritik mot en allt för reglerande och polisiär statsmakt, vars kon-
troll över samhällets medlemmar ansågs vara för ingripande. Den liberala rational-
iteten utgick i stället från idéer om att styra så lite som möjligt, där statens fokus 
hamnade på att möjliggöra befolkningens överlevnad och arbetsförmåga, snarare än 
att aktivt försöka framtvinga önskvärda beteenden genom våld och straff. Foucault 
(2007: 97, 106-117, 143-145) beskriver att liberalismen underbyggs av en nation-
alekonomisk diskurs (political economy), med återkommande politisk-ekonomiska 
kalkyleringar mellan begreppsparet frihet och säkerhet. Å ena sidan ska människors 

 
25 De politiska rationaliteternas betydelse – och särskilt den liberala formen – har fått förhål-
landevis begränsat fokus i svenska socialhistoriska studier historiskt sett (jfr. Larsson 2007). 
Under de senaste decennierna har dock flertalet studier fångat upp den liberala rationalitetens 
betydelse i förhållande till välfärdsstatens och den svenska socialpolitikens framväxt (jfr. 
Davidsson 2015; Lundgren 2003; Kaveh 2007).  
26 Jag väljer här att ge en kortfattad redogörelse för de huvudsakliga dragen i den liberala 
rationalitetens av betydelse för begreppets tillämpningsområde i avhandlingen, vilket innebär 
att jag utelämnar dess mer detaljerade genealogi (se däremot Davidsson 2015 samt Lundgren 
2003 för tydligare historiska redogörelser). 
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möjligheter att agera som fria, självständiga och ansvarsfulla subjekt främjas, utifrån 
idéer om att såväl individen som samhället gynnas av att människor får agera fritt 
utifrån egenintressen. Först då förmodas de kunna upprätthålla och utveckla de na-
turliga ekonomiska lagar som enligt en liberal rationalitet antas prägla ett samhälle 
(Foucault 2008). Statliga ingrepp i människors liv ska följaktligen begränsas för att 
främja individens möjlighet att agera fritt och egennyttigt. Å andra sidan antas in-
dividers frihet behöva vissa begränsningar – så som villkor, kontroller, straff och 
skyldigheter – för att inte drabba såväl andra människor som samhället negativt 
(Foucault 2008; Lemke 2019). Liberal politik innefattar därför återkommande säker-
hetsåtgärder – så som statliga regleringar, kontroll- och stödpraktiker – i syfte att 
skapa de fria subjekt och den fria ekonomiska marknad som politiken eftersträvar 
(Dean 2002; Foucault 2007). Dessa två poler – frihet och säkerhet – kan sägas skapa 
en form av konfliktyta som även ligger till grund för andra liberala former av 
politiska rationaliteter, där politiska frågor återkommande tar form i spänningar 
mellan att värna människors friheter och begränsa dem av säkerhetsskäl. 
Välfärdism och nyliberalism kan förstås som två liberala politiska rationaliteter som 

har dominerat inom stater under 1900-talet, med olika syn på statens roll i samhället 
och vars betoning på frihet respektive säkerhet i viss mån skiljer sig åt. 
Välfärdsrationaliteten blev dominerande i många västerländska stater under 1900-
talets första hälft (Rose 1996; Walters & Haahr 2005). I denna rationalitet antas 
staten vara en huvudaktör i samhället som har ansvar för att forma och vägleda 
människor och händelser i samhället med hjälp av byråkrati och expertis, i syfte att 
främja nationell tillväxt och den nationella befolkningens välmående (Rose & Miller 
1992). I statens ansvar innefattas då att skydda landets medborgare och deras frihet 
från risker kopplade till arbets- och samhällslivet – så som sjukdom och arbetslöshet 
– med hjälp av säkerhetslösningar, till exempel socialförsäkringar och socialt arbete 
(Donzelot 1988; Foucault 2008; Rose 1996; Rose & Miller 1992). Statens ansvar 
utgår samtidigt från en föreställning om ömsesidighet, där medborgare i sin tur mås-
te ta socialt ansvar och uppfylla vissa skyldigheter för att ta del av statens beskydd, 
så som att arbeta (Rose & Miller 1992). Välfärdism kan således förstås som en ration-
alitet som utgår från staten och innefattar ett fokus på säkerhet, vilket antas vara en 
förutsättning för individuell frihet. Den nyliberala rationaliteten tog i sin tur form 
under andra halvan av 1900-talet som en kritik mot välfärdsrationaliteten och statens 
aktiva inblandning i ekonomin och samhällslivet (Foucault 2008; Lemke 2001). Eko-
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nomisk frihet framställs här som grunden för individens och samhällets utveckling 
och välmående, där människor i första hand representeras som ekonomiska subjekt, 
vilka antas frodas av att kunna göra nyttomaximerande val på en fri marknad (Brown 
2015; Foucault 2008; Harvey 2007). Inom ramen för den nyliberala rationaliteten 
antas statens ansvar följaktligen vara att möjliggöra denna typ av nyttomaximerande 
val, vilket innefattar att säkerställa att individer behandlas som formellt lika subjekt, 
vilka ska konkurrera fritt inom ramen för samhällets olika områden (Brabazon 2016; 
Brown 2015). Både samhällslivets olika delar och statens ansvar kopplas härigenom 
än tydligare till den ekonomiska marknaden, där de säkerhetsåtgärder som antas vara 
logiska inom ramen för denna rationalitet handlar om att understödja friheten på 
denna marknad snarare än begränsa den, så som i välfärdsrationaliteten (Rose 1996; 
Rose & Miller 1992). Den nyliberala rationaliteten är således en som betonar individ-
ens frihet och ansvar, där tillgång till säkerhet – så som välfärd – knyts närmare till 
individens ansvar för att vara en aktiv deltagare på den ekonomiska marknaden.  

2.1.3. MEDBORGARSKAP OCH STYRNING 

Ett ytterligare antagande som präglar den moderna statens problem- och lösnings-
konstruktioner handlar om medborgarskap, och andra former av legal status så som 
permanent uppehållstillstånd. Medborgarskap kan teoretiseras från olika perspektiv 
och jag ska i följande avsnitt resonera kring detta utifrån ett governmentality-
perspektiv och sociologen Barry Hindess’ (2000) idéer om vad han beskriver som 
medborgarskapets interna och externa dimensioner. En utgångspunkt för Hindess’ 
syn på medborgarskap är att diskussioner om liberal politik och medborgarskap – i 
så väl Foucaults som andras tänkande – återkommande har riktat fokus mot den 
nationella nivån och mindre på hur detta har skett inom ramen för ett internationellt 
statssystem. Det vill säga ett system där individuella stater alltid fungerar och opere-
rar i relation till andra stater. Hindess menar att detta nationella fokus återspeglas i 
hur frågan om medborgarskap återkommande har teoretiserats och diskuterats med 
fokus på det så kallade sociala kontraktet mellan individen och den suveräna staten, 
och de rättigheter och skyldigheter som förekommer dessa parter emellan.27 Han 

 
27 Denna syn på medborgarskap hänger enligt Hindess (2002) nära samman med de idéer 
om suveränitet och utvecklades under 1600- och 1700-talen av filosofer så som Thomas 
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betecknar denna typ av relation mellan individ–stat som medborgarskapets interna 
dimension.28 Utifrån ett internt perspektiv kopplas medborgarskap i första hand till 
frågor om gemensamma rättigheter, skyldigheter, deltagande och identitet i olika 
samhällen. Vad en sådan syn dock ger mindre fokus på hur medborgarskap – och 
rättigheter och skyldigheter – bidrar till att rättfärdiga och möjliggöra regleringar av 
människors handlingsalternativ och tillhörighet inom ramen för en internationell 
sfär. Det är här som Hindess (2000) lyfter in på vad han diskuterar som med-
borgarskapets externa dimension, med vilket avses hur medborgarskap i första hand 
blir en form av identitetsmarkör på internationell nivå. 

Enligt Hindess (2000) signalerar medborgarskap tillhörighet till en viss stat – när 
de betraktas utifrån ett fokus på dess externa dimension – och möjliggör för 
organisationer och myndigheter att hantera människor i förhållande till en persons 
legala status. Medborgarskap blir därmed inte enbart en fråga om likhet och del-
tagande i en nationellt sluten gemenskap, utan även om differentiering och reglering 
av en övergripande global befolkning. Med stöd av medborgarskap och andra 
(il)legala statusar försöker stater att reglera och kontrollera vilka delar av denna 
befolkning som får vistas inom ramen för dess territorium, inkluderas och ta del av 
dess resurser. Medborgarskap – så väl som andra uppehållstillståndsformer – blir då 
medel för vad Hindess (1998) beskriver som en internationell hantering av 
befolkningar, och att påverka människors möjligheter till rörlighet och tillhörighet. 
De återkommande uppdelningar som görs världen över mellan medborgare och 
utlänning är ett tydligt exempel på denna typ av internationella hantering av be-
folkningar. Inhemska medborgares rörlighet till och inom en viss stat framställs då 
som oproblematisk och ska främjas, medan utländska medborgares dylika rörelser 
betraktas som avvikande och i behov av kontroll. Medborgarskap legitimerar således 
att stater att behandlar människor olika enligt Hindess (2000), där exempelvis vissa 
kategorier av människor exkluderas från rättigheter i ett land till följd av att de inte 
är nationella medborgare. Som statsvetaren Amanda Nielsen (2016) pekar på har 

 
Hobbes (1969), John Locke (1967) och Jean-Jaques Rousseau (1950). För en närmare analys 
av konceptet om suveränitet, se t.ex. Genealogy of sovereignty (Bartelson 1995). 
28 Hindess pekar på att den interna synen på medborgarskap är framträdande i stora delar av 
den medborgarskapslitteratur som utgår från T.H. Marshalls klassiska verk Citizenship and 
Social Class: And Other Essays (1950), i vilken Marshall utvecklar sina idéer om civila, politiska 
och sociala rättigheter.  
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utlänningslagstiftning till exempel återkommande rättfärdigat ett sådant typ av för-
hållande till välfärdsrättigheter, där utlänningars möjligheter att ta del av sådant som 
socialt och ekonomiskt stöd har begränsats i stater världen över. 

Med avstamp i ett externt medborgarskapsperspektiv blir rättigheter och skyldig-
heter intressanta utifrån hur de (o)möjliggör för vissa delar av en global befolkning 
att röra sig, snarare än hur de relaterar individer till staten. Statsvetaren Peter Nyers 
(2010) argumenterar exempelvis för att de skyldigheter som sätts upp för att få del 
av olika former av uppehållstillstånd och medborgarskap ska förstås som medel för 
att ”skilja ut de som är värda legal status, permanent uppehållstillstånd, och even-
tuellt formellt medborgarskap från de som anses oönskade, ovärdiga status, och 
potentiellt farliga för den nationella kroppspolitiken” (s. 136, min övers.). På ett 
liknande går det att förstå rättigheter som ett medel för att locka till sig och absorbera 
vissa grupper av människor i ett visst territorium (jfr. Nyers 2003). Hur problem-
representationer av rätten att stanna kopplas till rättigheter och skyldigheter kan 
alltså säga något om hur den svenska staten försöker att inkludera respektive exklu-
dera delar av den globala befolkningen, vilket samtidigt påverkar människors möjlig-
heter till rörlighet och tillhörighet.  

Utifrån ett governmentality-perspektiv – och i linje med Hindess’ teoretiserande 
kring medborgarskap – kan legala statusar förstås som medel för styrning. Styrning 
kan betraktas som grunden för statlig verksamhet, eftersom stater återkommande 
skapar och upprätthåller institutionaliserade praktiker som ska påverka människors 
handlingar i en särskild riktning, i syfte att gynna vissa uppsatta mål (Miller & Rose 
2008). Dessa institutionaliserade praktiker kan förstås som styrning och utgörs, med 
inspiration av Foucault (1987), av en särskild typ av asymmetrisk maktrelation mel-
lan olika parter, vilken är mer eller mindre systematisk och följer en särskild logik.29 
Det handlar om relationer som villkoras av särskilda föreställningar och regler för 

 
29 Foucault (1987) skiljer på tre olika typer av maktrelationer. Utöver styrning handlar det 
dels om strategiska spel mellan fria aktörer, då aktörer försöker strukturera andra aktörs 
utrymme till handling genom exempelvis argumentation. Dels dominans, vilket är en makt-
relation som både är stabil, hierarkisk och svårföränderlig, till exempel mellan medborgare 
och utlänning. Foucault skriver att dessa dominansrelationer är de som historiskt betecknats 
som makt, medan han argumenterar för att dessa relationer skapas och upprätthållas genom 
styrning, vilket motiverar ett fokus på styrning. En kritik som har lyfts mot Foucaults makt-
teori är dock att hans fokus på styrning riskerar att förminska betydelsen av dominans-
relationer, så som klass och kön (se t.ex. Deveaux 1994; Honneth 1991; Said 1986).  
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hur de olika parterna ska agera inom ramen för relationen, och vad de ska uppnå för 
mål (Foucault 1987; Lemke 2015).30 Passkontrollen vid en flygplats kan förstås som 
ett exempel på styrning. Denna kontroll innefattar en särskild relation mellan den 
resande och passkontrollanten samt specificerade regler för regleringen av män-
niskors inträde i ett land, i syfte att upprätthålla statliga målsättningar om att reglera 
människors rörlighet (Salter 2008).31 Med inspiration av governmentality-perspekti-
vet kan migrationskontrollen i sin tur förstås som en sammansättning av olika 
former av styrning (Walters 2015), som har utformats som svar på de problem som 
exempelvis har formulerats av rätten att stanna inom staten. I denna kontroll före-
kommer exempelvis flertalet praktiker som fokuserar på relationen mellan staten 
och kategorin utlänning, vilka i vissa fall handlar om att möjliggöra vissa typer av 
rörelser – med hjälp av rättsregler kring asylrätten – eller att hindra andra typer av 
rörelser, till exempel när det gäller fattiga människor. De problem- och lösnings-
formuleringar som sker inom den statliga politiken kan mot bakgrund av denna syn 
på styrning därmed ses som en kamp över att utforma dessa relationer och att skapa 
och upprätthålla styrning som ska gynna vissa politiska målsättningar framför andra 
(Miller & Rose 2008). 

 När det gäller de former av styrning som är karaktäristiska för migrationskon-
trollen kan de sägas handla om att skapa gränser för inkludering i och exkludering 
från det svenska territoriet och samhället, för exempelvis genom legala statusar så 
som medborgarskap och permanent uppehållstillstånd. Det är också denna typ av 
gränsskapande former av styrning som problemformuleringar av rätten att stanna 
kan sägas leda till, och som jag ska diskutera närmare härnäst.  

 
30  När Foucault (1987, 1988) diskuterar styrning är det sammankopplat med begreppet 
teknologier, med vilket han kortfattat avser en maktrelation som bygger på en viss systematik 
och logik, varigenom människor styrs mot en viss typ av handlande. Styrning är i sin tur en 
särskild typ av teknologi, vilken utgår från staten och i Foucaults terminologi återkommande 
benämns som en styrningsteknologi (technology of government).  
31 Som sociologen Mark B. Salter (2008) pekar på innefattar passkontrollen en form av 
styrning som dels systematiskt producerar och återskapar kategorier så som utlänning, 
flykting och medborgare vid nationsgränsen. Dels styr passkontrollen inresande människor 
mot att identifiera sig med dessa kategorier, i och med att de måste visa upp och bevisa att 
de är en viss typ av subjekt – exempelvis svensk medborgare – för att få passera gränsen.  
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2.2. STYRNING UTIFRÅN KRITISKA GRÄNSSTUDIER 

I följande avsnitt diskuterar jag hur den styrning som utgör migrationskontrollen 
kan förstås med avstamp i idéer från den teoretiska tradition som jag tidigare har 
refererat till som kritiska gränsstudier. Jag behandlar här begrepp så som gräns-
skapande praktiker samt suveräna, disciplinära och säkerhetspraktiker.  

2.2.1. GRÄNSER, GRÄNSSKAPANDE PRAKTIKER OCH TID 

Vad forskare inom kritiska gränsstudier pekar på är att gränser varken är något som 
existerar naturligt eller är fixerade och stabila konstruktioner vid en särskild plats. I 
stället uppmärksammas att gränser är något som skapas, upprätthålls och förändras 
genom en rad olika praktiker både utanför, vid och innanför en nations yttre gränser 
(Johnson et al. 2011; Parker & Vaughan-Williams 2009; Yuval-Davis, Wemyss & 
Cassidy 2019). 32 Nationsgränser kan exempelvis upprätthållas genom de praktiker 
som sker vid utländska ambassader eller genom regleringen av människors tillgång 
till välfärd och uppehållstillstånd väl inne i ett land, vilka på olika sätt skapar gränser 
för människors möjligheter till att delta i ett samhälle (jfr. Nyers 2010; Persdotter, 
Lind & Righard 2021). Sådana olika praktiker skapar således ett komplext nätverk 
av gränser som genomskär människors liv, då inte bara vid ett territoriums yttre 
gränser (Balibar 2009). Inom ramen för statlig migrationskontroll utformas olika 
uppsättning av olika institutionaliserade praktiker (styrning) – exempelvis passkon-
troller och tillståndsprövningar – vilka också bidrar till att skapa gränser (jfr. Salter 
2006; Vaughan-Williams 2009a). Vad detta teoretiska perspektiv säger om migrat-
ionskontroll är alltså att denna kontroll utgörs av en uppsättning olika former av 
styrning, vilka bidrar till att skapa gränser som förekommer på en rad olika platser 
och sätt, såväl innanför som utanför landsgränser. Gränskontroll kan därmed skifta 
i både omfattning och innehåll över tid och på olika vis påverka människors möj-
ligheter till inkludering och exkludering i ett samhälle.  

 
32 Statsvetaren Noel Parker och sociologen Nick Vaughan-Williams (2009) beskriver att den 
kritiska gränsforskningen kan förstås som ett svar på tidigare forskning som berör gränser, 
vilken då många gånger har behandlat dessa som naturligt förekommande gränser för ett 
visst territoriums insida/utsida. Vad en sådan utgångspunkt för med sig är exempelvis för-
enklade föreställningar om att territoriella gränser är statiska samt att människor inte är 
delaktiga i att skapa dessa gränser. 
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En ytterligare utgångspunkt i den kritiska gränsteoretiska forskningen är att 
förskjuta fokus från gränsbegreppet som sådant, till idéen om gränsskapande praktiker 
och ett fokus på handling (Parker & Vaughan-Williams 2014; Vaughan-Williams 
2015a). Som statsvetarna Noel Parker och Rebecca Adler-Nissen (2012) beskriver 
gränsskapande praktiker handlar de om ”aktiviteterna som har effekten att … kons-
tituera, upprätthålla, eller modifiera gränser” (s. 776). I dessa aktiviteter innefattas 
både medvetna och omedvetna handlingar, statliga och icke-statliga organisationers 
agerande, institutionella och vardagliga maktrelationer, vilka samtliga kan skapa, 
upprätthålla eller förändra gränser i samhället. Migrationskontroll – och rätten att 
stanna – innefattar således en rad olika gränsskapande praktiker, vilka på olika vis 
bidrar till (re)produktionen av gränser. Parker och sociologen Nick Vaughan-
William (2014) uppmärksammar vidare att statliga gränsskapande praktiker både 
skapar gränser liksom påverkar socio-ekonomiska och politiska villkor i världen. 
Migrationskontrollens gränsskapande praktiker är exempelvis återkommande medel 
för att upprätthålla nationalstaters suveränitet (Parker & Adler-Nissen 2012), för att 
styra och kanalisera arbetskraft (Popescu 2011), eller skapa och upprätthålla gemen-
samma gränser, för exempelvis inom EU och kring EU-medborgares rörlighet (Rigo 
2005). Dessa gränsskapande praktiker skapar och återskapar således olika villkor för 
människors rörlighet och deltagande över världen. Förekommande praktiker bidrar 
samtidigt också till att forma förutsättningarna för människors sätt att vara i världen 
och hur de konstitueras som subjekt. Migrationskontrollens praktiker innebär 
exempelvis att människor förväntas att förhålla sig till och identifiera sig med 
kategorier så som utlänning, medborgare, utlänning med permanent uppehållstill-
stånd et cetera (Parker & Vaughan-Williams 2014).  

Flertalet forskare uppmärksammar även att tid är en central dimension för att 
förstå och analysera gränser och gränsskapande praktiker, då migrationskontroll 
återkommande innefattar att skapa gränser kring rörlighet genom denna dimension 
(Cwerner 2001; Griffiths 2021; Tazzioli 2018). Det kan handla om att migrations-
kontrollen innefattar gränser som bygger på särskilda serier, etapper och/eller 
rytmer som människor måste anpassa sig till för att kunna röra sig, eller hur olika 
tidsperioder i människors liv ges olika betydelse. Tid blir således ett medel för att 
reglera och kontrollera människors handlingar (Foucault 1991a), där möjligheten att 
passera vissa gränser kräver att människor anpassar sig till en viss tidsmässig 
struktur. Användningen av tidsbegränsade uppehållstillstånd är ett tydligt exempel 
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på hur tidsdimensionen får betydelse i migrationskontrollen och bidrar till att skapa 
gränser som strukturerar människors liv. Dessa tillstånd skapar både tidsgränser för 
hur länge människor får stanna i ett land och för samtidigt med sig implicita 
förväntningar på människor att ansöka om nya tillstånd med vissa intervall, om de 
önskar att stanna under en längre tid. Härigenom skapas tidsmässigt förankrade 
gränser som blir avgörande för människors rätt att stanna i landet och tid blir en 
central dimension i den byråkratiska struktureringen av migrationskontrollen.  

2.2.2. SUVERÄNA-, DISCIPLINÄRA- OCH SÄKERHETSPRAKTIKER 

Resonemangen ovan bidrar med perspektiv på hur gränser skapas genom migrat-
ionskontrollen och gör människor till exempelvis lagliga respektive olagliga subjekt. 
I följande avsnitt ska jag fördjupa vissa teoretiska resonemang om vad som kan 
beskrivas som suveräna-, disciplinära- och säkerhetspraktiker, vilka är begrepp som är 
användbara för att analysera olika typer av styrning som produceras genom problem-
representationer av rätten att stanna. Dessa begrepp syftar till tre olika typer av 
gränsskapande praktiker, vilka skapar gränser som följer i viss mån olika logiker och 
påverkar människors möjlighet till rörlighet på olika vis. De tre olika typerna av 
praktiker ska inte förstås som isolerade från varandra, utan ska betraktas som ana-
lytiska begrepp som gör det möjligt att särskilja olika typer av gränser som kan skapas 
genom migrationskontrollen, peka på olika gränser samspel samt diskutera hur 
migrationskontrollens inneboende dynamik kan förändras över tid.  

Gränsskapande praktiker kan alltså förekomma på olika platser, ha olika funktio-
ner och exempelvis skapa olika typer av politiska, ekonomiska och subjektiverande 
villkor. En central form av statlig gränsskapande praktik som förekommer i mi-
grationskontrollen kan beskrivas som suverän.33 Denna typ av praktik följer en suve-
rän logik och handlar i första hand om territoriell kontroll och att skydda nationens 
yttre gränser från oreglerade, olagliga och oönskade former av rörelser över dessa 

 
33 Inom ramen för kritiska gränsstudier är teoretiserandet kring gränsers koppling till en 
suverän logik inte sällan inspirerade av Foucaults resonemang kring suverän maktutövning 
(se t.ex. Vaughan-Williams 2009a). Foucaults teoretiserande utgår som alltid från att begrepp 
är historiskt kontingenta. De har därför alltid olika innebörd och funktion vid olika tid-
punkter (Foucault 2007). Fram till sena 1700-talet var den suveräna makten exempelvis i hög 
utsträckning sammanvävd med kungens makt och möjligheten att ta liv. I den moderna stat-
en har den suveräna makten i stället kommit att fokusera på en biopolitisk form av styrning, 
med fokus på vilka typer av liv som ska tillåtas att leva i ett visst samhälle (Foucault 2004). 
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gränser (jfr. Villadsen 2020). Den suveräna logiken utgår från att det skapas och 
upprätthålls dikotoma gränser för vilka liv som får vistas på insidan av ett lands 
gränser och vilka som ska hållas ute (Parker & Adler-Nissen 2012; Vaughan-
Williams 2015b; Villadsen 2020). Dessa suveräna gränser underbyggs i sin tur även 
av statligt våld, där distinktionen mellan legal respektive illegal legitimerar tvång mot 
den sistnämnda som kan tvingas ut från landet till följd av dess otillåtna status 
(Vaughan-Williams 2009a).34  Som Nick Vaughan-Williams (2009b) pekar på får 
dessa suveräna praktiker dock inte enbart betydelse vid nationsgränsen utan präglar 
även människors liv innanför dessa gränser, där exempelvis distinktionen mellan 
laglig/olaglig återkommande präglar människors handlingsalternativ i ett samhälle. 
De suveräna praktikerna signalerar även till olika mottagare runt om i världen – så 
som makthavare och medborgare – vilka typer av människor som är tillåtna inom 
ramen för ett territorium (Parker & Adler-Nissen 2012). Rätten att stanna hänger i 
Sverige således nära samman med denna form av suveräna styrning, där den svenska 
utlänningslagstiftningen bidrar till att skilja ut människor från varandra på detta vis.  

Migrationskontrollen innefattar även gränsskapande praktiker som handlar om 
att få personer att agera på särskilda vis, så som att arbeta eller följa lagen i landet 
(Collyer & King 2015; Tazzioli 2018; Walters 2015). Dessa praktiker kan förstås som 
disciplinära och innefattar att styra människor mot att bli särskilda subjekt, vilka kan 
passas in i det samhälle som de rör sig till. För att förstå dessa praktiker är Foucaults 
(1991a, 2007) teoretiserande kring disciplin förtjänstfullt, genom att peka på hur 
disciplin skapas genom att auktoriteter pekar på vissa ideal och därefter styr 
människor mot dessa ideal genom kontinuerlig övervakning, utvärdering och 
belöningar och straff.35 När det gäller rätten att stanna kan exempelvis försörj-

 
34 Agamben (2010) ifrågasätter Foucaults syn på den suveräna maktens roll i det moderna 
samhället, då Foucault skriver fram den som en mindre central del av det moderna samhället. 
Agamben argumenterar dock för att den suveräna makten fortfarande behöver förstås som 
central. Han argumenterar – med inspiration av Carl Schmitt – för att den suveräna makten 
ska förstås i termer av de suveräna aktörernas möjlighet att besluta om undantag från lagen, 
vilket han menar är den grundläggande terräng som andra maktformerna agerar utifrån.  
35 Foucault teoretiserar kring den disciplin i sitt verk Övervakning och straff (1991), i vilket han 
undersöker hur det franska fängelsesystemet förändrades från 1700-talet och framåt, med en 
strukturerad kontroll av fångarna. Foucault påtalar att målsättningen med den disciplinära 
formen var normalisering och att styra människor mot att bli vad som förstås som fogliga 
kroppar. Alltså kroppar som var möjliga att anpassa till rådande sociala normerna. Under 
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ningskraven för permanenta uppehållstillstånd förstås som ett medel för en sådan 
disciplin. Detta krav pekar på ideala beteenden, varefter personer med uppehålls-
tillstånd styrs mot detta ideal genom kontinuerliga tillståndsprövningar. I början av 
2020-talet utgör migrationskontrollen därigenom ett medel för att styra människor 
med tidsbegränsade uppehållstillstånd mot anpassning till statligt uppsatta normer 
och om de önskar att stanna i landet mera permanent, förväntas de fort att bli 
självförsörjande subjekt. Sociologen Anna Amelina (2021) pekar på att migrations-
kontrollen därför – till följd av dess disciplinära gränser – återkommande bidrar till 
att styra människor mot att underordna sig en nationalstatlig ordning. Till följd av 
disciplinära gränser styrs de mot anpassning, samtidigt som de synliggörs som de 
Andra, med avseende på att vara subjekt som skiljer sig åt från ett nationellt Vi. 
Vidare pekar flertalet forskare på hur tidsdimensionen kan bidra till styrning och 
disciplin. Perioder av tillfällighet – exempelvis genom tidsbegränsade uppehållstill-
stånd – kan nämligen förstås som ett disciplinärt tillstånd, vilket skapar ett utrymme 
för utvärdering (Cohen 2015; Robertson 2014). Under en tillfällig tillståndsperiod 
kan myndigheter till exempel bedöma om människor som beviljas uppehållstillstånd 
är önskvärda och om de anpassar sig tillräckligt till normer i samhället. Robertson 
(2014) uppmärksammar att tidsbegränsningar är en sådan mekanism som skapar en 
disciplinerande tillfällighet, genom att krav på människor att regelbundet under-
ställas tillståndsprövningar förutsätter att de upprätthåller ett särskilt beteende för 
att få stanna. Tidsdimensionen kan således bidra till att förstärka migrationskon-
trollens disciplinära styrning, genom att inordna människor i en utdragen utvärde-
ringsperiod under vilken de måste underordna sig statliga krav för att få stanna. 

Migrationskontrollen innefattar även gränsskapande praktiker med fokus på 
säkerhet. Dessa typer av praktiker kan sägas vara riktade mot befolkningen som hel-
het och att optimera livsprocesser – så som att arbeta och reproducera – genom att 
möjliggöra cirkulation, exempelvis på den ekonomiska marknaden (Foucault 2007; 
Villadsen 2017, 2020). Syftet är att då att främja människors vitalitet och möjligheter 
till ett självständigt beslutsfattande. Gränsskapande praktiker med fokus på säkerhet 
handlar om att skapa gränser som möjliggör olika former av cirkulation som anses 

 
industrikapitalismens framväxt – och borgarklassens dominans – handlade normerna om att 
skapa goda arbetare. Både Rose (1999) och Biebricher (2017) påtalar att i den 2000-talet 
frihetscentrerade politiska miljön, sker disciplin i huvudsak mot individens frihet, där män-
niskor ska bli goda självständiga och rationella subjekt.  
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gynna livsprocesser inom den levande befolkningen, exempelvis genom att möjlig-
göra fri rörlighet över olika delar av världen. En ytterligare aspekt av dessa praktiker 
handlar om att skydda dessa livsprocesser och gränser, genom att beräkna och ta 
hänsyn till eventuella risker knutna till dem, så som exempelvis kriminalitet som kan 
utgöra ett hot. Karaktäristiskt för säkerhetsbaserade praktiker är därför att det görs 
en uppdelning mellan bra respektive dålig cirkulation, där dessa praktiker syftar till 
att främja den goda och minimera den dåliga (Foucault 2007). Säkerhetspraktiker 
skiljer sig åt från suveräna praktiker – vilka har fokus på territoriell kontroll och att 
tvinga bort oönskade typer av människor – genom att i stället försöka möjliggöra 
och påverka förutsättningarna för en öppen cirkulation snarare än att begränsa den. 
Gränser ska därmed utformas på ett sätt som möjliggör och främjar en bra form av 
rörlighet, samtidigt som de på ett systematiskt vis ”minimerar vad som är riskabelt 
eller besvärligt” (Foucault 2007: 34) inom ramen för denna rörlighet.  

Sammantaget innebär de ovan nämnda formerna av gränsskapande praktiker att 
människor kan underställas styrning som följer olika logiker inom ramen för statlig 
migrationskontroll, varigenom de kan bli inkluderade respektive exkluderade i olika 
grad i ett samhälle. Vissa personer kan exempelvis hållas ute från nationen helt 
genom suveräna gränsskapande praktiker. Andra personer kan släppas in i landet, 
men skiljas åt från varandra via disciplinära- och säkerhetsbaserade praktiker, för 
exempel till följd av hur de kategoriseras och behandlas inom ramen för migrations-
kontrollen. Flyktingar och personer som kommer för att arbeta kan exempelvis få 
olika långa uppehållstillstånd vid inresa och sedan skiljas åt ytterligare från varandra 
beroende på hur lång tid de underställs övervakning och kontroll före att de 
eventuellt beviljas PUT i landet. Den styrning som utgör migrationskontrollen 
innebär således att det skapas en uppsättning av gränser, vilka leder till att människor 
i olika utsträckning inkluderas respektive exkluderas över tid. Att analysera hur pro-
blemkonstruktioner av rätten att stanna bidrar till att skapa styrning innebär därmed 
att synliggöra hur olika sammansättningar av gränser skapas och påverkar män-
niskors förutsättningar för deltagande i det svenska samhället. 

2.3. SAMMANFATTNING AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I detta kapitel har jag gett en översiktlig bild över de teoretiska perspektiv och be-
grepp som används i denna avhandling. Jag har i huvudsak inspirerats av begrepp 
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från governmentality-forskning och kritiska gränsstudier vilka bidragit med verktyg 
för att utforska de problemrepresentationer av rätten att stanna som framkommer i 
det empiriska materialet liksom de antaganden som dessa underbyggs av samt den 
styrning som skapas och utgör migrationskontrollen. 

Begreppet problemrepresentationer kan förstås som central för den teoretiska 
ansatsen och som tillsammans med begrepp som diskurs och makt gör det möjligt 
att utforska meningsskapande processer kring rätten att stanna (Bacchi 2009). Jag 
har pekat på hur dessa begrepp gör det möjligt att synliggöra och granska hur delar 
av verkligheten formuleras som problem på ett visst sätt och hur dessa formuleringar 
utövar makt, genom att strukturera maktrelationer mellan människor och anvisa 
särskilda sätt för människor att vara.  

Jag har vidare uppmärksammat att problemrepresentationer tar form i förhåll-
ande till historiskt villkorade antaganden som avgränsar vilka problem och lösningar 
som framstår som möjliga, och lyft fram användbara begrepp för att analysera denna 
typ av antaganden, så som politiska rationaliteter. Jag har argumenterat för att dessa 
begrepp är användbara för att kritiskt granska de antaganden som underbygger före-
kommande problemrepresentationer och rättfärdigar utformningen av vissa typer 
av lösningar framför andra. Det gäller exempelvis hur problemrepresentationer 
under 1900-talet har tagit form i relation till olika liberala former av politiska 
rationaliteter, så som en välfärdsrationalitet och en nyliberal rationalitet. 

Jag har också uppmärksammat att den typ av maktrelation som fokuseras i denna 
avhandling är styrning, samt behandlat hur migrationskontroll kan förstås som en 
uppsättning av olika former av styrning. Jag har därefter introducerat teoretiska 
antaganden med inspiration från kritiska gränsstudier för att möjliggöra en fördjupad 
analys av förekommande styrning. Dessa idéer utgår från ett antagande om att grän-
ser inte är något statiskt – eller fixerat till ett lands nationsgränser – utan något som 
kontinuerligt skapas och förändras genom en rad olikartade praktiker i samhället 
(Parker & Adler-Nissen 2012). Begrepp så som gränsskapande praktiker – och dis-
tinktionen mellan suveräna, disciplinära och säkerhetspraktiker – möjliggör en analys 
av hur styrningen knuten till rätten att stanna skapar gränser för inkludering res-
pektive exkludering. Praktiker vilka bidrar till att människors liv genomströmmas av 
gränser i olika sammansättningar (Balibar 2009). 
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3. METOD

I detta kapitel kommer jag att redogöra för avhandlingens metodologiska utgångs-
punkter, avgränsningar och empiriska material, beskriva mitt tillvägagångssätt för 
undersökning och analys, samt redogöra för och diskutera vissa kvalitetsmässiga och 
etiska ställningstaganden. Jag inleder kapitlet med att även redogöra för den för-
förståelse som jag har burit med mig in i avhandlingsarbetet. 

3.1. FORSKNINGSINTRESSE OCH FÖRFÖRSTÅELSE 

Jag hade varken arbetat med eller politiskt engagerat mig i frågor som berörde män-
niskors rätt att stanna i landet när jag antogs till forskarutbildningen 2017. Mitt 
intresse för migrationspolitiska frågor tog fart hösten 2015, då jag inom ramen för 
min masterexamen i socialt arbete skrev en uppsats om hur organiserat tiggeri fram-
ställdes som fenomen i svenska dags- och kvällstidningar mellan 2009–2015 
(Jansson 2016). Uppsatsskrivandet skedde alltså parallellt med att antalet personer 
som sökte asyl i Sverige ökade och regeringen genomförde den helomvändning av 
den svenska flyktingpolitiken som jag behandlade i avhandlingens inledning. En 
tanke som slog mig under denna höst – utöver mer personliga tankar kring den 
politiska händelseutvecklingen – var hur pass lika vissa resonemang var när politiker 
diskuterade såväl organiserat tiggeri som det som kom att diskuteras som en flykting-
kris under hösten 2015. Det gällde exempelvis resonemang om att Sverige behövde 
hårdare utlänningslagstiftning för att värna den svenska välfärden och att svenska 
myndigheter inte skulle ta över ansvaret från andra EU-länder när det gällde att 
stödja människor som inte var svenska medborgare. Dessa likheter fick mig att 
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fundera mycket över hur gränsdragningar kring statens ansvar för människor i värl-
den kan ta form och genomgå så pass omfattande förändringar så som hösten 2015, 
vilka för med sig sådana oerhörda konsekvenser för de människor de berör. Under 
denna tidsperiod sammanvävdes mina funderingar även med ett teoretiskt intresse 
för Foucaults historiska studier, där frågor väcktes om hur pass nya dessa typer av 
resonemang och gränsdragningar egentligen var. Här framträdde således ett intresse 
för frågor som berör rätten att stanna och dess historia, vilket bara har växt över tid. 
Ett intresse som handlar om någon form av grundläggande frågvishet kring hur 
människors liv görs till politik, vilken ligger bakom denna studie.  

Trots att jag saknar erfarenheter av att arbeta med eller politiskt engagera mig i 
frågor som berör just rätten att stanna finns det fortfarande andra upplevelser som 
har bidragit till att forma mitt forskningsintresse, genom att bidra med antaganden 
som präglar mitt förhållningssätt till rätten att stanna som fråga. En sådan erfarenhet 
som jag menar är viktig att lyfta fram är mina år vid institutionen för socialt arbete i 
Göteborg. Som tidigare student på grund och avancerad nivå och forskarstudent i 
socialt arbete har jag fått jag med mig en idé om att forskning i socialt arbete ska 
verka för social rättvisa, vilket exempelvis innefattar att synliggöra och arbeta mot 
att olika kategorier av människors exkluderas från samhället och dess resurser (jfr. 
Butler 2002; Gray & Webb 2010; Staub-Bernasconi 2016). Mitt intresse för rätten 
att stanna som fråga behöver därmed förstås mot bakgrund av denna idé, där ett 
grundantagande jag gör är att villkorandet av rätten att stanna är av central betydelse 
för människors livsmöjligheter, handlingsalternativ och behandling i ett samhälle så 
som Sverige. Denna idé har underbyggt mitt intresse för att undersöka, analysera 
och kritiskt granska de problemrepresentationer och antaganden som underbygger 
förändringar kring denna rätt. För mig handlar nämligen en sådan analys om att 
synliggöra och skapa möjlighet för att omvärdera förändringar som påverkar männi-
skors tillgång till det svenska samhället och dess resurser, vilket är ett förhållningssätt 
jag bär med mig in i avhandlingen.  

3.2. GENEALOGISK HISTORIESKRIVNING 

Avhandlingens genealogiska ansats innebär en särskild form av historieskrivning. 
Genealogin är inget forskningsprogram med ett specifikt antal steg, utan bör snarare 
tolkas som en ansats som innefattar vissa filosofisk-teoretiska utgångspunkter att 
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utgå från när historiska händelser och perspektiv undersöks. Den mest grund-
läggande utgångspunkten i en genealogisk studie är att den tar avstamp i en form av 
diagnos av en samtida situation, varpå historien används för att granska och om-
värdera hur det kommer sig att en aktuell fråga har blivit till ett särskilt problem i 
samtiden (Davidsson 2015; Foucault 1990a; Garland 2014; Koopman 2013).36 Det 
innebär att visa på hur ett fenomen har blivit föremål för särskilda sätt att tänka om 
det som problematiskt och i behov av åtgärder genom historien, vilket har lett fram 
till sätt att tänka som är förgivettagna i samtiden. Den genealogiska ansatsen utgår 
från att sådana samtida kunskaps- och maktkonfigurationer – här kring rätten att 
stanna – är beroende av en rad oregelbundna processer genom historien. I en myriad 
av historiska händelser skapas, utmanas och förändras antaganden om världen, kate-
goriseringar och praktiker, vilka på olika vis skapar villkor som möjliggör samtiden 
(Foucault 1998).37 En genealogisk historieskrivning skiljer sig på detta vis från en 
konventionell historieskrivning som något förenklat spårar och redogör för utveck-
lingslinjer som antas leda till samtiden (Beronius 1991; Garland 2014). Istället för att 
framställa samtiden som en följd av en logisk och rationell progression, vilket utifrån 
ett genealogiskt perspektiv antas dölja historiska konflikter och motsättningsfulla 
förhållningssätt till ett samtida fenomen, blir spänningar och tvistelinjer av intresse 
att synliggöra (Foucault 1998; Garland 2014). Genealogin använder traditionellt 
beskrivna historiska förlopp som en kontrastlinje i syfte att göra det möjligt att 
identifiera den mångfald av meningsskapande processer, konflikter och förskjut-
ningar som förbises i en traditionell historieskrivning. Den genealogiska ansatsen 
gör det härigenom möjligt att omvärdera samtida förhållningssätt i specifika frågor. 

Centralt för genealogin är att det förekommer ett släktskap mellan fenomen i då- 
och nutid, men att detta släktskap är bräckligt. Med det menas att samtidsfenomen 

 
36 Foucault (2000a) diskuterar genealogin som ett metodologiskt förhållningssätt till historia, 
vars filosofiska släktskap i första hand refereras till Nietzsche och hans genealogier av bland 
annat moral. En riktlinje för metoden är att undersöknings- och analysmetoder utformas i 
relation till det specifika projektet, snarare än att utforma projektet utifrån specifika metodo-
logiska steg. Genealogiska studier kan således genomföras och utformas på olika vis, men 
vars gemensamma syfte är att undersöka samtida studieobjekt i ljuset av dess historia. 
37 Händelser (fr. events) kan också förstås i relation till Foucaults term om événementalisation 
(jfr. händelsefiering i Davidsson, 2015), vilket avser att försöka återuppta de kopplingar och 
sammanstötningar som möjliggjorde en händelse, samt den slumpmässighet som innebar att 
en viss betydelse levde vidare (Foucault 1991b). 
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– i detta fall rätten att stanna – är beroende av en rad olika osäkra och konfliktfyllda 
händelser genom historien, vilka hade kunnat få ett annat utfall. Dessa fenomen är 
därmed inte följden av en naturlig evolution från ett stadium till ett annat, utan ska 
snarare förstås som präglade av historiska konflikter och maktförhållanden, i vilka 
olika sociala krafter har understött, utmanat och bidragit till att etablera särskilda sätt 
att förstå och hantera aktuella fenomen (Foucault 1998). Konflikter som även har 
lett till att andra idéer har diskvalificerats och/eller förskjutits till periferin. Fenomen 
präglas således av historiska processer med både kontinuitet och förändring. Vid vis-
sa tillfällen kan nya sätt att förstå och hantera ett fenomen skapas, vid andra tillfällen 
kan historiskt förekommande synsätt återskapas, om än i en förändrad form. På så 
vis skapas förskjutningar i hur förekommande fenomen förstås och styrs. En sådan 
syn på släktskap för således med sig ett implicit antagande om att det inte går att 
identifiera en ursprunglig essens eller orsak (t.ex. gud, kapitalism eller naturen) till 
ett fenomen, utan att varje fenomen i stället är beroende av en mångfald av orsaker. 
Foucault (1998) beskriver i stället att genealogin är en fråga om vad han beskriver 
som nedstigning [descent/herkunft], vilket innefattar att visa på historiens mångfald 
och heterogenitet. Den genealogiska ansatsen riktas därför mot att spåra och granska 
historiska händelser där de etablerade sätten att förstå och hantera fenomen har i-
frågasatts – vilket kan förstås som kriser i vetandet – vilka har lett till förändringar i 
sätten att styra människor i ett samhälle (Beronius 1991; Hook 2005). Genealogins 
ambition är härigenom att synliggöra och baserat på detta göra det möjligt att om-
värdera vad som kan beskrivas som ett samtida fenomens möjlighetsbetingelser. Det vill 
säga de historiska villkor som präglar hur ett samtida fenomen förstås och hanteras 
(Foucault 1998; Garland 2014). 

Metodologiskt figurerar problematisering som ett centralt genealogiskt begrepp 
(Foucault 2001; Koopman 2018).38 Problematisering knyter an till begreppet pro-
blemrepresentationer (som jag redogör för i teorikapitlet), vilka bägge berör hur 
förutsättningarna för hur ett fenomen präglas av processer som ”definierar de ele-

 
38 Foucault använder exempelvis konceptet problematisering för att undersöka hur galen-
skap, brott, sexualitet och sanning formulerades som ”problem” genom historien, i samband 
med historiska händelser då relationer mellan exempelvis politik, praktiker och etik förändra-
des. Hans huvudsakliga poäng är att dessa problematiseringar också bidrog till och avgränsar 
samtida sätt att förstå och hantera dessa fenomen (se t.ex. Foucault 1990b, 1991a, 2001; 
Foucault 2012). 
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ment som kommer konstituera vad de olika lösningarna försöker att svara mot” 
(Foucault 1986: 389, min övers.). Distinktionen mellan problemrepresentationer och 
problematisering kan dock förstås i termer av att det förstnämnda avser de problem 
som skrivs fram i specifika policys, medan problematisering avser själva processen 
av att göra något till ett tänk- och hanterbart problem. Foucault pekar på att även 
om det förekommer situationer i samhällen som är högst konkreta – till exempel 
människors rörelser mellan länder – är det först genom problematiseringsprocesser 
som olika saker i världen blir sammankopplade och behandlade som särskilda före-
mål för tänkande och intervention. Genom dessa problematiseringar upprättas 
”sanningar” om hur olika delar av världen hänger samman – till exempel relationer 
mellan ekonomi och politik – vilka i sin tur kopplas till interventioner och sociala 
reformer, i syfte att hantera aktuella ”problem” (Foucault 2001; Nilsson 2008b).39 
Att undersöka rätten att stanna utifrån en genealogisk ansats handlar således i denna 
studie om att undersöka de problematiseringsprocesser som har skett över tid och 
de specifika problemrepresentationer – med påföljande lösningar – som har for-
mulerats kring denna rätt (jfr. Bacchi 2012; Dean 2010). 40 Utifrån denna ansats blir 
det möjligt att synliggöra och granska de kontinuiteter, avbrott och förskjutningar 
som har skett i historiska problematiseringsprocesser vad gäller rätten att stanna, 
vilka har gett upphov till problem- och lösningsformuleringar med ett släktskap till 
samtiden.  

 
39 Foucault (2001) beskriver i sina föreläsningar om det grekiska konceptet om parrhesia – 
vilket avser möjligheten att tala ”sanning” – att hans studier av problematiseringar handlar 
om att synliggöra hur något som tidigare har förekommit i det tysta – så som ett beteende, 
ett fenomen eller en process – görs till ett problem som människor oroar sig över och börjar 
hantera, för exempelvis via sociala regleringar och samhällets institutioner.  
40 Det förekommer olika förhållningssätt bland de forskare som har använt sig av Foucaults 
tänkande och teoretiserat vidare kring problematiseringar, för exempelvis när det kommer 
till hur pass vanliga eller ovanliga problematiseringar antas vara. Dean (2010) beskriver det 
som att problematiseringar är förhållandevis ovanliga och enbart förekommer under 
särskilda situationer och krispunkter, varigenom djupt etablerade sätt att tänka sätts i 
gungning. Bacchi (2012) argumenterar i stället för en vidare förståelse av problematiseringar, 
där varje policyförslag – men också varje program och teknologi – konstituerar en problem-
atisering. I denna avhandling utgår jag liksom Bacchi från att varje policyförslag konstituerar 
en problematisering av rätten att stanna, med tillhörande problemrepresentationer om vad 
som är att uppfatta som problemet mer specifikt. 
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3.3. AVGRÄNSNINGAR OCH EMPIRISKT MATERIAL 

Genealogiska studier kan ha olika fokus, både när det gäller undersökta tidsperioder 
och former av empiriskt material, i och med att samtiden är beroende av en myriad 
av olikartade historiska händelser. Jag har valt att avgränsa mig både med avseende 
på källtyper och tidsperioder i min undersökning, i syfte att möjliggöra ett antal 
närmare nedslag i politiska diskussioner om rätten att stanna under perioden 1936–
1989 med relevans för avhandlingens syfte. Utgångspunkten har varit texter – i form 
av statliga utredningar och propositioner – som föranledde betydande ändringar i 
utlänningslagstiftning och tillhörande statliga riktlinjer under denna tidsperiod. 
Dessa texter är intressanta utifrån hur de synliggör och gör det möjligt att granska 
historiska händelser i vilka särskilda problem och lösningar har konstruerats kring 
rätten att stanna, vilka har betydelse för samtida sätt att förstå denna rätt. 

3.3.1. TIDSPERIODERNA 

Den empiri som innefattas i avhandlingen gör nedslag under perioden 1936–1989. 
Denna period omfattade en rad olika samhällsomvandlingar på nationell såväl som 
internationell nivå, för exempel andra världskriget, kalla kriget, svenska väl-
färdsstatens etablering, expansion och kristendenser, samt ekonomiska hög- och 
lågkonjunkturer. Under denna tidsperiod började Sverige också vara ett invandrings-
land och gick från att initialt ha småskaliga rörelser in i landet på 1930-talet, till att 
bli ett invandringsland med betydande rörelser in i landet årligen under efterföljande 
decennier (Lundh & Ohlsson 1999). 

Undersökningsperioden inleds med förarbetena inför att 1937 års lag (SFS 
1937:344) om utlänningars rätt att vistas här i riket antogs, vilken ledde till en utvidgad 
och mer flexibel svensk asylrätt. Lagen var enligt flertalet forskare viktig för hur 
begreppet politisk flykting tolkades under andra världskriget (Hansson 2018; Kvist 
Geverts 2008). I 1937 års lag kom begreppet politisk flykting till uttryck i en allmänt 
hållen rättsregel om att personer som åberopade politiska orsaker för sin flykt kunde 
få skydd i landet, men först efter prövning av Socialstyrelsen. Innebörden av 
politiska orsaker skulle i sin tur definieras löpande av denna myndighet tillsammans 
med regeringen. Lagens utformning möjliggjorde exkluderingen av judiska flyktingar 
från rätten att söka asyl i Sverige i början av kriget, men också den flyktingpolitiska 
omsvängning som skedde omkring åren 1941–1943, då innebörden av politiska 
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orsaker stegvis utvidgades till att gälla samtliga flyktrörelser som skedde på grund av 
kriget (Hansson 2018). Sverige gick under dessa år från att vara restriktiv till öppen 
i förhållande till asyl. Denna förändring föregicks av politiska diskussioner om det 
så kallade flyktingsproblemet i förarbetena som föregick 1937 års lag. Diskussion-
erna i förarbetena gällde hur rätten att stanna skulle förhållas till människor på flykt, 
och mer specifikt de hundratusentals personerna på flykt från Tyskland i samband 
med lagens utformning. Dessa diskussioner gav uttryck för en tydlig konfliktyta mel-
lan å ena sidan nationella intressen av att skydda den svenska arbetsmarknaden och 
landets befolkning från oönskad rörlighet, och flyktingvänliga intressen av att 
utvidga flyktingars rätt till skydd i landet å andra sidan. Denna konfliktyta hade varit 
mindre tydlig i förarbetena inför 1927 års lag (SFS 1927:333) om utlännings rätt att här 
vistas i riket. Denna lag var också uppbyggd på att skydda nationella intressen – så 
som svensk arbetsmarknad, ordning och säkerhet – men inför lagens antagande hade 
frågan om politiska flyktingars rätt till skydd inte samma framträdande betydelse 
(Hansson 2018; Kvist Geverts 2008). De politiska diskussionerna inför 1937 års lag 
ger i stället uttryck för en enligt min mening intressant kris i vetandet kring rätten 
att stanna för människor på flykt, där det framstod som nödvändigt för stats-
makterna att omvärdera hur denna rätt skulle vara utformad. Dessa diskussioner 
relaterar även tydligt till 2015 års diskussioner kring rätten att stanna för människor 
på flykt, vilka återigen tog form i spänningar mellan att skydda nationella respektive 
flyktingvänliga intressen. Jag har mot denna bakgrund valt att börja med perioden 
kring 1937 års lag som den första historiska händelsen jag analyserar i avhandlingen. 

De undersökta tidsperioderna sträcker sig därefter in i 1950-talet, genom 1960-
talet och avslutas under 1980-talet, vilket var decennier där rätten att stanna lyftes 
upp och diskuterades politiskt i omgångar, i samband med förändringar av utlän-
ningslagstiftning och tillhörande statliga riktlinjer. I dessa politiska diskussioner har 
rätten att stanna återkommande varit en central fråga, men utifrån olika ut-
gångspunkter. Under 1950-talet handlade diskussioner om hur länge utländska 
medborgare skulle få stanna, medan det på 1960-talet snarare var en fråga om vilka 
kategorier av människor som skulle få resa till landet och stanna inom ramen för en 
reglerad invandring. Undersökningsperioden avslutas med hur rätten att stanna dis-
kuterades i statliga utredningar och propositioner inför 1989 års utlänningslag (SFS 
1989:529), vilken bidrog till att fastlägga en mer restriktiv kurs inom svensk mi-
grationspolitik (Johansson 2005). Avgränsningen innebär att förändringar av rätten 
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att stanna på 1990-talet inte behandlas i denna avhandling. Denna avgränsning har 
dels motiverats av att 1990-talets förändringar av rätten att stanna i första hand 
förstärkte den restriktiva migrationpolitiska kursriktning som började ta form under 
1980-talet (jfr. Abiri 2000; Johannesson 2018; Johansson 2005). Dels utifrån att 
Sveriges inträde i EU 1995 kan förstås som startpunkten för en period av invandring 
till Sverige och migrationspolitiska tendenser som sträcker sig vidare till samtiden, 
med exempelvis ökade inslag av EU-gemensamma regler (jfr. Byström & Frohnert 
2017). Jag har därför valt att avgränsa mig från 1990-talet till förmån för en närmare 
undersökning av historiska händelser under perioden 1936–1989. Rätten att stanna 
har dock inte enbart diskuterats under dessa tidsperioder. Forskarna i socialt arbete 
Alexandru Panican och Rickard Ulmestig (2017) pekar exempelvis på att gränsdrag-
ningar återkommande skett historiskt, avseende vilka människor som ingick i ett 
territoriums gemenskap (”våra egna”) respektive vilka som stod utanför (”de andra”) 
och skulle avlägsnas vid behov. Filosofen Jacques Derrida (2000) pekar också på ett 
uråldrigt politiskt dilemma i förhållande till okända människor – med hänvisning till 
Platon (1993) – mellan å ena sidan viljan att bjuda in dem i sina hem för att erbjuda 
trygghet, och å andra sidan att skydda hemmet från potentiella hot. Gränsdragningar 
som påverkar människors möjligheter att stanna på en plats har således en lång 
historia, även om de inte alltid har kopplats till rättsliga villkor. De studerade 
tidsperioderna innefattar dock betydande händelser där sätt att förstå rätten att 
stanna har varit i gungning, vilka gör det möjligt att förstå mer om de överväganden, 
konflikter och förskjutningar som har förekommit kring denna rätt över tid.  

3.3.2. STATLIGA UTREDNINGAR OCH PROPOSITIONER 

Den empiri jag använder för att besvara avhandlingens frågeställningar innefattar 
två typer av historiska källor som har föregått förändringar i utlänningslagstiftning 
och tillhörande statliga riktlinjer; statliga utredningar (SOU:er) och regeringens 
propositioner. Dessa källtyper har valts ut för att de är centrala förarbeten till 
riksdagsbeslut (Regeringskansliet 2019a, 2019b), och kan därför förstås som viktiga 
för problem- och lösningsformuleringar i lagstiftningskedjan. I dessa texter är exem-
pelvis regeringsföreträdare tvungna att motivera och legitimera förslag kring rätten 
att stanna i relation till riksdagen, före att beslut fattas. Texterna synliggör således 
vilka konstruerade problem och underliggande antaganden som förslag och på-
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följande beslut kring rätten att stanna bygger på, för att uppfattas som legitima. De 
används också för att studera kontinuitet och förändring i förekommande problem-
konstruktioner över tid. Dessa två källtyper ger dock endast en avgränsad bild av 
innehållet i lagstiftningskedjan och de antaganden som har förekommit kring rätten 
att stanna i samband med undersökta tidsperioder. Det hade exempelvis varit möjligt 
att även inkludera motioner, enskilda remissvar och riksdagsdebatter för att få en 
vidare bild av hur rätten att stanna förstods inom ramen för politiska diskussioner 
under tidsperioderna. Jag har dock valt bort detta för att i stället möjliggöra en 
närmare och mer sammanhållen analys av utvalda statliga utredningar och pro-
positioner, även om det innebär en betydande avgränsning. Dessa texter – och den 
specifika del av lagstiftningskedjan som de täcker in – innebär således ett specifikt 
perspektiv på de politiska diskussioner som har föregått förändringar av rätten att 
stanna under perioden 1936–1989. I kombination med en genealogisk ansats menar 
jag dock att de undersökta texterna gör det möjligt att synliggöra och bidra med 
kunskap om de historiskt förekommande antaganden, praktiker och kategoriseringar 
som är av betydelse för ett samtida sätt att tänka kring rätten att stanna.  

SOU:er och propositioner representerar något olika tillkomstvillkor och syften, 
då de förekommer vid olika tidpunkter i lagstiftningskedjan. SOU:er förekommer 
tidigt i kedjan och utförs på uppdrag av regeringen, där statliga utredare har i uppgift 
att adressera vissa samhälleliga problem och ge underlag för långsiktiga planeringar 
av samhällsförändringar (Andersson, Mellbourn & Skogö 1983; de Cabo Y Moreda 
2018). De statliga utredningarna är likartat strukturerade och kan sägas fylla två hu-
vudsakliga funktioner. För det första att fungera förberedande för framtida politiskt 
handlande, genom bland annat användningen av expertutlåtanden och reflektion. 
För det andra att fungera förhandlande, där olika partiers och organisationers stånd-
punkter jämkas samman i kompromisser (Andersson, Mellbourn & Skogö 1983). 
De statliga utredningarnas likartade struktur och funktion ger härigenom upphov till 
ett relativt homogent material över tid, vilket är svårt att finna i andra internationella 
sammanhang, då motsvarande utredningsarbete ofta sker i mer slutna former (till 
exempel inom enskilda departement) (Andersson, Mellbourn & Skogö 1983; 
Edenheim 2005). Beroende på utredningsfråga kan däremot olika utredare tillsättas, 
kopplat till vilka aktörer som antas ha kompentenser av särskild betydelse för den 
aktuella frågan. När det gäller utformningen av utlänningslagstiftning och tillhörande 
statliga riktlinjer har sammansättningen av dessa utredare skiftat beroende på 
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historiskt sammanhang. Juridiska experter, företrädare för justitie- och arbetsmark-
nadsdepartementen och fackföreningar är exempel på aktörer som återfanns i utred-
ningar mellan 1936–1989. Sammantaget är SOU:er en form av empiriskt material 
som är givande för att undersöka problemrepresentationer som föregår förändringar 
i rätten att stanna, i och med att texterna dels synliggör centrala politiska diskussioner 
om denna rätt. Dels visar på vissa betydande konfliktlinjer som har förekommit i 
samband med dessa diskussioner. 

Propositioner förekommer längre fram i lagstiftningskedjan än statliga utred-
ningar och är de direkta lagförslag som regeringen presenterar till riksdagen. För att 
kort beskriva vägen från SOU till lagförslag så innefattar den att regeringen först 
tillsätter en statlig utredning för att utreda en fråga, där utgångspunkterna för arbetet 
beskrivs i ett kommittédirektiv (Regeringskansliet 2022a). Efter genomförd utred-
ning skriver ansvarig/ansvariga för utredningen ett betänkande, med förslag på 
lagändringar/lag. Betänkandet skickas därefter på remiss till berörda parter – så som 
myndigheter och organisationer i civilsamhället – samtidigt som även andra personer 
eller grupper kan lämna synpunkter. I ett nästa led bearbetar regeringen förslaget i 
betänkandet och skickar vidare till Lagrådet som granskar regeringens förslag, för 
att slutligen utforma en proposition (Regeringskansliet 2022b). Liksom de statliga 
utredningarna är propositionerna argumenterande i sin karaktär och innehåller olika 
parter, så som remissinstanser, Lagrådet och regeringsföreträdare. Dessa parter ger 
i propositionerna uttryck för olika föreställningar och idéer om vilka problem som 
föreslagna lagändringar eller nya lagar ska bemöta och vilka samhällsförändringar 
som ska uppnås (Henriksson 2021; Jacobsson 1997). I propositioner bemöter också 
regeringsföreträdare vissa synpunkter som har lämnats av andra parter, vilket således 
synliggör eventuella konfliktlinjer, så väl som försök att finna kompromisser kring 
dessa. Propositioner är således också ett användbart material för att synliggöra olika 
sätt att tänka kring rätten att stanna – och de mer specifika förslag på hur denna rätt 
ska hanteras – samt de olika konflikter som föregår antagandet av nya lagar eller 
riktlinjer.  

Både SOU:er och propositioner kan utifrån beskrivningen ovan diskuteras som 
lagrelaterade texter som är programmatiska till sin karaktär (Henriksson 2021). Pro-
grammatiska texter innefattar ideal, idéer och förslag till styrning i förhållande till 
politiska frågor (Bacchi 2009; Henriksson 2021; Simola 2000), så som hur män-
niskors rätt att stanna bör förstås och hanteras. SOU:er och propositioner innehåller 
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således historiskt situerade föreställningar om vad som är problematiskt i en viss 
given situation, hur denna kan och bör förstås, samt vilka typer av lösningar som 
antas vara rimliga. Det är också texter som likt andra styrningsrelaterade dokument 
har en utopisk dimension (Dean 2010), då de inte bara syftar till att lösa vissa typer 
av problem, utan också gör det med en ambition om att uppnå vissa politiskt 
bestämda/politiskt formulerade mål. Det kan handla om att forma en viss typ av 
subjekt, ett samhälle, eller till och med en hel värld (ibid.). Programmatiska texter är 
därmed intressanta att studera eftersom de kan ge insikter om de intressekonflikter 
och diskursiva stridigheter som präglar en given historisk tidpunkt och därtill vilka 
mål som föreslagna lösningar är tänkta att uppnå (Bacchi & Goodwin 2016; Fejes 
2006). Att det handlar om lagrelaterat material tillför ytterligare en viktigt dimension, 
utifrån att lagen – som historikern Sara Edenheim (2005) skriver – fyller ”funktionen 
[…] som värderare av kunskap, den instans som sätter samman kunskapsprodukt-
ionen med en viss samhällsmoral” (s. 25). Vad Edenheim pekar på är att lagrelaterat 
material har en särskilt nära koppling till samhällsmoral, vilket exempelvis lokala 
styrdokument – så som enskilda myndighetspolicys – inte behöver ha på samma sätt. 
Lagrelaterade texter ger således uttryck för etablerade moraliska uppfattningar om 
vad som är rättvist och önskvärt i relation till rätten att stanna vid olika tidpunkter.  

3.3.3. URVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I MATERIALINSAMLING 

Då avhandlingen har en genealogisk ansats tas utgångspunkt i samtiden. Det är 
således inte tal om en totalundersökning där jag undersöker samtliga SOU:er och 
propositioner som berör rätten att stanna under den studerade tidsperioden. I för-
hållande till avhandlingens syfte och frågeställningar har i stället ett färre antal texter 
valts ut för analys, vilka har föranlett förändringar i utlänningslagstiftning och 
tillhörande statliga riktlinjer under perioden 1936–1989. I urvalet av specifika texter 
har jag utgått från tre kriterier: Först och främst skulle texterna beröra frågor om 
rätten att stanna och utformningen av utlänningslagstiftning eller tillhörande statliga 
riktlinjer. I nästa led skulle de innefatta förslag som har lett fram till faktiska och 
väsentliga förändringar av rätten att stanna.41 För det tredje skulle utredningarna och 

 
41 Bedömningar av förändringarnas karaktär har skett med stöd av databasen DEMIG Policy 
data, vilken tillhandahålls av International Migration Institute. I denna databas har de flesta 
förändringarna av svensk utlänningslagstiftning och tillhörande riktlinjer mellan 1884–2013 
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propositionerna följa på varandra. Jag använde mig av dessa kriterier för att välja ut 
texter i vilka det gick att identifiera problemrepresentationer som ledde till betydan-
de förändringar av rätten att stanna, exempelvis gällande vilka grupper som skulle få 
stanna i landet. Jag bedömde det även som relevant att granska både de utredningar 
och propositioner som föregick utvalda förändringar, eftersom utredningarna inne-
fattar omfattande redogörelser och överväganden kring aktuella frågor, medan 
propositionerna innefattar synpunkter kring dessa överväganden från regeringsföre-
trädare och remissinstanser. Dessa texter har således gjort det möjligt att få en vidare 
bild av de problemkonstruktioner som har föregått förändringar i rätten att stanna.  

De tre beskrivna kriterierna har lett till ett urval av sju SOU:er samt sex pro-
positioner, vilka föregår förändringar i rätten att stanna under perioden 1936–1989. 
Texterna har identifierats genom flertalet fritextsökningar i samtliga SOU:er under 
den studerade tidsperioden och med hjälp av tidigare forskning som behandlat den 
svenska migrationspolitiken. I dessa sökningar har jag översiktligt granskat ett 
sextiotal statliga utredningar och propositioner inom områden som migrations-, 
social- och kriminalpolitik, i vilka rätten att stanna har berörts i olika omfattning.42 
Det handlar exempelvis om statliga utredningar och propositioner som har behand-
lat utlänningskategorins position i det svenska samhället i förhållande till frågor om 
utlännings-, invandrings-, kriminal- och välfärdspolitik. Genom att granska texternas 
titlar, sammanfattningar, samt genom att söka efter och granska i vilka sammanhang 
som kategorin utlänning nämns i texterna, kunde jag initialt välja bort merparten då 
de inte mötte studiens urvalskriterier. Efter närmare läsningar av de cirka 30 
återstående texterna – vilka exempelvis berörde utlänningslagstiftning, flyktingpo-
litik, och godkännande av FN-konventioner – valde jag slutligen ut de specifika 
texter som har legat till grund för denna studie (se tabell 1).  

 
blivit klassificerade från finjusterande förändringar till större förändringar. I mitt urval 
omfattas texter som har föranlett förändringar vilka har klassificerats som större i databasen 
(DEMIG 2015). Vissa förändringar saknas i databasen – så som de förändringar som tog 
form i och med 1937 års utlänningslag – och vid dessa tillfällen har jag gjort en egen be-
dömning av förändringarnas karaktär.   
42 Resultaten är genererade genom Linköpings Universitets tjänst Fritextsökning i Statens Of-
fentliga Utredningar (SOU) 1922 - 2018 (http://www.liu.se), under 2017, 2018 och 2021 utifrån 
sökord så som ”utlänningslag”, ”bosättning”, ”uppehållstillstånd”, ”permanent uppehålls-
tillstånd”, ”bosättningstillstånd” med flera.  
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Period Statliga 
utredningar 

Propositioner Centrala 
förändringar av 
rätten att stanna 

1930-
talet 

Revision av bestämmelserna 
om utlännings rätt att i 
riket här vistas  
(SOU 1936:53). 96s. 

Kungl. Maj:ts proposition till 
riksdagen med förslag om 
utlänningars rätt att i riket 
vistas (utlänningslag)  
(Prop. 1937:269). 81s. 

Regleringen av vilka 
människor på flykt 
som betraktades som 
politiska flyktingar 
utvidgades. 

1950-
talet 

Betänkande med förslag till 
utlänningslag m.m.  
(SOU 1951:42). 305s. 

Kungl. Maj:ts proposition till 
riksdagen med förslag till 
utlänningslag  
(Prop. 1954:41). 162s. 

En permanent form 
av uppehållstillstånd 
infördes. 
(Bosättningstillstånd) 

1960-
talet 

Invandringen: Problematik 
och handläggning  
(SOU 1967:18). 275s. 

Kungl. Maj:ts proposition till 
riksdagen angående riktlinjer 
för utlänningspolitiken  
(Prop. 1968:142). 134s.  

Kungl. Maj:ts proposition till 
riksdagen med förslag till lag 
om ändring i utlänningslagen 
den 30 april 1954 (nr 193), 
m.m.
(Prop. 1968:158). 89s.

Rätten att stanna för 
arbetssökande utom-
nordiska medborgare 
reglerades.  

En generös rätt att 
stanna lades fast för 
asylsökande politiska 
flyktingar samt nära 
anhöriga till personer 
bosatta i Sverige. 

Lättade krav för bo-
sättningstillstånd. 

1980-
talet 

Invandringspolitiken: 
Bakgrund  
(SOU 1982:49). 390s. 

Invandringspolitiken: 
Förslag  
(SOU 1983:29). 318s. 

Översyn av utlänningslagen 
(SOU 1988:1). 286s. 

Kortare väntan  
(SOU 1988:2). 188s. 

Proposition om invandrings- 
och flyktingpolitiken  
(Prop. 1983/84:144). 213s. 

Proposition 1988/89:86 med 
förslag till utlänningslag m.m. 
388s.  

Permanenta 
uppehållstillstånd 
gjordes till standard. 

Asylsökande 
personers rätt att 
stanna snävades åt, 
till exempel genom: 

- att utrednings-
slussar infördes i 
asylärenden 
- att möjligheter till
kroppsvisitationer 
vid inresa i syfte att 
leta efter identitets- 
och resehandlingar 
infördes. 

Tabell 1. Empiriskt material 
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Alla de utvalda texterna har gemensamt att de behandlar förändringar kring 
rätten att stanna, även om texterna kan skilja sig åt vad gäller hur pass stort fokus 
som förläggs på frågor som berör denna rätt. I texterna från 1950-talet berörs rätten 
att stanna exempelvis i vissa avgränsade diskussioner som gäller införandet av det så 
kallade bosättningstillståndet. I 1960-talets texter berörs däremot denna rätt av 
flertalet olika diskussioner som handlar om regeringens vision om en reglerad 
invandring. Gemensamt för texterna är däremot att de berör principiella frågor om 
den svenska migrationspolitikens inriktning. Texterna från både slutet på 1960-talet 
och början av 1980-talet är exempelvis skrivna i syfte att utforma statliga riktlinjer 
(för utlänningspolitiken på 1960-talet, och invandrings- och flyktingpolitiken på 
1980-talet). I dessa texter formuleras övergripande politiska målsättningar – med 
exempelvis visioner om att den svenska flyktingpolitiken ska präglas av generositet 
på 1980-talet (SOU 1983:29) – vilka blev av betydelse för utformningen av rätten att 
stanna vid dessa tidsperioder. Texterna från 1930- och 1950-talen innefattar även de 
målsättningar som var av betydelse för rätten att stanna, vilka gällde den specifika 
lagstiftningens syfte, snarare än hela det aktuella politikområdet. I bägge fallen 
handlar det dock om i sammanhanget betydelsefulla texter, vars innehåll har bidragit 
till förändringar av lagstiftning och/eller riktlinjer för politikområden (jfr. Edenheim 
2005). Det är också texter vars innehåll har bidragit till den allmänna samhälls-
organiseringen i Sverige, genom att påverka vilka människor som får resa in, stanna, 
arbeta och ta del av välfärdsresurser i landet under olika tidsperioder.   

3.4. ANALYTISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Med grund i en genealogisk ansats intresserar jag mig i analysarbetet för hur proble-
matiseringar och konflikter i kunskapsproduktionen kring rätten att stanna tar form 
vid olika tidsperioder och hur dessa bidrar till förändringar i styrning. För att analy-
sera dessa problematiseringar och konflikter på en textnära nivå har jag utformat ett 
ramverk som inspirerats av Carol Bacchis ansats What’s the problem represented to be 
(WPR). I följande avsnitt beskriver jag WPR-ramverket och aktuella analyskategorier 
närmare, för att därefter redogöra för det analytiska tillvägagångsättet och framställ-
ningen av det empiriska materialet.  
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3.4.1. ANALYTISKT RAMVERK OCH ANALYSKATEGORIER 

Jag har valt att utgå från WPR-ansatsen eftersom den knyter väl an till en genealogisk 
ansats och dess utgångspunkter, och riktar fokus mot problemskapande processer 
med hjälp av en foucauldiansk begreppsapparat. Bacchis WPR-ansats är ett ramverk 
för att genomföra policyanalyser, med fokus på att synliggöra hur problemrepresen-
tationer i policys – så som statliga utredningar och propositioner – bidrar till att 
framställa delar av verkligheten som problematisk och i behov av förändring, vilket 
ger upphov till mer eller mindre specifika sätt att styra. Enligt Bacchi (2009) skiljer 
sig ansatsen därför från konventionella policyanalyser som ofta utgår från ett 
antagande om att lagar och andra former av regleringar är svar på redan existerande 
problem, vilka bara väntar på att bli upptäckta och lösta. Genom att i stället ställa 
frågan om vilken representation av verkligheten som förekommande policyförslag 
utgår från – och vad denna representation bygger på för antaganden – argumenterar 
hon för att det är möjligt att kritiskt granska de förslag som lämnas och de effekter 
som följer på aktuella konstruktioner.  

WPR-ansatsen innefattar sex grundläggande frågor som är kopplade till olika 
analytiska kategorier, som kan användas för att öppna upp och analysera 
policyförslag utifrån ett kritiskt perspektiv (Bacchi 2009; Bacchi & Goodwin 2016). 
Jag har valt att använda mig av tre av dessa frågor: 1. Vad representeras som problemet i 
en specifik policy eller ett policyförslag? 2. Vilka djupt rotade antaganden eller förutsättningar 
underbygger denna problemrepresentation? 3. Vilka effekter är producerade genom denna 
representation av ”problemet”? Jag använder dessa frågor som utgångspunkter för 
avhandlingens analyser i syfte att identifiera aktuella problemrepresentationer, de 
antaganden som underbygger dem och vilka former av styrning som problem-
representationerna leder till. 43 

Den första frågan syftar till att identifiera en problemrepresentation att analysera 
närmare, vilken är analysens startpunkt. Detta sker genom att börja i de policyförslag 

 
43 De frågor som har valts bort är fråga tre (hur har den här representationen av ”problemet” kommit 
till?), fråga fyra (Vad framställs som oproblematiskt i denna problemrepresentation, var finns tystnaderna 
och kan ”problemet” bli konceptualiserat på annat vis?) och fråga sex (Hur har den aktuella 
representationen blivit producerad, spridd, försvarad och/eller ersatt?) i den ursprungliga WPR-
ansatsen. Jag tar dock inspiration av fråga fyra när jag behandlar de djupt rotade antagandena 
som underbygger aktuella problemrepresentationer, där jag i vissa fall pekar på hur 
förekommande antaganden vilar på att vissa föreställningar om världen inte behandlas eller 
ifrågasätts, utan tas för givna. 
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som förs fram och sedan arbeta baklänges för att se vad för typ av problem som 
förslaget grundar sig på. Bacchi (2009) argumenterar nämligen för att föreslagna 
lösningar visar på vad policymakare tycker behöver ändras och därmed också vad 
som är att betrakta som problemen. Bacchis första fråga har således varit 
utgångspunkten för mitt analytiska ramverk. Jag har valt att även använda mig av 
begreppet modalitet i förhållande till denna fråga, för att främja möjligheterna att 
identifiera förekommande problemrepresentationer på textnära nivå. Modalitet 
berör på vilka sätt som olika påståenden framställs som sanningar och/eller moral-
iska skyldigheter, vilka går att dela upp i sannings- respektive förpliktelsemodaliteter 
(Fairclough 2003). Sanningsmodaliteter avser påståenden som skapar en bild av vad 
som är sanning och fakta i relation till ett fenomen – så som att omständigheter 
kring ett problem är eller kan vara på ett visst sätt – medan förpliktelsemodaliteter i 
stället handlar om åtaganden, kring vad man bör, måste, kan göra i relation till olika 
aspekter av verkligheten. När bägge dessa typer av modaliteter används sker det ock-
så med olika grad av instämmande (låg, mellanhög, hög). Användningen av är (hög 
sanningsmodalitet) skapar exempelvis en bild av att ett påstående är en fråga om en 
sanning, medan kan vara (låg sanningsmodalitet) lämnar ett utrymme för tolkning. 
Sannings- och förpliktelsemodaliteter bidrar till analysen genom att göra det möjligt 
att synliggöra hur vissa delar av verkligheten framställs som fakta eller som åtagan-
den som behöver beaktas, och därigenom vinklar bilden av vad som är att betrakta 
som problematiskt. 

Fråga två handlar om vilka former av mening som är nödvändiga för att göra 
den aktuella problemrepresentationen tänkbar, i form av olika djupt rotade an-
taganden som underbygger denna representation (Bacchi 2009). Dessa antaganden 
förekommer inom ramen för olika diskurser och kan handla om sådant som hur 
världen är beskaffad eller vad statens roll är i samhället, vilka ramar in och avgränsar 
hur en fråga kan förstås. När begrepp används i policytexter sker det därmed alltid i 
relation till olika diskurser, varigenom världen representeras och vinklas på särskilda 
vis. Ett begrepp så som ”krig” för exempelvis med sig en uppsättning av olika 
mening, med konnotationer till våldshandlingar, associationer till skräck och 
antaganden om exempelvis nationalstaters suveränitet och säkerhet. Ordval och 
begrepp skapar därmed bilder av hur fenomen kan förstås, vilken samtidigt också 
gallrar bort andra former av mening (Foucault 2011). Bacchi (2009) lyfter även fram 
dikotomier som ett verktyg för att analysera de antaganden som underbygger en 
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problemrepresentation. Dikotomier bidrar till meningsskapande eftersom ord alltid 
konstrueras i motsatspar i varje givet sammanhang, så som hur krig och fred ges 
mening i relation till varandra. Användningen av ord innefattar därmed alltid att 
skapa föreställningar om vad det inte är i ett visst sammanhang. Begreppen med-
borgare och utlänning kan exempelvis förstås som dikotomier som tar form i 
relation till en föreställning om nationalstaten, vilka avgränsar sätten att betrakta en 
situation. Denna uppdelning innefattar även en maktdimension genom att ena 
positionen tillskrivs en överordnad roll, exempelvis medborgare i relation till 
utlänning, eller vi i relation till dem (Bacchi 2009). Begrepp och dess dikotoma 
betydelser bidrar därmed till att avgränsa och vinkla vad som uppfattas som pro-
blematiskt vid en viss tid, samt vilka uppfattade lösningar som framstår som möjliga. 
Ytterligare en aspekt av de antaganden som underbygger en problemrepresentation 
är att vissa omständigheter framstår som självklara och/eller oproblematiska i dem, 
så som etablerade föreställningar och maktrelationer. Flertalet politiska förslag om 
att skärpta gränser behövdes i samband med 2015 års flyktingsituation – exempelvis 
i Storbritannien – problematiserade exempelvis inte vad som skulle hända med det 
ökade antalet asylsökande personer som avvisades vid gränsen (se t.ex. Rigby et al. 
2021). Att analysera förekommande begrepp innefattar således även att synliggöra 
vad dessa begrepp för med sig för föreställningar om vad som är – eller inte är – 
problematiskt i en viss situation. När jag behandlar fråga två i analysen riktar jag 
därmed fokus mot att identifiera och analysera de begrepp – och dess motsatta 
betydelser – vilka gör att förekommande problemrepresentationer framstår som 
logiska. Det är härigenom möjligt att visa på vilka historiskt villkorade antaganden 
som särskilda problemrepresentationer vilar på, samt hur dessa bidrar till att vissa 
politiska förslag framstår som möjliga och andra inte.  

Den sista frågan handlar om vilka effekter som problemrepresentationerna ger 
upphov till, vilka Bacchi (2009) delar upp i särskilda sätt att tänka (diskursiva effek-
ter), sätt att vara (subjektiverande effekter) och i påverkan på människors vardagsliv 
(levda effekter). I avhandlingen fokuserar jag på de former av styrning som problem-
representationer ger upphov till, vilket i Bacchis begreppsapparat är en fråga om en 
särskild form av subjektiverande effekter. Denna effekt innefattar att institutional-
isera särskilda maktrelationer, vilka strukturerar handlingsfältet för människor på ett 
särskilt vis. Dessa effekter går enligt Bacchi (2009) att identifiera utifrån hur pro-
blemrepresentationer sammankopplas med särskilda uppdelande praktiker (Bacchi & 



VEM FÅR STANNA?  

 86 

Goodwin 2016: 51) – så som användningen av olika former av uppehållstillstånd – 
vilka skiljer ut människors från varandra. Det kan också handla om olika kategorier – 
så som ”illegal migrant” (s. 75) – vilka reflekterar avgränsade sätt att organisera 
beteenden och människor i en given miljö (Bacchi 2009).  

3.4.2. ANALYSFÖRFARANDE 

Mitt praktiska analysarbete började genom orienterande genomläsningar av det 
empiriska materialet. I dessa första genomläsningar försökte jag sätta mig in de 
vidare historiska, sociala och politiska sammanhang som frågor kring rätten att 
stanna diskuterades i, vilket innefattade att översiktligt läsa igenom samtliga politiska 
diskussioner och förslag som förekom i det empiriska materialet. Ett stort antal av 
dessa förslag berörde inte rätten att stanna som sådan, men gav däremot insyn i de 
olika typer av migrationspolitiska frågor som behandlades under respektive tids-
period. Syftet med dessa initiala genomläsningar handlade således om att skapa en 
bättre förståelse för den kontext som problem kring rätten att stanna formulerades 
i, för att på så vis kunna förstå och skilja ut vad för typ av problem som de utvalda 
policyförslagen syftade till att lösa. I och med att det empiriska materialet sträcker 
sig över lång tid krävdes flertalet genomläsningar av de olika texterna för att 
exempelvis få förståelse för hur rätten att stanna reglerades och hur denna rätt 
hängde samman med andra delar av utlänningslagstiftningen, så som handlägg-
ningens organisering. Dessa översiktliga och orienterande genomläsningar var i min 
mening nödvändiga för att kunna genomföra en närmare analys av de utvalda 
policyförslag som ledde till förändringar av rätten att stanna, i och med dessa förslag 
tog form mot bakgrund av utlänningslagstiftningens utformning i dess helhet. Mitt 
fortsatta analysarbete utgick i sin tur från systematiska läsningar av det empiriska 
materialet, där jag tog avstamp i de utvalda policyförslagen. Jag analyserade därefter 
förslagen utifrån det analytiska ramverket som beskrevs ovan. Mitt sätt att arbeta 
kan delas in i tre moment:  
 

• Identifiera problemrepresentationer genom att arbeta baklänges från de 
förslag på lösningar som lämnas kring rätten att stanna i propositioner 
(bland annat genom att undersöka modalitet) 
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• Urskilja och analysera hur antaganden underbygger problemrepresentation-
erna i propositioner och statliga utredningar (bland annat genom att söka 
efter dikotomier). 

• Analysera problemformuleringarnas effekter i form av hur de skapar styr-
ning av människor (genom att söka efter uppdelande praktiker och kate-
gorier). 

 
I det första momentet utgick jag från de utvalda policyförslag som föranledde 
förändringar av rätten att stanna under de studerade tidsperioderna (så som att införa 
ett bosättningstillstånd i och med 1954 års utlänningslag). Jag följde sedan denna typ 
av förslag bakåt genom det empiriska materialet och undersökte de problembeskriv-
ningar som förekom i relation till förslagen i aktuella förarbeten. I min analys av 
dessa problembeskrivningar undersökte jag med hjälp av begreppet modalitet hur 
olika fenomen skrevs fram som problematiska och i behov av åtgärder. Förslaget 
om att införa ett bosättningstillstånd byggde exempelvis på ett konstruerat problem 
som handlade om att vissa skötsamma och varaktigt bosatta utländska medborgare 
i landet hade ett behov av rättssäkerhet, vilket statliga företrädare skrev fram som 
självklart (hög sanningsmodalitet). Problemet motiverades utifrån en kritik av det 
dåvarande systemet med enbart tidsbegränsade uppehållstillstånd, vilket gjorde det 
möjligt för dessa personer att tvingas bort från landet vid varje ny tillståndsprövning. 
Dessa skötsamma och varaktigt bosatta utländska medborgarnas i landet brist på 
rättssäkerhet framställdes således som ett problem, vilket ställde krav på ett för-
ändrat tillståndssystem.  

I det andra momentet gjorde jag flertalet omläsningar och sökte efter särskilda 
antaganden som underbyggde problemrepresentationerna. Jag letade här efter 
centrala begrepp som berörde det aktuella problemet och kodade de som jag identi-
fierade utifrån vilken uppfattad mening som de bidrog med. 1954 års problem med 
bristande rättssäkerhet kopplades exempelvis till begreppet trygghetsbehov, vilket 
jag kodade som en fråga om otrygghet, tillsammans med närliggande begrepp så som 
trygghetskänsla och rotlöshet. Jag analyserade i sin tur hur dessa begrepp gav pro-
blemet en särskild mening – och hur dess dikotoma betydelse bidrog till detta 
meningsskapande – i syfte att synliggöra vilka förgivettagna antaganden de vilade på 
och reproducerade. Målsättningen var att förstå hur olika perspektiv blev bärande 
för hur problemet uppfattades, genom att peka på hur särskilda sätt att tänka bidrog 
till att göra vissa omständigheter till självklara ”sanningar” om rätten att stanna. Det 
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vill säga olika former av förmodade sanningar som underbyggde konstruktioner av 
problemen och innebar att vissa aspekter av det framstod som problematiska, me-
dan andra inte. Jag intresserade mig även för diskussioner som skedde i relation till 
dessa antaganden, för att synliggöra hur dessa problem innefattade spännings-
förhållanden i vilka olika intressen ställdes emot varandra. Det gäller exempelvis hur 
protektionistiska och nationalistiska intressen av att skydda svenska resurser ställdes 
mot flyktingvänliga intressen av att skydda människor på flykt i samband med 
utvecklingen i Nazityskland på 1930-talet, vilket jag behandlar i kapitel fem.  

I det tredje momentet gjorde jag ytterligare läsningar av materialet, med fokus 
på hur problemrepresentationerna förutsatte och skapade olika former av styrning, 
genom de föreslagna – och senare antagna – lösningarna. Denna del av analysarbetet 
handlade om att identifiera de praktiker som tog form och delade upp människor 
från varandra (uppdelande praktiker, Foucault 1982), samt de kategoriseringar som 
skedde av olika grupper av människor, vilka problemrepresentationen vilade på 
och/eller gav upphov till. Det kan exempelvis handla om hur kategorin politisk 
flykting skapades och tillskrevs mening – vilken var central i problemet som kon-
struerades inför 1937 års utlänningslag – eller utformningen av det så kallade 
bosättningstillståndet på 1950-talet. Styrning syftar i mångt och mycket till att främja, 
underlätta, locka ut och uppmuntra individer till att utveckla sin karaktär i en viss 
riktning, genom att skapa grunder för identifikation (Dean 2010). Det handlade så-
ledes om att synliggöra hur problemen skapade och/eller återskapade uppdelande 
praktiker och kategorier som gav uttryck för särskilda (önskvärda) subjekt, vilka blev 
konstituerande för människor som önskade att stanna i landet men vars rätt att 
stanna reglerades av utlänningslagen. 

3.4.3. FRAMSTÄLLNING 

I resultatredovisningen har jag valt att presentera mina analyser i förhållande till vissa 
tidsmässigt avgränsade nedslag. Dessa nedslag innefattar historiska händelser, under 
vilka rätten att stanna underställdes diskussioner och förändringar. I kapitel fem 
redogör jag för politiska diskussioner inför att statsmakterna införde 1937 års utlän-
ningslag, vilken medförde en utvidgad men flexibelt utformad asylrätt. I kapitel sex 
behandlas diskussionerna om att införa ett så kallat bosättningstillstånd i början av 
1950-talet. Kapitel sju behandlar förarbetena till 1968 års riktlinjer för utlännings-
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politiken, vilka innebar att staten la fast riktlinjer om en reglerad arbetskraftsinvand-
ring samtidigt som kraven för bosättningstillstånd sänktes. I kapitel åtta behandlas 
slutligen förändringar gällande asylsökande personers rätt att stanna under 1980-
talet, vilka tog form genom 1984 års riktlinjer för invandrings- och flyktingpolitiken 
och 1989 års utlänningslag. Framställningsformen syftar till att möjliggöra en när-
mare analys av de problemkonstruktioner som föregick förändringarna av rätten att 
stanna vid respektive nedslag. 

En nackdel med att varje empiriskt kapitel behandlar avgränsade historiska 
händelser kan vara att spårningen av enskilda företeelser – så som ett särskilt an-
tagande eller en form av kategorisering – blir något mindre sammanhållen, eftersom 
diskussioner och konflikter kring dessa företeelser sprids ut över olika kapitel. I 
samtliga empiriska kapitel berör jag exempelvis hur människor på flykt kategoriseras 
och tillskrivs olika former av betydelse. Jag har övervägt om varje kapitel skulle 
innefatta spårningen av problemkonstruktioner kring en sådan företeelse över tid, 
så som att kapitel fem exempelvis behandlade det permanenta uppehållstillståndets 
historia, medan kapitel sex handlade om kategoriseringar av människor på flykt. Jag 
uppfattar dock att en sådan framställningsform gör det svårare att identifiera och 
analysera de problemkonstruktioner som kopplar samman sådant som särskilda 
antaganden, praktiker och kategoriseringar på ett särskilt vis under en specifik 
tidsperiod. Det vill säga att även om förskjutningar kring exempelvis enskilda antag-
anden skulle bli mer sammanhållet beskrivna, så skulle det bli svårare att förstå vad 
dessa antaganden skulle bemöta för problem under respektive tidsperiod. Jag ser det 
därför som mer fördelaktigt att presentera kapitlen i en tidsmässigt sammanhållen 
form, för att på så vis fördjupa analysen av de problemkonstruktioner som sker, 
snarare än enskilda aspekter av dem. Jag har dock valt att peka på förskjutningar 
som sker kring exempelvis en idé eller en kategori i de empiriska kapitlen, genom att 
hänvisa tillbaka till tidigare kapitel när sådana förskjutningar går att identifiera.   

De empiriska kapitlen följer en likartad struktur. Inledningsvis presenteras 
respektive kapitels fokus, med avseende på vilka förändringar kring rätten att stanna 
som behandlas och vilka konfliktlinjer som dessa förändringar tog form i relation 
till. Därefter presenteras analysen utifrån den tidigare beskrivna analysmodellens 
frågeställningar. Först analyseras den problemrepresentation som föregick det aktu-
ella policyförslaget. Därefter analyseras hur olika antaganden underbygger denna 
representation. Jag betraktar denna del som analysernas kärnfokus, vilken därför får 
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störst fokus i de empiriska kapitlen. Slutligen analyseras hur identifierade problemre-
presentationer bidrar till olika former av styrning. Jag har försökt göra mitt analytiska 
tillvägagångssätt transparent genom att presentera förhållandevis långa empiriska 
textutdrag av relevans för den frågeställning som behandlas – exempelvis vad gäller 
de antaganden som underbyggde problemrepresentationen – vilka sedan analyseras 
närmare. Ambitionen är att göra det möjligt för läsaren att sätta sig in i och ta ställ-
ning till de analyser som jag har genomfört.  

3.5. DISKUSSION OM KVALITET  

Följande avsnitt fokuserar på överväganden kring avhandlingen som berör kvalitet, 
vilka i huvudsak kan kopplas till studiens poststrukturalistiska fokus på att analysera 
politiska problemrepresentationer i policy. Kvalitet i kvalitativ forskning i allmänhet 
innefattar sällan helt självklara eller instrumentella värden, utan handlar snarare om 
hur väl forskaren gestaltar det som undersöks, i vilken utsträckning andra forskare 
bedömer studiens resultat som godtagbara och valida, samt i vilken utsträckning som 
studien uppvisar god etik (Israel 2015). Jag vill således här samlat diskutera frågor 
kring systematik, transparens, validitet och etik.  

En förutsättning för kvalitativa studier generellt, särskilt för studier som innefat-
tar att undersöka och analysera meningsskapande, är att analysprocesser alltid inne-
fattar tolkningsarbete från forskarens sida (Gill 2000; Greckhamer & Cilesiz 2014; 
Israel 2015). Det gäller även min studie. Å ena sidan innebär denna förutsättning att 
det skapas ett utrymme för fördjupande analyser av det empiriska materialet, där de 
meningsskapande processerna som analyseras kan lyftas bortom den rent deskriptiva 
nivån i materialet (Gee & Handford 2013). Å andra sidan medför detta krav på 
tolkning också ett utrymme för att forskarens kunskapssyn och teoretiska perspektiv 
i mångt och mycket påverkar de resonemang och slutsatser som genereras genom 
analyserna (Greckhamer & Cilesiz 2014). Den kvalitativa forskningens tolkande 
karaktär innefattar därmed både för- och nackdelar utifrån ett vetenskapligt 
perspektiv, när det gäller att kunna bedöma och förhålla sig till en studies kvalitet. 
Två aspekter som dock återkommande lyfts fram i relation till kvalitativa studiers 
kvalitetsdimensioner är systematik och transparens (Freeman et al. 2007; Gee & 
Handford 2013; Sohlberg & Sohlberg 2019). Systematik kan beskrivas i termer av 
att vara noggrann och konsekvent i det analytiska tillvägagångssättet, för att främja 
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att det empiriska materialet behandlas på ett likvärdigt vis (Freeman et al. 2007; 
Sohlberg & Sohlberg 2019). Transparens handlar om möjligheten för läsaren att få 
insyn i, förstå och bedöma den systematik som har förekommit genom studiens 
olika delar, för att därigenom stärka tilliten till de slutsatser som dras (Hammersley 
2007; Sohlberg & Sohlberg 2019). I arbetet med avhandlingen har jag strävat mot 
systematik genom att, med hjälp av WPR-ansatsen, utforma ett analytiskt ramverk 
som jag har använt mig konsekvent av i behandlingen av det empiriska materialet. 
Jag har även arbetat med att tydliggöra och skapa transparens i avhandlingens olika 
delar genom att bland annat motivera ämnesmässiga, metodologiska och teoretiska 
val löpande, liksom att beskriva tillvägagångssätten i materialinsamlingen och ana-
lysprocessen mer ingående i detta kapitel. I de kommande empiriska kapitlen efter-
strävas i sin tur systematik och transparens genom att analysen presenteras inom 
ramen för en konsekvent struktur, där den empiri som ligger till grund för förekom-
mande analyser redogörs för löpande. Jag har på så vis strävat efter att göra det 
möjligt för läsaren att följa analysarbetet på ett tillgängligt vis. 

Forskare som har berört frågor om validitet i förhållande till kvalitativ forskning 
pekar på vissa centrala aspekter som behöver beaktas i en bedömning av denna typ 
av studier (jfr. Dean 2010; Fejes & Thornberg 2019; Gill 2000; Larsson 2005). En 
aspekt är om argumenten som presenteras är sammanhängande, tydliga och tål 
granskning inom ramen för en vetenskaplig diskurs. Det vill säga om de argument 
som framförs kan stå sig emot alternativa tolkningar samt klarar av en allmän gransk-
ning av andra medlemmar inom vetenskapssamhället. En andra aspekt är om argu-
menten är tydligt förankrade i empirin, varigenom läsaren kan granska och presen-
tera alternativa tolkningar kring de analyser som sker. En tredje aspekt är om de 
resultat och argument som förs fram bidrar med nya sätt att förstå ett fenomen, med 
vilka läsaren kan förstå omvärlden på ett nytt vis. Jag har förhållit mig till dessa tre 
aspekter i både utformningen av studien och dess framställning, för att stärka studi-
ens validitet. Min utformning av studiens syfte och metodologi är en del i att bemöta 
dessa aspekter. Metodologiskt handlar det om att studera problemkonstruktioner av 
rätten att stanna utifrån en genealogisk ansats som ett sätt att främja att de resultat 
som lyfts fram bidrar med en utvidgad förståelse för rätten att stanna som fenomen. 
Härigenom är ambitionen att göra det möjligt för läsaren att reflektera kring rätten 
att stanna på ett alternativt sätt. En annan del i att främja studiens validitet har varit 
att arbeta nära det empiriska materialet och bygga mina analyser och argument uti-
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från de utdrag som jag redovisar. Jag har på detta sätt försökt att skapa insyn i hur 
jag har nått fram till resultat och argument, i syfte att göra dem möjliga att granska. 
Jag har därefter arbetat med att ställa mina egna analyser i relation till teoretiska 
begrepp och tidigare forskning för att grunda förekommande analyser i både tidigare 
forskningsresultat och teoretiska antaganden, för att stärka studiens validitet. Det är 
min förhoppning att det har skett på ett för läsaren transparent och tydligt vis. 

I en diskussion om kvalitet behöver också etiska dimensioner vägas in, då ny 
kunskap alltid behöver ställas mot de eventuella risker som en sådan kunskap kan 
medföra för individer eller grupper i samhället (Larsson 2005). Avhandlingen inne-
fattar inga tydliga risker för fysiska personer, vilket Etikprövningsnämnden huvud-
sakligen har prövat (där avhandlingsprojektet också är godkänt, dnr 440–18). Pro-
jektet omfattas dock av en bredare forskaretik – det vill säga ”resonemang om etiska 
frågor som gäller själva hantverket – forskarens ansvar gentemot forskningen, fors-
karsamhället och samhället i övrigt” (Vetenskapsrådet 2017: 12). En återkommande 
och viktig etisk reflektion bland forskare som undersöker meningsskapande och dis-
kurser är exempelvis att de också agerar inom ramen för särskilda historiska och 
sociala villkor. Forskare präglas, likt alla andra människor i världen, således av en 
samtida makt- och kunskapsproduktion och bidrar i sin tur till denna produktion 
genom det arbete som sker. En avhandling likt min är både villkorad av en veten-
skaplig diskurs – vilken innefattar ”regler” för hur en avhandling kan skrivas – och 
de samtida diskurser vilka avgränsar hur rätten att stanna kan förstås i början av 
2020-talet. Dessa diskurser påverkar ofrånkomligen hur jag som forskare läser och 
tolkar det empiriska materialet, vilket blir särskilt aktuellt i denna avhandling då jag 
aktivt spårar vissa sätt att tänka och hantera rätten att stanna bakåt i tiden, så som 
hur tidsbegränsade uppehållstillstånd har använts inom migrationskontrollen. Dessa 
sätt att tänka hade inte samma betydelse och funktion när de tog form mellan 1936–
1989, i och med att ett de tolkningar och analyser som jag gör i denna avhandling 
syftar till att bidra med perspektiv på en samtida förståelse av rätten att stanna. Det 
är således oundvikligt att mitt sätt att betrakta det empiriska materialet präglas av en 
strävan om att begripliggöra samtiden. Jag har därför försökt att kontinuerligt att 
beskriva och kontextualisera de textutdrag som analyseras, för att synliggöra att det 
är mina sätt att förstå och tolka materialet som presenteras i de empiriska kapitlen, 
vilket är min förhoppning att det framgår för läsaren.  
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En ytterligare risk med att fokusera på meningsskapande och diskurser är att 
dessa processer kan förstås som så pass allomfattande att de fråntar människor deras 
agens det vill säga möjliga handlingsalternativ och det människor i allmänna ordalag 
ibland diskuterar som en form av frihet. En framställning där vikten läggs på vilka 
antaganden som ett uttalande vilar på kan ge vid handen att människor enbart är 
bärare av diskurser, snarare än egna individer. Inom ramen för min Foucault-
inspirerade syn på diskurser ska dessa dock inte förstås som determinerande, utan 
människor har alltid en – om än strukturerad – frihet att agera inom ramen för olika 
tillgängliga alternativ (Foucault 1982). Hur förändringar knutna till rätten att stanna 
tar form kan exempelvis inte förstås som direkt avhängigt de diskurser som lyfts 
fram i analyserna. Dessa diskurser kan sägas ha skapat villkor för förekommande 
förändringar, men de beslut som har fattats – exempelvis i riksdagen – behöver sam-
tidigt förstås som kopplade till en uppsättning olika individers enskilda agens. Det 
blir därför viktigt utifrån ett etiskt perspektiv att inte framställa förändringar knutna 
till rätten att stanna som en kausal följd av diskurser i det empiriska materialet. Jag 
förstår i stället de diskurser som förekommer i det empiriska materialet som 
begränsande för hur problem och lösningar av rätten att stanna kan förstås och 
formuleras, något som dock alltid lämnar utrymme för enskilda individers agens.  

3.6. TECKENFÖRKLARINGAR 

I avhandlingens efterföljande kapitel presenteras och analyseras den utvalda empirin 
i förhållande till avhandlingens frågeställningar. Empirin består dels av längre utdrag, 
vilka presenteras i indragna stycken, så kallade blockutdrag. Dels kortare utdrag vilka 
är integrerade i den löpande texten. I utdragen förekommer även ett antal olika 
tecken som markerar tillägg i eller förändringar av den citerade texten. Tecknen är 
vanligt förekommande i den akademiska skrivstilen och i denna avhandling används 
The Oxford style manual (Ritter 2003) som  utgångspunkten för teckenanvändningen. 

[Text innanför hakparenteser] markerar mina tillägg, vilka jag har skrivit in i 
syfte att förklara, kommentera eller på annat vis förtydliga delar i utdraget.  

[…] markerar utelämning av text, vilket görs i syfte att förtydliga utdraget.  

(sic) markerar språkliga felaktigheter i originalkällan.  
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4. EN FÖRHISTORIA TILL DE

SVENSKA UTLÄNNINGSLAGARNA

Följande kapitel är en översiktlig och linjär historieskrivning kring rörlighet till Sve-
rige från andra länder och hur svenska statsmakter har försökt att kontrollera dessa 
rörelser – och då särskilt gällande rätten att stanna – från 1500-talet och fram till och 
med början av 1900-talet. Kapitlet avser att placera in avhandlingen i en historisk 
kontext och skapa ett vidare sammanhang för hur människors rätt att stanna har 
reglerats över tid. Inledningsvis gör jag nedslag i 1500-, 1600- och 1700-talen och 
riktar fokus på rörlighet till Sverige samt begränsningar av denna rörlighet genom 
fattigvårdslagstiftning och migrationskontroll. Jag behandlar därefter 1800-talet när-
mare utifrån ett liknande fokus. Avslutningsvis beskriver jag de första lagarna riktade 
mot kategorin utlänning som dök upp i början av 1900-talet. Ett särskilt fokus riktas 
mot 1927 års utlänningslag, då denna var Sveriges första sammanhållna utlännings-
lagstiftning. Kapitlet bygger huvudsakligen på tidigare forskning från fattigdoms- 
och migrationsområdena. 

4.1. 1500-, 1600- OCH 1700-TALEN: ARBETSKRAFT OCH NYTTA 

Under 1500-, 1600- och 1700-talen förekom ingen sammanhållen migrationskon-
troll i Sverige, men däremot fanns vissa statliga bestämmelser som reglerade männi-
skors möjligheter att resa in i Sverige och stanna. Kortfattat visar dessa bestämmelser 
på vissa antaganden om människors rätt att stanna som både liknar och skiljer sig åt 
från de som har formulerats perioden 1936–1989, vilka jag kommer att undersöka 
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närmare i avhandlingen. Jag kommer således ge en koncentrerad beskrivning av vissa 
generella drag kring den svenska regleringen av människors rörlighet under 1500-, 
1600- och 1700-talen.  

En grundförutsättning för människors rätt att stanna i Sverige var med start på 
1500-talet den så kallade undersåterätten. Denna rätt innebar att människor fick 
stanna och bli del av det svenska kungariket, om de mötte vissa villkor (Österberg 
1987). Undersåterätten utgick från relationen undersåte – kung och gällde i princip 
samtliga män som byggde och bodde i landet, så länge de hade den rätta tron och 
visade sin undersåteskyldighet till kungen genom lydnad, ”huldhet” och trohet 
(Edgren 2001: 41f.). Rätten innebar att undersåtar var skyldiga att betala skatt och 
ställa upp med soldater för kungens räkning, i utbyte mot beskydd och favör. En 
central förutsättning för att få stanna var alltså att personer underordnade sig kungen 
samt var bofasta, arbetade och tillhörde rätt tro, oberoende av vilket land de var 
födda i. Undersåterätten gällde under såväl 1500-, 1600- och 1700-talen och innebar 
att rätten att stanna i landet i första hand var en fråga om personer bidrog med nytta 
till det svenska kungariket.44 

Från 1500-talet påbörjade den svenska staten en aktiv rekrytering av arbetskraft 
från andra länder som skulle bidra till skapandet av en starkare centralmakt, vilken 
pågick vidare under samtliga tre århundraden. Under 1500-talet rekryterades exem-
pelvis experter till en rad olika yrken – så som byggmästare, bergsmän och snickare 
– vilka skulle höja den inhemska yrkesskickligheten och stärka statens resurser 
(Svanberg & Tydén 2005).45 Under 1600-talet fortsatte rekryteringen av personer 
som exempelvis kunde bidra med arbetskraft och kunskap – till exempel på bruks-, 
bygg-, handels-, konst- och utbildningsområdena – från länder så som Tyskland, 
Skottland, Nederländerna och inte minst Vallonien (ibid.). Rekryteringen ingick i 
vad historikern Nils Erik Villstrand (1989) beskriver som en form av merkantilistisk 

 
44 Undersåterätten genomgick förändringar under 1500-, 1600- och 1700-talen, vilka innebar 
förskjutningar när det gäller dess mer specifika innebörd. Se exempelvis historikern Monica 
Edgrens bok Från rike till nation (2001) för en närmare analys av undersåterätten och dessa 
förskjutningar mellan de olika århundrandena.  
 45  Staten rekryterade även tyska knektar för att stärka och modernisera den svenska 
krigsmakten och utländska politiska rådgivare för att utveckla den statliga förvaltningen 
(Svanberg & Tydén 2005). Själva antalet inflyttade personer och familjer från andra länder 
var begränsat och i Stockholm beräknas antal inflyttade och bosatta familjer ha uppgått till 
inte mer än 200 i slutet av 1500-talet . 



        KAPITEL 4: EN FÖRHISTORIA TILL DE SVENSKA UTLÄNNINGSLAGARNA 

 97 

migrationspolitik. Med merkantilism avses förenklat en statsdirigerad ekonomisk po-
litik där människors ekonomiska värde sätts i förgrunden utifrån en målsättning om 
att skapa nationell självförsörjning, vilket ska ske genom att begränsa importen och 
maximera exporten av varor (Heckscher 1932, 1935). Rekryteringen av experter 
skulle i linje med en sådan idé förbättra kvaliteten på arbetet inom ramen för olika 
yrkesområden (Villstrand 1989). Denna typ av merkantilistiska politik fördes även 
under 1700-talet, men dock mer inåtriktad än tidigare. Samtliga så kallade inbyggare 
framställdes här som källor till rikedom och genom en aktiv befolkningspolitik – så 
som att ekonomiskt ersätta kvinnor för deras moderskap – skulle befolkningen ut-
ökas (Johannisson 1988).46 Under 1700-talet skulle även folkflyttningar inom landet 
regleras hårdare, där ingen fick lämna landet utan pass och flyttar endast fick ske – 
eller kunde framtvingas av staten – till områden med arbetskraftsbehov. 

Under såväl 1500-, 1600- som 1700-talen förekom även särskilda regleringar som 
påverkade människors rörlighet, då särskilt fattiga människors. Dessa regleringar 
fungerade i vissa fall som migrationskontroll, men styrde också människors tillgång 
till socialt stöd. Under 1500-talet blev det vanligt med lagar som förbjöd tiggeri i 
Centraleuropa (Jütte 1994), ett område som präglades av fattigdom vid tiden 
(Geremek 1991; Lindstedt 1915). I Sverige utfärdades inga tiggeriförordningar under 
detta sekel, men däremot föreskrifter om att så kallat löst folk (personer utan tjänst) 
var skyldiga att arbeta och att de annars skulle tvingas ut till landsbygden eller dit 
deras arbetskraft efterfrågades. Det infördes även passkrav för kategorin utländingar 
(undersåtar i andra stater), där dessa pass skulle innefatta information om identitet 
och ärende i Sverige (Andersson 2018). Utländingar som rörde sig i landet utan tyd-
liga ärenden kopplades till misstankar om spioneri och skulle hållas under uppsikt 
samtidigt som deras avsikter i landet skulle klargöras.47 Montesino (2002) visar också 

 
46 Under 1700-talet utvecklades befolkningen som ett föremål för politik i flertalet europeiska 
länder, med stöd av en ökad användning av befolkningsstatistik, en nationalekonomisk 
vetenskaplig disciplin och en merkantilistisk politik (Edgren 2001; Foucault 2007). Idé-
historikern Karin Johannisson (1988: 98ff.) beskriver hur befolkningspolitiken utgick från 
en ytterst kvantitativ människosyn, vilken grundade sig i ”befolkningen” som en ny och 
styrbar kategori. Människor betraktades då som ”maktens redskap”, där insatser som 
exempelvis gällde sjuk-, barna- och fattigvård skulle främja befolkningens överlevnad, i syfte 
att stärka landets arbetskraft.  
47 Misstankar om spioneri fördes exempelvis fram i dokument inom staten. Vissa utländingar 
antogs då vara utsända till Sverige av fienden – med avseende på stater i konflikt med Sverige 
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att grupper av resande blev föremål för åtgärder under 1500-talet, där Gustav Vasa 
exempelvis riktade direkta brev till (åtminstone) en grupp av människor som kate-
goriserades som tattare, med order om att lämna landet.  

Under 1600-talet reglerades fattigvården hårdare i Sverige – liksom i andra länder 
så som England och Nederländerna (Anderson 2013; Unger 1996) – vilket försvå-
rade för fattiga människor att röra och försörja sig i landet.48 De hårdare reglerna 
utgick från en gränsdragning mellan rätt och orätta fattiga (Geremek 1994). Rätta 
fattiga ansågs vara personer med lokal anknytning vilka var sjuka, åldriga, vanföra, 
skröpliga eller hade smittosamma sjukdomar. Orätta fattiga avsåg i sin tur arbetsföra 
människor som inte försörjde sig genom arbete eller som saknade lokal anknytning. 
Dessa orätta fattiga var tvungna att arbeta enligt lag och skulle annars straffas 
och/eller föras i tjänst (Blom 1992).49  Gränsdragningen mellan rätta respektive 
orätta fattiga innebar därmed att enbart vissa människors fattigdom legitimerades, 
medan andra kunde tvingas bort från aktuella socknar om de exempelvis saknade 
lokal anknytning. År 1642 begränsades rörligheten i Sverige ytterligare genom den 
första tiggareordningen. Denna bestämmelse innebar att tiggeri utanför människors 
hemorter förbjöds och att enbart personer som beviljades lokala så kallade tiggarpass 
fick rätt att tigga (ibid.). Svenska undersåtar som saknade tjänst och tiggde utanför 
anvisade områden kategoriserades som lösdrivare och skulle straffas med krigstjänst 
eller tvångsarbete (Edgren 2001). Personer som kategoriserades som utländingar el-
ler tattare kunde däremot straffas med tvångsarbete, krigstjänst, utvisning – eller till 

 
– där dessa personer antogs sprida lögner och bedriva skadliga praktiker i landet, och därför 
skulle kontrolleras (Montesino 2002). 
48 Anderson (2013) beskriver exempelvis hur 1662 års Poor Relief Act bidrog till att hindra 
fattiga människors rörelser, genom att enbart möjliggöra understöd för människor i den 
socken de senast var bofasta eller födda i. Resande och tiggande människor skulle således 
tvingas tillbaka till dessa socknar, eller kunde straffas, spärras in och tvingas till arbete. Även 
i Sverige och Nederländerna straffades människor som tillhörde fattiga kategorier så som 
kriminella och tiggare genom straff och internering i olika former av institutioner. Dessa 
institutioner byggde ofta på system av löpande övervakning, förbud, uppmaningar och plikt-
er i relation till strikta krav på arbete, där människor förväntades att ”lära sig” att bli goda 
och dygdiga samhällsdeltagare (Unger 1996). 
49 Tjänstetvånget föreskrevs genom legostadgan, vilken reglerade förhållandet mellan hus-
bonde och tjänstehjon. Tjänstehjon var tvungen att erbjuda sina tjänster till husbonden, 
vilken i sin tur skulle sörja hjonet vid exempelvis sjukdom och ålderdom (Lindstedt 1915) 
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och med dödsstraff för personer i tattarkategorin – om de dömdes för tiggeri, kri-
minalitet eller spioneri (Blom 1992; Montesino 2002).50  

Under 1700-talet skärptes kontrollen av fattiga människor genom nya förord-
ningar mot tiggeri. 51  I en förordning från år 1741 förklarades exempelvis att 
kategorierna tattare och zigenare skulle utvisas från landet eller straffas med 
tvångsarbete, i likhet med de så kallade utländingar som saknade nyttig tjänst i landet 
(Montesino 2002).52 Mot slutet av 1700-talet fick också lokal anknytning en starkare 
betydelse för människors möjligheteter att resa in i och stanna i Sverige, genom 1788 
års stadgande om hemortsrätt. Stadgandet innebar att samtliga socknar gjordes 
skyldiga att försörja sina egna fattiga (Lindstedt 1915), medan andra fattiga skulle 
skickas tillbaka till sina hemorter. Montesino (2002) skriver att många socknar till 
följd av stadgandet ”vägrade inflyttning för alla dem som kunde misstänkas bli en 
fattigvårdsbörda” (s. 53), vilket sannolikt begränsade möjligheterna för utländingar 
att flytta in och stanna i landet vid tiden. 

Sammanfattningsvis kunde människor i utländingskategorin röra sig till Sverige 
förhållandevis oreglerat under 1500-, 1600- och 1700-talen, om de bidrog med eko-
nomisk nytta. Valde de sedan att bli bofasta och underordnade sig undersåterättens 

 
50 Utländingar, tattare eller zigenare kunde få rätt till stöd från de lokala samhällena om de 
anpassade sig till undersåterättens villkor, genom att bosätta sig i socknen samt bekänna sig 
till den lutherska tron (Montesino 2002). Utländingar kunde också i vissa undantagsfall 
beviljas rätt att tigga, vilket särskilt gällde tyska tiggare. Historikern Conny Blom (1992) för-
klarar denna annorlunda behandling med att tyska personer sedan länge hade varit bosatta i 
svenska städer och även hade deltagit i svensk krigstjänst. 
51 Under 1700-talet blev även legostadgarna än mer repressiva i förhållande till så kallade löst 
folk. Under detta sekel inrättades exempelvis ett angiverisystem i stadgarna, vilket innebar 
att människor kunde få lön – eller ta aktuella personer i sin tjänst – om de angav tjänstelösa 
personer till magistraten i städerna, eller kyrkoherden på landet (Edgren 2001).  
52 Flertalet förordningar med likartat innehåll utfärdades under 1700-talet. I en resolution 
från år 1723 kopplades exempelvis olika kategorier till en övergripande kategori av land-
strykare, vilka skulle straffas. Lappar utanför lappmarken skulle skickas till offentligt arbete, 
medan judar, tråddragare och hästmakare skulle fängslas och skickas till offentliga arbeten. 
Tattare och zigenare skulle däremot utvisas från landet. År 1727 förnyades beslutet om dessa 
så kallade landstrykare, men då med undantag för dem som hade slagit sig ned i städerna. 
Inom kategorierna zigenare/tattare skildes personer också åt från varandra mot slutet av 
seklet, beroende på om de hade vistats i landet under en längre tid eller hade rört sig till 
landet nyligen. De personer som var nya i landet skulle straffas med spö och ris och återföras 
till gränsen, medan de som hade bott i landet en längre tid beordrades att bli bofasta och/eller 
skickades till tvångsarbete samt fick senare spö och ris (Montesino 2002: 53).  
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villkor kunde de också stanna i landet som inbyggare. Fattiga människors rörelser 
skulle däremot regleras och under de senare århundraden infördes allt fler 
regleringar som begränsade möjligheterna att försörja sig genom tiggeri eller att 
vistas i landet utan att arbeta. Genom de regleringar som infördes begränsades även 
möjligheterna för personer utan lokal anknytning att få tillgång till socialt stöd. 

4.2. 1800-TALET: REVOLUTIONER, EMIGRATION OCH LÖSDRIVERI  

Det fanns flera orsaker till rörlighet under 1800-talet, varav en var politiska konflik-
ter som följde på den franska revolutionen år 1789. Borgarståndet gjorde då uppror 
mot kungamakten och ställde krav på att den franska nationen skulle styras genom 
folket, kopplat till idéer om alla människors frihet och jämlikhet (Hobsbawm 1962). 
Dessa idéer, tillsammans med en stärkt nationalism, spred sig runt om i Europa 
under 1800-talet. Under 1848 skedde exempelvis flertalet revolter i länder så som 
Polen och Italien. Dessa uppror slogs dock i de flesta fallen ned och gav upphov till 
att människor flydde eller landsförvisades (Sassen 2001). Personer från Polen gick 
exempelvis i exil i Sverige efter att ha förlorat uppror mot Ryssland (Svanberg & 
Tydén 2005). En ytterligare politisk orsak för rörlighet till Sverige var ökade 
förföljelser och pogromer av judiska personer i slutet av 1800-talet, till exempel i 
Tsarryssland. Antalet judiska personer som vistades och/eller bodde i Sverige för-
dubblades mellan 1880–1930, till drygt 6 500 personer (ibid.).53 

En annan anledning till ökade rörelser till och från europeiska länder var 
ekonomisk, och hängde samman med den industriella revolutionens utveckling från 
1700-talets slut. Industrialiseringen runt om i Europa innebar att arbete koncen-
trerades till privatägda fabriker och människor proletariserades. 54 Dessa människor 

 
53  Svanberg och Tydén (2005) uppmärksammar att det antisemitiska trycket samt svåra 
ekonomiska förhållanden i Ryssland, Baltikum och Polen bidrog till ökade rörelser av judiska 
personer. Miljoner personer i denna kategori rörde sig västerut från 1880-talet och fram tills 
första världskriget, i huvudsak till USA. En stor andel av de som reste in i Sverige under 
denna period var fattiga, där Mosaiska församlingar – vilka var ansvariga för att försörja sina 
medlemmar – i flertalet fall försökte få dem att lämna landet med hjälp av respengar.  
54 Proletariseringen skedde bland annat genom att små jordägare runt om i Europa blev 
tvungna att börja sälja sin arbetskraft, för att kunna möta nya krav på skatter och krav på 
kontanta betalningar till stater och/eller landsherrar. I England hade godsägarna också rätt 
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blev därför i ökande utsträckning tvungna att förflytta sig och sälja sin arbetskraft 
för att överleva (Hobsbawm 1962). Industrialiseringen bidrog därför under 1800-
talet till ökade rörelser från länder runt om i Europa (Lucassen & Lucassen 2009; 
Sassen 2001). Rörelserna till Sverige var dock förhållandevis begränsade under detta 
århundrade, där det huvudsakliga rörelsemönstret snarare var emigration från landet 
(Svanberg & Tydén 2005). Betydande fattigdom och nya möjligheter till rörlighet 
genom ångbåtar ledde till att ett stort antal människor flyttade från Sverige till andra 
länder, då huvudsakligen Amerikas förenta stater (USA). Svenskar fick inte sällan 
förbetalda biljetter för att resa till USA, av exempelvis järnvägsbolag, till följd av den 
amerikanska arbetsmarknadens stora arbetskraftsbehov (Lext 1977). Från mitten av 
1800-talet till 1930-talet beräknas cirka 35 miljoner européer ha rest ut från den 
europeiska kontinenten, varav cirka 1.3 miljoner av dessa var svenskar (nästan en 
femtedel av landets befolkning) (Karadja & Prawitz 2018; Sassen 2001).  

Människors möjligheter att resa in i Sverige från andra länder och bosätta sig var 
sedan mitten på 1800-talet förhållandevis okontrollerad, efter att svenska staten – i 
likhet med andra europeiska stater – infört passfrihet år 1860 (Svanberg & Tydén 
2005). Människor behövde således inga tillstånd för att resa in och stanna i landet. 
Däremot villkorades dessa möjligheter av statliga åtgärder för att motverka lös-
driveri, vilka tog form i relation till ett ökat politiskt fokus på den så kallade sociala 
frågan i såväl Sverige som andra europeiska länder (Kaveh 2006; Meeuwisse & 
Swärd 2004; Nilsson 2008a). Denna fråga avsåg en gruppering av sociala problem – 
däribland fattigdom, alkoholism och lösdriveri – vilka ansågs följa på den industriella 
samhällsomvandlingen och drabba såväl individer som samhällen (Edman 2008; 
Lundgren 2003). I relation till frågan om lösdriveri antogs 1885 års Lösdriverilag (SFS 
1885:27), vilken innebar att personer som gjorde sig skyldiga till lösdriveri skulle 
straffas med tvångsarbete. 55  Kategorin lösdrifvare innefattade enligt lagen dels 
”hvar, som sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt uppehälle, 
må, der ej omständigheterna ådalägga, att han söker arbete” (1 §). Dels de som ”utan 
att ega medel till sitt uppehälle, underlåter att efter förmåga söka ärligen försörja sig 

 
att fördriva bönder från sin mark och starta vilken produktion de än ville, vilket innebar att 
bönderna behövde bli lönearbetare för att överleva (Sassen 2001).  
55 Kategorin avsåg en samling olika underkategorier, så som säsongsarbetare, kringvandrande 
artister, tattare och zigenare med flera, vilka saknade anställning eller tillgångar för att klara 
sin försörjning (Montesino 2002). 
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och tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän säkerhet, 
ordning eller sedlighet” (1 §). Ett sådant lefnadssätt kunde gälla exempelvis kvinnliga 
personer som försörjde sig genom prositution eller de människor som gång efter 
gång låg ”halfrusiga sofvande å allmänt eller enskildt område, eller bete […] sig 
våldsamt, stojande eller annorledes oskickligt” (SOU 1885:1: 33–34).56 Lösdriveri-
lagen innebar därmed att människors möjlighet till rörlighet villkorades av krav på 
arbete, samt normer om levnadssätt. Lösdriverilagen reglerades också närmare för 
utlänningskategorin året efter, genom cirkuläret angående utländska lösdrivare (SFS 
1886:33). I cirkuläret föreskrevs att utländska lösdrivare inte skulle tvingas till arbete, 
utan istället återsändas till sina hemländer (SOU 1929:9). Cirkuläret innebar att så 
kallade utländingar skildes åt från svenska medborgare och inordnades i en migrat-
ionskontrollerande praktik. Det vill säga en praktik varigenom rörligheten för ut-
ländingar villkorades, där dessa människor systematiskt skulle tvingas ut från landet 
om de gjorde sig skyldiga till lösdriveri.  

4.3. 1900-TALETS BÖRJAN: DE FÖRSTA UTLÄNNINGSLAGARNA 

Jag har nu i korthet berört århundrandena från 1500- till och med 1800-talen. 
Genomgången visar hur fattiga så kallade utländingars rörelser återkommande har 
blivit föremål för kontroll och att arbete och bofasthet har varit centrala normer. I 
detta sista avsnitt ska jag behandla Sveriges första sammanhållna utlänningslag 
närmare; lagen (SFS 1927:333) om utlännings rätt att här vistas i riket. Lagen reglerade 
rätten att stanna i Sverige för kategorin utlänning fram till och med 1936, då 
avhandlingens undersökning tar sin början. 1927 års lag byggde på författningar och 
förordningar som tillkom under första världskriget och vidareutvecklades under 
1920-talet, varför jag inledningsvis redogör för vissa av dessa.  

 
56 Lösdriverilagstiftningen var inte enbart ett sätt att tvinga människor till arbete, utan skulle 
också fylla en preventiv funktion. Vissa människor – vars ageranden exempelvis låg vid grän-
sen till brottslighet – skulle kunna tvingas till arbete med stöd av lagen, i syfte att fostra dem 
mot ett uppfattat hederligt levnadssätt. Dessa åtgärder byggde på en individuell och moralisk 
syn, där ”[l]ättja, vanart och tiggeri fostra, enligt allmänna moraliska lagar, lätteligen brottsliga 
böjelser och leda icke sällan till rubbningar af rättsordningen. De som gjort sig skyldige till 
dylika förseelser kunna derföre mod skäl befaras vara för allmän säkerhet eller enskild rätt 
vådlige och en mot dem rigtad preventiv lagstiftning eger i nämnda farhåga sitt berättigande” 
(SOU 1885:1: 29–30). 
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Den första lagen som riktades direkt mot kategorin utlänning på 1900-talet och 
reglerade rätten att stanna i landet för personer i denna kategori var 1914 års lag 
(SFS 1914:196) angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas. Lagen tog form 
mot bakgrund av den omfattande emigrationen från landet och en ökad politisk oro 
i början av 1900-talet, där emigrationsrörelserna antogs skada både den svenska 
ekonomin, landets försvarskraft och vad som beskrevs som den nationella karaktär-
en (Erikson 2003; Wyman 2001). Det hade även förekommit en ökning av rörelser 
av fattiga människor till Sverige – bland annat av judiska personer från Östeuropa – 
vars närvaro och levnadssätt utmålades som skadlig för landets ekonomi och be-
folkning av svenska politiker (Hammar 1964).57 1914 års lag tillkom mer specifikt i 
samband med det första världskrigets utbrott (år 1914). Runt om i Europa tvingades 
då människor att lämna landet om de bedömdes vara medborgare i fiendeländer, 
vilket ledde till ett stort antal människor på flykt (ibid.). I lagen föreskrevs att 
avvisning (vid gränsen) och utvisning (om personer redan vistades i landet) exempel-
vis skulle ske av kategorin utländska zigenare, samt så kallade utlänningar som vid 
inresa kunde antas komma att försörja sig genom bettlande (tiggeri), lösdriveri eller 
yrkesmässigt hasardspel, eller om dessa handlingar upptäcktes väl inne i landet. 58 
Lagen riktades således mot människor som tidigare berördes av cirkuläret om 
utländska lösdrivare. Kontrollen av nationsgränsen stärktes också genom att polis-
myndigheterna kunde avvisa så kallade utlänningar endast utifrån antaganden om att 
de skulle handla på oönskade sätt i landet. 

Under 1910- och 1920-talen ställdes krav inom riksdagen på mer effektiva 
gränskontroller, vilket bidrog till att ytterligare lagar och förordningar riktades mot 

 
57 Diskussioner och krav på en striktare reglering av utlänningskategorins möjligheter att resa 
in och stanna i landet intensifierades kring åren 1904–1905, i samband med att ett par tusen 
personer reste in i landet, så som judiska handlare från Lettland, Litauen och Polen, samt 
galiciska lantarbetare. Dessa rörelser målades upp som tecken på en potentiell mass-
invandring, även om antalet personer hade varit förhållandevis begränsat (Hammar 1964). 
Det var särskilt fattiga personer och ryska flyktingar som pekades ut som farliga – däribland 
judiska personer, polska medborgare och ”zigenare” – och skulle regleras (Montesino 2002). 
58 I lagen (SFS 1914:196: §2–6) beskrevs att avvisning och utvisning exempelvis skulle ske 
vid (misstanke om) så kallat lösdriveri, bettlande eller om människor rörde sig mellan orter 
och försörjde sig genom att spela musik. Det kunde också ske om aktuella personer sedan 
tidigare var kända respektive dömda för – eller påträffades i – att tjäna pengar genom yrkes-
mässigt hasardspel, yrkesmässigt utövande av otukt, gårdfarihandel, olovlig brännvinsför-
säljning, eller att idkat hantverk eller annan hantering utan tillstånd under kringresande.  
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kategorin utlänning (Hammar 1964). År 1917 infördes exempelvis passtvång. Pass-
tvånget innebar att samtliga personer över 12 år som inte var svenska medborgare 
behövde ha pass med visering (visum) beviljad i samband med inresa i landet 
(Hallberg 2017). Kravet innebar att samtliga personer i utlänningskategorin skulle 
kontrolleras vid inresa och stärkte därigenom polismyndigheternas möjligheter att 
tvinga bort dessa personer från landet (Svanberg & Tydén 2005). Efter första världs-
krigets slut lättades kravet på visering när det gällde medborgare i de flesta väst- och 
centraleuropeiska länder, men däremot inte för östeuropeiska medborgare. Diffe-
rentieringen har förklarats med att det fanns en stor judisk befolkning i dessa länder 
som de svenska myndigheterna ville hålla utanför landets gränser (Andersson & 
Kvist Geverts 2008). Viseringsreglerna blev således ett sätt att möjliggöra inresa i 
landet för grupper av utlänningar som accepterades av staten och hindra oönskade 
grupper. Mot slutet av 1910-talet och vidare under 1920-talet betonade den svenska 
regeringen också betydelsen av att reglera utländska medborgares närvaro på den 
svenska arbetsmarknaden (Andersson & Kvist Geverts 2008; Hammar 1964). År 
1926 infördes exempelvis arbetstillstånd, med krav på dessa personer att söka och 
beviljas ett sådant tillstånd av Socialstyrelsen om de önskade att arbeta i landet 
(Hammar 1964). Arbetstillstånd skulle endast beviljas efter remiss till arbetsmark-
nadsparter – så som fackliga arbetstagarorganisationer – och i förhållande till läget 
på arbetsmarknaden. Gränsdragningen avsåg att skydda den svenska arbetskraften 
från utländsk konkurrens och villkorade utländska medborgares möjligheter att resa 
in, arbeta och eventuellt stanna i Sverige. 

1927 års lagstiftning formades under en tid med en restriktiv syn på kategorin 
utlänningar och deras rörelser till Sverige, då särskilt judiska personer (Carlsson 
2004). Sloganen om ”Sverige åt svenskarna” (Hammar 1964: 385) kan förstås som 
talande för synen vid tiden, med en tydlig nationalistisk och protektionistisk kar-
aktär.59 En sådan politik låg också till grund för 1927 års lag, vilken skulle bidra till 

 
59 Sloganen ”Sverige åt svenskarna” användes återkommande under 1880-talets så kallade 
tullstrider, då konservativa protektionistiska personer och grupper argumenterade emot 
tullfriheten. De förespråkade i stället att införa tullar för att öka priserna för utländska 
produkter och gynna de inhemska företagen och landets ekonomi (Hammarström 2016). 
Sloganen togs sedan över av arbetarrörelsen och socialdemokratiska politiker under början 
av 1900-talet, vilka då kritiserade att företag anställde personer som kategoriserades som 
utlänningar för att pressa ned lönerna och motverka försök till facklig organisering (Hammar 
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att skydda den svenska arbetsmarknaden från utländsk konkurrens och från så 
kallade icke önskvärda utlänningar, så som medellösa personer. Lagen motiverades 
även utifrån av rasbiologiska och rasistiska antaganden (Hammar 1964), där lagen 
skulle bidra till att ”kontrollera en invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss 
låta sig sammansmältas med vår befolkning” (Prop. 1927:198: 32). I 1927 års 
utlänningslag infördes tidigare avvisnings-, utvisnings-, pass-, viserings- och arbets-
tillståndsregler i en sammanhållen lag. Med lagen infördes även krav på uppehålls-
tillstånd för första gången. Kraven innebar att utländska medborgare som önskade 
att vistas i landet i mer än tre månader behövde beviljas uppehållstillstånd av 
Socialstyrelsen och att dessa tillstånd skulle vara tidsbegränsade. Tidsbegränsningen 
motiverades utifrån att det skulle ge myndigheterna möjlighet att ”tid efter annan 
taga under omprövning frågan om utlänningens rätt att uppehålla sig härstädes” 
(Prop. 1927:198: 46). Kraven för uppehållstillstånd utformades i övrigt i allmänna 
ordalag – med en form av ramlagskaraktär som även gäller delar av samtida utlän-
ningslagstiftning (Rosén 2010) – och det föreskrevs exempelvis inte i lagen vilka skäl 
som kunde föranleda uppehållstillstånd. Det enda förtydligandet gällande bedöm-
ningen av uppehållstillstånd som förekom i lagens 2 kap. 10 §. I denna paragraf 
angavs att skälig hänsyn skulle tas ”förutom till omständigheterna i övrigt, särskilt 
till längden av den tid utlänningen utan längre avbrott vistats i riket”. Socialstyrelsens 
beslutsfattare hade i övrigt ett betydande handlingsutrymme när det gällde att besluta 
i uppehållstillståndsärenden och utforma gränser för rätten att stanna. I lagen före-
kom även särskilda bestämmelser för personer som hade flytt till Sverige för att de 
riskerade att straffas för politiska brott i sina hemländer – så som attentat eller 
uppvigling mot staten – vilka statliga myndigheter i regel inte fick tvinga bort från 
landet. Utländska medborgares rörlighet inordnades således i snävare villkor än 
under tidigare århundranden, med nya kontrollmedel om visering och uppehållstill-
stånd. På så vis skulle rätten att stanna för personer i utlänningskategorin kontroll-
eras och utvärderas ”tid efter annan”. Denna ordning sågs över omkring år 1936, i 
samband med att jag påbörjar denna avhandlings undersökningsperiod. 
  

 
1964). Med sloganen om ”Sverige åt svenskarna” uppmuntrade socialdemokratiska politiker 
exempelvis till att tvinga bort personer i kategorin galicier ur landet, för att på så vis skydda 
den svenska arbetarklassen (Edquist 1998). 
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5. HANTERING AV FLYKTINGSPROBLEM

1937 ÅRS UTLÄNNINGSLAG

Det här är avhandlingens första empiriska kapitel. Jag gör här ett nedslag i 1930-talet 
och de politiska diskussioner som föregick förändringar av rätten att stanna genom 
lagen (SFS 1937:344) om utlänningars rätt att vistas här i riket. 1930-talet var ett decen-
nium präglat av ekonomisk och politisk oro över arbetslöshet och fattigdom i både 
Sverige och andra europeiska länder, kopplat till första världskriget 1914–1918, 
inbördeskriget i Ryssland 1918–1922, den stora depressionen, främlingsfientliga 
strömningar och upptakten till andra världskriget samt dess utbrott 1933–1939 
(Hammar 1964; Svanberg & Tydén 2005). 1930-talet var också ett decennium där 
staten tog ett i princip obefintligt ansvar för utlänningar som vistades i landet, vilket 
exempelvis kunde ske av arbets- eller familjeskäl. Dessa utlänningar behövde kunna 
garantera sin försörjning – genom exempelvis arbete eller ekonomiskt stöd från släkt 
eller frivilligorganisationer – och kunde utvisas från landet om de sökte stöd från 
den svenska fattigvården (Montesino 2002). Statens ansvar i relation till utlänningar 
blev dock föremål för politiska diskussioner inför 1937 års utlänningslag. Fokus för 
dessa diskussioner – och för detta kapitel – var hur rätten att stanna skulle förhållas 
till det stora antal människor som under denna period befann sig på flykt i Europa. 
Mer specifikt var det hundratusentals tyska, huvudsakligen judiska personer, som 
flydde från Nazityskland, på grund av att de sedan början av 1930-talet där utsattes 
för successivt ökande förföljelse och diskriminering (Kvist Geverts 2008).  

 Avhandlingens undersökning börjar här då de politiska diskussionerna kring de 
tyska flyktingarna inför 1937 års utlänningslag medförde en tydligare konfliktyta 
kring rätten att stanna jämfört med tidigare delar av 1900-talet. Detta trots att endast 
1 000 tyska flyktingar uppskattades ha rest in i Sverige före att lagens antogs (Prop. 
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1937:269). Rätten att stanna var vid decenniets början baserad på både rasbiologiska, 
protektionistiska och nationalistiska antaganden från 1927 års lag (SFS 1927:333) om 
utlänningars rätt att vistas här i riket. Exempelvis fanns krav på arbetstillstånd för arbete 
i landet samt uppehållstillstånd för utlänningar som vistades i landet mer än tre må-
nader, vilka var tidsbegränsade och skulle omprövas regelbundet. Kraven syftade till 
att skydda den svenska arbetsmarknaden från utländsk konkurrens och från att så 
kallade icke önskvärda utlänningar (som exempel tiggde eller agerade kriminellt) och 
folkslag som ansågs hota den svenska befolkningens sammansättning vistades i 
landet (Hammar 1964). 1932 förlängdes 1927 års lag med fem år. Flyktrörelserna 
från Nazityskland ledde dock till en politisk konflikt inför 1937 års nya lag. Tvisten 
stod mellan att å ena sidan upprätthålla en fortsatt nationalistisk och protektionistisk 
politik, och flyktingvänliga intressen av att utvidga flyktingars rätt till skydd i landet 
å andra sidan. Konflikten gällde vilka flyktingar som skulle betraktas som politiska 
flyktingar, då endast personer som tillskrevs särskilda politiska skäl för sin flykt 
kunde söka skydd i Sverige enligt asylrätten i början av 1930-talet. Asylrätten avsåg 
staters möjligheter att bevilja skydd till personer som definierades som politiska flyk-
tingar, samtidigt som det inte förekom någon universellt antagen definition av detta 
begrepp (Arendt 2004; Holborn 1938). I 1927 års lag nämndes inte politisk flykting 
explicit, men lagen innefattade en rättsregel om att statliga myndigheter i regel inte 
fick tvinga bort personer från landet som riskerade straff för politiska brott i 
hemlandet (så som uppvigling mot staten). Denna regel avspeglade den dåtida sven-
ska rättsuppfattningen om vad som utmärkte en politisk flykting som kunde skyddas 
enligt den svenska asylrätten (Lindberg 1973). Denna syn på vad som utmärkte en 
politisk flykting blev dock föremål för politiska diskussioner inför 1937 års lag. 

Frågan om hur rätten att stanna skulle utformas i relation till människor på flykt, 
och den svenska statens flyktingpolitiska ansvar i vidare mening, fick i hög grad 
betydelse i motioner till 1937 års lag. Politiker på högerkanten efterfrågade en 
striktare utlänningskontroll med hänvisning till nationella, antisemitiska och rasbio-
logiska argument. Argumenten innefattade exempelvis att motverka rörelser in i 
landet – eller en invasion som det talades om – av grupper som ansågs vara svåra att 
assimilera, i huvudsak judar (Lindberg 1973). Skydd till politiska flyktingar skulle – 
som Högerpartiets partiledare Gösta Bagge beskrev det – endast ges i ”de mest öm-
mande fall” (MFK 1936:32: 9). Socialdemokratiska politiker hävdade däremot att 
den rådande rättsregeln som berörde politiska flyktingar var för snäv, eftersom den 
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endast täckte in en begränsad andel av flyktingarna från Nazityskland. Dessa mer 
flyktingvänliga politiker förespråkade i stället att staten skulle ta ett utvidgat flykting-
politiskt ansvar och argumenterade för att begreppet politisk flykting skulle skrivas 
in i lag och avse samtliga personer som flydde av politiska, religiösa eller raspolitiska 
skäl (MFK 1936:284). Asylrätten skulle på så vis bli rättsligt förankrad och politiska 
flyktingar skulle säkerställas skydd även om det ökade konkurrensen på arbetsmark-
naden. När statsmakterna skulle diskutera frågan om kategorin politisk flykting i och 
med 1937 års lag var det därmed i förhållande till spänningar mellan mer nationellt 
orienterade respektive mer flyktingvänliga intressen i den svenska riksdagen.  

I detta kapitel undersöks de förarbeten som föregick 1937 års utlänningslag, i 
form av 1936 års statliga utredning Revision om rätt att vistas i landet (SOU 1936:53) 
och 1937 års proposition förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas (utlänningslag) 
(Prop. 1937:269), med fokus på  hur människor på flykt diskuterades och hante-
rades.60 I lagen antog statsmakterna ett särskilt skydd för de som hade flytt sitt 
hemland av politiska orsaker. Skrivelsen skulle ”läggas till grund för begreppet politisk 
flykting” (Prop. 1937:269: 46) och representera en utvidgad syn på vilka flyktingar 
som skulle ha rätt att söka asyl i Sverige. ”Politiska orsaker” gavs ingen fast definition 
i lagen, utan begreppet skulle definieras fortlöpande av Socialstyrelsen och i sista 
hand av regeringen. Rättsreglerna kring politiska orsaker i 1937 års lag innebar vidare 
att ärenden där flyktingar åberopade politiska orsaker skulle avgöras av Social-
styrelsen, förutsatt att polistjänstemän inte bedömde uppgifterna som oriktiga i 
samband med inresan i landet. Socialstyrelsen skulle även i regel inhämta yttrande 
från den så kallade utlänningsnämnden – bestående av tre ledamöter tillsatta av 
regeringen – före eventuella avvisningsbeslut (vilket även gällde när myndigheten 
prövade andra utlänningsärenden). Flyktingar som åberopade politiska orsaker fick 
således en särställning i utlänningslagen. De kunde inte tvingas bort direkt vid kon-
takt med polismyndigheter (antingen vid gränsen eller inne i landet) – till skillnad 
från exempelvis arbetssökande utlänningar – om de saknade pass eller andra nöd-
vändiga tillstånd för att vistas i landet (Hansson 2018). Politiska flyktingar som väl 
beviljades asyl skulle i sin tur skyddas från att tvingas bort från landet. I och med 
1937 års lag fick således flyktingar som åberopade och bedömdes ha politiska 

60 SOU:en genomfördes av företrädare för bland annat Utrikesdepartementet, näringslivet 
och polismyndigheten. 
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orsaker en stärkt rätt att stanna, samtidigt som asylrätten utvidgades till att gälla en 
större grupp av människor. I detta kapitel intresserar jag mig för hur denna föränd-
ring i rätten att stanna gjordes till det logiska svaret på den politiska konflikten kring 
benämningen politisk flykting. En ändring som förutsatte en viss typ av problem-
representation och särskilda antaganden om hur en möjlig lösning skulle utformas. 

Härnäst fokuseras de problemformuleringar som tog form i samband med att 
förslaget till ny utlänningslag förbereddes av statliga utredare och företrädare för den 
dåvarande koalitionsregeringen mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet.  

5.1. VAD ÄR PROBLEMEN MED DET SÅ KALLADE FLYKTINGSPROBLEMET? 

I 1936 års statliga utredning presenterar utredarna det så kallade flyktingsproblemet 
som en central fråga inför 1937 års lag, där detta problem avser hur flyktingarna från 
Nazityskland ska hanteras nationellt. Utredarna pekar på att asylrätten nu har fått en 
”oanad aktualitet” (SOU 1936:53: 8) och argumenterar för att den rådande synen på 
vilka av dessa flyktingar som är att betrakta som politiska flyktingar – vilken låg till 
grund för 1927 års utlänningslag – är för snäv:  

Enligt standardauktorerna på folkrättens område menas med politisk 
flykting en person, som flytt till utlandet, därför att han i sitt hemland 
sannolikt skulle bliva tilltalad eller straffad för politiskt brott. […] Det 
framstår som klart, att den inom folkrätten utbildade definitionen å 
politisk flykting ej numera är tillräckligt omfattande. […] Antalet tyska 
politiska flyktingar enligt nämnda bestämning lärer visserligen vara stort 
i och för sig. Men i förhållande till hela mängden av flyktingar är deras 
antal ringa. Man har skäl att antaga, att av det hundratusental personer, 
som under de senaste fyra åren lämnat Tyskland, blott en mindre del 
tillhöra denna grupp (kategori I). Som politiska flyktingar enligt hävd-
vunnen terminologi lära icke de kunna anses, vilka i sitt hemland ej be-
gått något brott men som på grund av sin politiska åskådning eller andra 
politiska skäl riskera att bliva intagna i koncentrationsläger eller att drab-
bas av andra liknande åtgärder (kategori II). Än mindre kunna de, som 
lämnat hemlandet därför att de på grund av sin ras eller eljest inskränkts 
i sina försörjningsmöjligheter eller där känna vantrevnad, betraktas så-
som politiska flyktingar (kategori III). Man rör sig alltså här med helt 
nya flyktingsbegrepp (SOU 1936:53: 55–56).  
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Utredarna skriver fram två faktum kring den rådande situationen med hjälp av hög 
sanningsmodalitet (Fairclough 2003) som begränsar hur situationen ska förstås: Dels 
att definitionen som är utformad inom folkrätten (ett kunskapsområde som berör 
internationella asylrättsregler på en mellanstatlig nivå) ”ej numera är tillräckligt 
omfattande”. Dels att antalet personer som definitionen innefattar ”är … ringa” i 
relation till ”hela mängden flyktingar”. I och med att dessa påståenden skrivs fram 
som sanningar skapas en bild av att verkligheten innefattar ett samband mellan vilka 
som ska betraktas som politiska flyktingar och det totala antalet flyktingar vid en viss 
tid. Utifrån denna bild bör alltså definitionen som lagstiftningen utgår från vara 
proportionerlig i förhållande till mängden flyktingar, varför det framstår som proble-
matiskt att utgå från folkrättens befintliga definition i hanteringen av det så kallade 
flyktingsproblemet. Här framträder således ett problem som staten måste hantera, 
med en diskrepans mellan den rådande synen på vem som är att betrakta som 
politisk flykting och antalet personer på flykt. Att se problemet på detta vis innebär 
att rikta blicken mot hur den definition som ligger till grund för lagstiftning förhåller 
sig till en implicit norm om att staten ska kunna skydda en proportionerlig andel av 
människorna på flykt. Staten tillskrivs härigenom ett ansvar för att utforma ett 
rättsligt ramverk som möjliggör ett utvidgat skydd, om än fortfarande avgränsat till 
en ”tillräckligt” stor andel flyktingar.  

Bilden av flyktingsituationen som innefattandes en rättslig diskrepans förstärks 
också genom att utredarna lyfter fram förekomsten av ”helt nya flyktingsbegrepp” 
som folkrättens definition inte täcker in. Begreppen synliggörs genom två kategori-
seringar: Dels personer som flyr på grund av politiska orsaker (kategori II) – så som 
förföljelse på grund av politisk åskådning – dels de som flyr på grund av ”sin ras 
eller eljest inskränkts i sina försörjningsmöjligheter eller där känna vantrevnad” 
(kategori III). Kategoriseringar reducerar komplexitet och avbildar verkligheten på 
ett mer tekniskt och hanterbart vis (Hacking 2004). I utdraget kopplas folkrättens 
snäva definition av politisk flykting till förekomsten av två ”helt nya” kategorier av 
flyktingar som behöver beaktas. En konsekvens av kategoriseringen är att det skapas 
ett utrymme för ifrågasättande av den gällande rätten att stanna för människor på 
flykt. På så vis framstår det som nödvändigt att se över hur begreppet politisk flyk-
ting ska förstås och förhållas till dessa nya kategorier av flyktingar.  

En ytterligare konsekvens av uppställningen av de tre kategorierna i utdraget är 
att utredarna upprättar distinktioner mellan flyktingar, där vissa tillskrivs politiska 
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skäl för sin flykt medan andra antas ha lämnat landet på grund av skäl kopplade till 
”ras”, begränsade försörjningsmöjligheter eller vantrevnad. Kategoriseringarnas 
tekniska karaktär gör att dessa distinktioner framstår som objektiva beskrivningar av 
verkligheten, men i förarbetena är det oklart vart dessa nya flyktingbegrepp egent-
ligen kommer ifrån, samtidigt som de döljer de värderingar som kategorierna 
förutsätter. I förarbetena går det att uttolka att kategori II i första hand avser de 
15 000 ”[i]cke-judarna […] till största delen personer av kommunistisk, socialistisk 
eller eljest radikal åskådning” (SOU: 1936:53: 53) som hade flytt från Nazityskland. 
Kategori III avser i stället de cirka 100 000 judiska personer som hade flytt till följd 
av vad som i första hand framställs som ”inskränkta förvärvsmöjligheter inom lan-
det” (ibid.: 8). Kategoriseringarna som görs i utdraget bygger därmed på och repro-
ducerar en värdering av icke-judiska personers flyktskäl som politiska, medan judiska 
personers flyktskäl görs apolitiska och i första hand framställs som ekonomiskt 
motiverade. På så vis begränsar kategoriseringarna hur problematiken med den rätts-
liga diskrepansen kring begreppet politisk flykting ska förstås, i och med att det 
skrivs fram som självklart att de judiska personer har lämnat Nazityskland av skäl 
som inte ska betraktas som politiska. En bild skapas av att diskrepansen som före-
kommer är ett tydligare problem i förhållande till den mindre gruppen av icke-
judiska flyktingar, än vad det är i relation till judiska flyktingar.  

Sammantaget illustrerar utredarnas problemformuleringar ovan att flykting-
situationen formuleras som en fråga om vilka kategorier av flyktingar som ska 
betraktas som politiska flyktingar inför 1937 års lag, och därmed få rätt att söka asyl 
i landet. Som tidigare nämnt var det endast flyktingar med politiska orsaker (kategori 
II) som innefattades i den lösning som genomdrevs i och med lagen. Avgränsningen 
motiveras i mitt material enbart med att ”[m]ånga skäl tala för att under nu rådande 
förhållanden giva en särställning även åt de flyktingar, som tillhöra kategori II” (SOU 
1936:53: 57). Problemet som statsmakterna förväntas lösa i och med kommande lag 
snävas på så vis åt till att gälla bristfälliga möjligheter att söka skydd för personer på 
flykt från Nazityskland av politiska skäl. Denna syn på vem som är att betrakta som 
politisk flykting skapar således möjligheter till skydd för en något vidare – men 
samtidigt tydligt avgränsad – grupp av flyktingar än vad som gällt tidigare. Det inne-
bär samtidigt att statens ansvar avgränsas i relation till människor på flykt, där det 
lämnas oproblematiserat att flyktingar med skäl som uppfattas som apolitiska – då i 
huvudsak judiska personer – ställs utanför statens flyktingpolitiska ansvar.  
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En angränsande problembeskrivning som lyfts fram i relation till det beskrivna 
flyktingsproblemet är en bristande enhetlighet i myndigheternas tillämpning av 
utlänningslagen. Handläggningen av utlänningsärenden skedde i en fragmenterad 
ordning under åren som föregick 1936 års SOU. Beskickningar och konsulat i andra 
länder beslutade om visering, under utrikesdepartementets tillsyn. Socialstyrelsen 
beslutade i uppehålls- och arbetstillståndsärenden, regionala länsstyrelser beslutade 
om eventuella utvisningar och lokala polismyndigheter handlade avvisningar i sam-
band med inresa, för exempelvis när det gällde flyktingar. Utredarna kopplar 
problemet med myndigheternas bristande enhetlighet till vissa särskilda omständlig-
heter som präglade så kallade flyktingsfrågor:  

Under de senare åren har vidare flyktingsproblemet skapat en viss 
osäkerhet hos myndigheterna rörande lagens tillämpning. De huma-
nitära synpunkter, som här spela roll, och ovissheten om asylrättens 
innebörd har föranlett en bristande enhetlighet i fråga om behandlingen 
av flyktingsfrågor (SOU 1936:53: 14). 

Utdraget är ett exempel av flera på hur det i de studerade förarbetena skapas en bild 
av att det så kallade flyktingsproblemet har bidragit till ”viss osäkerhet” kring lagens 
tillämpning och ett problem med ”bristande enhetlighet”. Detta problem framställs 
som en följd av (”har föranlett”) att ”humanitära synpunkter” tillsammans med 
”ovissheten om asylrättens innebörd” lett till en bristande enhetlighet i behandlingen 
av flyktingsfrågor. Att humanitära synpunkter spelar roll ”här” implicerar att dessa 
synpunkter inte nödvändigtvis har samma betydelse i andra utlänningsärenden. 
Flyktingsfrågorna antas således ställa särskilda krav på myndigheterna på att anlägga 
ett medmänskligt perspektiv i handläggningen, något som framstår som en orsak till 
osäkerhet och bristande enhetlighet. Vad ovissheten om asylrätten exakt innefattar 
framgår dock inte i utdraget, eller i materialet i övrigt. Det känns dock rimligt att 
anta att den snäva definitionen av politisk flykting har bidragit till osäkerheten, efter-
som denna definition inte har varit tillämpbar i relation till samtliga flyktingar som 
de facto fanns i Europa. Bristfällig kunskap om asylrätten och behovet av att visa 
humanitär hänsyn antas ha lett till brister i myndigheternas förmåga att tillämpa lagen 
på ett enhetligt vis i samband med att flyktingar har försökt röra sig in i landet, till 
följd av de förändrade omvärldsförhållandena. Statsmakternas ansvar i relation män-
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niskor på flykt görs på så vis till en byråkratisk fråga, som handlar om att säkerställa 
att myndigheterna kan tillämpa lagen på ett säkert och enhetligt vis. 

Den bristande enhetligheten som beskrivs i förarbetena, inte sällan kopplad till 
begrepp som osäkerhet och ovisshet, står i motsats till byråkratiska ideal så som 
expertis, rationalitet, rättssäkerhet och likabehandling, vilket ligger i en idé om vad 
myndigheter förväntas leva upp till för att betraktas som legitima i en liberal stat 
(Espersson 2010; Weber 2002). Som Nikolas Rose (1996) pekar på utgår en politisk 
rationalitet om välfärd från idéer om expertis och byråkrati, där myndigheters au-
ktoritet grundar sig i att de har expertkunskap om de frågor de behandlar för att 
kunna möta de byråkratiska värden som eftersträvas. Myndigheternas expertis fram-
står dock som bristfällig i utdraget, och i linje med ovan nämnda rationalitet synlig-
görs därmed en form av byråkratisk problematik, där kunskapsbrist och bristande 
enhetligheten har lett till en godtycklig praktik som kan sägas såra den byråkratiska 
legitimiteten. Situationen med det stora antalet personer på flykt från Nazityskland 
synliggör utifrån detta perspektiv brister i myndigheternas förmåga att möta byrå-
kratiska ideal, så som rättssäkerhet och likabehandling. I fokus hamnar därmed också 
de statliga myndigheternas legitimitet och att hitta en lösning som gör det möjligt 
för myndigheterna att möta byråkratiska ideal på ett mer effektivt sätt än tidigare.  

Innebörden av det som benämns som bristande enhetlighet i behandlingen av 
flyktingsfrågorna tydliggörs inte närmare i förarbetena till 1937 års lag. I en motion 
inför både SOU:en och lagen ges dock en längre utläggning kring denna brist. Social-
demokratiska politiker argumenterar för att den dåvarande lagstiftningen inte gav 
lokala myndigheter någon vägledning för hur flyktingar skulle behandlas. 61  De 
menar att personer därför behandlades olika över landet och ibland ”visas stor 
humanitet och förståelse för de olyckliga emigranterna, stundom åter trakasseras, 
jagas eller berövas de sin frihet såsom om de över huvud taget saknade varje män-
niskovärde” (MFK 1936:284: 1). Denna beskrivning av de lokala myndigheternas 
godtyckliga praktik har en betydligt mer känslomässig karaktär än de beskrivningar 
som ges av de statliga utredarna i förarbetena till 1937 års utlänningslag. Motionen 
föregick och nämns i 1936 års utredning, men då enbart i termer av att det under 
samma år hade väckts förslag om att införa särbestämmelser för politiska flyktingar 

 
61 Motionen lämnades av de socialdemokratiska politikerna Georg Branting, Fredrik Ström 
och Ruth Gustafsson. De argumenterade för att den befintliga asylrätten inte var tillräckligt 
omfattande i relation till hur situationen hade utvecklats i Tyskland (Lindberg 1973). 
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i riksdagen. I policyprocessen sker således en förskjutning i bilden av den verklighet 
som målas upp, där myndigheternas godtyckliga praktik inordnas i ett byråkratiskt 
språkbruk. Denna förskjutning innebär att frågan om humanitet, ansvar och männi-
skovärde formuleras som en i huvudsak teknisk angelägenhet. På så vis avgränsas 
också statsmakternas ansvar i relation till myndigheternas behandling av flyk-
tingsfrågorna, från de känslomässigt präglade synpunkterna om människovärde till 
en mer praktisk fråga om myndigheternas förmåga att hantera flyktingärendena 
enhetligt.  

Den lösning som statsmakterna slutligen antog i relation till flyktingsituationen 
innebar alltså att personer som påstod att de hade flytt sitt hemland av politiska 
orsaker tillskrevs en särställning i lagen. Begreppet politiska orsaker skulle genom 
dess öppna utformning ”inrymma hänsynstagande till de personliga förutsättning-
arna samt medgiva en anpassning till skiftande förhållanden och tidslägen” (Prop. 
1937:269: 46). Begreppet skulle på så vis återspegla en vidare och anpassningsbar 
definition av politisk flykting. Särställningen innebar även att dessa ärenden alltid 
skulle avgöras av Socialstyrelsen – efter eventuella yttranden från utlänningsnämn-
den – som skulle definiera vad som utgjorde politiska orsaker och justera gränserna 
för begreppet löpande, tillsammans med regeringen i sista hand. På så vis ”vinner 
man garanti för att en enhetlig uppfattning av flyktingsbegreppet kommer att göra 
sig gällande” (SOU 1936:53: 58) enligt utredarna. Centralisering förväntades därmed 
stärka det byråkratiska värdet om likabehandling, med hjälp av en vidare och juster-
bar definition av politisk flykting. Jag menar att lösningen i 1937 års lag svarar mot 
en problemrepresentation som i stort handlar om utlänningslagens snäva utformning och 
de lokala myndigheternas bristande enhetlighet i relation till människor på flykt. Denna 
representation, vilken jag förkortar till problemet med bristande enhetlighet, innebär att 
flyktingsituationen görs till ett problem med utformningen av den svenska lagstift-
ningen och byråkratiska hanteringen av flyktingar. Problemet framstår som löst så 
länge som rätten att stanna för dessa personer kan regleras på ett vidare, mer flexibelt 
och enhetligt vis. En följd är därmed att juridiska och byråkratiska värden – så som 
att uppnå likabehandling – ställs i förgrunden gällande de hundratusentals tyska 
flyktingarna, medan människovärde och människors rätt till skydd inte får samma 
plats.   
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5.2. ANTAGANDEN PROBLEMREPRESENTATIONEN VILAR PÅ 

Utifrån problemet med bristande enhetlighet kommer jag i ett nästa led att under-
söka antaganden som underbygger detta sätt att förstå problemet, vilka gör att 
lösningen med en vidare och mer flexibel definition av politisk flykting framstår som 
logisk (jfr. Bacchi 2009). De antaganden som undersöks här tar form kring be-
greppen ömtålighet, statens frihet och politiskt flyktingskap. Dessa begrepp handlar om 
uppfattade behov för statsmakterna att beakta i relation till flyktingsituationen, vilket 
övergripande ideal som kommande lösning ska utgå från, och potentiella nackdelar 
med att införa en särställning för politiska flyktingar i kommande lag.  

5.2.1. BEHOV I EN ÖMTÅLIG SITUATION: HUMANITÄRT ELLER NATIONELLT FOKUS 

I förarbetena till 1937 års utlänningslag förekommer ett antagande om att det så 
kallade flyktingsproblemet karaktäriseras av en särskild ömtålighet, något som 
påverkar hur problemet med bristande enhetlighet ska förstås. Ömtåligheten består 
av att situationen med personerna på flykt från Nazityskland antas präglas av en 
spänning mellan att både visa humanitär hänsyn och att skydda nationella intressen. 
Situationens ömtålighet lyfts fram explicit vid ett fåtal tillfällen i förarbetena, men 
går återkommande att skymta som ett implicit antagande i texterna. Justitieministern 
Karl Gustaf Westman skriver dock uttryckligen om denna ömtålighet i ett resone-
mang om utmaningarna med det så kallade flyktingsproblemet: 

Flyktingsproblemet är av synnerligen ömtålig beskaffenhet. Det bekla-
gansvärda läge, vari en flykting ofta befinner sig, föranleder att man å 
hans fall måste anlägga delvis andra synpunkter än när det gäller övriga 
utlänningar. Men å andra sidan innebär den omständigheten att flykting-
arnas antal för närvarande är stort i Europa, att flyktingsproblemet icke 
kan bedömas uteslutande ur humanitära synpunkter (Prop. 1937:269: 
45). 

Justitieministerns ordval, om flyktingsproblemets synnerliga ömtålighet, indikerar 
att det krävs en finkänslighet för att hantera frågan, med olika sidor att ta i beaktande. 
Det framställs å ena sidan som att det finns en skyldighet att vara generös kring 
rätten att stanna för personer på flykt utifrån ett humanitärt perspektiv och ta hänsyn 
till flyktingarnas ”beklagansvärda läge”. Å andra sidan framstår det också som 
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nödvändigt att visa viss återhållsamhet i relation till dessa personer utifrån nationella 
intressen, till följd av det stora antalet flyktingar i Europa. Användningen av 
begreppet ömtålighet synliggör således en moralisk spänning kring flyktingsitua-
tionen, där både flyktingar och staten framstår som ömtåliga och ha behov som 
behöver beaktas i en kommande lösning. Antagandet om flyktingsproblemets ömtå-
lighet skapar därmed förutsättningar för hur problemet med bristande enhetlighet 
kan förstås, där det framstår som nödvändigt att utforma en lösning som tar hänsyn 
till både ett nationellt och ett humanitärt perspektiv för att uppfattas som legitim. 

Föreställningen om flyktingsproblemets ömtålighet bygger också på en dikotomi 
mellan flyktingar och ”övriga utlänningar”. Flyktingar tillskrivs i utdraget ett 
”beklagansvärt läge” och görs till en värdig kategori med behov av humanitära hän-
synstaganden, medan människor i den sistnämnda kategorin inte kopplas till samma 
ömkansvärda läge och behov av omtanke. Att flyktingar kopplas till en humanitär 
diskurs knyter an till en föreställning om att Sverige likt andra stater har vissa globala 
skyldigheter (Agius 2002; Long 2013), exempelvis gällande att ge flyktingar skydd. I 
linje med denna diskurs – som fick betydande utrymme i den svenska politiken efter 
första världskriget – antas staten ha ett humanitärt ansvar gentemot flyktingar, något 
som inte antas gälla i relation till andra utlänningar. Den dikotoma uppdelningen 
legitimerar därmed en positiv särbehandling av flyktingar i en kommande lösning. 

Varför det så kallade flyktingsproblemet var ömtåligt – och vilka intressen som 
skulle ställa mot varandra i en blivande lösning – diskuterades även i 1936 års SOU: 

De sakkunniga finna det uppenbart, att man, när det gäller att taga 
ställning till de aktuella flyktingsfrågorna, icke kan förskansa sig bakom 
den vedertagna definitionen på begreppet politisk flykting. Enighet 
torde också råda därom, att problemet måste betraktas ur flera 
synpunkter. Otvivelaktigt måste humanitära hänsyn iakttagas, i den mån 
icke härigenom risker och olägenheter av skilda slag uppstå för det egna 
landet. Men det är även tydligt, att asylrätten, vilken utformats för 
beredande av skydd åt politiska flyktingar, icke kan utan vidare eller i sin 
fulla utsträckning tillämpas på det hundratusental personer, varav 
flyktingströmmen består. Att i ett land för en längre tid mottaga och där 
genom hjälpåtgärder eller beviljande av arbetstillstånd underhålla ett 
begränsat antal främlingar är en sak. En annan sak är att på liknande sätt 
mottaga stora skaror utlänningar, synnerhet om man genom tillträde till 
internationella överenskommelser giver utåt bindande verkan åt ett 
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sådant förfarande. En dylik politiks återverkningar ur arbetsmarknads- 
och immigrationssynpunkt förtjäna för visso att allvarligt begrundas 
(SOU 1936:53: 55–56). 

Utredarna pekar på två typer av behov som ska beaktas med hjälp av hög för-
pliktelsemodalitet; Å ena sidan en humanitär pol som handlar om att hänsyn måste 
visas och att Sverige bör ta emot och ”underhålla” personer på flykt. Å andra sidan 
en nationell pol som handlar om eventuella risker för det ”egna landet” om personer 
beviljas skydd i landet – särskilt ur ”arbetsmarknads- och immigrationssynpunkt” – 
något som ”förtjäna för visso” att ”allvarligt begrundas”. Användningen av förplik-
telsemodaliteter tillför olika starka förväntningar på vad som kan och bör göras i en 
viss situation (Fairclough 2003) och här bäddas två normer in som i viss mån står i 
konflikt med varandra, med avseende på att beakta både nationella och humanitära 
behov. Denna modalisering signalerar att det inte går att fatta vilka beslut som helst 
i relation till flyktingsituationen utan att riskera att skapa en normativt grundad 
konflikt, genom att åsidosätta behov som staten förväntas ta i beaktan. Framställ-
ningen förstärker därmed bilden av att en kommande lösning på problemet med 
bristande enhetlighet behöver innefatta en kompromiss mellan nationella och 
humanitära intressen för att framstå som legitim. Andra alternativ, så som att sträcka 
ut asylrätten till samtliga personer på flykt, blockeras samtidigt. 

I utredarnas resonemang framställs nationella behov som överordnade de huma-
nitära. Humanitär hänsyn ska endast beaktas i den mån det inte innebär ”risker” och 
”olägenheter av skilda slag” för det ”egna landet”, så som att konkurrensen på 
arbetsmarknaden ökar och att så kallade icke önskvärda personer får möjlighet att 
vistas i landet. Dessutom antas endast ett begränsat antal ”främlingar” vara möjliga 
att skydda i landet. Inom ramen för protektionistiska och nationalistiska diskurser 
framställs således skydd till de Andra – med avseende på icke-svenska medborgare – 
som avhängigt att det inte påverkar ett nationellt Vi – det vill säga svenska medborg-
are – negativt. Framställningen av flyktingsproblemet utifrån dessa diskurser innebär 
att den enda typen av kompromiss som framstår som giltig är en som prioriterar 
nationella behov framför internationell solidaritet och att tillämpa asylrätten på 
samtliga flyktingar. I valet mellan Vi och de Andra görs därmed Vi alltid prioriterat. 
Det innebär att normalisera och naturalisera nationella gränser så till den grad att 
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människors rätt till skydd undan förföljelse villkoras av exempelvis förhållanden på 
den svenska arbetsmarknaden. 

De protektionistiska och nationalistiska diskurserna, i vilka flyktingar antas 
medföra ekonomiska och immigrationspolitiska risker för det svenska samhället, 
underbygger också att asylrätten ifrågasätts med hänvisning till kvantitet. Det antas 
vara möjligt att tillämpa asylrätten på ett ”begränsat antal främlingar”, men däremot 
inte samtliga flyktingar. En sådan tillämpning skulle innebära att ta emot ”stora 
skaror utlänningar” i landet, något som också ställer krav på större resurser och 
allvarligare överväganden kring dess effekter för det svenska samhället. Kvantifi-
eringen av asylrätten medför således en oro över att ett stort antal flyktingar ska röra 
sig till Sverige, varpå det framstår som en givet att antalet flyktingar behöver beaktas 
och begränsas i kommande lösning. Självklarheten i påståendet att asylrätten ”icke 
kan utan vidare eller i sin fulla utsträckning tillämpas på det hundratusental personer, 
varav flyktingströmmen består” signalerar att det vilar på ett förgivettaget antagande 
(Bacchi 2009), om att Sverige enbart har plats för ett begränsat antal flyktingar.62 
Människor på flykt reduceras på så vis till siffror och det framstår som nödvändigt 
att ställa antalet flyktingar mot en föreställd gräns för Sveriges kapacitet. Kvanti-
fieringen innebär därmed att naturalisera begränsningar kring rätten att stanna för 
människor på flykt – och kring människovärde – utifrån en idé om att svenska re-
surser är begränsade. Dessa begränsningar återspeglar således en prioritering av att 
skydda den nationella ordningen och att skydda nationella resurser, framför att visa 
internationell solidaritet.  

I utdraget syns hur det uppfattade behovet av att visa ”humanitära hänsyn” 
(flyktingvänliga intressen) ställs emot eventuella ”återverkningar ur arbetsmarknads- 
och immigrationssynpunkt” (nationalistiska och protektionistiska intressen), något 
som också sker återkommande i förarbetena till 1937 års lag. I tidigare forskning har 
det beskrivits som att 1937 års reglering av asylrätten gav uttryck för en kompromiss 
mellan Socialdemokratiska och flyktingvänliga intressen, respektive nationalistiska, 
protektionistiska och rasbiologiska intressen på den politiska högerkanten, vilka ex-
empelvis företräddes av Bondeförbundet (Kvist Geverts 2008; Lindberg 1973). I 
förarbetena till lagen avpolitiseras dock flyktingsfrågorna genom att inte kopplas till 

 
62 Detta trots det endast var cirka 1 000 tyska flyktingar som hade flytt till Sverige inför 1937 
års lag och endast cirka 1 000–2 000 ryska och finska flyktingar som hade flytt till landet efter 
första världskriget (Prop. 1937:269).  
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ovan nämnda politiska positioner, utan i stället framställs de humanitära synpunk-
terna samt arbetsmarknads- och immigrationssynpunkterna som objektiva omstän-
digheter som måste beaktas av statsmakterna i olika utsträckning. Att politiska 
intressen jämkas samman i pragmatiska kompromisser kan sägas vara typiskt för den 
svenska politiska kulturen, där en särskild funktion av statliga utredningar exempel-
vis är att förhandla mellan olika gruppers intressen (Andersson, Mellbourn & Skogö 
1983). Avpolitiseringen innebär dock att kommande lösning – med en utformning 
av rätten till skydd i landet – framstår som neutral och frånkopplad politiska 
intressen, snarare än som en kompromiss mellan dessa humanitärt respektive 
nationellt orienterade intressen. 

Sammanfattningsvis underbyggs problemet med bristande enhetlighet av anta-
gandet om det så kallade flyktingsproblemets ömtålighet. Detta antagande för med 
sig en bild av att statsmakternas utmaning är att hitta en lösning som möjliggör en 
kompromiss mellan nationella och humanitära intressen. Utmaningen för tankarna 
till vad antropologen Didier Fassin (2005) synliggör som en återkommande moralisk 
spänning inom ramen för liberala former av politiska rationaliteter, mellan att å ena 
sidan vilja visa sympatier och omsorg för utsatta grupper och att samtidigt vilja 
upprätthålla social ordning och skydda inhemska intressen. Den nationellt oriente-
rade kompromiss som förespråkas i de studerade förarbetena behandlar dock inte 
konsekvenserna av en sådan lösning närmare, så som att vissa flyktingar fortsatt 
kommer att exkluderas från rätten till skydd både i Sverige och i andra delar av 
Europa. Att dessa konsekvenser inte behandlas närmare osynliggör därmed att 
staten friskriver sig ansvaret från ett stort antal människors framtida utsatthet, 
varigenom statsmakterna kan komma att bidra till att vissa personer fortsatt jagas 
och förföljs i syfte att tillgodose inhemska politiska krafter.  

5.2.2. IDEALET OM STATENS FRIHET: ATT PRIORITERA NATIONELL VILJA 

Problemet med bristande enhetlighet underbyggs även av ett antagande om att en 
kommande lösning ska värna statens frihet att föra den immigrationspolitik som an-
ses lämplig vid varje enskilt tillfälle. I förarbetena till 1937 års lag betonas exempelvis 
att utlänningslagstiftningens främsta syfte är att skydda den inhemska befolkningen 
från utländsk konkurrens samt hindra icke-önskvärda utlänningar – vilka även 
beskrivs som ”ej önskvärda befolkningselement” (SOU 1936:53: 51) – från att bosät-
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ta sig i landet.63 Antagandet om att en kommande lösning måste värna statens frihet 
återspeglar en central prioritering för styrningen inför 1937 års utlänningslag och 
avgränsar vilka specifika lösningar som görs tillgängliga. Prioriteringen av statens 
frihet fick betydelse i diskussioner om huruvida detta problem skulle lösas på en 
internationell eller nationell politisk nivå:  

Då de sakkunniga nu gå att taga ställning till flyktingsproblemet, vilja 
de först understryka dettas internationella karaktär. Såväl ur de särskilda 
ländernas som ur flyktingarnas egen synpunkt vinner frågan på att upp-
tagas till internationell behandling. Det ena landet lärer vara mera berett 
att göra medgivanden till förmån för flyktingar, om det andra landet gör 
detsamma. För flyktingarna själva är det av stor betydelse att vara tillför-
säkrade ett visst minimum av skydd samt att ha ett internationellt forum 
att hänvända sig till för erhållande av stöd. I det under Nationernas 
förbunds ledning pågående internationella samarbetet på ifrågavarande 
område bör Sverige deltaga, i den mån dess medverkan kan vara till nytta 
och dess intressen därtill föranleda. De sakkunniga hålla likväl före att 
man från svensk sida icke bör ikläda sig förpliktelser, ägnade att in-
skränka friheten att föra den immigrationspolitik, som vid varje särskild 
tidpunkt må finnas lämplig. Sveriges hittills förda politik vittnar för 
övrigt om en långtgående villighet att tillgodose humanitära hänsyn. Det 
är emellertid givet, att en avvägning måste ske mellan å ena sidan dessa 
hänsyn, därvid särskilt böra beaktas de risker, den enskilde flyktingen 
löper vid ett återsändande till hemlandet, samt å andra sidan de olägen-
heter härvaron av viss flykting eller av ett avsevärt större antal flyktingar 
kan vålla riket (SOU 1936:53: 56–57). 

Utredarna visar på olika alternativ kring hur det så kallade flyktingsproblemet kan 
lösas: Antingen att frågan tas upp till ”internationell behandling” och att stater åtar 
sig särskilda ”förpliktelser”, eller att frågan hanteras på en nationell nivå. I utdraget 

 
63 Historikern Ulf Mörkenstam (2006) pekar på vissa huvudsakliga kategorier av utlänningar 
som utpekades som ej önskvärda folkelement under perioden 1900–1950. I dessa inne-
fattades arbetssökande som varken uppfattades som önskvärda eller nödvändiga på den 
svenska arbetsmarknaden. Även utlänningar vilka betraktades som moraliskt och kulturellt 
”mindervärdiga” – exempelvis så kallade zigenare och tattare – samt de som genom sina 
uppfattat radikala politiska åskådningar ansågs hota landets politiska stabilitet och sociala 
ordning – vilket exempelvis innefattade kommunister – utpekades som ej önskvärda element.  
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tillskrivs dessa alternativ olika normativ status. Utredarna beskriver inledningsvis 
fördelarna med en internationell lösning med hjälp av mellanhög sanningsmodalitet 
– länder ”lärer vara” benägna ”göra medgivanden till förmån för flyktingar” om 
andra länder också gör det. Att det är fördelaktigt att frågan blir löst på internationell 
nivå framstår därmed som en mycket rimligt. Utredarna argumenterar dock emot att 
staten ikläder ”sig förpliktelser” som skulle begränsa dess ”frihet”, att föra en 
önskvärd immigrationspolitik vid varje given tidpunkt, med hjälp av en för-
pliktelsemodalitet (”icke bör”). Användningen av en förpliktelsemodalitet innebär 
att den nationellt orienterade lösningen framstår som mer moraliskt önskvärd än 
den internationella. Att den nationella lösningen är att föredra förstärks också av att 
utredarna framställer det som ”givet” att den enskilde flyktingens risker måste kunna 
ställas emot eventuella nationella olägenheter. På så vis framstår det som nödvändigt 
att prioritera statens frihet i en kommande lösning, snarare än människovärde och 
att tillförsäkra människor ”ett visst minimum av skydd” på internationell nivå. 
Utdraget är ett exempel av många i det empiriska materialet på hur en sådan 
prioritering framstår som självklar. Prioriteringen av statens frihet avgränsar därmed 
bilden av vad som är problematiskt med det så kallade flyktingsproblemet, där even-
tuella hot mot statens frihet framstår som ett större problem än att flyktingar 
eventuellt saknar skydd.  

Frihet är ett centralt begrepp i utdraget, samt i relation till flyktingsproblemet i 
mitt material under denna period. Den frihet som skrivs fram gäller dock enbart 
staten, inte människor på flykt och deras frihet. Friheten kopplas samman med möj-
ligheterna att ”föra” den immigrationspolitik som anses lämplig vid varje enskilt 
tillfälle. Det är således en frihet att reglera immigrationen till landet utifrån de 
intressen som staten anser väger tyngst vid varje enskilt tillfälle, vilket knyter an till 
föreställningar om staters suveränitet. Det vill säga rätten att självständigt bestämma 
över vad som sker inom ramen för det egna territoriet, vilket innefattar att bestämma 
över vem som får vistas på det och vem som får rätt till skydd inom ramen för 
statens ansvar. Att skydda denna frihet framstår därmed som ett centralt imperativ 
för statsmakterna, även om det innebär att avsäga sig internationella åtaganden för 
människor på flykt. En kommande lösning på problemet med bristande enhetlighet 
ska följa detta imperativ om att skydda statens frihet, för att göra det möjligt med 
löpande avvägningar mellan individuella humanitära behov och risker för ”riket”.  
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Vidare görs ”förpliktelser” till frihetsbegreppets motsats, genom att representera 
inskränkningar i den frihet som eftersträvas. Även om det i utdraget beskrivs att 
internationella förpliktelser eventuellt kan få andra länder att göra medgivanden och 
säkerställa skydd för flyktingar, rekommenderar utredarna ändå att undvika denna 
typ av överenskommelser. Denna rekommendation kopplas, utöver önskan om att 
upprätthålla frihet, till ett antagande om att Sverige redan har varit benägna att 
tillgodose humanitär hänsyn, men då inom ramen för ”villighet”, snarare än som ett 
åtagande. Internationella förpliktelser framstår inte som nödvändiga för ett humani-
tärt agerande, utan det framstår som möjligt för staten att möta sådana krav även 
inom en nationellt orienterad politik som bygger på frihet och vilja. Här skapas där-
med en bild av den svenska statens moraliska karaktär (Rose & Miller 1992), där 
staten förväntas agera humanitärt i relation till flyktingar, men med grund i 
suveränitet och frihet. Utredarnas rekommendation legitimerar således att staten 
utformar en lösning som innebär att självständigt dra upp gränser kring människo-
värde inom ramen för den statliga byråkratin, samt att välja ut vilka människor som 
bedöms ha rätt till liv och trygghet i landet. 

Dikotomin mellan nationell frihet och internationella förpliktelser knyter an till 
vad tidigare forskning beskrivit som två former av utrikespolitiska diskurser: anting-
en internationella lösningar som bygger på gemensamma skyldigheter knutna till 
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet (internationalism), alternativt nationella 
lösningar som bygger på suveränitet (isolationism) (Agius 2002; Trägårdh 2002). 
Diskurserna innefattar därmed två olika ideal för styrning kring rätten att stanna för 
människor på flykt. Utredarnas förslag om att Sverige endast ska tillgodose hu-
manitär hänsyn – och medverka i ett internationellt samarbete – i den utsträckning 
det inte begränsar statens frihet kan förstås som en positionering i linje med ett 
nationellt och isolationistiskt ideal. En nationellt orienterad diskurs görs härigenom 
överordnad den internationalistiska, och nationellt självbestämmande ställs i för-
grunden. De typer av lösningar som framstår som möjliga i relation till problemet 
med bristande enhetlighet avgränsas därmed till sådana som följer principen om 
statens frihet, medan humanitär hänsyn ska vara en fråga om villighet, snarare än 
plikt. Med denna princip tillkommer en uppfattning om att människovärde är relativt 
när det gäller människor som inte är svenska medborgare, eftersom frihet innefattar 
statens rätt att välja vem som ska skyddas, men också att ändra sig. 
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5.2.3. DET POLITISKA FLYKTINGSKAPETS NACKDELAR: ATT (O)MÖJLIGGÖRA ASYL 

Ett ytterligare antagande som underbygger problemet med bristande enhetlighet 
handlar om att användningen av begreppet politisk flykting i lagen antas kunna få 
negativa konsekvenser för det svenska samhället, så som att locka flyktingar till lan-
det. I den statliga utredningen inför den nya lagen föreslog utredarna att detta be-
grepp skulle användas i regleringen av möjligheterna att avvisa personer från landet. 
Det skulle då stå att ”avvisning meddelas av polismyndighet eller i fråga om politisk 
flykting av [S]ocialstyrelsen” (SOU 1936:53: 70). I 1937 års utlänningslag exkludera-
des dock begreppet politisk flykting helt och i lagen föreskrevs i stället att Social-
styrelsen skulle pröva samtliga ärenden som gällde personer med politiska orsaker 
för sin flykt. Flyktingar med politiska orsaker tillskrivs således en särställning i lagen, 
men orsaken till att begreppet politisk flykting valdes bort motiveras inte i förarbe-
tena. Däremot förekommer ett längre yttrande i 1937 års proposition där Social-
styrelsen starkt motsätter sig att använda begreppet politisk flykting i den kommande 
lagen, vilket visar på antaganden om vad en sådan användning skulle kunna innebära: 

Av en rättslig definition på, eller ja redan av ett omnämnande i lagen av 
politiskt flyktingskap skulle sannolikt kunna härledas anspråk, som 
framstode såsom tillförbindande för vårt land. Det vore betänkligt, om 
vi därigenom öppnade ett obetingat fritt tillträde för flyktingar i fall, där 
andra länder förbehöllo sig fri prövning. Med säkerhet skulle detta i av-
sevärd mån bidraga till att dirigera flyktingsströmmarna från olika läder 
i riktning mot vårt land, ja även att stimulera till flykt från länder, där 
förhållandena voro ogunstiga. Redan nu förekommo ej sällan fall, där 
vederbörande tydligen funnit förhållandena i vårt land erbjuda fördelar 
och med hänsyn härtill sökt konstruera sådana omständigheter, som 
kunde tjäna som täckning åt flyktingskap och anspråk på asylrätt. 
Styrelsen avstyrkte, att i främlingslagen infördes positiva stadgande 
rörande politiskt flyktingskap, vilka uttryckligen föreskrevo en speciell 
behandling av politiska flyktingar (Prop. 1937:269: 39). 

I utdraget skrivs en form av dystopisk framtidsutveckling fram, som grundar sig i en 
oro över att det utifrån användningen av begreppet politisk flykting/politiskt 
flyktingskap skulle kunna ”härledas anspråk” på skydd i landet, som skulle vara ”till-
förbindande” för staten. Detta länkas till att öppna upp ”ett obetingat fritt inträde” 
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för flyktingar, vilket antas ”bidraga till att dirigera flyktingströmmarna” och ”stimu-
lera till flykt” till Sverige. Socialstyrelsens oro vilar på ett nationalistiskt antagande 
om att utformningen av ”en speciell behandling av politiska flyktingar” – vilket 
skulle skilja ut Sverige i ett internationellt migrationssammanhang – lockar flyktingar 
till landet och medför åtaganden för staten som kan innebära risker för ”vårt land”. 
Detta antagande vilar på en idé om att länder med mer förmånliga villkor för flyk-
tingar än andra länder kan bli så kallade asylmagneter. Antagandet bär släktskap med 
det som underbyggde regeringens helomvändning 2015. Den svenska regeln om att 
bevilja permanenta uppehållstillstånd som standard beskrevs då som mer generös 
än andra EU-länders, vilket ansågs locka asylsökande personer till landet. I förhåll-
ande till oron över att Sverige ska bli en asylmagnet görs lagstiftning kring flyktingar 
rätt till skydd således till en fråga om riskhantering inför 1937 års lag – i likhet med 
2015 – och förstärker det nationellt avgränsade perspektivet på rätten att stanna för 
människor på flykt.  

En ytterligare oro som framträder i utdraget gäller att omnämnandet av politiskt 
flyktingskap kan ”stimulera” personer som lever i länder med ogynnsamma förhåll-
anden – så som politisk oro, fattigdom och arbetslöshet (”förhållandena voro ogun-
stiga”) – att falskeligen söka asyl i Sverige. Denna föreställning bygger på och skapar 
en dikotomiserad förståelse av ”äkta” respektive ”falska” flyktingar, och ett an-
tagande om att människor kommer fabricera asylskäl (”konstruera omständig-
heter”) för att komma åt fördelar i Sverige. Detta trots att egentliga skyddsbehov 
saknas. Antagandet underbyggs av att Socialstyrelsen i utdraget hänvisar till att detta 
redan är fallet (det vill säga att asylrätten utnyttjas i syfte att oförtjänt ta del av 
svenska resurser). ”Falska” flyktingar görs härigenom till en särskild risk som ska 
beaktas i relation till rätten att stanna för människor på flykt och i utformningen av 
kommande utlänningslag. Denna kategori medför och rättfärdigar också en miss-
tänksamhet mot flyktingar i allmänhet, i och med att skillnaden mellan ”äkta” och 
”falska” flyktingar inte går att utläsa i några kroppsliga eller distinkta kännetecken. 
På så vis görs samtliga flyktingar till riskabla subjekt med potentiellt oärliga motiv, 
vilka framstår som nödvändiga att kontrollera.  

I utdraget synliggörs vidare hur rättigheter på migrationsområdet – så som asyl-
rätt – inte bara återspeglar en form av socialt kontrakt mellan individen och staten, 
utan också blir ett medel för att skapa gränser för inkludering och exkludering av 
olika grupper i den globala befolkningen. Hindess (2003) diskuterar detta som ett 
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uttryck för medborgarskapets externa dimension, med avseende på att dra upp grän-
ser mellan medborgare och olika kategorier av utlänningar, här när det kommer till 
rätten till skydd i Sverige. Värt att poängtera är att begreppsanvändningen i lagen 
görs till ett medel för gränsskapande, snarare än till en fråga om vilka människor 
som antas ha behov av skydd. Socialstyrelsens rekommendation om att inte använda 
politisk flykting pekar på möjligheterna att upprätthålla en mer exkluderande lagstift-
ning, där människors handlingsalternativ begränsas. Frågan Socialstyrelsen implicit 
ställer är i vilken utsträckning statsmakterna vill (o)möjliggöra rörelser av asylskäl 
och inkludering – åtminstone tillfälligt – på det svenska territoriet. Fokus flyttas där-
med från människors behov av skydd till staters intressen av att ge skydd, där 
utformningen av rättigheter görs till ett taktiskt utrymme för att utforma migrations-
kontrollen utifrån statliga intressen.  

5.3. STYRNINGSEFFEKTER SOM FÖLJER AV PROBLEMREPRESENTATIONEN  

I följande avsnitt analyserar jag hur problemrepresentationen om bristande enhetlig-
het skapar styrning, det vill säga som en särskild typ av effekt av denna represen-
tation. Detta sker genom att analysera de uppdelande praktiker och kategoriseringar 
som följer på problemrepresentationen – så som en ny rättslig särställning för 
människor på flykt av politiska orsaker – och diskutera hur dessa olika former av 
styrning påverkar rätten att stanna i landet. 

5.3.1. POLITISKA ORSAKER: FLEXIBEL OCH CENTRALISERAD STYRNING  

Lösningen på problemet med bristande enhetlighet som tar form genom 1937 års 
utlänningslag är alltså att personer som åberopar politiska orsaker för sin flykt får en 
särställning i lagen och att deras ärenden alltid ska prövas av Socialstyrelsen. En 
effekt av denna lösning är att de uppdelande praktiker där rätten att stanna ska regle-
ras i förhållande till människor på flykt blir mer flexibla, vilket i huvudsak avser 
Socialstyrelsens tillståndsprövningar gällande politiska orsaker. Dessa prövningar 
ska nu möjliggöra rätt till skydd för en vidare flyktingkategori jämfört med 1927 års 
lag – då enbart flykt på grund av risk för att straffas för politiska brott i hemlandet 
skulle betraktas som politiskt motiverad – och samtidigt omforma innebörden av 
”politiska orsaker” löpande i relation till tidsläget. Problemet med bristande enhetlig-
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het leder härigenom till en i viss mån spänningsfylld styrning, där de gränser som 
utformas i tillståndsprövningarna bygger på både en suverän och en säkerhetslogik 
(jfr. Vaughan-Williams 2009b; Villadsen 2017). Det vill säga att dels möjliggöra rörel-
ser för människor på flykt och att skydda deras livsprocesser, i linje med en säker-
hetslogik. Dels tillgodose den suveräna styrningens imperativ om att skydda territo-
riet och dess yttre gränser från oönskade rörelser, av exempelvis så kallade icke 
önskvärda utlänningar som potentiellt kan bosätta sig i landet. På så vis upprättas en 
form av elastisk styrning, där gränserna för inkludering i respektive exkludering från 
det nationella territoriet görs töjbara gällande människor på flykt. 

Den mer flexibla styrningen som skapas innebär å ena sidan en potentiellt större 
möjlighet för personer att söka skydd i Sverige, å andra sidan större vaghet kring 
exakt vad som krävs för att ens flykt ska betraktas som politisk. Den rådande rätts-
uppfattningen kring definitionen av politisk flykting i 1927 års lag avsåg en mer 
specifik grupp av flyktingar (de som sannolikt skulle bli åtalade eller straffade för 
politiska brott i hemlandet), medan regleringen om politiska orsaker får mer av en 
nationell ramlagskaraktär. Det vill säga allmänt hållna och relativa begrepp, vars 
öppna karaktär skapar utrymme för den som tillämpar lagen att avgöra hur lagen ska 
tolkas i det enskilda fallet (Hydén 2002). Denna ramlagskaraktär syftar till att göra 
det möjligt att ta hänsyn till både individuella och skiftande förhållanden i ärenden 
då flyktingar åberopar politiska orsaker, samtidigt som gränserna för politisk flyk-
tingbegreppet kan justeras löpande. En konsekvens av regleringens ramlagskaraktär 
är dock att förutsebarheten i lagen minskar och att möjligheten till en godtycklig 
lagtillämpning bibehålls – trots att en bristande enhetlighet betraktas som problema-
tiskt – i och med att begreppets gränser ska skifta över tid. Man kan därmed se hur 
godtycklighet kring människors rätt till skydd upprätthålls. Skillnaden blir att detta 
godtycke nu ska hanteras genom en central myndighet (Socialstyrelsen), tillsammans 
med regeringen och en av regeringen tillsatt nämnd – och dessas uppfattade expertis 
– i stället för av lokala myndigheter. 

Centraliseringen av ärenden där personer åberopar politiska orsaker för sin flykt 
innebär att den territoriella gränsen flyttas till Socialstyrelsens prövningstillfälle, där 
myndighetens praktik ska göra det möjligt att reglera, justera och hålla samman de 
nationella gränserna i förhållande till den politiska flyktingkategorin. De nationella 
gränserna ska nu se likadana ut oavsett vart i landet dessa flyktingar rent fysiskt reser 
in i landet och söker asyl. Centraliseringen innebär samtidigt ett skärpt maktförhål-
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lande mellan Socialstyrelsen och flyktingar, något som också stärktes av ramlags-
karaktären på bestämmelsen om politiska orsaker. I praktiken görs rätten till skydd 
avhängigt de rådande uppfattningar inom myndigheten om vad som ska räknas som 
politiska orsaker vid ett visst tidsläge (om än med stöd av regeringen och utlännings-
nämnden). Det medför således en risk för att subjektiva och/eller kollektiva värde-
ringar och normer inom den centrala myndigheten får en avgörande betydelse för 
utformningen av denna rätt, till exempel gällande hur omvärldsläget bedöms under 
en viss tid.  

Att handläggningen centraliseras gällande personer med politiska orsaker för sin 
flykt hänger också samman med en mer omfattande centralisering av migrations-
kontrollen. Sedan 1927 års utlänningslag hade Socialstyrelsen ansvar för att avgöra 
uppehålls- och arbetstillståndsärenden. Med 1937 års lag får Socialstyrelsen även 
ansvar för att samordna och överse landets gränskontroll. Centraliseringen innebär 
således att Socialstyrelsen ska upprätthålla en styrning som bygger på ett samspel 
mellan en suverän logik och en disciplinär logik (Foucault 1991a). För samtliga 
utlänningar som vistas i landet – för exempelvis utländska arbetstagare, politiska 
flyktingar eller nära anhöriga till svenska medborgare i landet – ska deras inkludering 
i respektive exkludering från territoriet löpande prövas i samband med att de ansöker 
om (förlängt) uppehållstillstånd. Dessa personers tillfälliga vistelser i landet ska 
samtidigt också övervakas och utvärderas i syfte att säkerställa att de underordnar 
sig den svenska nationella ordningen. I materialet framträder en generell tilltro till 
centralisering och Socialstyrelsens förmåga att som expertmyndighet hantera pro-
blem knutna till människors rörelser till Sverige. Centraliseringens legitimitet knyter 
an till den välfärdsrationaliteten som Rose (1999) diskuterar, där expertmyndigheter 
förväntas ha kompetens för att bedriva styrning som ska gynna det nationella 
territoriet, dess befolkning och sin förlängning samhället som en föreställd helhet. 
Att handläggningen centraliseras innebär att styrningen knyts närmare till staten och 
en form av nationell blick, där Socialstyrelsen ska reglera rätten att stanna i relation 
till nationella intressen, så som att skydda den svenska arbetskraften från utländsk 
konkurrens. Centraliseringen innebär i det här fallet att nationella gränser naturali-
seras och görs enklare att justera till uppfattade nationella behov, med möjligheter 
att löpande växla mellan mer och mindre öppna gränser i förhållande till skiftningar 
i nationella eller internationella förhållanden. 
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5.3.2. POLITISKA ELLER ANDRA ORSAKER: DEN KLUVNA FLYKTINGKATEGORIN 

Problemet med bristande enhetlighet bygger på och återskapar också en klyvning av 
kategorin flykting, baserad på om personer bedöms ha politiska eller andra orsaker 
för sin flykt, till exempel ekonomiska motiv. Klyvningen syns exempelvis i de av-
visningsregler som antas i och med 1937 års utlänningslag, vilka knyter an till de 
rådande fattigvårdsreglerna. Avvisningsreglerna innebär att om flyktingar åberopar 
flykt av politiska orsaker ska Socialstyrelsen avgöra ärendet och beviljas asyl ska 
flyktingar också kunna få hjälp av staten att ”erhålla arbete för att försörja sig” (Prop. 
1937:269: 74). Åberopar flyktingar skäl som inte bedöms vara politiska ska de i stället 
behandlas som övriga utlänningar, vilka exempelvis söker sig till Sverige för arbete. 
Dessa personer då tvingas bort från landet av polismyndigheter direkt vid gränsen 
om de inte kan garantera sin försörjning i landet. Detta i linje med fattigvårdslagen, 
enligt vilken utlänningar som söker ekonomiskt stöd kan skickas tillbaka till sina 
hemländer. Flyktingar med politiska orsaker för sin flykt tillskrivs således en 
särställning och rätt till socialpolitiska insatser – i form av hjälp med förmedling av 
arbete – i likhet med insatser som riktades mot svenska medborgare under 1930-
talet (Junestav 2004; Nord 2018). Problemrepresentationen bidrar därmed till att 
rätten att stanna utformas med en institutionaliserad skillnad mellan flyktingar med 
politiska respektive andra orsaker för sin flykt, där de med politiska orsaker ska 
behandlas mer fördelaktigt i migrationskontrollen. 

Klyvningen mellan politiska och andra orsaker får även betydelse i särställningen 
som utformas i 1937 års utlänningslag för flyktingar som åberopar politiska orsaker 
för sin flykt. Lagen innefattar ett villkor som innebär att flyktingars påståenden om 
att de har flytt av politiska orsaker inte ska beaktas ifall polismyndigheterna har skäl 
att anta ”att påståendet är oriktigt” (Prop. 1937:269: 5). Personer som uppfattas ljuga 
om sina politiskt motiverade flyktskäl ska således identifieras och avvisas på ett tidigt 
stadium, före att Socialstyrelsen prövar skyddsbehovet. I linje med en säkerhetslogik 
markeras således flyktingar ut som en kategori som innefattar en bra respektive en 
dålig form av cirkulation (Foucault 2007), där den dåliga formen – ”falska” flyktingar 
– ska sorteras bort direkt vid gränsen genom polismyndigheternas trovärdighets-
bedömningar. Problemrepresentationen med bristande enhetlighet leder således till 
att föreställningen om den ”falska” flyktingen institutionaliseras, vilket görs till ett 
subjekt som ska lokala polismyndigheter systematiskt ska leta efter i migrations-
kontrollen.  
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5.3.2.1. EXKLUDERINGEN AV JUDISKA FLYKTINGAR 

Klyvningen av kategorin flykting – mellan politiska respektive andra – får särskild 
betydelse i relation till judiska flyktingar i samband med 1937 års lag. Detta eftersom 
det i samband med lagens antagande inte framställs som en politisk orsak för flykt 
att ha ”lämnat hemlandet därför att de på grund av sin ras eller eljest inskränkts i 
sina försörjningsmöjligheter eller där känna vantrevnad” (SOU 1936:53: 56). 
Flyktskäl som alltså gäller för merparten av de judiska flyktingarna. Problemrepre-
sentationen skapar således en uteslutande effekt, genom att dessa personers rörelser 
framställs i termer av att ha lämnat landet, snarare än att ha flytt.64 Exkluderingen av 
denna kategori från att betraktas som politiska flyktingar kan förstås som en effekt 
av – och bidragande till – att deras rörelser görs apolitiska. Rörelser som sker på 
grund av ”ras” likställs med ”vantrevnad” eller att vilja skapa nya ekonomiska 
möjligheter och frikopplas från de politiska förhållanden som skapar politiskt flyk-
tingskap. Dessa rörelser framställs i stället som grundade i individuella och frivilliga 
val, utan några konkreta risker kopplade till att de stannar kvar i hemlandet. I och 
med att rörelserna görs apolitiska utesluts judiska personer från rätten att stanna av 
asylskäl (trots att de anses fly grund av ”ras”, vilket är ett politiserat förhållande). 
Problemet med bristande enhetlighet bidrar således till att frågan om ”ras” görs 
oviktig och att judiska personer exkluderas från att vara värdiga politiska subjekt. 

I förarbetena motiveras inte varför judiska personer (kategori III) ska exkluderas 
från den nya definitionen. Denna tysta exkludering kan betraktas som ett uttryck för 
det etablerade antisemitiska förhållningssättet som präglade 1930-talets Sverige, nå-
got bland annat historikern Karin Kvist Geverts pekar på i Ett främmande element i 
nationen (2008). Kvist Geverts argumenterar för att detta förhållningssätt innebar att 
antisemitiska föreställningar framställdes som något normalt – som en bas att falla 
tillbaka på – vilket legitimerade diskriminering och rasism riktad mot judiska per-
soner. Exkluderingen av judiska personer i 1937 års utlänningslag innebär utifrån 
detta perspektiv att ett antisemitiskt förhållningssätt naturaliseras och skrivs in i 
lagen. Genom till synes objektiva byråkratiska manövrar institutionaliseras således 
rasism och skillnader i människovärde kring rätten att stanna för människor på flykt.  

 
64 Definitionen fick enligt historikern Karin Kvist Geverts (2008) en fatal betydelse för ju-
diska flyktingar, vars sannolikhet att beviljas tillstånd att resa in i landet var 30% lägre än för 
andra personer som sökte inresetillstånd. 
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5.4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I det här kapitlet har jag fokuserat på hur rätten att stanna skulle förhållas till 
människor på flykt i och med 1937 års utlänningslag. En politisk konflikt som 
uppstod i förarbetena inför lagens antagande gällde statens ansvar i relation till det 
stora antalet tyska, i huvudsak judiska, flyktingarna från Nazityskland. Konfliktytan 
tog form kring kategorin politisk flykting i relation till svensk utlänningslagstiftning, 
då endast flyktingar vilka tillskrevs särskilda politiska skäl för sin flykt kunde söka 
skydd i Sverige enligt asylrätten i början av 1930-talet. Närmare bestämt var det 
begränsat till de som riskerade att straffas för politiska brott i hemlandet. En 
spänning mellan nationellt orienterade intressen av att begränsa närvaron i landet av 
så kallade icke önskvärda utlänningar – så som personer som tiggde eller agerade 
kriminellt i landet – och flyktingvänliga intressen av att ge ett större antal flyktingar 
en fristad i landet blev tydlig inför lagstiftningsarbetet. De huvudsakliga problem 
som framställdes då var dels att den rådande definitionen av politisk flykting 
uppfattades vara för snäv, då endast en mycket begränsad andel av de tyska 
flyktingarna riskerade att straffas för politiska brott. Dels antogs att lokala 
myndigheter hade behandlat flyktingar olika i samband med att de försökte att resa 
in i Sverige, knutet till avsaknaden av en användbar definition av politisk flykting. 
Problemrepresentationen, vilken jag har förkortat till problemet med bristande 
enhetlighet, motiverades således utifrån ett politiskt bedömt bekymmer med att 
hantera ett stort antal människor på flykt med hjälp av det rådande rättsliga ram-
verket, samt uppfattade brister i myndighetsutövningen. Representationen innebar 
en form av byråkratisering av flyktingsituationen, där fokus förlades på myn-
digheternas förutsättningar för att behandla flyktingar enhetligt och att säkerställa 
skydd åt politiska flyktingar. Alternativa problemrepresentationer av det då kallade 
flyktingsproblemet, så som att de judiska flyktingarna saknade skydd på en 
internationell nivå och att deras utsatthet därför skulle vara ett prioriterat problem, 
var inte aktuellt i de studerade texterna. Detta var däremot en problembeskrivning 
som förekom i Frankrike 1933 – och som då medförde att den franska staten initialt 
möjliggjorde skydd för samtliga tyska flyktingar detta år – men vars politiska 
betydelse sedan kom att minska under påföljande år (Caron 1999).  

Jag har i detta kapitel visat hur problemet med bristande enhetlighet tillskrevs 
mening i relation till nationellt respektive humanitärt orienterade diskurser om 
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statens ansvar, vilka tog form i relation till begrepp så som ömtålighet, statens frihet och 
politiskt flyktingskap. Inom ramen för humanitära och internationalistiska diskurser 
syntes idéer om att stater skulle värna humanitära intressen och asylrätten och att 
lösningar kunde ske genom internationellt samarbete (jfr. Agius 2002). Dessa dis-
kurser underordnades dock protektionistiska, isolationistiska och nationalistiska 
diskurser, i vilka statens ansvar i första hand avgränsades till att skydda det svenska 
samhället och dess befolkning (jfr. Lindberg 1973), exempelvis från utländsk kon-
kurrens på arbetsmarknaden och från så kallade icke önskvärda utlänningar. De mer 
nationellt orienterade diskursernas överordnade positioner kom till uttryck genom 
att både flyktingar och internationella åtaganden återkommande framställdes som 
potentiella risker för ”vårt land”. Risker som hotade den vid tiden dominerande 
socialdemokratiska idéen om folkhemmet, enligt vilken statens huvudsakliga ansvar 
var att skydda den nationella befolkningen och dess överlevnad (jfr. Agius 2002). 
Genom att rätten att stanna för människor på flykt formulerades som ett utrymme 
för risker i förhållande till det svenska folkhemmet framstod det inte som aktuellt 
för Sverige att förbinda sig till internationella lösningar gällande flyktingsituationen. 
Denna rätt underbyggdes i stället i huvudsak av etablerade protektionistiska och 
nationalistiska diskurser med rasbiologiska förtecken som även 1927 års utlännings-
lag hade vilat på, där statens främsta ansvar antogs vara att skydda det egna landet, 
dess resurser och befolkning. Vi kommer i åtta se hur denna typ av antagande 
återkommer som ett sätt att motivera inskränkningar kring rätten att stanna under 
1980-talen. En typ av antagande som också låg till grund för 2015 års helomvänd-
ning av den svenska flyktingpolitiken, då regeringen motiverade detta beslut med att 
antalet asylsökande personer ansågs vara större än vad det svenska mottagnings-
systemet hade kapacitet till (Regeringen 2015b). 

Flyktingar framställdes vidare som en särskild riskkategori inför 1937 års lag. 
Denna framställning grundade sig dels i en uppfattning om att de kunde hota en 
svensk arbetsmarknad, ordning och säkerhet. Dels i en diktomiserad förståelse av 
”äkta” respektive ”falska” flyktingar. Den ”äkta” flyktingen antogs fly av politiska 
orsaker, medan den ”falska” flyktingen antogs lämna landet av ekonomiska skäl eller 
vantrevnad – exempelvis till följd av ”ras” – och utnyttja asylrätten för att ta del av 
svenska resurser. Polismyndigheter skulle därför alltid vid gränsen bedöma om de 
uppgifter som åberopades om flykt av politiska orsaker var äkta, innan Social-
styrelsen prövade ärendena. Rätten till skydd i landet villkorades således utifrån en 
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oro över att ”falska” flyktingar kunde resa in i landet obemärkt och hota nationella 
intressen. En koppling mellan en reducerad asylrätt och en oro över att ”falska” 
flyktingar skulle utnyttja denna rätt blir här framträdande. Denna koppling kom att 
få betydelse igen under 1980-talet (se kapitel åtta) och är även central i den samtida 
politiska diskursen om asylrätten (Bohmer & Shuman 2017; Borrelli, Lindberg & 
Wyss 2022). På 1930-talet framställdes asylrätten således som en resurs som staten 
måste skydda, för att undvika att bedrägliga människor fick möjlighet att utnyttja det 
svenska samhällets resurser och vad som framhölls som statens humanitära vilja. En 
sådan framställning legitimerade ett nationellt orienterat sätt att tänka i relation till 
det så kallade flyktingsproblemet, där det framstod som givet med inskränkningar 
av rätten att stanna av asylskäl, i syfte att skydda nationella intressen.  

Centrala effekter som producerades genom problemet med den bristande enhet-
ligheten kan karaktäriseras i termer av en flexibel, centraliserad och extern form av 
styrning kring rätten att stanna för människor på flykt, som skulle utgå från Social-
styrelsen. Styrningen knöt an till en välfärdsrationalitet (Rose & Miller 1992), där 
denna expertmyndighet tillskrevs förmåga att reglera de nationella gränserna på ett 
enhetligt vis och hantera den ömtåliga flyktingsituationen utifrån det svenska sam-
hällets bästa. Trots att ett argument för denna centralisering var att skapa en mindre 
godtycklig uppfattning av flyktingsbegreppet än vid en lokal myndighetsutövning, 
återskapade centraliseringen paradoxalt nog ett betydande utrymme för godtyck-
lighet. Detta eftersom flyktingsbegreppet skulle justeras löpande inom ramen för 
den centraliserade styrningen. Lösningen på problemet med bristande enhetlighet 
innebar därmed i första hand en omstrukturering av godtycklighet, som härigenom 
skulle praktiseras inom en myndighet lydande direkt under regeringen, med stöd av 
en statlig nämnd. Centraliseringen förstärkte således maktrelationen mellan staten 
och flyktingar, vars rätt till skydd och inkludering i det svenska territoriet under-
ordnades statliga uttolkningar av sådant som omvärldsförhållanden och nationella 
behov. Denna maktrelation har spår framåt i tiden till en samtida migrationskontroll 
och tillhörande praktik kring asylrätten, där den statliga myndigheten Migrations-
verket i början av 2020-talet har betydande inflytande över insamling, sammanställ-
ning och uttolkning av så kallad landinformation. Det vill säga information om 
förhållandena i de länder som asylsökande personer uppger att de har flytt från, 
vilken används för att avgöra om asylsökande har giltiga asylskäl (se även Joormann 
2019; Lundberg & Lind 2017; Wikström 2014). Genom 1937 års centralisering fick 
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Socialstyrelsen – i likhet med Migrationsverket i början av 2020-talet – ett betydande 
inflytande över utformningen av rätten att stanna för människor på flykt. 

1937 års lag innebar en utvidgning av rätten att stanna för personer på flykt 
jämfört med 1927 års förlängda lag. Denna utvidgning byggde dock på en klyvning 
av kategorin flykting, mellan de med politiska respektive ekonomiska orsaker för 
sina rörelser, där de förstnämnda skulle premieras. Denna klyvning innebar att synen 
på vad som skulle räknas som politiska orsaker blev ett centralt utrymme för byrå-
kratiska gränsdragningar och exkludering inom staten. Särskilt tydlig blev betydelsen 
av detta utrymme utifrån möjligheterna att definiera rörelser som apolitiska, så som 
i fallet med judiska flyktingar vars flyktskäl – kopplade till ras, ”vantrevnad” och 
begränsade försörjningsmöjligheter – frikopplades från nazistregimens politiska för-
tryck. Möjligheten att tillskriva vissa grupper särskilda intentioner blev således ett 
privilegium inom staten, som i dessa fall användes för att skapa subjekt som var 
möjliga att exkludera. Det innebar att statens ansvar kring den vid tiden största 
gruppen människor på flykt rationaliserades bort i en sådan utsträckning att deras 
behov av skydd inte ens behövdes tas upp för bedömning. 
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6. INFÖRANDE AV BOSÄTTNINGSTILLSTÅND

1954 ÅRS UTLÄNNINGSLAG

I det här kapitlet gör jag ett nedslag på 1950-talet och inriktar mig på de politiska 
diskussioner som föregick förändringar av rätten att stanna genom 1954 års utlän-
ningslag (SFS 1954:193). Mot slutet av andra världskriget hade Sverige gett cirka 
200 000 flyktingar – i huvudsak från nordiska och baltiska länder – skydd i landet, 
efter en stegvis utvidgning av vad som inom staten betraktades som då godtagbara 
politiska orsaker för flykt mellan 1941–1943.65 Dessa orsaker var grunden för att få 
söka asyl i Sverige. Under efterkrigstiden skedde en ökad betoning på mänskliga 
rättigheter. En socialdemokratisk politisk dominans och utbyggd välfärd innebar att 
utlänningar gjordes formellt jämställda med svenska medborgare när det gällde ex-
empelvis löner, anställningsvillkor och socialförsäkringsskydd (Johansson 2008). 
Sverige beviljade även fortsatt skydd till politiska flyktingar som flydde till landet och 
tog även emot kvoter av arbetsoförmögna flyktingar, vilka erhöll socialt och eko-
nomiskt stöd i landet via Socialstyrelsen (Byström 2012; Montesino 2008). Efter-
krigstiden präglades vidare av ekonomisk tillväxt och arbetskraftsbehov till följd av 
svensk industris omfattande expansion. Utländsk arbetskraft blev ett viktigt inslag 
för att tillgodose detta behov. Redan under krigets slutskede hade till exempel bal-
tiska flyktingar nyttjats som arbetskraft inom områden där det var svårt att rekrytera 
svensk arbetskraft, exempelvis inom skogsbruket (Olsson 2008). Staten genomförde 

65 Politiska orsaker utvidgades omkring 1943, från att gälla rörelser som grundade sig i risker 
för straff i hemlandet på grund av politiska brott eller politisk åskådning – vilket gällde sedan 
1937 års utlänningslag antogs – till att samtliga rörelser till Sverige som skedde av asylskäl 
kom att betraktas som politiskt motiverade (Hansson 2018). 
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åtgärder i syfte att locka utländsk arbetskraft till Sverige under åren som följde på 
krigets slut. Åtgärderna innefattade till exempel bilaterala arbetskraftsavtal med 
Italien och Ungern, slopade tillståndskrav för nordiska medborgare och lättnader i 
krav på visering och arbetstillstånd före inresa för de flesta nationaliteter, där dessa 
lättnader innebar att utomnordiska medborgare i princip fritt kunde resa in i Sverige 
och söka arbete på plats i landet (Johansson 2008). Efter 1945 hade en stor andel av 
de politiska flyktingarna återvänt till sina hemländer, men under åren 1946–1951 
ökade antalet utlänningar (framför allt nordiska medborgare) i landet.66 Inför 1954 
års lag bedömdes att vissa av dessa personer var turister, medan andra bedömdes 
vistas och arbeta i landet mera långsiktigt, men ändå utan avsikt att stanna på sikt 
(SOU 1951:42). En tredje kategori var utlänningar som bedömdes som skötsamma 
och vistades mer varaktigt och dessutom avsåg att bosätta sig här. Till denna kategori 
räknades viss utländsk arbetskraft och politiska flyktingar. I detta kapitel riktar jag 
särskilt fokus mot hur rätten att stanna skulle förhållas till denna tredje kategori av 
utlänningar, kring vilken det uppstod en ny konfliktyta inför 1954 års lag. 

De politiska diskussionerna inför 1954 års lag utgick i likhet med på 1930-talet 
från antaganden om att utlänningslagen skulle värna svenska arbetare från utländsk 
konkurrens och skydda landet från icke-önskvärda utlänningar som ansågs hota 
allmän ordning och säkerhet (Borevi 2002). Utlänningar som önskade att vistas i 
landet mer än tre månader underställdes därför krav på uppehållstillstånd. Dessa 
tillstånd var alltid tidsbegränsade och Statens utlänningskommission, SUK (som 
1944 ersatte Socialstyrelsen som central utlänningsmyndighet), kunde på detta vis 
omvärdera rätten att stanna löpande. I samband med 1954 års lag blev även mål-
sättningar om att främja utlänningars rörelsefrihet och rätt till skydd mer framträ-
dande inom staten, exempelvis gällande politiska flyktingar. Inför lagen uppstod 
dock politiska diskussioner som gällde varaktigt bosatta och skötsamma utlänningar 
i landet. Diskussionerna kretsade kring förslag om att införa en ny form av uppe-
hållstillstånd som inte var tidsbegränsat – ett så kallat bosättningstillstånd – där 
argument för att införa ett sådant tillstånd var att skydda dessa utlänningar från 
godtycklig myndighetsutövning. Ett sådant tillstånd skulle samtidigt begränsa myn-
digheternas möjligheter att reglera antalet utlänningar i landet, i och med att rätten 
att stanna inte längre blev föremål för löpande omvärderingar för utlänningar med 

 
66 Under dessa år ökade antalet utlänningar från ca 116 000 till 243 000 (SOU 1951:42). 
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bosättningstillstånd. De politiska oenigheterna stod mellan att å ena sidan skydda 
nationell ekonomi, ordning och säkerhet, och att stärka varaktigt bosatta och sköt-
samma utlänningars rättssäkerhet å andra sidan. Centrala frågor som behandlades 
inför denna lag gällde således hur karaktären på utlänningslagens tillståndssystem 
skulle se ut framgent, och hur statens ansvar skulle förstås i relation till olika grupper 
av utlänningar i landet. 

Flertalet remissinstanser gav stöd till införandet av ett bosättningstillstånd för att 
stärka vissa utlänningars rättssäkerhet, men använde samtidigt nationellt orienterade 
argument för att förespråka strikta villkor för tillståndet. Landsorganisationen i 
Sverige (LO) menade exempelvis att det fortsatt var nödvändigt att i normalfallen 
villkora utlänningars rätt att stanna och arbeta i landet. De förespråkade därför att 
tillståndet endast skulle kunna beviljas personer som hade vistats i landet en längre 
tid och var fast knutna till den svenska arbetsmarknaden (Prop. 1954:41). Läns-
styrelsen i Södermanlands län hävdade på liknande vis att tillståndet endast skulle 
beviljas utlänningar som hade kunnat beviljas svenskt medborgarskap (vilket krävde 
minst fem års vistelsetid, hederlig vandel och möjlighet att försörja sig själv och sin 
familj) men där det likväl fanns särskilda skäl för att vänta. De politiska diskussioner-
na kring bosättningstillståndet tog inför 1954 års lag form i relation till ambitioner 
om att både upprätthålla kontrollen över utlänningars vistelse i landet och stärka 
vissa utlänningars rättssäkerhet – och deras rätt att stanna – i landet.  

I detta kapitel undersöks och analyseras förarbeten till 1954 års utlänningslag – i 
form av 1951 års SOU Betänkande med förslag till Utlänningslag m.m. (SOU 1951:42) och 
1954 års proposition med förslag till utlänningslag (Prop. 1954:41). Fokus riktas särskilt 
mot den problemkonstruktion som föregick att bosättningstillståndet infördes i lag-
en.67 Utlänningar som beviljades tillståndet fick rätt att stanna och arbeta i landet på 
obestämd tid, konkurrera fritt på arbetsmarknaden och kunde endast tvingas bort 
från landet om synnerliga skäl förelåg, som exempelvis vid grov brottslighet. Det 
enda explicita kravet som ställdes upp i lagen för tillståndet var att utlänningar skulle 
bedömas som fast bosatta i landet – vilket knöts till att vara kyrkobokförd i landet – 
medan ytterligare direktiv och regler skulle utformas administrativt inom SUK. I 
propositionen inför lagen lämnades dock rekommendationer om att SUK:s direktiv 

 
67 Kommittén bestod av företrädare för bland annat regeringen, SUK och fackförenings-
organisationer.  
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skulle innefatta krav på att vara skötsam – i form av att följa lagen och i regel arbeta 
– och vara pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Införandet av bosättningstillståndet innebar 
således ett brott i rätten att stanna, i förhållande till att dess tidigare utformning som 
innebar att utländska medborgare alltid skulle stanna i landet under tillfälliga former. 
Genom bosättningstillståndet gavs utlänningar – så som arbetstagare och politiska 
flyktingar – för första gången möjlighet till permanent bosättning om de bedömdes 
som fast bosatta, skötsamma och pålitliga. Andra utlänningar – så som turister och 
tillfällig utländsk arbetskraft  – skulle däremot fortsatt vistas i landet under tillfälliga 
former (Borevi 2002; Frank 2005).68 Denna förändring av rätten att stanna skedde 
också i relation till att statsmakterna antog en ”generös praxis” (Prop. 1954:41: 77) 
gällande politiska flyktingars rätt att söka asyl i landet i och med 1954 års lag. Denna 
praxis innebar att politiska flyktingar fick en principiell rätt att söka skydd i landet 
enligt den svenska utlänningslagen, samtidigt som definitionen av politisk flykting 
var vidare än den definition av flykting som 1951 antogs i FN:s flyktingkonvention.69 
Rätten att stanna kom således att göras starkare för vissa kategorier av utlänningar i 
samband med 1954 års lag, medan andra kategorier av utlänningar fortsatt skulle 
leva i landet under tillfälliga och osäkra former.  

6.1. VAD ÄR PROBLEMEN MED TILLSTÅNDSSYSTEMET?  

I detta avsnitt fokuserar jag på de problem som formulerades i förarbetena till 1954 
års lag och ledde till att bosättningstillståndet framstod som dess logiska lösning. I 
1951 års SOU sammanfattar utredningskommittén för- och nackdelar med det 
befintliga systemet med enbart tidsbegränsade uppehållstillstånd. De nackdelar som 

 
68 Borevi argumenterar för att införandet av bosättningstillståndet antyder att Sverige valde 
bort en gästarbetarmodell och i stället valde en modell som möjliggjorde fast bosättning. 
Andra forskare argumenterar dock för att svensk politik snarare bör förstås som en kombi-
nation av gästarbetarpolitik och permanent bosättning, exempelvis till följd av den fortsatta 
användningen av villkorade och tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd (Frank 2005). 
69 FN:s definition av flykting avsåg individer som befann sig utanför det land vari de var 
medborgare, eller om personen var statslös, med anledning av välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller 
politisk åskådning (FN 1951). 1954 års utlänningslag gick bortom FN:s definition av flykting 
och gav även skydd vid risk för förföljelse på grund av politiska förhållanden i hemlandet – 
så som politiska konflikter – och riskerade att straffas för politiska brott, så som krigsvägran. 
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kommittén för fram är illustrativa för de problem som föranleder införandet av 
bosättningstillståndet, samtidigt som de framhållna fördelarna avgränsar synen på 
hur detta problem ska förstås:  

En väsentlig fördel […] är, att utlänningsstockens storlek i landet genom 
tillståndens tidsbegränsning kan mjukt anpassas efter vad landets för-
hållanden vid skilda tidpunkter kräva. Vid tillståndsprövningen kunna 
olika synpunkter beaktas; hänsyn kan tagas icke blott till utlänningens 
individuella egenskaper utan även till omständigheter av mera generell 
art (arbets- och bostadsmarknaden, eventuellt politiska eller andra lik-
artade synpunkter). Dessa synpunkter kan man på ett smidigt sätt låta 
inverka såväl på frågan om tillstånd skall beviljas eller icke som ock på 
tillståndstiden längd. Å andra sidan kan kritik också riktas mot den nu-
varande ordningen. Det kan sålunda anföras, att systemet med de […] 
upprepade, ständigt återkommande tillståndsprövningarna, som avse 
även de mest skötsamma utlänningarna, är onödigt arbetskrävande och 
tyngande både för myndigheter och utlänningar utan att dock bereda de 
senare den rättssäkerhet, som särskilt vid längre tids vistelse i landet är 
önskvärd. Väl är det sant, att utlänningen under löpande tillståndsperiod 
har säkerhet för att icke bliva avlägsnad på annat sätt än genom utvis-
ning, men vid tillståndsperiodens utgång har han ingen garanti för att få 
stanna och han kan av myndigheterna vägras fortsatt uppehållstillstånd 
utan att något skäl därtill behöver angivas. Anledningen till att icke 
längre tillståndstider användas är, att ett meddelat tillstånd som regel 
icke kan brytas upp på annat sätt än genom utvisning och att utvisnings-
grunderna, som endast avse grovt asociala fall, icke täcka alla de tillfällen, 
då en utlänning borde kunna avlägsnas ur landet (SOU 1951:42: 58). 

I utredarnas sammanfattning skriver de med hjälp av höga sanningsmodaliteter 
(”är”) fram att nyttan med det befintliga tillståndssystemet är att kunna reglera 
närvaron av utlänningar i landet i relation till både ekonomi (läget på ”arbets- och 
bostadsmarknaden”) och moral (”grovt asociala fall”). Användningen av höga san-
ningsmodaliteter har en kunskapsmässig effekt genom att peka ut särskilda omstän-
digheter som odiskutabla ”sanningar” (Winther Jørgensen & Philips 2000), vilket 
här snävar in hur tillståndssystemet ska förstås. Utdraget är ett av många exempel på 
hur det i förarbetena inför 1954 års utlänningslag framstår som självklart att ut-
länningars rätt att stanna ska underordnas såväl nationella ekonomiska förhållanden 



VEM FÅR STANNA?  

 140 

som moraliska normer. En odiskutabel nytta som skrivs fram är således att det 
befintliga systemet möjliggör en byråkratisk flexibilitet, där rätten att stanna kan 
anpassas på ett ”smidigt sätt” till dessa omständigheter. Att denna nytta presenteras 
som odiskutabel gör att det framstår som givet att tillståndssystemet även fortsätt-
ningsvis behöver kunna möjliggöra en sådan flexibel migrationskontroll framgent, i 
likhet med hur migrationskontrollen motiverades på 1930-talet (se kapitel fem). 
Byråkratisk flexibilitet framstår som oproblematisk och som ett fortsatt nödvändigt 
inslag i utformningen av rätten att stanna och migrationskontrollen. 

De problem som formuleras av utredarna utgår från en kritik av det befintliga 
tillståndssystemet, vilket beskrivs som alltför krävande för både myndigheter och 
skötsamma utlänningar. Rättssäkerhetsbegreppet är centralt i resonemanget och 
knyter an till en rättsstatlig diskurs, med idéer om att lagstiftning och myndighetsut-
övning i en liberal rättsstat baseras på värden så som likabehandling och förutsebar-
het för att uppfattas som legitim (Gustafsson 1988; Westerhäll 2006). I utredarnas 
framställning antas rådande tillståndssystem leda till brister kring förutsebarhet och 
likabehandling på individnivå, i och med att personer kan nekas ytterligare uppe-
hållstillstånd vid varje tillståndsförlängning utan något närmare skäl ”behöver angi-
vas”. Det byråkratiska systemet med endast tidsbegränsade uppehållstillstånd fram-
ställs härigenom som i konflikt med rättsstatliga ideal. Med grund i denna konflikt 
formuleras en rättssäkerhetsproblematik i relation till skötsamma utlänningar som 
har vistats i landet under en längre tid. Att problemet formuleras utifrån ett rättsstat-
ligt perspektiv innebär att fokus förläggs på statsmakternas ansvar för att säkerställa 
en rättssäker myndighetsutövning – åtminstone för de mest skötsamma utlän-
ningarna – och legitimerar den kritik som riktas mot det befintliga byråkratiska sys-
temets utformning. Inom ramen för det rättsstatliga perspektivet utvidgas således 
bilden av statsmakternas ansvar i relation till en avgränsad önskvärd, värdig utlän-
ningskategori i landet. Denna kategori tillskrivs behov av rättssäkerhet, och eftersom 
rättssäkerheten skildras som bristfällig framstår det som nödvändigt att förändra det 
rådande tillståndssystemet. 

En central avgränsning av kategorin som är tänkt för bosättningstillståndet är att 
den enbart omfattar ”de mest skötsamma” utlänningarna med en ”längre tids vis-
telse i landet”. Dessa formuleringar synliggör en annan sorts utlänningssubjekt än 
vad som framställdes 1930-talet, då samtliga utlänningar betraktades som tillfälliga 
besökare. Det nya utlänningssubjektet antas däremot ha rätt till garantier för att få 
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stanna permanent, och att slippa myndigheternas omfattande kontroll. En distink-
tion av kategorin utlänning i den gällande politiska rationaliteten (Rose & Miller 
1992) framträder därmed i materialet genom att de mest skötsamma utlänningarna 
ska skiljas ut från andra utlänningar. Detta skillnadsskapande sker både i relation till 
den mer generella utlänningskategorin – vilken framstår som potentiellt ovärdig och 
oönskad – och den utvisningsbara och till synes ovärdiga kategorin av ”grovt asoci-
ala fall”, vilken exempelvis innefattar personer som blivit dömda för grova brott, 
missbruk eller prostitution.70 Distinktionen bidrar till att återskapa en bild av att det 
finns många utlänningar som är oönskade och som staten vill bli av med. Det gäller 
både de handlar på sätt som motiverar utvisning, och då skälen inte täcks in av 
utvisningsgrunderna. Här ifrågasätts således inte att vissa utlänningar – de som inte 
uppfyller kriterierna för utvisning – fortsatt ska vistas i landet med bristande rätts-
säkerhet, och kan tvingas bort från landet i samband med varje ny tillståndsför-
längning. Denna möjlighet att tvinga bort dessa personer framstår snarare som en 
nödvändighet, för att upprätthålla migrationskontrollens flexibilitet. Bilden av att 
många utlänningar är oönskade rättfärdigar därmed inskränkningar i statens ansvar 
för att skydda utlänningars rättssäkerhet, där det framstår som självklart att den mer 
generella och potentiellt ovärdiga utlänningskategorin inte omfattas av detta ansvar.  

Bosättningstillståndet infördes som svar på det rättsstatliga problem som formu-
lerades i relation till de mest skötsamma varaktigt bosatta utlänningarna och skulle 
tillgodose deras ”trygghetskänsla” (Prop. 1954:41: 39). I lagen villkorades tillståndet 
endast med krav på utlänningar att vara fast bosatta i landet, men inför lagen 
förtydligades att SUK genom administrativt utformade riktlinjer skulle säkerställa att 
tillståndet endast beviljades ”en mindre grupp av utlänningar […] som vistats här så 
lång tid att deras personliga förhållanden kan närmare prövas” (Prop. 1954:41: 67). 
Bosättningstillståndets utformning innebar att SUK fick ansvar för att utforma mer 
specifika gränserna för detta tillstånd självständigt, vilket skulle säkra att endast en 
avgränsad grupp av skötsamma utlänningar fick stärkt rättssäkerhet i landet. Det går 

 
70 Grovt asociala fall avsåg de som innefattades av utlänningslagens utvisningsgrunder. Dessa 
grunder innefattade exempelvis personer som inom de senaste fem åren ha blivit dömda för 
kriminella handlingar av sådan grad att det motiverade frihetsstraff – så som fängelse – samt 
handlingar vilka kategoriserades som asociala, så som att sälja sex, alkoholmissbruk eller 
andra handlingar som kunde bedömas som fara för landets allmänna ordning och säkerhet 
(Prop. 1954:41: 8). 
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sammanfattningsvis att beskriva den huvudsakliga problemrepresentationen som 
bosättningstillståndet svarar på är en förmodad brist på rättssäkerhet för vissa skötsamma 
utlänningar som har vistats i landet under en längre tid. I förhållande till denna synes värdiga 
kategori ställs rättsstatliga ambitioner och värden i förgrunden, mot vilken staten ska 
skapa rättssäkerhet och minska utrymmen för godtycklig maktutövning. Problem-
representationen bygger samtidigt på en ökad differentiering gällande utlänningar 
och deras människovärde, där rättssäkerhet för denna kategori av människor görs 
avhängig rättsliga och byråkratiska gränsdragningar kring vilka utlänningar som är 
att betrakta som (o)värdiga ett sådant skydd.  

6.2. ANTAGANDEN SOM PROBLEMREPRESENTATIONEN VILAR PÅ 

Ett antal antaganden underbygger problemrepresentationen, vilket fortsättningsvis 
benämns som problemet med bristande rättssäkerhet. Dessa antaganden berör exempelvis 
varför vissa grupper av utlänningar antas ha behov av ett stärkt rättsligt skydd och 
vilka ideal och värden som utformningen av bosättningstillståndet ska förhållas till. 
I nästa avsnitt kommer jag att undersöka dessa antaganden närmare och hur de 
bidrar till att införandet av bosättningstillståndets framstår som en självklar lösning 
på det framskrivna problemet.  

6.2.1. BEHOV AV TRYGGHET: SKILLNADER MELLAN TILLFÄLLIG OCH PERMANENT 

Ett centralt antagande som återkommer i förarbetena till 1954 års utlänningslag är 
att utlänningar som vistas i landet har olika behov av trygghet och därför olika behov 
av rättssäkerhet. Detta antagande rättfärdigar även avgränsningar i detta hänseende, 
exempelvis när justitieministern Herman Zetterbergs motiverar varför utlännings-
lagen behöver reformeras: 

Vid en omarbetning av utlänningslagen är det främst angeläget att stärka 
de rättsliga garantierna och tillgodose trygghetsbehovet för politiska 
flyktingar och andra utlänningar som mera stadigvarande bosätter sig i 
landet. Detta har också vid kommitténs bearbetning av lagen varit en 
huvudsynpunkt. Den ökade invandringen har nämligen medfört att de 
särskilda problem som sammanhänger med dessa utlänningsgruppers 
förhållanden fått en långt större betydelse än tidigare. Det är uppenbart 
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att rätten att kvarstanna i riket är av en helt annan vikt för utlänningar 
som en längre tid varit bosatta här än för turister och mera tillfälliga 
besökande. Även för den som vistats här någon tid men alltjämt har sin 
huvudsakliga anknytning till sitt hemland betyder det mindre, om han 
vägras tillstånd att kvarstanna, än vad det gör för den som av någon 
anledning lämnat sitt hemland för att söka sig en ny boningsort i vårt 
land. För politisk flykting kan frågan om rätten att kvarstanna vara en 
livsfråga. 

Denna skillnad […] har också betydelse i fråga om arbetstillstånd. 
De arbetstagare som alltjämt har huvudsaklig anknytning till hemlandet 
utgör ett mera rörligt skikt inom arbetsmarknaden. Det är möjligt att 
låta dem vara underkastade de konjunkturmässiga växlingarna på arbets-
marknaden utan att därigenom göra dem någon större orätt. En vägrad 
förlängning av arbetstillstånd har för dem i främsta rummet en ekonom-
isk betydelse; de kan därigenom bli nödsakade att återvända till sitt 
hemland. Av en helt annan betydelse är denna fråga för den som är 
varaktigt bosatt i riket och här har sitt hem, familj, släktförbindelser etc. 
Det måste krävas starka skäl för att sådana utlänningar skall kunna 
tvingas att lämna landet, och på arbetsmarknaden bör det icke göras 
skillnad mellan dem och svenska medborgare (Prop. 1954:41: 64). 

Reformbehovet av utlänningslagen kopplas av justitieministern till den ”ökade in-
vandringen” och en bild av att dessa rörelser leder till ”särskilda problem” och 
trygghetsbehov för ”politiska flyktingar” och andra ”varaktigt bosatta” utlänningar, 
jämfört med andra grupper av utlänningar. Denna problembild och skillnad byggs 
upp med hjälp av höga sanningsmodaliteter (”är”, ”har … varit”, ”är uppenbart”), 
varigenom det framstår som ett objektivt och odiskutabelt faktum att en osäker rätt 
att stanna leder till större problem för dessa varaktigt bosatta utlänningar än för 
exempelvis ”turister”. Argumentationen om trygghet byggs här upp genom en diko-
tomiserad förståelse av utlänningspopulationen, vilken delas upp i vad som kan 
beskrivas som en värdig permanent och en ovärdig tillfällig kategori. Den värdiga 
permanenta kategorin (”varaktigt bosatt”) innefattar utlänningar vars levnadsvillkor 
i första hand är knutna till Sverige, genom sådant som hem, familj och arbete i landet. 
Här tillskrivs ett nekat uppehållstillstånd en stor betydelse, eller till och med som 
”en livsfråga” i förhållande till politiska flyktingar som önskar att bosätta sig i 
Sverige. För personer som inordnas i en ovärdig tillfällig kategori – så som turister 
eller utländsk arbetskraft med huvudsaklig anknytning till sitt hemland – antas ett 
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nekat tillstånd ha mindre betydelse. Denna binära framställning innebär därmed att 
det framstår som nödvändigt för statsmakterna att välja vilken utlänningskategori 
som ska skyddas framför den andra. Utifrån ett sådant antingen-eller-tänkande 
rättfärdigas å ena sidan en positiv särbehandling av utlänningar i den permanenta 
kategorin – så som politiska flyktingar och andra varaktigt bosatta – och å andra 
sidan en fortsatt otrygghet för utlänningar i den tillfälliga kategorin. 

Den binära framställningen och kategoriseringen av utlänningar vilar i viss mån 
på motsättningsfulla diskurser om statens ansvar, med idéer om att både värna 
rörelsefrihet och rättssäkerhet, men också på att begränsa dessa aspekter. Den per-
manenta utlänningskategorin som föreslås att ha rätt stanna permanent tar form i 
relation till en rättsstatlig diskurs om att staten har ett ansvar för att tillgodose rätts-
säkerhet och motverka godtycklig behandling (jfr. Helbling 2014; Shapcott 2013), 
vilket här sträcks ut till att gälla vissa utlänningar. Denna typ av idéer syns till 
exempel genom att varaktigt bosatta utlänningar tillskrivs skydd mot arbetsmarknad-
ens potentiellt snabba svängningar. Det ”måste krävas starka skäl” för avslag i dessa 
fall, eftersom ett nekat tillstånd antas medföra sociala följder kring hem- och familje-
liv. Den permanenta kategorin konstrueras således här som subjekt med rättigheter 
som ska skyddas, vilket motiverar inskränkningar i den byråkratiska myndighets-
utövningen. Denna framställning av vissa utlänningar som rättighetsbärande subjekt 
blir här särskilt tydlig i relation till kategorin politisk flykting, vilken nu – i högre 
utsträckning än på 1930-talet – tillskrivs ett odiskutabelt behov av skydd i landet. 
Den tillfälliga utlänningskategorin konstrueras däremot utifrån en protektionistisk 
diskurs, där rörelsefriheten ska villkoras beroende av nationella förhållanden, exem-
pelvis på arbetsmarknaden. Dessa personer framställs som reservarbetskraft på 
denna marknad (”rörligt skikt”), vilken kan anpassas i relation till konjunkturväx-
lingarna i landet utan att det antas leda till någon större skada (”orätt”). Denna 
protektionistiska diskurs framstår som utgångspunkten för den generella synen på 
utlänningar som vistas i landet i förarbetena till 1954 års lag, i och med att den 
rättsstatliga diskursen om rättssäkerhet enbart görs tillgänglig om utlänningar är 
skötsamma, har vistats i landet en längre tid och har en särskild anknytning till landet. 
I övriga fall framstår det som självklart att utlänningar ska kunna tvingas bort från 
landet, exempelvis i syfte att skydda den svenska arbetsmarknaden från utländsk 
konkurrens. På detta vis skapas skillnader i människovärde kopplat till dimension-
erna av tid och anknytning, där utlänningar ska kunna inordnas i en rättsstatlig 
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diskurs och göras skyddsvärda först när de bedöms ha blivit del av den permanenta 
utlänningskategorin och fått anknytning till landet.   

I utdraget sista mening förstärks också bilden av att den tudelade utlännings-
kategorin ska särskiljas från varandra, då det med en normativ ton rekommenderas 
(”bör”) att varaktigt bosatta utlänningar ska likställas med svenska medborgare på 
arbetsmarknaden. Från att utlänningar under 1930-talet hade separerats från nation-
ella svenska medborgare och beskrivits som hot mot den svenska arbetskraften (se 
kapitel fem), betonas nu en likhet mellan varaktigt bosatta utlänningar med ”hem, 
familj, släktförbindelser” i Sverige och svenska medborgare. I utdraget skapas så-
ledes en bild av att dessa varaktigt bosatta utlänningar som bedöms ha en starkare 
anknytning till Sverige är mer lika ett nationellt Vi, än de utlänningar som bedöms 
ha sin huvudsakliga anknytning till hemlandet – de Andra – vars vistelse i Sverige i 
första hand betraktas som ekonomiskt motiverad. Utifrån utredarnas förslag om att 
prioritera skyddet av de varaktigt bosatta utlänningarna framställs det som önskvärt 
att rätten att stanna ska gynna de som bedöms som mer lika ”oss”. Det innebär att 
dra gränser för frihet – med avseende på att få tillgång till rättssäkerhet och en mer 
säker legal status i landet – och att konstituera människovärde i relation till hur stark 
anknytningen till nationen är, varigenom utlänningars rätt att stanna och arbeta i 
Sverige villkoras av deras (o)likhet med ett nationell Vi. Staten ska samtidigt även 
upprätthålla en flexibel migrationskontroll och nationell ordning, där utlänningar 
som inte anses ha en särskilt stark koppling till nationen ska kunna exkluderas från 
statens ansvar och tvingas bort från landet om och när staten önskar det.  

I förarbetena kopplas antagandet om trygghetsbehov inte enbart till politiska 
flyktingar och andra varaktigt bosatta utlänningars särskilda behov, utan också till 
nationella ekonomiska intressen. Utredarna lyfter att en tryggare ställning för vissa 
skötsamma utlänningar kan gynna svenska företag som med säkerhet kan bibehålla 
denna arbetskraft, samt motverka den ”rotlöshet, som i så allmän omfattning gjort 
sig gällande bland härvarande utlänningar och som i hög grad minskat deras arbets-
prestationer” (SOU 1951:42: 62). Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län lämnar 
också ett remissvar i vilket det pekas på att en lagstiftning som bygger ut rätts-
säkerheten för utlänningar i landet – genom att bland annat införa ett bosättnings-
tillstånd – kan förstås fylla en skyddande och assimilerande funktion: 
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I synnerhet i en tid, då åldersfördelningen i vårt land är ogynnsam, bör 
det vara av stort intresse att yngre yrkeskunnig utländsk arbetskraft 
känner sig väl till rätta i vårt land. Utlänningslagstiftningen bör sålunda 
vara utformad så att den befrämjar assimilering av sådana utlänningar, 
som äro vårt land till gagn och som här vill öppna sig en framtid. Det är 
därför angeläget att de kunna känna sig delaktiga i svensk rättssäkerhet 
och – i den mån som de fullgöra sina skyldigheter – i vår sociala väl-
färdspolitik. […] [U]tlänningar, vars arbetskraft och insatser vårt land 
tillgodogör sig under goda tider, […] böra kunna påräkna trygghet här 
[även] under dåliga tider (Prop. 1954:41: 34). 

Trygghet, rättssäkerhet och välfärd är centrala begrepp i Länsstyrelsens resonemang 
och är alla begrepp som konnoterar till en välfärdsrationalitet (Rose & Miller 1992), 
vilken underbyggde den svenska folkhemstanken under 1950-talet (Larsson, Letell 
& Thörn 2012). Denna välfärdsrationalitet bygger på antaganden om att staten ska 
skydda befolkningen genom olika former av säkerhetslösningar – så som social-
försäkringar och kontant understöd vid behov – vilka ska minska risken för utsatthet 
i samband med exempelvis sjukdom. I det här fallet sträcks även statens ansvar ut 
till att gälla även vissa i Sverige arbetande utlänningar, vilka tillskrivs rätt till stöd 
under ”dåliga tider”, så som perioder av arbetslöshet. Här framträder en utvidgad 
syn på statens ansvar i relation till utlänningar jämfört med 1930-talet, då statens 
ansvar endast innefattade att förmedla arbete till ett fåtal politiska flyktingar (se 
kapitel fem). Av förarbetena till 1954 års lag framgår att staten borde ta ett större 
ansvar för att inkludera vissa önskvärda arbetstagare i nationella skyddsnät i syfte att 
få vissa unga, yrkesskickliga och arbetsamma utlänningar att vilja stanna kvar i landet. 
Ett sådant synsätt betonar människors ekonomiska värde, där värdiga kategorier 
antas vara de som gynnar landet ekonomiskt och därför är de som ska skyddas av 
staten och premieras av den förda politiken. 

Begreppet ”assimilering” som används i utdraget från propositionen bidrar till 
klargöra att ett tillgodosett trygghetsbehov förväntas fylla en särskild typ av inklude-
rande funktion. Assimileringsbegreppet knöt an till en assimilationslinje som under-
byggde utlänningspolitiken under första halvan av 1900-talet (Johansson 2008). 
Denna linje kom exempelvis till uttryck i samband med 1940-talets arbetskrafts-
rekrytering, då statliga myndigheter och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 
rangordnade olika nationaliteter utifrån om de ansågs lättassimilerade, arbetsvilliga 
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och benägna att organisera sig fackligt (Waara 2012). Assimileringsbegreppet 
återspeglade en vid tiden förekommande idé om inkludering, i vilken det antogs vara 
möjligt att göra avvikande grupper till en del i majoritetsbefolkningen genom miljö-
förändringar. En idé som byggde på ett antagande om att människor var formade av 
sin miljö – så som en viss kultur – och därför också formbara (Eriksson 2015). An-
vändningen av begreppet assimilering i propositionen vilar således på ett antagande 
om att utlänningar är avvikande och att deras möjligheter till inkludering utgår från 
krav på anpassning till nationella normer. De Andra – som skiljer sig åt från svenska 
medborgare – förväntas således bli som ett nationellt Vi om de önskar att stanna.  

Värt att poängtera gällande frågan om assimilering är slutligen att nordiska med-
borgare sedan 1800-talet uppfattades tillhöra en form av gemensam nordisk kultur 
(Wickström 2017) och att statsmakterna befriade nordiska medborgare helt från 
krav på pass, arbets-, uppehålls- och bosättningstillstånd samma år som 1954 års 
utlänningslag antogs (Lundh & Ohlsson 1999). Idéen om assimilering var således 
avgränsad till utomnordiska medborgare vid denna tid, medan nordiska medborgare 
redan antogs passa in i det svenska samhället samt dess skötsamhetskultur, där dessa 
medborgare fick en i princip fri rätt att stanna i och med 1954 års beslut. 

Utlänningars rätt att ta del av rättssäkerhet och rättigheter i Sverige framställs i 
utdraget – men också återkommande i förarbetena inför 1954 års lag – som avhäng-
igt att de anpassar sig till det svenska samhället och ”fullgöra sina skyldigheter i 
landet”. Att människor ska fullgöra sina plikter i samhället för att få tillgång till 
rättigheter är en klassisk socialdemokratisk värdering som både låg till grund för den 
svenska folkhemsidén här på 1950-talet (Lundberg & Åmark 2001; Trägårdh 2018), 
och har varit framträdande i den socialdemokratiska politiken kring rätten att stanna 
även i början av 2020-talet (se t.ex. Interpellationsdebatt 2020/21:89).71 För att tala 
med Hindess (1998) innebär statens utformning av olika former av legal status samt  
rättigheter och skyldigheter inte enbart utformningen av en form av socialt kontrakt, 
utan också ett medel för en internationell befolkningshantering. Det vill säga för att 
dela upp den övergripande globala befolkningen i mindre grupper och göra det möj-

 
71 Vikten av plikter betonades exempelvis av den dåvarande justitie- och migrationsministern 
Morgan Johansson i interpellationsdebatten (2020/21:89) om att lägga fast krav för perma-
nenta uppehållstillstånd. Han argumenterade då för att möjligheten att beviljas PUT skulle 
baseras på att den enskilde hade tillgodogjort sig detta genom att vara självförsörjande samt 
att ha grundläggande kunskaper i svenska och samhällskunskap. 
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ligt att reglera vilka av dessa grupper som antingen ska få eller inte få tillträde till ett 
visst territorium och dess resurser. I linje med en sådan idé ska utlänningars vill-
korade tillgång till rättssäkerhet och det svenska socialförsäkringssystemet fungera 
som ett sätt att skilja ut de mest ekonomiskt gynnsamma utlänningarna, och få dem 
att stanna kvar i landet. Rättigheter och skyldigheter som knyts till rätten att stanna 
görs därmed till taktiska medel för att skilja ut och fånga upp önskvärda utlänningar 
som antas bidra till den svenska ekonomin. Det framstår samtidigt som oproblema-
tiskt att utlänningar som inte lyckas fullgöra sina skyldigheter i landet hålls utanför 
det svenska välfärdssystemet och eventuellt kan tvingas att lämna landet. Kraven på 
utlänningar att fullgöra sina skyldigheter i landet för att få ta del av rättssäkerhet och 
välfärd rättfärdigar således vissa utlänningars exkludering från det föreställda folk-
hemmet, vilket innebär att staten inte tillskrivs några skyldigheter för dessa personer, 
exempelvis i samband med dåliga tider. 

6.2.2. NÄRMARE PRÖVNINGAR SOM IDEAL: ATT BELÖNA ÖNSKVÄRDA INDIVIDER 

I förarbetena till 1954 års utlänningslag kopplas bosättningstillståndet återkom-
mande till ett antagande om att detta tillstånd ska förutsätta en närmare individuell 
prövning. Denna prövning ska säkerställa att endast vissa skötsamma och varaktigt 
bosatta utlänningar får stanna i landet (i första hand vissa utländska arbetstagare och 
politiska flyktingar). Tillståndets avgränsade form motiveras av att det då ska kunna 
ge ett ”verkligt” tillstånd till bosättning (Prop. 1954:41: 66), vilket innebär att det i 
normalfallen inte ska kunna återkallas under tiden en person bor kvar i landet. En 
sådan avgränsad form kontrasteras mot ett alternativ där tillståndet skulle kunna 
beviljas till en större grupp utlänningar utan en någon närmare prövning, men där 
det i så fall antogs vara nödvändigt att kunna återkalla tillståndet enklare, exempelvis 
vid lågkonjunktur (Prop. 1954:41). Antagandet om att bosättningstillståndet ska 
förutsätta en närmare prövning legitimerar att tillståndet kombineras med strikta 
krav – på exempelvis skötsamhet – vilket syns när justitieministern lämnar rekom-
mendationer om de direktiv som SUK ska utforma administrativt kring tillståndet:  

[B]osättningstillstånd skall kunna meddelas för utlänningar, som på 
allvar slagit sig ned i landet och som vistats här så lång tid att deras per-
sonliga förhållanden kan närmare prövas. Det torde icke vara möjligt att 
angiva längden av den vistelse i riket som sålunda bör krävas. Avgörande 
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bör vara att man är på det klara med att utlänningen, oavsett konjunktur-
växlingar, kommer att få kvarstanna i landet. Under sådana förhållanden 
blir det blott en onödig formalitet att då och då upptaga frågan om hans 
kvarstannande till bedömande. Det ligger också i sakens natur att det 
bör ställas krav på skötsamhet för att en sådan favör som bosättnings-
tillståndet innebär skall beviljas utlänningen. […] Det bör noga iakttagas 
att icke utlänningar som kan vara opålitliga ur säkerhetssynpunkt er-
håller bosättningstillstånd. En grundlig prövning av utlänningens för-
hållanden ur denna synpunkt måste föregå beviljandet av bosättnings-
tillstånd, och föreligger det någon osäkerhet beträffande utlänningens 
pålitlighet bör bosättningstillstånd icke beviljas (Prop. 1954:41: 85). 

Bosättningstillståndet karaktäriseras här som en förmån (”favör”), varpå en närmare 
prövning framställs som en förutsättning för att säkerställa att de utlänningar som 
gör anspråk på denna förmån lever upp till krav på att ha på ”allvar slagit sig ned i 
landet” (bosättning), ”skötsamhet” och ”pålitlighet”. Behovet av en närmare pröv-
ning vilar på den tidigare nämnda idén om att människor måste fullgöra vissa indivi-
duella skyldigheter för att få tillgång till statliga förmåner. Som Rose och Miller 
(1992) pekar på är lösningar som bygger på ett samspel mellan rättigheter och 
skyldigheter typiska för en välfärdsrationalitet, vilket ger uttryck för en relation 
mellan individen och samhället som förväntas bygga på ömsesidighet. I det här fallet 
ska staten åta sig att belöna vissa utlänningar med en stärkt rättssäkerhet, om de har 
gjort sig för-tjänta av denna förmånliga behandling genom att ha anpassat sig till den 
nationella ordningen. Sammankopplingen mellan bosättningstillståndet och en när-
mare prövning innebär å ena sidan att utlänningar kan få rätt till ett mer omfattande 
statligt skydd än vad de erhöll på 1930-talet. Å andra sidan är detta skydd avgränsat 
till de personer som kan visa sig förtjänta utav det, vilket rättfärdigar att andra 
utlänningar fortsatt underordnas längre perioder med återkommande prövningar av 
uppehållstillstånd, till dess att de eventuellt bedöms som förtjänta av statens skydd. 

Att bosättningstillståndet villkoras med en närmare prövning och krav på lång-
varig bosättning, skötsamhet och pålitlighet vilar också på idéer om vad för typ av 
styrning som detta tillstånd ska möjliggöra. Bosättningstillståndet ska först och 
främst ligga till grund för vad som kan förstås som en form av disciplinär styrning, 
där en längre tid av övervakning och kontroll – under vilken rätten att stanna är 
villkorad och kontinuerligt omprövad – ska styra utlänningar mot att anpassa sig till 
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statens krav. Den närmare prövningen i samband med bosättningstillståndet blir i 
sin tur vad som kan förstås som en examination i Foucaults (1991a) mening, i vilken 
utlänningars möjligheter att kvalificera sig till detta tillstånd innefattar en bedömning 
av hur väl de antas ha lyckats med sin anpassning. Det här slaget av uppställda krav 
vilar samtidigt också på en idé om att tillståndet ska möjliggöra en form av säker-
hetsbaserad styrning (Foucault 2007). Det vill säga en styrning med fokus på att 
skilja ut och skydda önskvärda former av rörlighet inom det svenska territoriet och 
begränsa de oönskade, i syfte att optimera och gynna befolkningars överlevnad och 
välmående. I linje med en sådan idé märker kraven på skötsamhet och pålitlighet ut 
vissa utlänningar som del av en ”bra” cirkulation – vars rörelser ska främjas – medan 
övriga utlänningar ska kontrolleras i syfte att skilja ut och motverka en ”dålig” 
cirkulation. Avsikten sägs vara att skydda social ordning och säkerhet inom ramen 
för nationsgränserna. Sammantaget ska den närmare prövningen stärka statens 
förmåga att differentiera, utvärdera och filtrera ut önskvärda respektive icke önsk-
värda utlänningar. Prioriteringen av en närmare prövning kan därmed förstås som 
en strävan om att utforma en form av selektionspolicy kring rätten att stanna, där 
staten får maximal flexibilitet att välja ut och skydda värdiga och önskvärda individer 
som vistas i landet, och sortera bort andra som bedöms som ovärdiga och oönskade 
(se även Bissenbakker 2019; Villadsen 2020).  

I citatet ovan framstår det som ”i sakens natur” att ett skötsamhetskrav ska 
kopplas samman med bosättningstillståndet, vilket förbinder rättssäkerhetspro-
blemet med den skötsamhetsdiskurs som präglade både arbetarrörelsens och 
Socialdemokraternas politik under 1950-talet och även underbyggde den social-
demokratiska folkhemsidén (Trägårdh & Svedberg 2013). Diskursen vilar på en 
föreställning om vad det innebär att vara en god samhällsdeltagare, nämligen att vara 
en planerande, nykter, arbetsam, klassmedveten och laglydig person (Horgby 1993, 
1996; Nyzell 2009). En permanent rätt att stanna görs härigenom avhängig den 
politiska föreställningen om en god samhällsdeltagare och dess plikter. Samman-
kopplingen synliggör en betydande skillnad i förhållningsättet till rätten att stanna 
jämfört med under 1930-talet, i och med att utlänningar nu också kan inordnas i 
arbetarkollektivet, samhället och folkhemmet, till skillnad från då. Kravet på sköt-
samhet innebär dock att en sådan inordning både fordrar och legitimerar en form 
av assimileringspraktik kring rätten att stanna. Utlänningars tillgång till bosättnings-
tillstånd och rättssäkerhet ska således villkoras av en dominerande och politiskt im-
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pregnerad föreställning om svenskhet, där endast utlänningar som antas ingå i ett 
nationellt och skötsamt Vi ska skyddas. 

I utdraget framhävs även pålitlighet – ur ”säkerhetssynpunkt” – som ett ovillkor-
ligt krav för bosättningstillstånd och utlänningar framställs därmed som potentiella 
säkerhetshot mot nationen. Kravet hänger samman med en politisk diskurs om 
spioneri, vilken i huvudsak var kopplad till personer på flykt från Sovjetunionen efter 
kalla krigets början 1945 (Flyghed 1992; Notini Burch 2014). Denna spioneridiskurs 
baseras på en föreställning om att utlänningar potentiellt vistas i landet för en annans 
stats räkning, i syfte att sabotera, samla och/eller dela information. Eftersom dessa 
hotfulla och oärliga utlänningar inte var möjliga att identifiera rent fysiskt framstår 
det som nödvändigt att underställa dem längre perioder av kontroll, vilket påminner 
om hur den ”falska” flyktingen diskuterades på 1930-talet (se kapitel fem). 
Framställningen av utlänningar som potentiella säkerhetshot legitimerar i det här 
fallet krav på en ”grundlig prövning” av pålitlighet innan ett bosättningstillstånd kan 
beviljas. Kravet på pålitlighet medför och rättfärdigar samtidigt en misstänksamhet 
mot utlänningar, vars vistelse i landet framställs som potentiella risker för det 
svenska samhället och dess säkerhet. 

6.2.3. NYTTAN MED ATT DIFFERENTIERA: OMFÖRDELNINGEN AV KONTROLL 

Synen på varför införandet av bosättningstillståndet är en giltig lösning på problemet 
med bristande rättssäkerhet präglas även av ett antagande om att tillståndet kan 
möjliggöra en ökad differentiering i migrationskontrollen. Det vill säga att kunna lät-
ta kontrollen över vissa utlänningar medan kontrollen över andra skärps. Utredarna 
i 1951 års SOU argumenterar för varför en sådan differentiering är önskvärd och 
varför det ska betraktas som en betydande fördel att införa ett bosättningstillstånd:  

Framför allt skulle ett sådant system vara av värde för utlänningarna. En 
utlänning, som erhållit ett uppehållstillstånd utan tidsbegränsning, skulle 
kunna känna sig trygg för att hans fortsatta vistelse här i landet skulle 
bero helt och hållet på hans egen skötsamhet. Han skulle på annat sätt 
än nu kunna inrätta sig för att för framtiden stanna här, och den 
omständigheten, att i huvudsak endast misskötsamhet från hans egen 
sida skulle kunna föranleda att han bleve avlägsnad härifrån, borde vara 
en stark drivkraft för att förmå honom att iakttaga ett ordentligt 
levnadssätt. […] Beträffande de utlänningar, för vilka sådant [bosätt-
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nings]tillstånd meddelats, skulle man slippa ifrån den tid efter annan 
återkommande prövningen av frågan om förlängt uppehållstillstånd. En 
arbetslättnad skulle också uppkomma genom att den kontroll av att 
ansökan om förlängning av uppehållstillstånd göres i vederbörlig tid, 
som nu äger rum, skulle bortfalla i fråga om dessa utlänningar. Genom 
att bevilja skötsamma utlänningar icke-tidsbegränsade tillstånd skulle 
man kunna ernå vad som måste anses vara i hög grad eftersträvansvärt, 
nämligen en lättnad i uppsikten över dessa utlänningar, samtidigt med 
att man skapade möjlighet att differentiera och skärpa uppsikten beträf-
fande de övriga. Utlänningskontrollen skulle således i större utsträck-
ning än vad nu är fallet kunna inriktas på de utlänningar, som verkligen 
behöva kontrolleras (SOU 1951:42: 63–64) 

Utredarna förutspår två huvudsakliga potentiella fördelar med bosättningstillstån-
det, i form av att öka individuell frihet och trygghet för de utlänningar som beviljas 
detta tillstånd och att skärpa kontrollen gentemot ”de utlänningar som verkligen 
behöva kontrolleras”. Framtidsorienterade sanningsmodaliteter (”skulle vara av 
värde för utlänningarna”, ”[u]utlänningskontrollen skulle … kunna inriktas på”) för 
sig målbilder som pekar ut en antingen önskad framtidsutveckling som ska efter-
strävas, eller en oönskad utveckling som ska motverkas (jfr. Fairclough 2003). Här 
framträder en målbild av att kunna ”differentiera” i migrationskontrollen, så att vissa 
skötsamma individer frikopplas från myndigheternas regelbundna kontroll, sam-
tidigt som denna kontroll skärps åt i relation till övriga utlänningar. Målbilden är i 
viss mån karaktäristisk för liberala former av politiska rationaliteter, eftersom liberala 
lösningar återkommande handlar om att skydda människors friheter med så ef-
fektiva kontrollåtgärder som möjligt (Foucault 2008). Som Dean (2010) pekar på 
innefattar denna typ av lösningar därför återkommande ett samspel mellan lättnader 
på ett håll och restriktioner på ett annat, vilket här ska ske i form av en ökad dif-
ferentiering i migrationskontrollen. Samspelet mellan att lätta på kontrollen av 
utlänningar med bosättningstillstånd och att skärpa den byråkratiska kontrollen av 
andra utlänningar gör att bosättningstillståndet framstår som en legitim lösning på 
problemet med bristande rättssäkerhet. På så vis antas det vara möjligt att både 
tillgodose de rättssäkerhetsbehov som skötsamma utlänningarnas uppfattas ha, och 
samtidigt upprätthålla byråkratisk flexibilitet i relation till andra utlänningar i landet.  

Begreppet skötsamhet är återigen centralt i utredarnas resonemang. I det här 
fallet antas en särskild nytta med tillståndet vara att skötsamhet kan läggas till grund 
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för en form av oberoende från staten, eftersom vissa individer genom sin sköt-
samhet kan göras fria från myndigheternas kontroll. En sådan frihet förutsätter dock 
att de upprätthåller ett skötsamt agerande i landet även efter att de har beviljats 
bosättningstillstånd. Resonemanget kring skötsamhet bygger här på en disciplinär 
logik, där människor som inrättar sig efter uppsatta normer ska kunna belönas med 
ökade friheter efter en längre tids övervakning och kontroll, förutsatt att de för-
väntas kunna styra sig själva (Foucault 1991a). Här framträder således en skillnad i 
synen på rätten att stanna jämfört med under 1930-talet, nämligen en ny riktning 
vilken innebär att det nu framstår som önskvärt att inordna vissa skötsamma 
utlänningar i samhället och tillåta dem att – likt svenska medborgare – leva sina liv 
fria från migrationsmyndighetens kontroll. Att en sådan frihet framställs som en 
belöning återskapar dock en (förmodat allmän) uppfattning om att utlänningar i 
regel ska hållas under kontroll, och att deras möjligheter att vistas i landet fria från 
statens migrationskontroll är ett undantagstillstånd. 

Nyttan med bosättningstillståndet tillskrivs också mening i relation till missköt-
samhet. Även en utlänning med bosättningstillstånd kan bli ”avlägsnad” från landet, 
om myndigheterna ansåg att synnerliga skäl för förvisning eller utvisning förelåg, vid 
exempelvis så kallad grov asocialitet.72 Den rätt att stanna som tillståndet ska möj-
liggöra för vissa skötsamma utlänningar ska ändå villkoras enligt förslaget inför 1954 
års utlänningslag och kopplas till fortsatt skötsamhet. Det innebär en villkorad rätt 
att stanna som antas kunna fungera avskräckande för utlänningar som redan har 
beviljats tillståndet, och bidra till att dessa individer styr sig själva i förhållande till 
skötsamhetsnormen. Det fortsatta utrymmet för exkludering återskapar samtidigt 
den skillnad i människovärde som kan kopplas till medborgarskap. Svenska med-
borgare kan agera misskötsamt och ändå ha rätt att stanna i landet, medan utlän-
ningar oavsett legal status i stället ska leva med en kontinuerlig risk för exkludering. 
Statens ansvar för att skydda utlänningar och tillgodose deras behov av trygghet 
framstår således som villkorad på en permanent basis, där nationella normer om vad 
som betraktas som oönskade (kriminella och asociala) beteenden rättfärdigar att 
utlänningar kan tvingas bort från landet, oavsett hur länge de har bott i det.  

 
72 Lokala länsstyrelser kunde fatta beslut om utvisning, förutom i ärenden gällande politiska 
flyktingar då beslut fattades av SUK efter yttrande från utlänningsnämnden. Förvisning 
beslutades av domstolar i samband med brott.  



VEM FÅR STANNA?  

 154 

6.3. STYRNINGSEFFEKTER SOM FÖLJER AV PROBLEMREPRESENTATIONEN 

I följande avsnitt analyseras styrningseffekter som följer på problemet med bristande 
rättssäkerhet och dess lösning (införandet av ett bosättningstillstånd). Effekterna 
skapas i samband med andra förändringar av rätten att stanna som tog form i 
anslutning till 1954 års utlänningslag, så som lättade krav på arbetstillstånd före 
inresa, borttagna tillståndskrav för nordiska medborgare och en införd princip-
deklaration gällande politiska flyktingar. Dessa förändringar innebar mer porösa 
nationella gränser när det gällde rätten att stanna av arbetskrafts- eller asylskäl. Den 
styrning som följer på problemet med bristande rättssäkerhet bidrar således till att 
migrationskontrollen i första hand riktas mot att övervaka och kontrollera utom-
nordiska medborgare inom det nationella territoriet efter att 1954 års lag antogs.  

6.3.1. BOSÄTTNINGSTILLSTÅND: EN NY TEKNIK FÖR ATT SKAPA EN ”ELIT” 

En huvudsaklig effekt som följer på införandet av bosättningstillståndet är att 
migrationskontrollen får ett ökat fokus på att skilja ut utlänningar från varandra i 
relation till normer om skötsamhet och pålitlighet, vilket ska ske med hjälp av legal 
status. Bosättningstillstånd ger rätt att stanna och arbete i landet permanent, konkur-
rera fritt på arbetsmarknaden och ett särskilt skydd mot att tvingas bort från landet, 
att jämföra med uppehållstillståndet som innebär att utlänningar löpande måste 
beviljas nya tillstånd för att få stanna i landet. Uppehållstillstånd innebär därutöver 
att utomnordiska medborgare i regel behöver beviljas arbetstillstånd (bundna till 
särskilda yrken) för att arbeta och myndigheter behöver i regel inte ange synnerliga 
skäl för att tvinga bort dem från landet. 73 De olika tillstånden innefattar därmed 
skillnader både med avseende tidsdimensionen i rätten att stanna, skydd mot god-
tycklig behandling under vistelsen i landet samt rättigheter vad gäller tillträde till 
arbetsmarknaden. Genom användningen av bosättningstillståndet formas således en 
ny disciplinär uppdelande praktik som tillskriver vissa utlänningar en säkrare legal 
status – och en högre status – än andra utlänningar i landet. I 1951 års SOU fram-
träder bosättningstillståndets hierarkiserande sida genom att tillståndet – utöver att 

 
73 Utlänningar kunde tvingas bort från landet om de nekades uppehållstillstånd och sedan 
vistades kvar i landet, eller agerade på sätt som föranledde förvisning eller utvisning. 
Myndigheterna skulle dock i normalfallen ta hänsyn till levnads- och familjeförhållanden före 
att beslut fattades i dessa fall (Prop. 1954:41). 
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kunna beviljas till politiska flyktingar – riktas mot den ”elit av utlänningar” (SOU 
1951:42: 270) som har vistats, arbetat och följt lagen i landet sedan länge. Införandet 
av bosättningstillståndet syftar således till att skapa en särskild elitgrupp inom kate-
gorin utlänning, där tillståndet blir en symbol för en överordnad status i relation till 
personer med uppehållstillstånd. En ny legal status medför samtidigt att nya gränser 
för inkludering och exkludering i förhållande till det svenska samhället skapas för 
personer som benämns som utlänningar. Regleringen och differentieringen innebär 
därmed att statliga myndigheter ska kunna filtrera ut önskvärda från icke önskvärda 
utlänningar både i relation till nationsgränsen och genom skillnader i legal status väl 
inne i landet.  

Bosättningstillståndet kan beskrivas som en ny teknik för styrning inom 
migrationskontrollen, men som hänger samman med dess andra disciplinära gräns-
skapande praktiker (Amelina 2021), så som återkommande tillståndsprövningar. De 
disciplinära praktikernas fokus ligger på att övervaka, utvärdera och styra individer 
mot att anpassa sig till samhälleliga normer – som ett uttryck för inre gränser som 
måste passeras – snarare än att kontrollera rörelser in i ett territorium. Som Foucault 
pekar på handlar denna form av disciplinära styrning om att skapa och upprätthålla 
en social ordning, genom att normalisera, rangordna och värdesätta individer i relat-
ion till efterfrågade normer: 

Den mäter i kvantitativa termer och hierarkiserar individers förmågor, 
nivå, ’natur’ i termer av värde. Den introducerar, genom denna ’värde-
sättande’ åtgärd, begränsningen av en anpassning som måste uppnås. 
Slutligen spårar den gränsen som kommer att definiera skillnaden i 
förhållande till alla andra skillnader, den yttre gränsen för det onormala 
(Foucault 1991a: 183, min övers.). 

Utöver hierarkisering bidrar bosättningstillståndet till ett värdesättande av utlänning-
ar, genom att göra det möjligt för staten att utvärdera och signalera när utlänningar 
har uppnått en tillräcklig ”anpassning” till de utpekade kraven på skötsamhet och 
pålitlighet. Dessa krav lades även fast 1958 i en av regeringen utfärdad och rättsligt 
bindande kungörelse (Kungörelse 1958:124), och skapar en tydlig bild av den ideala 
(pålitliga, skötsamma och varaktigt bosatta) utlänningen som ska få stanna i landet. 
Kraven synliggör samtidigt också den oönskade (opålitliga och/eller misskötsamma) 
utlänningen, som fortsatt ska kontrolleras och potentiellt tvingas bort från landet. 
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Bosättningstillståndet bidrar härigenom – tillsammans med den skärpta kontrollen 
över övriga personer med uppehållstillstånd – till en förstärkt disciplinär styrning i 
vilken utlänningar ska styras mot en svensk ordning, grundad i folkhemstanken och 
den rådande skötsamhetsdiskursen. Problemet med bristande rättssäkerhet leder 
därmed till en migrationskontroll som i ökad utsträckning ska bidra till att upp-
rätthålla och inordna utlänningar i det ordnade samhälle som den svenska staten 
eftersträvar. Migrationskontrollens ökade fokus på att styra utlänningar mot en 
svensk ordning medför samtidigt ett ökat fokus på skillnader, där betydelsen av att 
utlänningar inte möter normerna om skötsamhet och pålitlighet accentueras genom 
bosättningstillståndet och dess utformning. På så vis förstärks en bild av att utlän-
ningar i allmänhet är avvikande i relation till en svensk nationell ordning.  

Bosättningstillståndets uppdelande praktik skapar också krav på självstyrning 
(Foucault 1988; Rose 1999) för de utlänningar som beviljas tillståndet, till följd av 
den villkorade frihet som tillståndet bygger på. Det vill säga där rätten att stanna 
permanent görs helt beroende av individens fortsatta skötsamhet. Tillståndet ska 
således påverka utlänningars vilja genom att dels stilla en önskan efter trygghet, dels 
skapa incitament för att upprätthålla ett sådant skötsamt beteende i framtiden. 
Beviljandet av bosättningstillstånd framstår därmed som en praktik som ska skapa 
ett förstärkt egenansvar, där de utlänningar som beviljas tillståndet ska vara mer 
benägna att själva vilja upprätthålla sin anpassning till skötsamhetsnormen. Utlän-
ningar framställs således under 1950-talet – till skillnad från på 1930-talet (se kapitel 
fem) – som subjekt som kan bli ansvariga subjekt, vilka kan delta i samhället utanför 
statens kontinuerliga kontroll. Att rätten att stanna för dessa personer görs till en 
fråga om individuell vilja innebär dock att ansvaret för misskötsamhet också förläggs 
på individen. Det för med sig en bild av att misskötsamhet är en fråga om bristande 
vilja, där denna typ av beteende kan föranleda att personer tvingas ut från landet. 
Synen på individen som ett aktivt och ansvarsfullt subjekt legitimerar därmed även 
åtgärder mot de som inte antas ta sitt ansvar på rätt sätt.  

6.3.2. TILLFÄLLIG ELLER PERMANENT LEGAL STATUS: KONTROLL GENOM TID 

En ytterligare effekt som följer på det beskrivna problemet med bristande rättssäker-
het är att migrationskontrollens tidsdimension får en stärkt betydelse, genom att 
uppdelningen mellan en tillfällig och permanent legal status blir en strukturerande 
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princip för migrationskontrollen. Utlänningar som beviljas bosättningstillståndet 
konstitueras som värdiga subjekt och belönas med den favör som tillståndet antas 
innebära – så som att slippa ytterligare tillståndsprövningar – medan de med en till-
fällig legal status (uppehållstillstånd) i stället konstrueras som potentiellt (o)värdiga. 
Här skapas ett utrymme för SUK att sortera och välja ut dem som betraktas som 
önskvärda. Detta utrymme förstärks också av att myndigheten i linje med en säker-
hetslogik ska utforma närmare regler och instruktioner för tillståndsgivningen av 
bosättningstillståndet på administrativ nivå. SUK ska då dra upp mer specifika 
gränser för vilka utlänningar som ska kategoriseras som värdiga respektive ovärdiga 
genom riktlinjer för tillståndsgivningen. Gränser som främja vissa önskvärda ka-
tegorier av utlänningars cirkulation, och motverka andras. Bosättningstillståndets 
utformning medför således ett omfattande utrymme för flexibilitet inom migrations-
kontrollen, i och med att tillståndets tillämpning görs avhängig den centrala myn-
dighetens administrativa gränsdragningar. Denna flexibilitet blir således en central 
del i migrationskontrollens utformning – i likhet med dess utformning i relation till 
kategorin politisk flykting på 1930-talet (se kapitel fem) – i syfte att skilja ut 
(o)värdiga utlänningar från varandra.  

Uppdelningen mellan en tillfällig och permanent legal status innebär också att 
rätten att stanna struktureras av tidsbegränsningar, där utlänningar i ett första läge 
ska positioneras som tillfälliga subjekt inom migrationskontrollen. Dessa perioder 
av tillfällighet bidrar till migrationskontrollens disciplinerande funktion (Robertson 
2014), genom att skapa ett utrymme för att utvärdera utlänningar i relation till 
normerna om skötsamhet och pålitlighet. Samtidigt innebär bosättningstillståndet 
ett löfte om att slippa denna tillfällighet, under förutsättningen att personer med 
uppehållstillstånd vistas i landet ”så lång tid” att deras personliga förhållanden kan 
prövas närmare. På så vis skapas vad som framstår som en linjär tidsmässig bana för 
dessa personer att förhålla sig till (Griffiths, Rogers & Anderson 2013), från en 
tillfällig till en permanent legal status och från otrygghet till trygghet. Denna bana 
förutsätter dock att utlänningar stannar kvar i landet även under rättsligt otrygga 
förhållanden och bevisar att de har anpassat sig till det svenska samhällets normer, 
till dess att SUK bedömer att det har gått tillräckligt lång tid för att avgöra om de får 
stanna i landet över tid. Genom denna byråkratiska strukturering av tid upprätthålls 
således en institutionaliserad osäkerhet för utlänningar med uppehållstillstånd. Lös-
ningen på problemet med bristande rättssäkerhet möjliggör därmed å ena sidan en 



VEM FÅR STANNA?  

 158 

ökad – om än villkorad – trygghet för vissa personer i kategorin utlänning, men 
upprätthåller å andra sidan tillfällighet och otrygghet genom att systematiskt inordna 
andra personer med uppehållstillstånd i en underordnad och striktare kontrollerad 
samhällsposition.  

6.4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel har jag behandlat de politiska diskussionerna inför 1954 års ut-
länningslag som berörde införandet av ett bosättningstillstånd. Dessa diskussioner 
fördes utifrån att antalet personer som reste in och arbetade i landet hade ökat efter 
andra världskriget, varav vissa också stannade mer långsiktigt. Både remissinstanser, 
statliga utredare och den svenska justitieministern stod bakom att införa bosätt-
ningstillståndet utifrån en uttryckt vilja att stärka vissa skötsamma, pålitliga och 
bofasta utlänningars skydd mot godtycklig behandling. Denna ambition tog dock 
form parallellt med etablerade antaganden om att staten behövde kunna tvinga bort 
oönskade utlänningar från landet genom löpande tillståndsprövningar. Problem-
representationen som bosättningstillståndet svarade mot handlade mer specifikt om 
att vissa varaktigt bosatta och skötsamma utlänningar riskerade att tvingas bort från 
landet vid varje förlängning av uppehållstillstånd, vilka till följd av det rådande 
tillståndssystemet endast var tidsbegränsade. Utifrån ett rättsstatligt perspektiv 
riktades således en kritisk blick mot den statliga byråkratin, med avseende på hur det 
byråkratiska systemet drabbade dessa varaktigt bosatta utlänningar negativt. Pro-
blemet förutsatte samtidigt att en byråkratisk flexibilitet upprätthölls i relation till 
övriga utlänningar i landet, vars antal fortsatt skulle regleras utifrån nationella 
förhållanden, så som läget på arbetsmarknaden. Den flexibilitet som den byrå-
kratiska utformningen antogs kunna uppnå baserades på en politisk föreställning om 
att utlänningar i regel var tillfälliga gäster i landet. En föreställning som också var 
dominerande i andra länder med ökad arbetskraftsinvandring vid samma tid, så som 
Västtyskland och Schweiz (Ellermann 2013; Frank 2005). Problemet med bristande 
rättssäkerhet pekar dock på att det i början av 1950-talet skapades ett utrymme för 
problemformuleringar kring rätten att stanna som byggde på antaganden om att 
vissa utlänningar förväntades stanna kvar i landet mer permanent. 

Problemrepresentationen bristande rättssäkerhet underbyggdes vidare av an-
taganden kring behov av ökad trygghet och att kunna göra närmare prövningar och 
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möjligheten att differentiera mellan olika utlänningar. Gemensamt för dessa antagand-
en var att de gav uttryck för en bild av att vissa utvalda utlänningars trygghet skulle 
skyddas, förutsatt att de efterlevde skyldigheter i landet och anpassade sig till normer 
om skötsamhet och pålitlighet. Denna bild underbyggdes av en rättsstatlig diskurs 
om rättssäkerhet, i vilken staten tillskrevs ett ansvar för att skydda vissa människor 
som inte var svenska medborgare, så som skötsamma arbetare och politiska flyk-
tingar, från godtycklig behandling. Bilden vilade samtidigt också på en protektio-
nistisk diskurs om att staten ska skydda nationella resurser och en nationell ordning 
– vilken känns igen från 1930-talet (se kapitel fem) – samt en skötsamhetsdiskurs, 
utifrån vilken staten skulle säkerställa utlänningars anpassning till denna ordning. De 
politiska diskussionerna kring bosättningstillståndet gav i de studerade förarbetena 
uttryck för en form av spänning mellan dessa olika diskurser kring rätten att stanna. 
Inom ramen för denna spänning framstod det som önskvärt att staten utvidgade 
vissa utlänningars rättssäkerhet, men samtidigt också nödvändigt att staten skyddade 
en nationell ordning. En spänning som också kan sägas ha varit central i Social-
demokraternas folkhemsidé på 1950-talet, vars ideal om solidaritet var tätt knutet till 
en målsättning om att skydda den svenska befolkningen från hot – så som eko-
nomiska svängningar – men samtidigt öppnade upp för att utvidga detta skydd till 
andra grupper av människor. Inom ramen denna spänning framstod kategorin 
utlänning som potentiellt skyddsvärd, men samtidigt också som riskabel. Att bo-
sättningstillståndet endast skulle gälla de mest skötsamma utlänningarna visade dock 
på att de mer nationellt orienterade diskurserna fick en överordnad betydelse. Stat-
ens rättsstatliga beskydd och tillgången till förmåner som annars var öronmärkta för 
svenska medborgare – så som välfärdsinsatser – var något som utlänningar behövde 
förtjäna genom att underställa sig statens kontroll och anpassa sig till folkhemmets 
förväntan om den goda skötsamma samhällsdeltagaren.  

Min analys visar hur diskussionerna om bosättningstillståndet gav uttryck för ett 
nytt förhållningssätt kring rätten att stanna under 1900-talet, där vissa utlänningar 
till skillnad från tidigare betraktades som önskvärda och möjliga att inordna i sam-
hället. Samtidigt fanns likheter med 1930-talet, där inskränkningar i rätten att stanna 
– och en flexibel migrationskontroll – motiverades utifrån en oro över att farliga, 
hotfulla eller obehövliga utlänningar skulle kunna vistas i landet obemärkt (se kapitel 
fem). I förarbetena inför 1954 års utlännings framträdde en ambivalent hållning till 
utlänningar med ambitioner om både inkludering och exkludering, där samman-
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kopplingen mellan bosättningstillståndet och assimilering kan förstås som ett uttryck 
för hur denna ambivalens skulle hanteras. Idén om inkludering genom assimilering 
fick även betydelse i relation till andra grupper som staten betraktade som avvikande 
under 1950-talet, exempelvis de som då kallades tattare och zigenare (Eriksson 2015; 
Montesino 2002). Inom ramen för denna assimileringsidé antogs det vara möjligt att 
skydda avvikande grupper och förebygga risker som knöts till dem – exempelvis för 
fattigdom – genom att få dem att underordna sig nationella normer. I likhet med på 
1930-talet framställdes således utlänningar i grunden som avvikande och som risk-
abla de Andra – vilka potentiellt var misskötsamma och opålitliga – men med skill-
naden att vissa av dem nu tillskrevs ett utrymme att inordnas i samhället om de 
visade ambitioner att bli som ett nationellt Vi. En sådan inordning skulle också 
främjas genom bosättningstillståndet, vilket skulle uppmuntra och belöna de mest 
skötsamma utlänningarna som underordnade sig en nationell ordning med en mer 
säker legal status. 

I analysen har jag även visat hur problemrepresentationen bidrog till utform-
ningen av en ny disciplinär praktik genom bosättningstillståndet, grundad i uppdel-
ningen mellan en tillfällig respektive permanent legal status. Om 1930-talets styrning 
handlade om att sortera utlänningar flexibelt i relation till nationsgränsen, bidrog 
införandet av bosättningstillståndet – tillsammans med exempelvis lättnader i kravet 
på arbetstillstånd vid inresa – till en förskjutning mot en disciplinär och intern form 
av gränskontroll på 1950-talet. I denna styrning förlades fokus på att övervaka, skilja 
ut och värdesätta utlänningar (avgränsat till utomnordiska medborgare efter 1954) 
utifrån hur väl de anpassade sig till kraven på skötsamhet och pålitlighet. Medan de 
misskötsamma skulle tvingas bort från landet skulle de mest skötsamma belönas 
med en form av frihet, med avseende på att slippa myndigheternas övervakning och 
kontroll. Kombinationen av frihet och disciplin återspeglar en form av paternalism 
som återkommande förekommer inom ramen för liberala former av politiska ration-
aliteter, vilka bygger på föreställningar om att det är möjligt att göra vissa avvikande 
människor till självständiga samhällsdeltagare om de underställs ”mer eller mindre 
långa perioder av disciplin” (Hindess 2001: 104, min övers.). Utlänningar tillskrevs 
således en förändringspotential, där de inom ramen för den statliga byråkratin skulle 
styras mot att bli skötsamma och självständiga subjekt. Migrationskontrollen fick 
därmed formen av ett uppfostringsprojekt, vilket skulle bidra till att göra utlänningar 
till ”goda” samhällsdeltagare som passade in i det svenska folkhemmet. Detta pro-
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jekt skilde sig således åt från 1930-talet då migrationskontrollen i huvudsak riktades 
mot att övervaka och reglera antalet utlänningar i landet, i syfte att skydda det sven-
ska territoriet från oönskad rörlighet. I 1950-talets migrationskontroll skapades i 
stället en förstärkt disciplin och individualiserande styrning, där utlänningar tillskrevs 
egenansvar för sin anpassning till samhället, och eventuell misskötsamhet framstod 
som en följd av deras bristande vilja att passa in i samhället. I denna individualiser-
ande styrning skulle människors uppfattade karaktär utvärderas under en längre tids 
vistelse i landet, under vilken de skulle leva under tillfälliga och osäkra former i 
landet. Här finns spår till 2020-talets migrationskontroll, vilken bygger på 
användningen av tidsbegränsade uppehållstillstånd och krav på anpassning till en 
nationell ordning – så som försörjning och vandel – för att beviljas en permanent 
rätt att stanna (Prop. 2020/21:191). Denna typ av styrning har – både på 1950-talet 
och i samtiden – inneburit att utlänningar har inordnats i en institutionaliserad 
osäkerhet och riskerar uteslutning från statens ansvar vid eventuell misskötsamhet, 
eftersom de har tillskrivits ansvar för sin egen situation. 
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7. REGLERING AV ARBETSKRAFTSINVANDRING

1968 ÅRS RIKTLINJER FÖR UTLÄNNINGSPOLITIKEN

Följande kapitel fokuserar på förändringar knutna till rätten att stanna under 1960-
talet genom 1968 års riktlinjer för utlänningspolitiken (Prop. 1968:142). En återblick 
på rätten att stanna under 1950-talet visar att 1954 års utlänningslag hade lett till 
utformningen av ett principiellt skydd för politiska flyktingar, lättnader i kraven på 
visering- och arbetstillstånd för de flesta nationaliteter och en möjlighet till per-
manent rätt att stanna för skötsamma, pålitliga och varaktigt bosatta utlänningar i 
landet (se kapitel sex). 1960-talets Sverige präglades i sin tur av fortsatt ekonomisk 
och välfärdsstatlig expansion, ett ökat fokus på mänskliga rättigheter och jämlikhet 
– inspirerat av exempelvis medborgarrättsrörelsen i USA – där bostadsbrist blev en
het politisk fråga (Grundström & Molina 2016; Johansson 2008). 1960-talet prägla-
des vidare av ett nytt synsätt inom staten i förhållande till utlänningar, vilka började
att betraktas som invandrare i stället för att i första hand betraktas som tillfälliga
gäster. Begreppet invandrare började användas inom den statliga byråkratin omkring
1965 (Öberg 1981), samma år som de första kommunala invandrarbyråerna öppnade
vilka – som en form av offentligt organiserat socialt arbete – skulle erbjuda invand-
rare socialt stöd, information och service (Sarstrand Marekovic 2012). Begreppet
innefattade både utländska medborgare som var folkbokförda i landet, utrikes födda
(men sedermera) svenska medborgare och ibland även den sistnämnda kategorins
barn födda i Sverige (Hammar 1983, 1985). Den förändrade begreppsanvändningen
skulle spegla en mer positiv syn på utlänningar som vistades i Sverige, vilka nu skulle
betraktas som inflyttade i landet. Synsättet fick betydelse för de politiska diskussion-
erna som fördes inför 1968 års riktlinjer om rätten att stanna. Bakgrunden var att
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arbetskraftsrörelserna till Sverige hade ökat under första halvan av 1960-talet – bland 
annat från Jugoslavien och Grekland – och omkring 1965 hade antalet inresta 
utlänningar nått en toppnivå.74 Samtidigt hade även arbets- och bostadslösheten 
ökat i landet. Inför 1968 års riktlinjer framställdes därför arbetssökande utom-
nordiska medborgares rätt att stanna som en faktor som påverkade invandrares 
tillgång till arbete och boende i landet, och blev följaktligen föremål för diskussion.  

Regeringen hade redan under åren 1966–1967 skärpt åt 1950-talets nationella 
viserings- och arbetstillståndsregler. Skärpningen innebar att krav på ordnat arbete, 
boende och arbetstillstånd före inresa hade införts i utlänningsförordningen (inne-
fattandes detaljbestämmelser om lagens tillämpning fattade av regeringen). Kraven 
gällde med undantag för nordiska medborgare, nära anhöriga (i huvudsak makar och 
barn till invandrade personer) och asylsökande politiska flyktingar (vilka enbart be-
nämndes som politiska flyktingar på 1950-talet) (Frank 2005). 75 Mot bakgrund av 
regeringens krav uppstod nya konfliktlinjer inför 1968 års riktlinjer kring tillstånds-
givningen av både uppehållstillstånd och bosättningstillstånd. Angående uppehålls-
tillstånd ställdes intressen av att skydda arbetssökande utomnordiska medborgares 
rörelsefrihet mot intressen av att anpassa de utomnordiska arbetskraftsrörelserna till 
landets arbets-, bostads- och utbildningsresurser. Ett argument för en sådan anpass-
ning var att främja att den värdiga kategorin invandrare fick del av samma levnads-
standard i landet som svenska medborgare. Kring bosättningstillståndet ställdes 
intressen mot varandra vilka känns igen från 1950-talet (se kapitel sex), i form av att 
å ena sidan säkerställa skydd mot godtycklig behandling för pålitliga och bofasta 
utomnordiska medborgare med god vandel (levnadssätt), vilka nu betraktades som 
invandrare. Å andra sidan hindra närvaron i landet av så kallade icke önskvärda 
utlänningar, vilket innefattade kategorierna kriminella och asociala (t.ex. personer 
som tiggde eller sålde sex). När rätten att stanna diskuterades inför 1968 års riktlinjer 
var det således i relation till spänningar som både gällde arbetssökande utomnordiska 
medborgares rätt att stanna och invandrares rätt att stanna permanent via 
bosättningstillstånd. 

 
74 Cirka 426 000 personer reste in mellan 1950–1965, jämfört med 64 600 under 1930-talet. 
1965 reste ca 46 500 utlänningar in i landet, jämfört med 23 800 under 1963 (SOU 1967:18). 
75 1966 års krav innebar att medborgare i utomnordiska länder i regel behövde arbete och 
arbetstillstånd ordnat före inresa. 1967 skärptes kraven så att myndigheterna inte fick bevilja 
arbetstillstånd efter inresa (Frank 2005). 
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De politiska spänningarna inför 1968 års riktlinjer följde på förekomsten av 
skilda synpunkter om arbetskraftsinvandringen bland de svenska arbetsmarknads-
parterna, samt en vidare pressdebatt om den invandrade befolkningens position i 
det svenska samhället. Inom Statens arbetsgivareförening (SAF) förespråkades li-
berala arbetskraftsregler i syfte att skydda utlänningars möjligheter att ta arbete i 
landet (Frank 2005). Landsorganisationen i Sverige (LO) hävdade i stället att en 
reglerad arbetskraftsinvandring behövdes för att förebygga sociala motsättningar 
och säkerställa arbete åt personer i Sverige. Säkerställandet gällde särskilt så kallade 
marginalgrupper som stod långt från arbetsmarknaden, så som kvinnor, äldre 
personer och de som då benämndes som handikappade. LO menade även att regler-
ingar behövdes för att tillgodose invandrares behov av välfärd och utbildning – 
exempelvis i det svenska språket – i syfte att motverka risker för framtida sociala 
problem, så som arbetslöshet och segregation. En sådan utveckling uppfattades 
strida emot ett välfärdspolitiskt mål om jämlikhet mellan samhällets medborgare 
(Hansen 2001; Johansson 2008). Frågan om jämlikhet knöt också an till en press-
debatt vilken initierades av debattören David Schwarz 1965 (som därefter blev en 
av Sveriges mest centrala invandrarpolitiska debattörer). Schwarz kritiserade den 
rådande assimileringslinjen och menade att svenska myndigheter och medborgare 
inte tog hänsyn till den kulturella bakgrundens betydelse för invandrare, som i 
Sverige blev tvungna att klippa banden med sin tidigare kultur. Han förespråkade i 
stället en politik med ökat fokus på jämlikhet och att invandrare även skulle få stöd 
att bevara sin kulturella identitet (Hansen 2001). Krav på både jämlikhet respektive 
fortsatta restriktioner stod således i fokus inför att tillståndsgivningen och rätten att 
stanna skulle diskuteras i och med 1968 års riktlinjer. 

I detta kapitel studeras de förarbeten som föregick 1968 års riktlinjer för 
utlänningspolitiken, i form av 1967 års statliga utredning Invandringen: Problematik och 
handläggning (SOU 1967:18) och proposition angående riktlinjer för utlänningspolitiken m.m. 
(1968:142).76 Jag fokuserar särskilt på hur riktlinjer för tillståndsgivningen av uppe-
hållstillstånd och bosättningstillstånd diskuterades och konstruerades. 1968 års 
riktlinjer innebar att kraven på arbetstillstånd, arbete och boende före inresa för 
utomnordiska medborgare – med undantag för nära anhöriga och asylsökande po-

 
76 Utredningen genomfördes av landets justitiekansler, fyra riksdagsledamöter samt regering-
ens expeditionschef och hade till uppdrag att utreda utlänningskontrollens utformning och 
sammanhängande frågor (SOU 1967:18). 
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litiska flyktingar – lades fast som statligt antagna riktlinjer för utlänningspolitiken.77 

78 Riktlinjerna innebar även att kraven för bosättningstillstånd lättades, genom att 
krav på fem års vistelse i landet sänktes till två år (SOU 1967:18).79 1968 års riktlinjer 
bidrog således till en förändrad dynamik i migrationskontrollen. Från att migrations-
kontrollen under 1950-talet hade fokus på att kontrollera utomnordiska medborgare 
innanför landets gränser, fick denna kontroll nu ett ökat fokus på sortering vid 
nationsgränserna. Arbetssökande personer skulle skiljas ut och kontrolleras strikt 
före inresa – till skillnad från nära anhöriga till invandrare i landet och politiska flyk-
tingar – men väl efter inresa skulle samtliga kategorier få tillgång till en permanent 
rätt att stanna via bosättningstillståndet snabbare. 

7.1. VAD ÄR PROBLEMATISKT MED TILLSTÅNDSGIVNINGEN?  

I följande avsnitt analyseras de problem som formulerades inför att statsmakterna 
antog 1968 års riktlinjer för utlänningspolitiken, vilka gjorde att en striktare reglerad 
arbetskraftsinvandring och lättnader kring bosättningstillståndet framstod som logi-
ska lösningar. 1968 års riktlinjer var de första statliga riktlinjerna kring utlännings-
politiken, då tidigare praxis och riktlinjer hade utformats självständigt inom Statens 
utlänningskommission (SUK). Att staten nu skulle utforma riktlinjerna syftade till 
att samordna utlänningspolitiken med den samhällsekonomiska politiken, vilket 
skulle främja en målinriktad politik som kunde anpassas till skiftande förhållanden 
både inom och utanför Sveriges gränser (Prop. 1968:142). En central problematik 
som lyfts fram i den statliga utredningen som föregick riktlinjerna är att tillstånds-
givningen under efterkrigstiden främst har skett utifrån läget på arbetsmarknaden, 

 
77 Nära anhöriga avsåg makar och oförsörjda barn till personer som var fast bosatta i Sverige. 
Anhöriga kunde även innefatta andra släktingar som var beroende av personen i Sverige för 
sin försörjning (Prop. 1968:142: 114). Om anhöriga skulle följa med arbetstagande utom-
nordiska medborgare ställdes krav på att familjebostad var ordnad före inresa. 
78 Asylsökande politiska flyktingar avsåg – i likhet med politisk flykting på 1950-talet – per-
soner som innefattades av FN:s flyktingkonvention, de som riskerade att utsättas för förfölj-
else på grund av de politiska förhållandena i hemländerna samt de som riskerade att straffas 
för politiskt brott i hemländerna (Prop. 1967:18: 162). 
79 Kravet på fem års vistelsetid hade utvecklats i SUK:s praxis i syfte att möjliggöra en säker 
bedömning om de ansökandes person, och hade bidragit till att endast 426 tillstånd beviljades 
mellan 1955–1965 (SOU 1967:18). 
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men med begränsad hänsyn till andra samhällsresurser. Denna prioritering antas 
drabba invandrare i landet negativt: 

[I]nvandringens omfattning [har] framför allt bestämts av tillgången på 
arbetstillfällen och endast i ringa mån med hänsyn till samhällets möjlig-
heter att bereda invandrarna lämpliga bostäder och nödvändig utbild-
ning, fastän samhällets bostads- och utbildningsresurser under större 
delen av efterkrigstiden inte svarat mot den egna befolkningens anspråk. 
Bristen på bostäder har […] säkerligen drabbat invandrarna hårdare än 
befolkningen i övrigt. Invandrarna har i större utsträckning än andra 
varit hänvisade till att bo i bristfälliga eller för små lägenheter, riv-
ningshus, uthyrningsrum eller i bostäder i glesbygder. Bristsituationen 
på utbildningens område har medfört att invandrarna inte har kunnat i 
tillräcklig omfattning meddelas undervisning i svenska, vilket är en för-
utsättning för en snabb anpassning i det svenska samhället. Om inte 
invandringen i större utsträckning än hittills skett avpassas efter samhäl-
lets möjligheter att bereda invandrarna bostäder, utbildning och social 
omvårdnad av den karaktär, som är specifik för att utlänningen skall 
kunna växa in i det svenska samhället, föreligger enligt utredningen up-
penbar risk för att de sociala problem och anpassningssvårigheter, som 
knappheten på bostäder, utbildningsmöjligheter och social omvårdnad 
redan nu har gett upphov till bland invandrarna, allvarligt förvärras 
(SOU 1967:18: 174). 

Med hjälp av höga sanningsmodalitetet (”har … framför allt bestämt av”) skriver 
utredarna fram ett problem med att behovet av arbetskraft har prioriterats framför 
möjligheterna att bereda ”invandrarna lämpliga bostäder och nödvändig utbildning”, 
trots att det inte ens förekommit tillräckliga resurser för svenska medborgare. Dessa 
sanningsanspråk skrivs fram utan en agent och ger uttryck för förgivettagna före-
ställningar om vilka omständigheter som förväntas bli beaktande i tillståndsgiv-
ningen (Winther Jørgensen & Philips 2000). Här framträder det som självklart att 
”invandrarna” har behov av lämpliga boenden och utbildning för att anpassa sig till 
samhället, men att det är problematiskt att myndigheterna inte har beaktat glappet 
mellan tillgängliga och behövda resurser under efterkrigstiden. Värt att poängtera är 
att det i utdraget inte ges någon definition av vilka människor som innefattas i 
kategorin invandrare – varken här eller i materialet i övrigt – utan begreppet används 
växelvis med ”utlänningen”. Utredarnas sammankoppling mellan utlänningar och 
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invandrare förstärker dock bilden av det är en odiskutabel sanning att utlänningar 
som är folkbokförda i landet ska betraktas som inflyttade och har behov som staten 
behöver ta hänsyn till. Problemet med att arbetsmarknadsbehov har prioriterats i 
tillståndsgivningen antas således vara att den byråkratiska myndighetsutövningen 
förbisett betydande behov hos den förmodat värdiga kategorin invandrare. Denna 
problembild liknar hur myndigheternas bristande hänsynstagande till varaktigt bo-
satta och skötsamma utlänningarnas behov av rättssäkerhet kritiserades på 1950-
talet (se kapitel sex). På ett liknande vis framställs SUK:s riktlinjer som i behov av 
översyn här på 1960-talet och skapar ett utrymme för förändring, där statsmakterna 
tillskrivs ett ansvar för att säkerställa att tillståndsgivningen tar ökad hänsyn till in-
vandrares behov framgent.  

Ytterligare problem som antas följa på prioriteringen av arbetsmarknadsbehov i 
tillståndsgivningen är att bristen på bostäder, utbildning och social omvårdnad antas 
ha ”drabbat invandrarna hårdare än andra”, vilket riskerar att föranleda (sociala) pro-
blem för både samhället och individen. Problemet med att invandrare fått bristande 
tillgång till samhällsresurser skapas här utifrån ett materiellt perspektiv och medför 
en kvantitativ dimension till hur problemet med tillståndsgivningen ska förstås. 
Utifrån detta perspektiv framstår det som nödvändigt med en lösning där antalet 
arbetssökande utlänningar som släpps in i landet ska anpassas till tillgängliga sam-
hällsresurser. Denna logik känns igen från hur både flyktingsituationen representera-
des såväl inför andra världskriget (se kapitel fem) som under november 2015 
(Regeringen 2015b), då antalet personer som fick söka asyl i Sverige skulle förhållas 
till en föreställd gräns för landets kapacitet att ta emot och erbjuda människor stöd.  

Problemet som formuleras med att invandrare får bristande tillgång till samhälls-
resurser vilar även på en socialpolitisk diskurs om att bristfälliga sociala omständig-
heter är risker som kan skapa och förstärka social dysfunktionalitet. Denna diskurs 
hade exempelvis fått betydelse i relation till förmodat utsatta svenska medborgare – 
så som flerbarnsfamiljer – tidigare under 1900-talet (Henriksson 2021; Kaveh 2006, 
2007). Under denna period hade dock utlänningars sociala villkor enbart diskuterats 
i en begränsad omfattning (se kapitel fyra, fem och sex). I utdraget framstår det däre-
mot som självklart att invandrare har behov av socialpolitiskt stöd för att motverka 
sociala problem och främja deras möjligheter att anpassa sig och ”växa in” i 
samhället. För att tala med Rose och Miller (1992) kan det beskrivas som att bilden 
av vilka subjekt som ska ges en permanent plats i det svenska samhället och styras 
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genom den statliga socialpolitiken har utvidgats till att även gälla invandrarsubjektet. 
Begreppet invandrare förstärker bilden av att dessa människor nu tillhör det svenska 
samhället och statens ansvar. Detta genom att föra tankarna till människor som slår 
sig ned på en ny plats – i linje med Vilhelm Mobergs vid tiden populära bok In-
vandrarna (1952) – snarare än människor som står utanför den rådande samhälls-
ordningen (Hammar 1985; Öberg 1981).  

Samtidigt som invandrarsubjektet framställs som en del av det svenska samhället 
konstrueras det också som riskfyllt i en dubbel mening: Dels som risk att bli utsatt 
för samhällets resursbrist, dels som potentiell framtida risk för samhället kopplat till 
sociala problem. När Villadsen (2020) undersöker dansk migrationspolitik under 
1970-talet uppmärksammar han en i princip identisk sammankoppling mellan in-
vandrare, välfärd och risker. Han menar att danska staten vid denna tid ”upptäckte” 
kategorin invandrare som en ny riskgrupp, vilken betraktades som en resurs för det 
danska samhället men samtidigt också som särskilt benägen att utveckla sociala 
problem under vistelsen i landet. Det går att tala om en liknande ”upptäckt” i Sverige 
inför 1968 års riktlinjer. Invandrare framställs i de studerade förarbetena som ett 
nytt socialpolitiskt välfärdssubjekt med potential att bidra till samhället, men sam-
tidigt kopplat till risker som statsmakterna nu behöver ta ställning till och hantera. 

Inför 1968 års riktlinjer problematiseras även SUK:s praxis kring tillståndsgiv-
ningen av bosättningstillstånd utifrån att myndigheten anses ha tagit begränsad hän-
syn till människors behov. Mer specifikt gäller det behoven av skydd mot godtycklig 
myndighetsutövning för pålitliga utomnordiska medborgare med god vandel.80 I 
1967 års SOU kritiseras att tillståndet endast hade beviljats till ett fåtal av dessa 
personer, till följd av SUK:s restriktiva praxis. En praxis som utöver fem års vistelse-
tid i landet dessutom hade kommit att kopplas till den sökandes intentioner i 
landet.81 Tillståndet hade endast beviljats om särskilda skäl för att inte bli svensk 
medborgare förelåg, så som risk att förlora medborgarskap och medborgerliga 

 
80 Under åren med uppehållstillstånd skulle sökande personers generella försörjningsmöjlig-
heter och personliga förhållanden prövades, så som vilja att göra rätt för sig, ”möjligheter att 
anpassa sig i samhället och hans pålitlighet från säkerhetssynpunkt” (Prop. 1968:142: 24). 
81 Personer hade exempelvis nekats bosättningstillstånd och i stället beviljats längre uppe-
hållstillstånd (upp till fem år) om de hade uppgett att de hade som avsikt att ansöka om 
svenskt medborgarskap på sikt. Bosättningstillstånd hade även nekats ansökande som hade 
uppgett att de planerade att återvända till sitt hemland vid ett förbättrat politiskt och/eller 
ekonomiskt läge i dessa länder (SOU, 1967:18). 
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förmåner i hemlandet (så som pension). SUK:s praxis innebar att enbart ett fåtal 
utomnordiska medborgare inkluderades i den svenska rättssäkerheten på det sätt 
som eftersträvades på 1950-talet (se kapitel sex). I propositionen till 1968 års 
riktlinjer ifrågasätts SUK:s praxis kring bosättningstillstånden av både remissinstans-
er och inrikesministern Rune B. Johansson. Hovrätten över Skåne och Blekinge 
beskriver på ett tydligt vis problematiken: 

Bosättningstillstånd bör kunna användas i många fler fall än f. n. utan 
att det står i strid mot motivuttalandena vid tillkomsten av 1954 års 
utlänningslag […]. Eftersom det nu fordras fem års stadigvarande bo-
sättning i landet, kommer man så nära den tidpunkt då medborgarskap 
kan sökas [sju år] att bosättningstillståndet inte får ett praktiskt använd-
ningsområde. Uttryckssätten i UtlL ger vid handen att det inte har varit 
avsett att så lång tid som fem års bosättning i landet skulle fordras. […]. 
Inte heller bör, som synes vara fallet f.n., en tillkännagiven avsikt att 
återutvandra så snart de politiska eller ekonomiska förutsättningarna 
därför uppkommer i hemlandet vara hinder mot bosättningstillstånd. Av 
lagen följer att sådant tillstånd kan återkallas om bosättningen i landet 
upphör. I sådana fall bör enligt hovrätten bosättningstillstånd tvärtom 
vara ett särskilt lämpligt alternativ till att utlänningen söker svenskt 
medborgarskap. Bosättningstillstånd bör över huvud taget få sådan plats 
i systemet att fördelarna därav kan utnyttjas (Prop. 1968:142: 53). 

I första delen av utdraget använder hovrätten höga sanningsmodaliteter och ifråga-
sätter SUK:s krav på fem års vistelsetid utifrån att bosättningstillståndet då ”inte får 
ett praktiskt användningsområde” och att utlänningslagens utformning ”ger vid 
handen” att ett så pass hårt krav inte har varit avsett när lagen utformades. I och 
med denna modalisering får hovrättens invändningar karaktären av objektiva tolk-
ningar av rådande praxis, där de med hjälp av sin juridiska expertis skapar en bild av 
att SUK:s praxis har varit mer restriktiv än de haft fog för. Dessa sanningsanspråk 
förstärks också genom hovrättens hänvisning till 1954 års motivuttalanden kring bo-
sättningstillståndet, då denna typ av uttalanden är betydelsefulla källor för att uttolka 
”sanningen” i juridiska frågor (Blückert 2010). I propositionen inför 1954 års UtlL 
framgår att bosättningstillståndet infördes för att ”ge en tryggad ställning till åt så-
dana utlänningar som är fast bosatta i riket” (Prop. 1954:41: 1), vilket vid den tiden 
avsåg en mindre grupp av skötsamma och pålitliga utlänningar som hade slagit sig 
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ned på allvar i landet (se kapitel sex). Mot bakgrund av detta framskrivna syfte med 
bosättningstillståndet formulerar hovrätten ett rättsstatligt problem, där SUK:s re-
striktiva praxis har begränsat möjligheterna till skydd mot godtycklig myn-
dighetsutövning för denna grupp av utomnordiska medborgare. Med grund i detta 
rättsstatliga perspektiv skapas således ett utrymme för kritik gentemot den rådande 
myndighetsutövningen, varpå det framstår som önskvärt att statsmakterna gör det 
möjligt att bevilja bosättningstillståndet ”i många fler fall” än för närvarande.  

I andra delen av utdraget ifrågasätts även att bosättningstillståndet inte har 
använts i de fall då pålitliga utomnordiska medborgare med god vandel eventuellt 
önskar att ”återutvandra” på sikt, trots att det framstår som en uppfattad ”fördel” 
att bosättningstillstånd kan återkallas om bosättningen upphör. I stället för att nyttja 
detta alternativ har dessa personer förväntats söka svenskt medborgarskap i landet 
och potentiellt fått tillgång till en legal status som myndigheterna inte kan återkalla. 
Här skapas således en bild av att staten potentiellt har förbundit sig till att skydda 
vissa före detta utomnordiska medborgare som har blivit svenska medborgare, även 
om de sedan flyttar tillbaka till sina tidigare hemländer. I relation till denna bild 
framträder en sorts ekonomisk och byråkratisk problematik, där SUK:s praxis har 
begränsat myndigheternas möjligheter att häva vissa före detta utomnordiska med-
borgares svenska legala status, och med det deras tillgång till det svenska samhället 
och dess resurser. I relation till denna problemformulering framstår en ökad använd-
ning av bosättningstillståndet som ett medel för att bibehålla statens möjligheter att 
avsäga sig ansvaret för utflyttade utomnordiska medborgare, vilka inte längre antas 
tillhöra det svenska samhället. Bosättningstillståndet framstår således som ett medel 
för att upprätthålla en viss byråkratisk flexibilitet, varigenom staten kan stärka skyd-
det mot godtycklig myndighetsutövning för vissa utvalda utomnordiska medborg-
are, men även friskriva sig ansvaret för dessa personer om de bosätter sig i ett annat 
land. En byråkratisk flexibilitet som försvinner om de blir svenska medborgare. 

De lösningar som genomdrevs i och med 1968 års riktlinjer för utlännings-
politiken innefattade att krav på ordnat arbete, arbetstillstånd och boende före inresa 
lades fast som statligt antagna riktlinjer, samtidigt som kravet på vistelsetid för 
bosättningstillstånd lättades (från fem till två år). Inresekraven skulle främja att de 
utländska medborgare som fick resa in och folkbokförde sig i landet – och däri-
genom blev invandrare – fick tillgång till levnadsförhållanden av lika standard som 
svenska medborgare (Prop. 1968:142). Lättade krav för bosättningstillstånd skulle i 
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sin tur att främja att fler pålitliga och bofasta utomnordiska medborgare med god 
vandel fick ett stärkt skydd mot godtycklig myndighetsutövning i landet. Använd-
ningen av detta tillstånd skulle även göra det möjligt att hindra personer som flyttade 
tillbaka till sina tidigare hemländer från att bibehålla en svensk legal status. Före-
kommande problem och dess lösningar bidrar sammantaget till en problem-
representation som betonar bristfällig tillgång till samhällsresurser för invandrare samt 
bristande skydd mot godtycklig myndighetsutövning för dem med enbart uppehållstillstånd. Denna 
representation förkortar jag vidare till problemet med bristande resurser. Problemet inne-
bär att rätten att stanna kopplas till statliga ambitioner om att tillgodose uppfattade 
behov hos invandrare, både när det gäller tillgång till social trygghet och en mer 
säker legal status. En konsekvens av detta fokus är dock att myndigheterna tillskrivs 
ett ökat ansvar för att skydda de nationella resurserna från arbetssökande och ut-
flyttade utomnordiska medborgare som befinner sig utanför landets gränser. På så 
vis framhävs och normaliseras statens ansvar för att skydda nationsgränsen från yttre 
hot, vilka antas leda till risker för befolkningen innanför denna gräns.  

7.2. ANTAGANDEN SOM PROBLEMREPRESENTATIONEN VILAR PÅ 

Antaganden som förekommer i materialet inför 1968 års riktlinjer för utlännings-
politiken och underbygger problemet med bristande resurser tar form kring begrepp 
så som prioriteringar, lika standard och lättnader. Begreppen berör bland annat vilka 
intressen som ska prioriteras i relation till rätten att stanna för utomnordiska 
medborgare, om statens ansvar i relation till invandrare och om vilken nytta lättnader 
kring bosättningstillståndets antas kunna bidra till.  

7.2.1. PRIORITERADE BEHOV: EKONOMISKA ELLER SOCIALA HÄNSYNSTAGANDEN 

Ett antagande som underbygger problemet med bristande resurser är att rätten att 
stanna av arbetsmarknadsskäl ska förstås som beroende av prioriteringar mellan 
ekonomiska respektive sociala synpunkter. I materialet får begrepp så som ”val”, 
”alternativ” och ”prioritera” betydelse i diskussioner om hur landets arbetskrafts-
behov ska lösas på sikt, vilket bidrar till att dra upp gränser för vem som anses värdig 
att få stanna och arbeta i Sverige. Kring arbetskraftsbehoven ställs två alternativ 
emot varandra: att rekrytera personer från utomnordiska länder respektive att an-
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vända de så kallade marginalgrupperna i landet mer effektivt. Utredarna i 1967 års 
SOU menar att en ekonomisk jämförelse tenderar att falla ut till ”förmån för invand-
ringsalternativet” (SOU 1967:18: 154), åtminstone om rörelserna gäller personer 
som har en yrkesutbildning bekostad utomlands. Inrikesministern föreslår trots det-
ta att möjligheterna att bereda sysselsättning åt inhemska marginalgrupper ska ha 
prövats före det att utländsk rekrytering får ske. Han motiverar förslaget med stöd 
av ett yttrande av LO, i vilket de argumenterar för att: 

LO opponerar mot utredningens ståndpunkt att valet mellan att 
effektivare utnyttja arbetskraftsresurserna inom landet och att stimulera 
invandring av arbetskraft främst är en samhällsekonomisk avvägnings-
fråga. Avvägningen är i första hand humanitär och social, menar LO. 
Samhällets åtgärder för att upprätthålla full sysselsättning bland dem 
som redan befinner sig i landet måste från den synpunkten prioriteras. 
Många av dem som tillhör »arbetskraftsreserverna» inom landet är han-
dikappade eller äldre personer eller gifta kvinnor. Deras insatser kan tas 
till vara i större utsträckning om arbetsplatsen, arbetskrav och arbetstid 
anpassas till deras förutsättningar och önskemål. Med hänsyn till att de 
tillhör marginalgrupper måste trycket på företagen vara mycket stort för 
att företagen skall ta hänsyn till dessa förutsättningar. Samhället kan inte 
heller mot den bakgrunden prioritera invandringen. […] [I]nvandrings-
politiken från arbetsmarknadssynpunkter bör bestämmas av tillgången 
på arbetskraft inom landet, varvid marginalgruppernas situation skall 
beaktas, slutar LO (Prop. 1968:142: 43–44). 

I resonemanget framträder motstridande intressen i de avvägningar som ska ske, i 
form av att antingen prioritera arbetskraftsinvandring utifrån ett samhällsekono-
miskt perspektiv, eller att främja arbete åt människor i landet utifrån humanitära och 
sociala perspektiv. Att dessa två val ställs emot varandra bygger på en dikotomi 
mellan arbetskraftsresurserna inom landet och utländsk arbetskraft. Sättet att se på 
hur arbetsmarknadsbehoven kan lösas reduceras således till en form av antingen-
eller-tänkande, där det framstår som nödvändigt att välja mellan dessa två till synes 
skilda alternativ. Reduktionen återskapar således ett motsatsförhållande mellan in-
hemsk och utländsk arbetskraft (se kapitel fem och sex) – eller med andra ord mellan 
Vi och de Andra – och medför en idé om att en kommande lösning måste gynna en 
grupp och samtidigt missgynna den andra. Att dessa två val ställs emot varandra 
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innebär samtidigt att det görs självklart att staten aktivt ska reglera förhållandena på 
arbetsmarknaden och bestämma vilka grupper som ska ges företräde i förhållande 
till denna marknad. Arbetssökande utomnordiska medborgares rätt att stanna kopp-
las således till en aktiv arbetsmarknadspolitik, vilken var en central del av den social-
demokratiska politiken vid tiden (Andersson 2004). Det framgår inte om invandrare 
ingår i gruppen av inhemska arbetskraftsresurser i vare sig utdraget eller det em-
piriska materialet i övrigt, utan denna kategoris position i de två valen är oklar.  

I utdraget förespråkas tydligt en prioritering av ”dem som redan befinner sig i 
landet”, vilket också accentueras genom den upprepade användningen av höga 
förpliktelsemodaliteter (”måste”, ”kan inte heller … prioritera”). Förpliktelsemo-
daliteter fyller en normativ funktion genom att öppna upp respektive blockera 
alternativ och därigenom peka på (icke) önskvärda handlingar (Frändberg 2012), där 
LO öppnar upp för prioriteringen av full sysselsättning men blockerar alternativet 
med arbetskraftsinvandring. Denna prioritering var en grundläggande princip i den 
fackliga politiken under efterkrigstiden. Även om facket hade öppnat upp för ar-
betskraftsinvandring mot slutet av 1940-talet framställs prioriteringen av inhemsk 
arbetskraft som ett oeftergivligt krav nu mot 1960-talets slut (se även Johansson 
2008; Yalcin 2010). Resonemanget knyter an till en nationellt orienterad diskurs, där 
det framstår som självklart att prioritera full sysselsättning för ett nationellt Vi, 
framför rörelsefrihet för de Andra som befinner sig utanför nationsgränsen. Denna 
gräns görs nu symbolisk för vilka människor som ska prioriteras i statsmakternas 
kommande lösningar, där människor på insidan gränsen ska tillskrivas fördelar. Prio-
riteringen bär tydliga spår tillbaka till 1930-talets protektionistiska politik (se kapitel 
fem) och innebär att naturalisera en nationell ordning, där arbetssökande utomnord-
iska medborgare framställs som hot mot den nationella befolkningens ekonomiska 
intressen, och därför måste bortprioriteras.  

I utdraget synliggörs samtidigt en betydande skillnad från 1930-talets pro-
tektionistiska politik, i form av att samhällets marginalgrupper – ”handikappade”, 
”äldre personer” och ”gifta kvinnor” – nu lyfts fram som av särskild betydelse att 
skydda mot konkurrens. Betoningen på att prioritera dessa kategoriers arbetstill-
fällen återkommer i materialet och illustrerar hur kategorier rör sig och tillskrivs olika 
mening över tid. Gifta kvinnor hade sedan andra världskrigets slut hade rört sig 
närmare arbetsmarknaden och framstår nu som en prioriterad marginalgrupp (jfr. 
de los Reyes 2000). Prioriteringen av marginalgrupperna underbyggs av ett antag-
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ande om företags bristande benägenhet att beakta särskilda önskemål och villkor 
som antas gälla för dessa grupper, kring exempelvis ”arbetskrav och arbetstid”, om 
det saknas tillräckliga påtryckningar. Gifta kvinnor, äldre och handikappade fram-
ställs som värdiga kategorier eftersom yttre omständigheter – här i form av före-
tagens intressen – begränsar deras möjligheter till att få det stöd som behövs för att 
de ska kunna delta på arbetsmarknaden. Att reglera möjligheten till rekrytering av 
utländsk arbetskraft ska därför bidra till påtryckningar och sända signaler till företag 
om vilka grupper som ska inkluderas på arbetsmarknaden. En skärpt migrations-
kontroll framstår därmed som ett medel för att stärka trycket på företag att anpassa 
sig till statliga och fackliga intressen. Att skapa styrning som delar upp den globala 
befolkningen (Hindess 1998) i utländsk och inhemsk arbetskraft – och prioriterar 
den sistnämnda – ska därmed användas strategiskt för att gynna nationella politiska 
målsättningar om full sysselsättning. På så vis används gränsdragningar kring rätten 
att stanna och arbeta för arbetssökande medborgare i utomnordiska länder som ett 
taktiskt medel för att påverka svenska arbetsmarknadsförhållanden, på bekostnad av 
dessa människors rörelsefrihet. 

7.2.1.1. NÄRA ANHÖRIGA OCH ASYLSÖKANDE POLITISKA FLYKTINGAR 

Att statsmakterna förväntas att göra prioriteringar mellan ekonomiska och sociala 
hänsynstagande får även betydelse för möjligheterna att göra undantag från kraven 
på ordnat arbete och arbetstillstånd före inresa. I förarbetena till 1968 års riktlinjer 
föreslås att sådana undantag ska vara möjliga av humanitära skäl, i huvudsak för nära 
anhöriga och asylsökande politiska flyktingar. 82 När det gäller den sistnämnda kate-
gorin framställs det som självklart att uppehållstillstånd av dessa skäl ska ”medges 
efter generösa grunder” (Prop. 1968:142: 103), vilket var en linje som drogs upp 
redan i samband med 1954 års utlänningslag (se kapitel sex). I 1968 års riktlinjer 
beskrivs att detta generösa förhållningssätt exempelvis innefattar att krav på att utre-
da om politiskt flyktingskap föreligger ska sättas lågt. För nära anhöriga föreslås krav 

 
82 Under efterkrigstiden upprätthölls inte några strikta gränser i Sverige mellan asylsökande 
politiska flyktingar, politiska flyktingar som redan hade fått asyl i annat land och s.k. ekono-
miska flyktingar. Inom ramen för 1968 års riktlinjer tydliggjordes dock att den förstnämnda 
gruppen fortsatt skulle ges skydd på i princip ovillkorlig basis, medan övriga grupper i första 
hand skulle kunna få skydd i landet genom kollektiva överföringar som skulle ske med hjälp 
av FN:s flyktingkommissariat (Prop. 1968:142: 2–3).  
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på att boende av tillräcklig storlek och standard är ordnat före inresa, men att till-
stånd ska beviljas även om dessa anhöriga ”saknar förvärvsförmåga eller inte avser 
att försörja sig genom egen anställning” (Prop. 1968:142: 101). Sociala hänsynstagan-
den ska alltså prioriteras framför ekonomiska beaktanden, vilket motiveras med att:  

Invandring av utländsk arbetskraft medför emellertid […] ökad belast-
ning på bl.a. bostads-, utbildnings- och sjukvårdsresurserna, erinrar ut-
redningen. Enligt utredningens uppfattning bör det inte komma i fråga 
att minska denna belastning […] genom att vägra inte yrkesverksamma 
anhöriga till förvärvsarbetande invandrare att komma in i landet. Ett 
sådant förfarande skulle medföra stora olägenheter för den enskilde 
utlänningen och hans familj och leda till att familjer splittrades och 
invandrarnas anpassning till samhället försvårades (Prop. 1968:142: 35–
36). 

I frågan om (nära) anhörigas rörelser in i landet ställer utredarna samhällskostnader 
– och möjligheten att göra besparingar kring dessa kostnader – mot vad som kan 
betraktas som sociala hänsynstaganden, i form av att skydda invandrare, deras familj-
er, familjeliv och anpassning till samhället. Det framstår här som att statsmakterna 
behöver välja mellan ett ekonomiskt respektive ett socialt perspektiv, vilka framstår 
som två oförenliga sätt att hantera anhörigas rörelser in i landet utifrån. I likhet med 
LO:s ställningstagande kring arbetskraftsfrågan tidigare i kapitlet ges här ett socialt 
perspektiv företräde, där ett sammanhållet familjeliv och goda förutsättningar för 
anpassning skrivs fram som viktiga värden att skydda. Utredningens position knyter 
an till en internationellt orienterad rättighetsdiskurs, inom vilken staten antas ha ett 
ansvar för att skydda rätten till familjeliv. Denna diskurs har beskrivits som allt mer 
etablerad i västerländska stater under 1960-talet (jfr. Bonjour 2016; DeLaet 2000; 
Joppke 1999). Rådande svensk praxis var redan att makar och barn skulle få resa in 
om deras familjemedlemmar vistades i landet (SOU 1967:18), men utredarna rekom-
menderar härigenom att statsmakterna lägger fast denna praxis i statliga riktlinjer. 
Det framstår på så vis som något relativt självklart att rätten till familjeliv ska göras 
universellt och skyddas oavsett kostnader. Denna förstärkning av betydelsen av att 
skydda mänskliga rättigheter syns också i den uttalat generösa hållningen till asylsök-
ande politiska flyktingar som enligt förslag ska läggas fast i 1968 års riktlinjer. Till 
skillnad från på 1930-talet – och i viss mån från 1950-talet då anhöriga inte be-
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handlades närmare – framstår det här som att staten har ett självklart internationellt 
ansvar i relation till nära anhöriga och politiska flyktingar. På så vis legitimeras mer 
porösa nationella gränser kring rätten att stanna av både asyl- och så kallade an-
knytningsskäl (för anhöriga), där rörelser som grundar sig i dessa skäl ska skyddas 
trots deras tillhörande kostnader för det svenska samhället.  

Att främja ”anpassning” är ett centralt argument för att skydda rätten till 
familjeliv i utdraget, vilket återspeglar en idé om att denna rätt främjar invandrares 
inordning i samhället. Anpassning är ett begrepp som återkommande används i för-
arbetena till 1968 års riktlinjer och dess betydelse tar form i relation till en diskussion 
gällande om invandrares inordning i samhället ska ske genom assimilering eller 
integration. Det vill säga mellan att assimilera och ”införliva dem språkligt och kul-
turellt med den svenska befolkningen eller integrera dem, dvs. passa in dem i 
samhället med bevarad språklig, kulturell och religiös särart” (Prop. 1968:142: 106). 
I propositionen hävdar inrikesministern att statens anpassningsåtgärder ska frigöras 
från assimilerings- och integrationsbegreppen och att anpassningspolitiken i första 
hand ska säkerställa att invandrares tillgång till svensk språk- och samhällskunskap, 
så att de kan fungera som självständiga samhällsdeltagare på sikt. Frågan om assimi-
lering eller integration skulle i stället behandlas närmare i en kommande utredning 
(vilken föranledde Sveriges första integrationspolitiska riktlinjer 1975).83 När anpass-
ning används i utdraget ovan är det således i viss mån oklart på vilket sätt denna ska 
ske. Det framstår dock som självklart att rätten till familjeliv ska främja anpassnings-
processerna. Här syns en viss förskjutning från 1950-talet då assimileringstanken var 
dominerande och staten i första hand betonade utomnordiska medborgares skyl-
digheter att anpassa sig och exempelvis agera skötsamt i landet (se kapitel sex). Mot 
slutet av 1960-talet tillskrivs staten dock ett större ansvar för att understödja dessa 
anpassningsprocesser och bidra mer aktivt till att inordna invandrare i det svenska 
samhället, genom att skydda och tillhandahålla rättigheter, så som familjeliv. 

 
83 1975 års invandrar- och minoritetspolitiska riktlinjer utgick från tre mål: jämlikhet, val-
frihet och samverkan. Jämlikhetsmålet innefattade fortsatt att skapa likvärdiga levnadsvillkor 
för invandrare och den övriga befolkningen i landet. Valfrihetsmålet innebar att invandrare 
skulle ha rätt att välja om de ville anpassa sig till den svenska majoritetskulturen eller upprätt-
hålla och utveckla sin egen kultur. Samverkansmålet innebar att relationer mellan majoritets- 
och minoritetsgrupper skulle bygga på tolerans och solidaritet (Prop. 1975:26). 



VEM FÅR STANNA?  

 178 

7.2.2. IDEALET OM LIKA STANDARD: ATT GÖRA INVANDRING TILL SOCIALPOLITIK 

Ett centralt antagande som underbygger problemet med bristande resurser är att en 
kommande lösning ska främja att invandrare och svenska medborgare får lika lev-
nadsstandard, exempelvis vad gäller utbildning, boende och sociala förmåner. Be-
greppet ”lika standard” återspeglar ett ideal som styrningen kring rätten att stanna 
för medborgare i utomnordiska länder ska förhållas till i samband med 1968 års 
riktlinjer. Som jag pekade på i kapitel sex var utlänningar respektive svenska med-
borgare formellt jämställda på den svenska arbetsmarknaden sedan slutet på andra 
världskriget, med avseende på exempelvis löner, anställnings- och socialförsäkrings-
villkor (Johansson 2008). 1960-talets ideal om lika standard återspeglar dock hur en 
mer allmän välfärdspolitisk syn får betydelse i relation till invandrare, där detta ideal 
ska ligga till grund för samtliga politiska åtgärder gentemot denna kategori (se även 
Borevi 2002). Inrikesministern tillskriver idealet om lika standard en central be-
tydelse när han i propositionen inför 1968 års riktlinjer diskuterar behoven av att 
villkora arbetskraftsrörelserna in i landet:  

[U]tländsk arbetskraft skall åtnjuta lika goda anställningsförmåner som 
svensk arbetskraft. Principen garanteras genom att anställningsförmån-
erna prövas i ärenden om arbetstillstånd. […] I principen om lika stan-
dard ligger inte bara att invandrare tillförsäkras samma lön för samma 
arbete som den inhemska arbetskraften. Därutöver måste principen 
anses inrymma kravet att invandrarna inte koncentreras till de sämst be-
talda yrkena eller de yrkesområden som är mest osäkra med hänsyn till 
anställningstryggheten. En sådan utveckling kan leda till att den invand-
rade arbetskraften blir en avskild befolkningsgrupp som kännetecknas 
av låga inkomster och osäkra anställningsförhållanden och som kommer 
att utgöra en arbetskraftsreserv med hög arbetslöshetsrisk. Med en ut-
veckling efter dessa linjer kan man vidare befara att utlänningarna av 
ekonomiska skäl tvingas söka sig till det sämsta bostadsbeståndet och 
där isoleras från den övriga befolkningen. […] Ett väsentligt mål för in-
vandringspolitiken bör därför alltjämt vara att invandrarna skall leva på 
samma standardnivå som befolkningen i övrigt. […] Lika fullt anser jag 
att det inte är försvarligt att efterge kravet i fråga om bostadsstandarden. 
Risken för att utlänningarna kommer att bilda ett bostadsproletariat är 
som jag nyss sagt påtaglig, och denna risk minskar om bostadsfrågan får 
en första lösning vid inflyttningen hit. Skall en invandring […] vara möj-
lig, måste den inflyttande arbetskraften inriktas på områden där det finns 
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bostäder. Eller också måste garantier skapas att arbetsgivare ombesörjer 
godtagbara bostäder för den invandrande arbetskraft som behövs […] 
Invandring i större skala till orter med påtaglig bostadsbrist förlänger 
väntetiderna i bostadsköerna för den inhemska befolkningen, något som 
bl. a. kan skapa en negativ inställning till invandrare från den inhemska 
befolkningens sida (Prop. 1968:142: 97–98). 

Ministern kopplar ”invandringspolitiken” till lika standard och socialpolitiska före-
ställningar om att staten ska säkerställa en viss levnadsnivå hos såväl ”invandrad 
arbetskraft” som inhemsk, i det här fallet kopplat till lönenivåer, anställningstrygghet 
och boendestandard. Sammankopplingen innebär att invandringspolitiken fram-
ställs som ett medel för socialpolitik och att motverka risker för arbetslöshet och 
segregation i framtiden. I Rose och Millers (1992) termer går det att tala om att 
invandringspolitiken knyts närmare till en välfärdsrationalitet, vars moraliska form 
innefattar att staten aktivt ska ingripa i befolkningens sociala miljö i syfte att främja 
dess välstånd. I och med att invandrare nu inordnas i den befolkning som ska 
skyddas framstår det som nödvändigt att säkerställa dessa personers sociala och 
ekonomiska trygghet. En sådan ambition antas dock förutsätta skärpta villkor kring 
rätten att stanna, med krav på prövningar av såväl ”anställningsförmånerna” som av 
”bostadsstandarden” före att arbetssökande utomnordiska medborgare får rätt att 
resa in och stanna i landet. Det innebär å ena sidan att invandringspolitiken knyts till 
en universell – men territoriellt avgränsad – solidaritet, där samtliga personer inom 
landets gränser antas ha rätt till en viss levnadsnivå och social trygghet. Å andra sidan 
att legitimera inskränkningar i rätten att stanna, i syfte att främja nationell välfärd 
och utjämna skillnader på en nationell nivå. Att invandringspolitiken görs till social-
politik avgränsar således synen på vad som är en giltig lösning på problemet med 
bristande resurser, vilken förväntas att följa idealet om lika standard och främja 
nationella solidaritetssträvanden.  

Idealet om lika standard tillskrivs även mening i utdraget genom att kopplas till 
en oro över att invandrare ska bilda en ”arbetskraftsreserv”, ”avskild befolknings-
grupp” och ett ”bostadsproletariat” i landet. På så vis kopplas detta ideal till en form 
av klasspolitik, där invandrare synliggörs som en samhällsgrupp som är särskilt utsatt 
inom ramen för 1960-talets industrikapitalistiska samhällsordning. Begreppet bo-
stadsproletariatet kan tolkas som en direkt koppling till Marx’ beskrivning av 
proletariatet som den egendomslösa sociala klass i det kapitalistiska samhället som 
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är beroende av sin förmåga att sälja sin arbetskraft (1909).84 Frågan är således om 
invandrare ska tillåtas bilda en isolerad underklass i landet. Denna fråga knyter an 
till en vidare jämlikhetsdiskurs som var central i såväl förarbetena till 1968 års rikt-
linjer för utlänningspolitiken som i det svenska samhället under 1960-talet (Hansen 
2001). Denna diskurs tog form i samspel med den fortsatt starka folkhemsidén och 
ger uttryck för att ojämlika samhällsförhållanden leder till att minoritetsgrupper 
riskerar fattigdom och utslagning i samhället, och därför måste motverkas. Jämlik-
hetsdiskursen underbyggde exempelvis den pressdebatt som David Schwarz intro-
ducerade 1964 – om relationen mellan det svenska samhället och invandrare – men 
också det omfattande bostadspolitiska Miljonprogrammet som påbörjades 1965. 
Detta program för bostadsbyggande var en del i folkhemsprojektet och syftade till 
att motverka trångboddhet, bostadsbrist samt höja bostadsstandarden i landet 
(Dahlstedt & Eliassi 2018). Att invandrare potentiellt skulle bilda ett bostadsprole-
tariat i landet gick således på tvärs med visionen bakom Miljonprogrammet. Inom 
ramen för jämlikhetsdiskursen och idealet om lika standard tillskrivs staten häri-
genom ansvar för att motverka potentiella etniskt präglade klassklyftor i samhället. 
Invandrare konstrueras samtidigt som en värdig befolkningsgrupp, som dock är i 
riskzonen för att bilda en isolerad underklass i samhället.  

I utdraget betonas betydelsen av krav på ordnade arbets- och bostadsför-
hållanden för att främja principen om lika standard. Det framställs som nödvändigt 
att pröva arbetsförmåner i samband med arbetstillstånd och oförsvarligt att ”efterge 
kravet i fråga om bostadsstandarden”. Kraven på arbetssökande utomnordiska med-
borgare att ordna och få arbets- och boendeförhållanden prövade före att de får resa 
in i landet skapar skyldigheter som dessa personer måste visa upp före att de får bli 
invandrare i landet. Skyldigheter används således för att markera och sortera ut 
önskvärda delar av den globala befolkningen (Hindess 1998; Nyers 2010), där med-
borgare i utomnordiska länder måste visa sig förtjänta av att få resa in och inkluderas 
i det svenska samhället och dess välfärd. Värt att poängtera kring kravet på boende-
standard är även att staten inte tar något ansvar för bostadsanskaffningen, utan 
skyldigheten att ordna ett boende av god standard förläggs på den sökande personen 

 
84 Marx’ proletariatsbegrepp hänvisar till en social klass bestående av lönearbetare, vilka är 
egendomslösa i fråga om produktionsmedel. Proletärernas enda egendom av ekonomiskt 
värde är deras arbetskraft, vilket således ger upphov till ett utrymme för exploatering i ett 
kapitalistiskt samhälle.  
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eller rekryterande företag (Prop. 1968:142: 113). På så vis förstärks bilden av att stat-
ens solidaritet är territoriellt bunden, och att staten inte ska underlätta för utom-
nordiska medborgare att få rätt att resa in och arbeta i landet. De uppställda kraven 
gällande prövningar av arbets- och bostadsförhållanden före inresa kan förstås som 
en byråkratisk manöver som naturaliserar nationella gränser i förhållande till arbets-
sökande utomnordiska medborgare, vars rätt att stanna villkoras av deras möjlig-
heter att få tillgång till arbete och boende av god standard före inresa. 

7.2.3. NYTTAN AV SÄNKTA KRAV FÖR BOSÄTTNINGSTILLSTÅND: KOMPROMISSER  

När det gällde bosättningstillståndets framtid handlar synpunkter inför 1968 års rikt-
linjer i första hand om nyttan med sänkta krav på vistelsetid i landet (från fem till 
två år). Ett antagande som underbygger diskussionerna är att en sänkning gör det 
möjligt att kompromissa mellan skilda intressen i frågan. I materialet finns en grund-
läggande samstämmighet kring behovet av att sänka tillståndskravet, men däremot 
förekommer skilda synpunkter om sänkningens omfattning. Den så kallade arbets-
gruppen för invandrarfrågor förespråkar att helt ta bort bosättningstillstånd samt 
tidsbegränsningar för uppehållstillstånd, eftersom staten annars ”förbehåller sig 
rätten att avsäga sig ansvaret för en invandrare och hans familj som vi en gång har 
accepterat” (Prop. 1968:142: 52).85 Hovrätten över Skåne och Blekinge argumente-
rar i stället för krav på tre års vistelse i landet, eftersom det då borde gå att bedöma 
den sökandes förutsättningar för att beviljas bosättningstillståndet. Inrikesministerns 
förslag på ett krav om två års vistelsetid kan förstås som en kompromiss mellan 
dessa olika synpunkter:  

I likhet med med några remissinstanser anser jag att de nuvarande för-
fattningsbestämmelserna inte hindrar en mera liberal tillämpning än den 
nuvarande i fråga om längden av den tid en utlänning måste ha varit fast 
bosatt här. Jag håller före att två års bosättning […] bör normalt vara 
tillräcklig för att förutsätta att utlänningen ämnar stanna här för längre 
tid och att han har blivit förtrogen med svenska förhållanden. Den bör 
också räcka för att tillräckligt underlag skall föreligga att bedöma utlän-

 
85 Arbetsgruppen tillsattes år 1966 inom inrikesdepartementet och arbetade med – och ut-
redde behov av – anpassningsåtgärder för invandrare, så som utbildning i det svenska språket 
och svensk samhällskunskap. 
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ningens vandel och hans pålitlighet. Avvikelser i fråga om kravet på viss 
tids fast bosättning i landet bör kunna göras med hänsyn till förhålland-
ena. Genom den tillämpning av bestämmelserna om bosättningstillstånd 
som jag sålunda förordar tillgodoses i väsentliga delar remissinstanser-
nas önskemål om lättnader i eller avveckling av tidsbegränsningen av 
uppehålls- och arbetstillstånd (Prop. 1968:142: 117–118). 

Med stöd av medelhöga sanningsmodalitet (”bör normalt vara”, ”bör också räcka 
för att…”) framställs två år som en rimlig uppskattning av hur lång tid det tar innan 
det finns tillräckligt med underlag för att bedöma ”vandel” och ”pålitlighet”. 
Ministern sätt att uttrycka sig i jag-form och med en mindre stark modalitet, kring 
hur säkert det är att dessa två år räcker, gör att resonemanget får en resonerande 
snarare än auktoritär karaktär (Fairclough 2003). Att han relaterar sina synpunkter i 
frågan till andra remissinstanser kan också läsas som att han skriver fram en form 
av förhandlande position, där hans bedömning knyter an till olika instansers intres-
sen och synpunkter. Kravet på två års vistelsetid för bosättningstillstånd framstår 
utifrån en sådan läsning i första hand som en fråga om att uppnå en acceptabel 
kompromiss, snarare än att med all säkerhet kunna utreda ovan nämnda om-
ständigheter. Resonemangets kompromissartade karaktär förtydligas av skrivningen 
att ”remissinstansernas önskemål om lättnader” ”tillgodoses” genom lösningen. 
Kravet på två års vistelsetid ska därmed göra det möjligt att både ta hänsyn till intres-
sen av att avveckla inskränkningar i rätten att stanna helt och av att endast lätta på 
dem. Det innebär att rätten att stanna permanent i landet (med undantag vid miss-
kötsamhet eller att bosättning i landet upphör) för inresta utomnordiska medborgare 
kopplas till avvägningar mellan politiska intressen, vilka påverkar vidden av kontroll. 

Den kontroll som kravet på vistelsetid syftar till att möjliggöra handlar om att 
utvärdera ”vandel” och ”pålitlighet”, vilket visar både kontinuitet och förändring när 
det gäller hur behovet av migrationskontroll motiveras. Pålitlighet känns igen från 
1950-talet (se kapitel sex) och här finns ett släktskap – en kontinuitet – mellan de 
diskussioner som föregick 1954 års utlänningslag och 1968 års riktlinjer, med avse-
ende på att utlänningar framställs som potentiella politiska säkerhetsrisker. I likhet 
med på 1950-talet framställs det inför 1968 års riktlinjer som nödvändigt att kunna 
hålla utomnordiska medborgare ute ur landet om det finns en risk för att de skulle 
bedriva ”sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet” (SOU 1967:18: 
198) i landet. I de studerade förarbetena från 1960-talet saknas dock de skrivningar 
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om skötsamhet som var framträdande i relation till bosättningstillståndets införande 
på 1950-talet. Nu framhävs i stället återigen vandel som rekvisit för detta tillstånd. 
Både vandel och skötsamhet relaterar till levnadssätt, men medför något olika asso-
ciationer. Begreppet vandel – vars användning går att spåra åtminstone tillbaka till 
1600-talet (Palmén 1876) – har en allmän och ålderdomlig karaktär och knyter an till 
idéer om anseende och hederlighet (Drugge 2008; Sjögren 1997). Skötsamhet hänger 
i stället samman med arbetarkulturens mer specifika idé om ett gott levnadssätt, med 
betoning på arbetsvilja och disciplin (Horgby 1993).86 Användningen av vandel kan 
på 1960-talet förstås som ett sätt att efterfråga ett gott levnadssätt i en mer generell 
betydelse, i motsats till arbetarkulturens specifika skötsamhetsideal. Ministerns för-
slag på två års vistelsetid innebär således att inresta utomnordiska medborgare fram-
står som de Andra vid inresa i landet – vilka behöver visa att de fullgör uppfattade 
skyldigheter i landet för att få stanna – men där de sänkta kraven på vistelsetid kan 
tolkas som ett uttryck för att distansen till ett nationellt Vi har krympts. 

Möjligheterna till en mer ”liberal tillämpning” kopplas i utdraget till en föreställ-
ning om att två år räcker för att möjliggöra ett ”tillräckligt” underlag för att bedöma 
vandel och pålitlighet. Foucault (2008) skriver att liberala rationaliteter återkom-
mande bygger på kritisk reflektion kring den kontroll som utövas inom staten, 
utifrån en vision om att staten bör undvika ”för mycket styrning” (s. 321, min 
övers.). I linje med en sådan typ av kritisk reflektion framstår det som att SUK:s 
tidigare kontroll kring bosättningstillståndet har varit onödigt restriktiv, vilken har 
inskränkt friheten för skötsamma och pålitliga utomnordiska medborgare mer än 
nödvändigt. Statsmakterna behöver i stället finna en lösning som innebär minsta 
möjlig nivå av kontroll. Här skapas således ett utrymme för att ifrågasätta om-
fattningen av den statliga byråkratins kontrollpraktiker, vilket legitimerar sänkta krav 
för den mer säkra legala status som bosättningstillståndet innebär. En sådan 
sänkning av kraven medför en potentiell utvidgning av gruppen av inresta pålitliga 
utomnordiska medborgare med god vandel som är betrakta som värdiga att få 
stanna, jämfört med de snäva gränser som SUK:s tidigare praxis gav upphov till. 

 
86 Skötsamhetsidealet mötte ökat motstånd under 1960-talet, i likhet med hela den social-
demokratiska politiken och folkhemsidén (Andersson 2004). Motståndet kan bland annat 
kopplas till globalisering och en framväxande ungdomskultur som förhöll sig kritiskt till 
arbetarrörelsens sobra och rationella kultur (Lalander 1999). 
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7.3. STYRNINGSEFFEKTER SOM FÖLJER AV PROBLEMREPRESENTATIONEN 

Kring problemet med bristande resurser går det att skymta ett samspel mellan ökad 
kontroll vid gränsen och lättnader inom landet. 1968 års riktlinjer innefattade – 
utöver fastställda krav kring rätten att stanna för arbete – mer liberala riktlinjer för 
uppehålls- och arbetstillståndens giltighetstid samt sänkta krav på vistelsetid för att 
få bosättningstillstånd.87 I detta avsnitt fokuserar jag närmare på de styrningseffekter 
som följer av problemrepresentationen bristande resurser, vilka bidrar till föränd-
rade gränspraktiker i förhållande till det svenska territoriet.  

7.3.1. KRAV VID INRESA FÖR ARBETE: EN EFFEKTIV FILTRERING AV (O)ÖNSKADE 

En effekt av problemet med bristande resurser är att kraven på ordnat arbete-, 
boende och arbetstillstånd före inresa läggs fast för arbetssökande medborgare i ut-
omnordiska länder.88 Tillståndsprövningarna innebär en styrning som innefattar att 
skapa och reglera snävare territoriella gränser. Denna styrning bygger på ett samspel 
mellan både suveräna och säkerhetslogiker. De uppställda kraven skapar en tydlig 
uppdelning mellan en önskvärd och oönskad cirkulation i relation till arbetsmark-
naden, vilket i linje med en säkerhetslogik möjliggör vissa rörelser som anses vara 
gynnsamma för hela befolkningen och förhindrar de oönskade (Foucault 2007). 
Denna uppdelning ska upprätthållas genom en strikt suverän styrning vid nations-
gränsen, varigenom endast personer som uppfyller kriterierna för önskvärd cirku-
lation ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. Andra ska tvingas bort vid gränsen. 
Den disciplinära styrningen inom landets gränser lättas däremot genom sänkta krav 
för bosättningstillstånd, varigenom inresta utomnordiska medborgare endast ska 
underställas övervakning och kontroll under två års tid, varefter de kan slippa fler 

 
87 Uppehålls- och arbetstillstånd skulle i normalfallen beviljas med ett års giltighetstid direkt. 
Arbetsmarknadsstyrelsen garanterade även att arbetstillstånden skulle förlängas i nor-
malfallen och det gjordes möjligt att bevilja arbetstillstånd utan yrkesbegränsningar (Frank 
2005). 
88 Inom ramen för 1968 års riktlinjer hade den centrala utlänningsmyndigheten övergripande 
ansvar för att meddela viserings-, uppehålls- och arbetstillståndsbeslut och i samband med 
arbetstillstånd skulle prövningarna ske med stöd av Arbetsmarknadsstyrelsen. Chefen för 
utrikesdepartementet kunde bevilja visering och regeringen kunde bemyndiga polismyn-
digheter att bevilja visering och uppehållstillstånd. Polismyndighet fick dock inte neka uppe-
hållstillstånd, utan i så fall skulle ärendet hänvisas till den centrala migrationsmyndigheten 
(Prop. 1968:142). 
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tillståndsprövningar. Här syns således en förskjutning bort från den disciplinära 
styrning som betonades under 1950- och början av 1960-talet, då arbetssökande 
utomnordiska medborgare kunde resa in landet utan att ha ordnat arbete på förhand, 
men skulle sedan övervakas, kontrolleras och bedömas under (minst) fem års tid i 
landet. Med 1968 års riktlinjer upprättas i stället ett snävare filter vid nationsgränsen 
i relation till rätten att stanna för arbete. Den suveräna och säkerhetsbaserade styr-
ning som detta filter bygger på innebär att svenska medborgares levnadsnivå blir den 
standard som arbetssökande utomnordiska medborgare blir skyldiga att möta före 
inresa. Denna kategoris rörelsefrihet villkoras således av krav som vilar på statens 
syn på vad som är en normal och jämförlig standard i landet. 

I prövningen av arbetstillstånd ska inte bara den enskilda anställningen prövas 
utan även ”anställningsutsikterna i ett längre perspektiv” (Prop. 1968:142: 97), vilket 
återspeglar ett ökat inslag av riskberäknande i migrationskontrollen. Som Foucault 
(2007) pekar på är denna typ av riskberäknande karaktäristiskt för en säkerhetslogik, 
där en process – här kring utomnordisk arbetskraftsinvandring – inordnas i en kalkyl 
genom vilken potentiella risker för exempelvis arbetslöshet, kriminalitet och sjuk-
dom ska bedömas och motverkas. Arbetstillståndsprövningarna före inresa skapar 
således nationella gränser som bygger på en typ av riskkalkyler kring framtida potent-
iella händelseförlopp, i syfte att säkerställa att enbart den önskvärda formen av 
utomnordisk arbetskraftsrörlighet möjliggörs. Dylika riskberäkningar medför sam-
tidigt ett utrymme för rättsosäkerhet, då de hypotetiska framtidsscenarion som ska 
tas fram rimligtvis påverkas av såväl institutionella normer, men även kan skifta has-
tigt i relation till konjunkturväxlingar och prognoser av landets arbetsmarknadsläge. 

Att tillståndsprövningarna kombinerar riskhantering med målsättningen om att 
skapa en mer homogen befolkning – med en god levnadsstandard – för tankarna till 
hur antropologen Nicholas De Genova (2014) diskuterar gränsskapande rasistiska 
praktiker som bygger på ett samspel med suveräna och säkerhetslogiker. Han menar 
att dessa praktiker återkommande innefattar att främja en viss typ av befolknings 
överlevnad genom att minska närvaron av grupper som uppfattas hota befolkning-
ens renhet – så som fattiga eller kriminella individer – med hjälp av suveräna åtgärder 
(ibid.). Att hamna i arbetslöshet, bristfälliga boenden, sociala problem och an-
passningssvårigheter är alla typer av risker och möjliga subjektspositioner som skrivs 
fram i relation till invandrare, och som ska motverkas genom en striktare inrese-
kontroll gentemot arbetssökande utomnordiska medborgare. Statliga ambitioner om 
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att skapa en mer homogen befolkning – där även invandrare når upp till en viss 
levnadsstandard – legitimerar således förstärkt suverän styrning vid nationsgräns-
erna, vilken i första hand riktas gentemot arbetssökande medborgare i utomnordiska 
länder. Ur De Genovas (2014) perspektiv innebär det att institutionalisera rasism 
och skillnader i människovärde, vilket i det här fallet innebär att endast de arbets-
sökande utomnordiska medborgare som kan möta en svensk levnadsstandard före 
inresa ges rätt att stanna, arbeta och delta i det svenska samhället. 

7.3.2. HUMANITÄRA SKÄL: ATT PREMIERA EN VÄRDIG KATEGORI 

Parallellt med att den suveräna styrningen vid nationsgränsen skärps för arbets-
sökande tillskrivs nära anhöriga och asylsökande politiska flyktingar en särställning i 
migrationskontrollen, där denna typ av invandring ska ”medges generöst” (Prop. 
1968:142: 2). I dessa fall ska uppehållstillstånd kunna beviljas även om personer 
saknar försörjningsförmåga eller inte avser att försörja sig själva genom egen anställ-
ning (ibid.: 101). Utomnordiska nära anhöriga och asylsökande politiska flyktingar 
definieras ha rätt att stanna av humanitära skäl och framställs således som värdiga 
kategorier vilka ska släppas in i landet. Denna kategorisering innebär att skilja ut 
vissa rörelser som särskilt önskvärda och inordna dem i en form av expressfil in i 
landet, med betydligt lägre krav för uppehållstillstånd än vid ekonomiska rörelser. 
Migrationskontrollens styrning ska således skapa nationella gränser som bygger på 
ett särskiljande mellan vilka rättigheter som staten ska skydda på ett universellt plan 
– i form av rätten till skydd och familjeliv – och vilka som ska villkoras av nationella 
intressen, så som arbete. Problemrepresentationen bidrar således till att institutiona-
lisera en särbehandlande praktik i migrationskontrollen, där personer som söker sig 
till Sverige av så kallade humanitära skäl ska behandlas mer fördelaktigt än de vars 
skäl bedöms som ekonomiska.  

Värt att poängtera är att kategorin nära anhöriga avgränsas till makar och oför-
sörjda barn till familjemedlemmar som har tillstånd att vistas och arbeta i Sverige. I 
1968 års riktlinjer skapas dock ett utrymme för andra anhöriga att få stanna av hu-
manitära skäl, så som föräldrar till invandrare i landet eller andra nära släktingar. I 
dessa fall krävs dock att ”föräldrarna eller släktingen är väsentligt beroende av den 
härvarande utlänningen för sin försörjning och utlänningen har ekonomiska möjlig-
heter att svara för försörjningen” (Prop. 1968:142: 114). I denna position är det 
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möjligt att få stanna i landet om rörelsen betraktas som humanitärt motiverad, men 
ekonomiskt tryggad. På så vis skapas en tydlig gräns för statens humanitära ansvar 
kring rätten att stanna, där ansvaret för andra anhöriga än makar och oförsörjda barn 
förläggs på den familjemedlem som vistas i Sverige. Denna gräns innebär att rätten 
till ett utvidgat familjeliv i Sverige görs till en klassfråga, där tillgången till denna rätt 
förutsätter vissa ekonomiska förutsättningar. Att en sådan klassdimension inte 
kopplas till den så kallade kärnfamiljen skiljer sig dock åt från 2020-talet, där uppe-
hållstillstånd för utomeuropeiska medborgare som åberopar anknytning till personer 
i Sverige i regel innefattar försörjningskrav.89 I början av 2020-talet har därmed 
klassdimensionen kring rätten att stanna av anknytningsskäl utvidgats, i skarp kon-
trast till dess avgränsade betydelse under 1960-talet.  

7.4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I det här kapitlet har jag behandlat problem som i förarbetena till 1968 års riktlinjer 
för utlänningspolitiken formulerades i förhållande till utomnordiska arbetssökandes 
rätt att stanna, samt rätten att stanna permanent för personer med uppehållstillstånd 
i landet. De politiska diskussionerna som tog form inför att riktlinjerna antogs gällde 
rådande praxis i tillståndsgivningen av uppehålls- respektive bosättningstillstånd. En 
central konfliktlinje löpte mellan att värna arbetssökande utomnordiska medborg-
ares rörelsefrihet å ena sidan och att säkerställa att invandrare – som konstruerades 
som en ny central kategori för staten att ta hänsyn till – fick tillgång till arbets-, 
bostads- och utbildningsresurser i landet å den andra sidan. En annan konfliktlinje 
rörde vikten av att säkerställa skydd mot godtycklig behandling för arbetande, lag-
lydande och pålitliga utomnordiska medborgare i landet, respektive betydelsen av att 
kunna hindra närvaron i landet av så kallade icke önskvärda utlänningar (innefatt-
andes kategorierna kriminella och asociala) i landet. Ett problem som beskrevs i 
förarbetena inför 1968 års riktlinjer handlade om att arbetsmarknadsläget hade prio-
riterats framför lägena på bostads- och utbildningsområdena i uppehållstillstånds-
givningen. Denna prioritering uppfattades ha lett till att invandrare fick bristande 
tillgång till samhällsresurser i landet, vilket antogs ha bidragit till segregation, sociala 

 
89 I dessa fall förutsätts i normalfallen att personen i Sverige kan försörja bägge parter och 
har en bostad av tillräcklig storlek och standard för dem att bo i. 
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problem och anpassningssvårigheter för denna grupp. Ett annat problem handlade 
om att praxis i bosättningstillståndsärenden hade varit för restriktiv, vilket hade lett 
till att färre pålitliga, utomnordiska medborgare med god vandel hade fått skydd mot 
godtycklig myndighetsutövning än vad som ansågs önskvärt. Min analys visar att 
den huvudsakliga problemrepresentationen handlade om att praxis i tillståndsgiv-
ningen ledde till bristande tillgång till samhällsresurser för invandrare, samt bristande 
skydd mot godtycklig myndighetsutövning för dem med uppehållstillstånd. Denna 
problemrepresentation innebar att fokus förlades på statens socialpolitiska och rätts-
statliga ansvar för att skydda invandrare i landet, både med avseende på social 
trygghet och att tillhandahålla rättssäkerhet. Denna problemrepresentation innebar 
samtidigt att arbetssökande utomnordiska medborgare som befann sig utanför lan-
dets gränser framställdes som potentiella hot mot svenska resurser, vilket rättfär-
digade en snävare reglering av dessa personers rätt att stanna i Sverige.   

I analysen av de antaganden som underbyggde resursproblemet framträdde idéer 
om att skapa en mer välmående befolkning som betydelsefulla, då särskilt i relation 
till idealet om lika standard. Detta ideal gav uttryck för nationellt orienterade före-
ställningar som känns igen från 1930- och 1950-talen, där nya rörelser in i landet 
antogs göra anspråk på nationella resurser som behövdes för att tillgodose behov 
bland människor som bodde i Sverige (se kapitel fem och sex). Idealet om lika 
standard vilade dock på en jämlikhetdiskurs inom vilken statens socialpolitiska an-
svar utvidgades till att även gälla invandrare i landet, utifrån ett ideal om solidaritet 
och målsättningar om inkludering och minskade klassklyftor i det svenska samhället 
(se även Carlbaum 2012; Hansen 2001). Här framträder således ett historiskt brott, 
där invandrare nu gjordes till en självklar del av det svenska folkhemmet och statens 
välfärdspolitiska ansvar. Problemet med bristande resurser vilade även på en rättig-
hetsdiskurs, inom vilken staten antogs ha ett särskilt ansvar för att värna om männi-
skors rätt till skydd och familjeliv (jfr. Hansen 2001; Joppke 1999). Problemrepre-
sentationen i förarbetena till 1968 års riktlinjer tog således form i relation till dessa i 
viss mån motsättningsfulla diskurser, där utomnordiska medborgare samtidigt kon-
struerades som hotfulla och skyddsvärda subjekt, som både en resurs och belastning 
för det svenska samhället (se även Johansson 2005). I förarbetena återspeglades 
dessa spänningar i resonemang som gav uttryck för en territoriellt avgränsad 
solidaritet, där en solidarisk politik gentemot invandrare i landet framställdes som 
avhängig en skärpt kontroll vid nationsgränserna. En sådan framställning påminner 
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om hur 2015 års helomvändning av flyktingpolitiken motiverades, då möjligheterna 
att etablera asylsökande personer i landet antogs vara beroende av skärpt gräns-
kontroll. Till skillnad från 2015 undantogs dock asylsökande politiska flyktingar och 
nära anhöriga från denna typ av nationellt orienterat tänkande under 1960-talet, en 
period då dessa kategoriers rätt att stanna i stället framställdes som självklar. 

Att invandrare inordnades i jämlikhetssträvanden visar på en förändring i 
relation till 1950-talets assimileringstanke (se kapitel sex). Utlänningar framställdes 
då som tvungna att fullgöra vissa skyldigheter i landet för att få tillgång till statens 
beskydd, så som att agera skötsamt och pålitlighet för att kunna få tillgång till det då 
exklusiva bosättningstillståndet. Mot slutet av 1960-talet behövde utomnordiska 
medborgare fortsatt fullgöra vissa skyldigheter (god vandel och pålitlighet) i landet 
för att få stanna, utifrån en oro – vilken känns igen från såväl 1930- som 1950-talen 
(se kapitel fem och sex) – om att icke önskvärda utlänningar kunde resa in i landet 
utanför statens kontroll. Inom diskursen om jämlikhet framställdes utomnordiska 
medborgare som folkbokförde sig och blev invandrare i landet samtidigt som 
värdiga och tillskrevs behov av rättigheter, så som goda arbets- och bostadsförhåll-
anden, utbildningsinsatser och familjeliv. Dessa rättigheter skulle motverka risker 
för framtida sociala problem – exempelvis arbetslöshet och segregation – och gynna 
invandrares möjligheter att anpassa sig till det svenska samhället. Rätten att stanna 
tog således form i relation till en ny idé om hur människor skulle inkluderas i sam-
hället, där rättigheter – snarare än krav och skyldigheter – framstod som en central 
förutsättning för en sådan process. En idé som även fick betydelse i relation till andra 
grupper som framställdes som avvikande under 1960-talet, så som patienter inom 
psykiatrin och så kallade narkotikamissbrukare (se t.ex. Eivergård 2003; Lindgren 
1993). Invandrare framställdes fortfarande som avvikande – liksom utlänningar på 
1950-talet (se kapitel sex) – men staten tillskrevs mot slutet av 1960-talet ett ökat 
ansvar för att understödja deras anpassning till en nationell ordning. Detta ansvar 
innebar ett ökat fokus på strukturella lösningar – så som utbildning, boende och 
arbete av god standard – för att göra dem mer lika ett nationellt Vi. 

Att invandrare tillskrevs rättigheter i landet ställde krav på statsmakterna att 
omvärdera migrationskontrollens styrning. Åratal av övervakning och inskränkt rätt 
att stanna för arbetande invandrare med god vandel framstod inte längre som 
legitimt, utan 1968 års statliga riktlinjer för utlänningspolitiken skulle bidra med 
lättnader i kontrollen som skedde innanför landets gränser. Statsmakterna lade i 



VEM FÅR STANNA? 

190 

dessa riktlinjer fast krav för utomnordiska medborgares inresa av arbetsmarknads-
skäl (ordnat arbete, boende och arbetstillstånd), utformade en generös rätt att resa 
in i landet och stanna för personer med humanitära skäl (nära anhöriga och asyl-
sökande politiska flyktingar) och införde lättnader kring bosättningstillståndet (krav 
på två i stället för fem års vistelsetid i landet). I fokus hamnade således att sortera ut 
(o)önskade arbetssökande subjekt redan vid nationsgränserna, att skydda nära an-
hörigas och asylsökande politiska flyktingars rörelser, och att förenkla tillgången till
en säker legal status för önskade personer som beviljades uppehållstillstånd i landet
(även om en kortare övervakningsperiod framstod som fortsatt nödvändig för att
utreda vandel och pålitlighet). Det innebar således en förskjutning från 1950-talets
interna och disciplinära styrning (se kapitel sex) – med fokus på en längre tid av
övervakning och kontroll av utlänningar i landet – till en suverän och säkerhets-
baserad styrning, med fokus på extern gränskontroll. Genom denna styrning skulle
den huvudsakliga sorteringen av utomnordiska medborgare ske i relation till nations-
gränserna, där denna sortering blev avgörande för vilka människor som skulle
inordnas i den svenska statens ansvar och solidaritetssträvanden. Styrningen inne-
fattade även en förskjutning gällande humanitära skäl, där rätten att stanna för nära
anhöriga och asylsökande politiska flyktingar skulle medges generöst och utan strikta
villkor. Migrationskontrollens styrning strukturerades således med en tydlig klyvning
mellan humanitära och ekonomiska skäl, vilken även hade förekommit på 1930- och
1950-talet – i relation till exempelvis politiska flyktingar – men som mot slutet av
1960-talet fick en ökad betydelse. Nu skulle styrningen vid nationsgränsen innefatta
två spår, där rätten att stanna av humanitära skäl skulle skyddas, medan rätten att
stanna av ekonomiska skäl skulle begränsas. En styrning som i viss mån skiljer sig åt
från 2020-talet migrationskontroll och styrning, då nära anhörigas rätt att stanna har
villkorats med ett försörjningskrav. Detta krav innebär att de skilda spåren för denna
kategori har vävts samman i samtiden, och ger uttryck för en än mer strikt extern
gränskontroll jämfört med på 1960-talet.
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8. KONTROLL AV ASYLSÖKANDE

1984 ÅRS RIKTLINJER FÖR INVANDRINGS- OCH

FLYKTINGPOLITIKEN SAMT 1989 ÅRS UTLÄNNINGSLAG

I detta sista empiriska kapitel görs ett nedslag på 1980-talet och jag fokuserar på 
politiska diskussioner som föregick förändringar av rätten att stanna genom 1984 års 
riktlinjer för flykting- och invandringspolitiken (Prop. 1983/84:144) och 1989 års 
utlänningslag (SFS 1989:529). En kort tillbakablick visar att 1968 års riktlinjer för 
utlänningspolitiken hade inneburit begränsningar av utomnordisk arbetskrafts-
invandring, samtidigt som invandring av politiska flyktingar och nära anhöriga till 
personer bosatta i Sverige skulle medges generöst (se kapitel sju). De två sistnämnda 
kategorierna förväntades bli invandrare i landet och få rätt till socialt och ekonomiskt 
stöd genom socialt arbete i offentligt regi, så som kommunala social- och invand-
rarbyråer. Samhällsutvecklingen under 1970-talet av globala ekonomiska kriser, 
lågkonjunkturer, krig och konflikter (Johansson 2005). Rekryteringen av utom-
nordisk arbetskraft till Sverige stoppades i princip helt 1972 och i stället ökade asyl- 
och anhörigrörelser till landet, från exempelvis Chile, Eritrea och Iran. 90  1976 
utformades nya villkor för rätten att stanna, genom att det infördes nya distinktioner 
i utlänningslagen gällande vilka personer som kunde beviljas asyl i landet. Asyl skulle 
ges till flyktingar med utgångspunkt i FN:s flyktingkonvention. Skydd kunde även 
ges till personer som inte definierades som flyktningar men vilka hade tungt vägande 
skäl mot att återvända till hemlandet på grund av den politiska situationen, samt till 

90 Nära anhöriga avsåg främst makar, sambos och minderåriga barn. Andra anhöriga kunde 
beviljas tillstånd om de var väsentligt beroende av anknytningspersonen (SOU 1983:29). 
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krigsvägrare. Ett villkor för samtliga asylskäl var dock att det bedömdes föreligga ett 
behov av skydd i just Sverige, vilket förutsatte att asylsökande personer  inte hade 
uppehållit sig i ett land före inresan i Sverige där de redan hade fått – eller hade 
kunnat få – skydd (Prop. 1975/76:18). 1981 utformades ytterligare villkor för rätten 
att stanna genom att regeringen införde krav på uppehållstillstånd (UT) före inresa. 
Detta krav gällde dock med undantag för bland annat asylsökande personer, och 
under 1980-talet förekom en bred partiöverskridande enighet om att svensk flykting-
politik skulle präglas av generositet.91 I denna generositet innefattades exempelvis 
att personer som beviljades asyl skulle få möjligheter till invandring och integrations-
åtgärder i landet, till skillnad från många andra europeiska länder (Hammar 1985; 
Spång 2008).92 Mot bakgrund av flyktingpolitikens utformning skedde en omfatt-
ande ökning av antalet personer som sökte asyl i Sverige under 1980-talet.93 Samti-
digt ökade även spänningar i det svenska samhället mellan flyktingvänliga respektive 
invandringsfientliga intressen. Organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS) och det 
så kallade Skånepartiet uttryckte exempelvis ett ökat missnöje med den svenska flyk-
tingpolitiken, vilken ansågs leda till samhällskostnader och kriminalitet (Johansson 
2005). 1988 genomfördes också en folkomröstning om flyktingmottagandet i Sjöbo, 
vars invånare röstade emot att staten skulle kunna tvinga kommunen att ta emot 
flyktingar. Inom den svenska riksdagen kritiserade Moderaterna flyktingpolitiken 
och hävdade att den behövde kunna anpassas bättre till statens integrationskapacitet 
och resurser, även om partiet stod dock fortsatt bakom den generösa flyktingpoli-
tiska linjen (Spång 2008). Under detta decennium tog således spänningar i samhället 
form mellan olika intressen, vilka kom till uttryck som å ena sidan en ökad kritik 
mot svensk flyktingpolitik, å andra sidan som politiska ambitioner om att värna 
flyktingpolitikens generösa karaktär. I detta kapitel riktar jag särskilt fokus på hur 
rätten att stanna skulle förhållas till asylsökande, då denna kategori framträder som 
central i de politiska diskussionerna inför såväl 1984 års riktlinjer som 1989 års lag. 

 
91 Undantag från kraven gällde även för nordiska medborgare, barn, nära anhöriga (vilka 
hade sammanlevt utanför landet tidigare) eller vid andra skäl av synnerlig vikt (SOU 1983:29). 
92 De svenska integrationsåtgärderna skulle utgå från 1975 års invandrar- och minoritetspoli-
tiska riktlinjer, med målsättningar om jämlikhet, valfrihet och samverkan (Prop. 1975:26). 
93 Antalet asylsökande ökade från 3 000–11 500 mellan 1983–1984. Antalet ökade därefter 
till 15 000–25 000 mellan 1985–1989 (Lundh & Ohlsson 1999). 
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I förarbetena till 1984 års riktlinjer för invandrings- och flyktingpolitiken och 
1989 års utlänningslag diskuterades asylsökandes rätt att stanna återkommande i 
relation till en fråga om långa handläggningstider i utlänningsärenden. Allt fler män-
niskor på flykt fick vänta i landet på beslut under en längre tid, vilket enligt den 
socialdemokratiska regeringen ansågs leda till ohälsa bland personerna som väntade 
samt höga samhällskostnader (Prop. 1983/84:144). 94 Konfliktlinjer som framträdde 
i de studerade förarbetena gällde förslag om hur handläggningen skulle effektivise-
ras. Kring sådana förslag uppstod spänningar mellan intressen av en effektivare 
kontroll av asylsökande i relation till nationsgränsen, och intressen av en fortsatt 
rättssäker behandling av människor på flykt. Argument om behov av en effektivare 
kontroll utgick från ett ifrågasättande av att asylsökande personer kunde få uppe-
hållstillstånd trots att de bedömdes sakna behov av skydd i Sverige, till följd av de 
långa handläggningstiderna. Denna situation kunde exempelvis uppstå om de kunde 
åberopa nya skäl – så som att ha träffat en partner i landet under väntetiden – i 
samband med att avlägsnandebeslut skulle verkställas. Argument om behoven av en 
mer effektiv kontroll blev särskilt framträdande inför 1989 års utlänningslag, i 
relation till asylsökande personer som saknade identitets- och resehandlingar. Dessa 
personer påstods lämna oriktiga uppgifter för att främja sina möjligheter att stanna 
i landet. Det framställdes då som nödvändigt att skärpa och effektivisera inrese-
kontrollen gentemot asylsökande personer, för att motverka att dessa personer fick 
stanna i landet (Prop. 1988/89:86). Remissinstanser, Folkpartiet och Vänsterpartiet 
Kommunisterna riktade dock återkommande kritik mot förslag om skärpta kontroll-
åtgärder, vilka ansågs strida mot intressen av en fortsatt generös och rättssäker 
behandling av asylsökande (jfr. Spång 2008).  

Flertalet åtgärder som genomdrevs till följd av 1984 års riktlinjer syftade till att 
effektivisera handläggningen kring rätten att stanna ytterligare, vilket skulle bidra till 
snabbare beslut i asylärenden. En central åtgärd var att göra permanenta 
uppehållstillstånd (PUT) till standard. PUT hade 1976 ersatt bosättningstillståndet 
och villkorades då med krav på ett års vistelse i landet – i syfte att möjliggöra en så 
kallad vandelsprövning – men skulle i och med 1984 års riktlinjer avgöras direkt 
(Prop. 1983/84:144). Genom 1989 års lag genomdrevs även flertalet förslag som 

 
94 Handläggningstiderna (hos polis, Statens invandrarverk och regeringen) kunde i början av 
1980-talet uppgå till flera år vid överklaganden till samtliga instanser (SOU 1982:49). 
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syftade till att effektivisera handläggningen kring rätten att stanna för asylsökande, 
så som införandet av utredningsslussar i asylärenden95; borttagna möjligheter att få 
nya skäl prövade i samband med verkställande av avlägsnandebeslut; utökade möjlig-
heter att ta personer utan identitets- och resehandlingar (så kallade papperslösa med 
samtidens vokabulär) i förvar för att utreda deras identitet96; utökade befogenheter 
för polisen, tullen och kustbevakningen vilka fick rätt att genomföra kropps-
visitationer för att leta efter identitets- och resehandlingar; och ett utvidgat så kallat 
transportöransvar (Prop. 1988/89:86).97 Dessa åtgärder bidrog under 1980-talet till 
en förskjutning i migrationskontrollen, mot en striktare extern gränskontroll i för-
hållande till nationsgränsen, genom vilken asylsökandes rätt att stanna skulle regleras 
striktare utifrån de skäl som åberopades i samband med inresa i landet. Detta kapitel 
syftar till att visa på den problemrepresentation som föregick denna förskjutning 
kring svensk migrationskontroll och rätten att stanna i Sverige. 

8.1. VAD ÄR PROBLEMEN MED DE LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDERNA?  

Inför att 1984 års riktlinjer skulle antas lyfter utredarna i den statliga utredningen, 
Invandringspolitiken: Förslag (SOU 1983:29), återkommande fram långa handlägg-
ningstider som ett problem och pekar på flera nackdelar med dessa tider. En 
huvudsaklig nackdel kopplas till frågan om rättssäkerhet, särskilt i ärenden gällande 
asylsökande. Den beskrivning som ges i citatet nedan upprepas även inför 1989 års 
utlänningslag (se SOU 1988:2) och är illustrativ för problem som formuleras kring 
rätten att stanna för asylsökande inför både 1984 riktlinjer och 1989 års lag:  

 
95 Utredningsslussarna var en verksamhet dit asylsökande personer skulle hänvisas under en 
kortare utredningstid (ca två veckor) för att träffa utredare och beslutsfattare i asylärenden i 
en samordnad miljö (Prop. 1988/89:86). 
96 Förvarsmöjligheterna innebar att beslutande myndighet kunde sätta personer över 16 år i 
ett låst boende de inte fick lämna om deras identitet bedömdes vara oklar, för att möjliggöra 
snabbare utredningar (Prop. 1988/89:86). 
97 Transportöransvaret innebär i korthet att personer som transporterar utländska medborg-
are till Sverige har ett ansvar för att kontrollera att dessa personer har giltiga dokument för 
inresa i landet, och annars är skyldig att transportera tillbaka personer som nekas inresa. 1989 
års utvidgning innebar bland annat att en tidsbegränsning (tre månader) för detta ansvar togs 
bort. Ansvaret skulle i stället gälla vid samtliga avvisningsbeslut, om de grundades på att 
inresande personer saknade pass, inresetillstånd eller medel för hemresa (Prop. 1988/89:86). 
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Långa handläggningstider motverkar rättssäkerheten också genom att 
tiden kan göra det svårt att behandla lika fall lika. Ett exempel kan vara 
två personer som åberopar ungefär lika starka skäl och lever under 
likartade förhållanden. I det ena fallet kan avlägsnandebeslut meddelas 
och verkställas inom loppet av några månader. I det andra fallet drar 
handläggningstiden ut på tiden (utan att sökanden hållit sig undan) och 
ett avlägsnandebeslut vinner laga kraft genom regeringsbeslut först efter 
det att ett par år förflutit från inresan. Under denna långa väntetid kan 
sökanden ha hunnit inlemmas relativt väl i det svenska samhället, trots 
att han inte får arbeta, och det kan finnas barn som har gått i skola flera 
terminer och som kan svenska ganska bra. Familjen har levt här under 
relativt ordnade förhållanden medan misär väntar i hemlandet. Om 
beslutet i ett sådant fall verkställs väcker det inte sällan debatt i mass-
media. För allmänheten framstår det som svårförståeligt att familjen 
efter så lång väntan i Sverige skall tvingas lämna landet. Om familjen i 
stället tillåts stanna här, vilket ibland enligt senare praxis skett när 
väntetiden blivit lång – och något vi anser vara rimligt i ett fall som det 
beskrivna – innebär det å andra sidan att två från början lika fall inte 
kommer att behandlas lika. […] [E]tt beslut som fattas efter en mycket 
lång väntan här i landet vidare uppfattas negativt i vilken riktning be-
slutet än går. Det kan framstå som djupt inhumant om en barnfamilj 
som anpassat sig väl till svenska förhållanden tvingas lämna landet efter 
lång tids väntan. Det kan å andra sidan framstå som orättvist att någon 
får stanna här främst på grund av lång väntetid när en annan i en 
liknande situation tvingats lämna landet när beslut kunnat fattas på ett 
tidigare stadium (SOU 1983:29: 183) 

Ett problem som utredarna skriver fram handlar om att utdragna handläggningstider 
begränsar möjligheterna att behandla lika fall lika. Påståendena skrivs fram med en 
hög sanningsmodalitet (”[l]ånga handläggningstider påverkar rättssäkerheten”, ”inn-
ebär … att två från början lika fall inte kommer att behandlas lika”) och indikerar 
vedertagna föreställningar om vilka värden som ska tillgodoses (Winther Jørgensen 
& Philips 2000), här kring handläggningen. Rättssäkerhet och likabehandling ger 
uttryck för rättsstatliga ideal som stater förväntas möta för att framstå som legitima 
inom ramen för liberala rationaliteter (Foucault 2008; Otto 1997), men som i 
utdraget i SOU:en antas vara hotade av de långa handläggningstiderna. Utredarnas 
resonemang pekar på ett rättssäkerhetsproblem där handläggningstiderna antas leda 
till olika behandling av ”väntare” (vilket i huvudsak avser asylsökande, se SOU 
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1983:29: 235), vilka får olika rätt att stanna beroende på hur lång tid de får vänta i 
landet på beslut. Handläggningstiderna antas således ge upphov till godtycklighet 
och olika behandling av likartade fall. Att problemet med bristande rättssäkerhet 
påtalas utifrån ett rättsstatligt perspektiv innebär således att fokus förläggs på stats-
makternas uppfattade ansvar för att säkerställa en myndighetsutövning som lever 
upp till rättsstatliga ideal, här med avseende på att lika fall ska behandlas lika.  

I utdraget används två exempel för att förtydliga varför långa handläggningstider 
leder till rättssäkerhetsproblem, vilka samtidigt indikerar att det kan vara önskvärt 
att myndigheterna agerar humant i enskilda fall. Det beskrivs som ”rimligt” att låta 
vissa personer stanna trots att de egentligen ska utvisas och saknar behov av skydd 
i landet, ”endast” till följd av att de har vistats i landet i flera år och anpassat sig till 
det svenska samhället. Principen att lika fall ska behandlas lika underordnas här 
behovet av att skydda vissa väntande personer från att tvingas bort från landet. Den-
na prioritering kan beskrivas som en följd av att de sedan länge väntande och i landet 
anpassade personerna kategoriseras som värdiga. Kategoriseringen grundar sig i att 
de antas ha hunnit anpassa sig till den nationella ordningen (”inlemmas relativt väl”) 
och eventuellt lever ett traditionellt familjeliv med barn som går i skolan och kan 
tala svenska. Målsättningen om att invandrare ska anpassa sig till det svenska sam-
hället känns igen från 1960-talet (se kapitel sju) och nu på 1980-talet framstår just 
anpassning som en grund för att staten ska skydda asylsökandes rätt att stanna i 
landet. Att väntarna som har anpassat sig till det svenska samhället kategoriseras som 
värdiga indikeras vidare av att det framhålls att de riskerar att drabbas negativt av 
myndigheternas bristande effektivitet – med exempelvis potentiell misär i hemlandet 
– trots att de själva inte har bidragit till de långa handläggningstiderna (”utan att 
sökanden hållit sig undan”). Dessa personer framställs som i risk för att oförskyllt 
drabbas negativt av omständigheter utanför deras egen kontroll, vilket i dessa fall 
legitimerar att byråkratiska ambitioner om rättssäkerhet underordnas en humanitärt 
motiverad särbehandling.  

Framställningen av att beslutsfattare antas behöva välja mellan likabehandling – 
med risk för potentiell kritik från massmedia och allmänheten – respektive en huma-
nitärt motiverad särbehandling som kan uppfattas som orättvis, förstärker bilden av 
att handläggningstiderna skapar ett byråkratiskt bekymmer. Spänningen mellan hu-
manitära intressen och rättviseintressen återspeglar vad som beskrivits som ett 
moraliskt dilemma i relation till liberala stater och dess byråkratier. Svårigheten 
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handlar om att å ena sidan prioritera lagen och upprätthålla en neutral, effektiv och 
objektiv lagtillämpning, å andra sidan möta rättsstatliga ideal, visa omsorg och agera 
humant (Fassin 2005; Heyman 2000, 2004; Hydén & Lundberg 2003). I relation till 
de väntare som har anpassat sig till det svenska samhället framstår detta moraliska 
dilemma som i princip ofrånkomligt, eftersom beslut som fattas antingen riskerar 
att uppfattas som inhumana eller orättvisa. Det som framställs som ett rätts-
säkerhetsproblem antas således innefatta att rätten att stanna återkommande görs 
avhängig – i viss mån godtyckliga – byråkratiska avvägningar mellan rättvisa och 
humanitet. I ljuset av detta dilemma framstår det som nödvändigt för statsmakterna 
att korta handläggningstiderna, både för att minska närvaron av denna typ av di-
lemma i den statliga byråkratin – som leder till potentiell godtycklighet – och risken 
för att de beslut som fattas väcker negativa reaktioner i samhället.  

I förarbetena inför 1989 års lag framställs långa handläggningstider fortsatt som 
ett centralt problem för statsmakterna att hantera, vilka antas leda till att asylsökande 
kan få rätt att stanna trots att de egentligen saknar behov av skydd i landet. I pro-
positionen (1988/89.86) med förslag till utlänningslag m.m. kopplas sådana möjligheter 
exempelvis till personer som söker asyl i Sverige som flyktingar, trots att de redan 
hade vistats i ett land där de hade fått eller hade kunnat få skydd. Dessa personer 
skulle i normalfallen avvisas vid gränsen enligt den så kallade första asyllands-
principen som tillämpades i Sverige sedan 1970-talet, men kunde få vänta på beslut 
i landet om polismyndigheter inte var helt säkra på att sådana omständigheter förelåg 
i samband med inresan.98 I propositionen framställs potentiellt avisningsbara asyl-
sökande personers möjligheter att få vistas och till och med stanna i landet – om de 
exempelvis hade anpassat sig till det svenska samhället – som problematiska. Proble-
matiken kopplas särskilt till asylsökande som antas lämna falska uppgifter i syfte att 
utnyttja asylrätten för egen vinning:  

 
98 Första asyllandsprincipen innebar att det första landet som en flykting nådde skulle avgöra 
flyktingstatus och i förekommande fall bereda fristad. Svenska myndigheter skulle i sin tur 
skulle återsända personer till dessa länder direkt vid gränsen, förutsatt att den enskilde i det 
landet bedömdes ha skydd mot att, direkt eller via annat land, återsändas till hemlandet. 
(SOU 1979:64). Undantag från första asyllandsprincipen kunde dock göras om personer 
exempelvis hade uppehållit sig i ett annat land på vägen till Sverige (där de hade kunnat söka 
skydd) på grund av omständigheter utanför deras kontroll, så som lagtekniska skäl eller akut 
sjukdom. Undantag kunde även göras för personer med stark anknytning till Sverige, för 
exempelvis om de hade nära anhöriga som var bosatta i landet (SOU 1983:29). 
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Det är för närvarande inte ovanligt att de skäl, som medför att tillstånd 
att stanna i Sverige slutligen ges, inte är de ursprungligen åberopade 
asylskälen utan skäl som har uppkommit först under vistelsen här. Ut-
länningen acklimatiserar sig i Sverige, förlorar anknytning till hemlandet 
eller formar sådana förbindelser här att det framstår som inhumant att 
begära att han skall lämna Sverige. Det står inte i överensstämmelse med 
de antagna riktlinjerna för invandringspolitiken [från 1984] att möj-
ligheter skapas för en sådan händelseutveckling. I en tid när antalet asyl-
sökande liksom antalet flyktingar ökar och stora krav ställs på resurser 
för att ta emot och integrera flyktingar på ett riktigt sätt, framstår det 
som felaktigt att den som kanske rentav lämnar medvetet falska 
uppgifter om sina asylskäl till sist får uppehållstillstånd på grund av den 
anknytning han har vunnit till Sverige (Prop. 1988/89:86: 123–124). 

Invandrarministern Maj-Lis Lööw slår inledningsvis fast att det finns asylsökande 
som beviljas uppehållstillstånd på grund av att de ”acklimatiserar sig i Sverige”, trots 
att de saknar behov av skydd. Genom att ministerns resonemang skrivs fram med 
en hög sanningsmodalitet framställs påståendena som trovärdiga, objektiva och 
”sanna” (Fairclough 2003). Effekten blir att beskrivningen inte behöver motiveras 
närmare utan framstår som självklar. Ett argument till varför detta är problematiskt 
är att en sådan händelseutveckling strider mot 1984 års riktlinjer för invandrings-
politiken, en allmänt hållen hänvisning som ger argumentet extra tyngd. I utdraget 
framträder en problemrepresentation som ger bilden av att myndigheternas brist-
ande effektivitet har lett till att asylsökande har kunnat stanna i landet trots att de 
har bedömts sakna behov av skydd. Genom denna framställning av problemet ställs 
möjligheterna att effektivt tillämpa nationella riktlinjer inom den statliga byråkratin 
i förgrunden, medan de asylsökandes situation och intressen förs till bakgrunden. 
Möjligheterna för asylsökande att få stanna av humanitärt motiverade skäl – som 
exempelvis att leva ett traditionellt familjeliv med barn i svensk skola – framstår sam-
tidigt som en oönskad lucka i systemet som måste täppas igen snarast, för att rätten 
att stanna ska tillämpas på ett sätt som går i linje med 1984 års riktlinjer. 

Resonemanget i utdragets sista mening bygger på dikotomin mellan ”äkta” res-
pektive ”falska” flyktingar som känns igen 1930-talet (se kapitel fem), då vissa 
”falska” flyktingar som bodde i länder med ofördelaktiga förhållanden påstods fabri-
cera asylskäl för att göra anspråk på svenska resurser. På ett liknande sätt konstrueras 
asylsökande som lämnar medvetet falska uppgifter som ”falska” flyktingar i de stud-
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erade förarbetena från 1980-talet. Implicit framställs dessa personer som ovärdiga 
parasiter som bör identifieras och tvingas bort från landet. Den ”äkta” flyktingen 
konstrueras däremot som en odiskutabelt värdig kategori vilken staten tillskrivs ett 
ansvar för, och förväntas säkerställa välfärdsresurser till. Denna kategorisering skiljer 
sig från 1930-talet – då även ”äkta” flyktingar kunde ses som ovärdiga om de bedöm-
des bidra till olägenheter för det svenska samhället – och snarare knyter an till 1950- 
och 1960-talens syn på politiska flyktingar som självklart skyddsvärda subjekt (se 
kapitel sex och sju). Utifrån den dikotoma uppdelningen av asylsökande framstår 
det i utdraget som att myndigheternas bristande effektivitet leder till ett problem 
med att ”falska” flyktingar utnyttjar välfärdsstatens resurser. Detta problem framstår 
som särskilt aktuellt i och med det stora antalet människor på flykt i världen mot 
slutet av 1980-talet, eftersom en ekonomisk utmaning för staten antas vara att ha 
tillräckliga resurser för att ta emot ”äkta” flyktingar på ett ”riktigt sätt”. Utdraget är 
ett exempel av många på hur ”falska” asylsökande lyfts till förgrunden i förarbetena 
inför 1989 års utlänningslag, som en särskild problemkategori vilken antas få utrym-
me att utnyttja svenska resurser till följd av de befintliga handläggningstiderna.  

De åtgärder som tog form i relation till de långa handläggningstiderna inför 1984 
års riktlinjer syftade i huvudsak till att korta ned handläggningstiderna och öka 
möjligheterna att avgöra rätten att stanna utifrån de ursprungliga asylskälen. Den 
huvudsakliga åtgärd som föreslogs i förarbetena till riktlinjerna och sedan antogs var 
att införa permanenta uppehållstillstånd (PUT) som standard för de personer som 
beviljas uppehållstillstånd. Lösningar som föreslogs inför 1989 års utlänningslag 
handlade i sin tur också om insatser för att korta ned handläggningstiderna. Flertalet 
av dem hade dock ett särskilt fokus på att snabbare kunna identifiera och fatta beslut 
i ärenden där asylsökande bedömdes sakna behov av skydd i landet. De föreslagna 
och sedan antagna åtgärderna innefattade exempelvis ökade möjligheter till förvars-
tagande och kroppsvisitationer för att klarlägga identitet och resvägar till Sverige i 
samband med inresa i landet, samt införandet av utredningsslussar i asylärenden. 
Bristande rättssäkerhet och möjligheter för ”falska” asylsökande att utnyttja svenska 
resurser skulle på så vis motverkas. Det går sammanfattningsvis att beskriva det som 
att problemen och lösningarna som formuleras inför 1984 års riktlinjer och 1989 års 
lag svarar mot en sammantagen problemrepresentation om att myndigheternas bristande 
effektivitet leder till bristande rättssäkerhet och att ”falska” flyktingar och asylsökande utan behov 
av skydd får rätt att stanna. Problemrepresentationen förkortas fortsättningsvis till 
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problemet med bristande effektivitet. Detta problem har en likhet med det problem som 
konstruerades kring det så kallade flyktingsproblemet på 1930-talet, vilket då ansågs 
föranleda bristande enhetlighet i de lokala polismyndigheternas behandling av män-
niskor på flykt. I likhet med på 1930-talet har 1980-talets problemrepresentation 
fokus på hanteringen av människor på flykt i den statliga byråkratin, där lösningen 
vid både tillfällen är att skapa en mer enhetlig handläggningsprocess för dessa 
människor. Ett sådant fokus medför här på 1980-talet att rättsstatliga värden – så 
som rättssäkerhet – ställs i förgrunden i relation till de långa handläggningstiderna, 
samtidigt som asylsökandes intressen, behov och situation tillskrivs en sekundär be-
tydelse i sammanhanget. 

8.2. ANTAGANDEN SOM PROBLEMREPRESENTATIONEN VILAR PÅ 

I följande avsnitt analyserar jag antaganden som underbygger det utpekade problem-
et med bristande effektivitet, vilka berör behov som statsmakterna förväntas möta i 
relation till handläggningstiderna, vilka värden som ska prioriteras i en kommande 
lösning samt uppfattade risker för missbruk som kopplas till asylrätten.  

8.2.1. BEHOV AV SNABBA BESLUT: I ENSKILDAS ELLER MYNDIGHETERS INTRESSEN? 

Ett centralt antagande som underbygger problemet med bristande effektivitet är att 
både asylsökande personer och staten har behov av att snabbare tillståndsbeslut fat-
tas. För den enskilde antas en utdragen väntan på besked innebära onödig oro och 
påfrestningar och för staten betydande samhällskostnader. I 1983 års SOU fram-
träder detta antagande exempelvis när utredarna diskuterar effektivitetsproblemet i 
relation till både ”falska” och ”äkta” asylsökande:  

Ett rättssäkerhetskrav som den enskilde har rätt att ställa är att han inom 
rimlig tid skall få svar på sin ansökan. Det förekommer visserligen att 
asyl söks av personer som själva inte tror att deras skäl är tillräckliga för 
att de skall få tillstånd men som utnyttjar sin lagliga rätt att vistas i landet 
tills deras ärende har avgjorts av regeringen. Under denna tid har de sin 
försörjning tryggad genom socialbidrag och har inte sällan kunnat få ett 
tillfälligt arbete, trots att detta inte är tillåtet, dvs de har arbetat ”svart”. 
De allra flesta är emellertid mycket angelägna att få ett snabbt svar på 
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sina ansökningar. Väntetiden är för de flesta en tid fylld av oro och 
ängslan och blir den för lång medför den inte sällan psykiska och psyko-
somatiska besvär hos väntarna. Det har från många håll omvittnats att 
de som väntat här under lång tid ofta söker hjälp för åkommor som 
sömnrubbningar, ryggbesvär och magont och att när väntetiden blir 
ännu längre åtskilliga är i behov av psykiatrisk hjälp (SOU 1983:29: 182). 

I texten framhålls som ett etablerat ”rättssäkerhetskrav” att samtliga som ansöker 
om tillstånd ska få ett relativt snabbt svar på sina ansökningar, vilket understryks 
genom användningen av höga förpliktelsemodaliteter (”har rätt att ställa … inom 
rimlig skall få svar på sin ansökan”). Förpliktelsemodaliteter underbyggs alltid av 
särskilda diskurser – vilka innefattar föreställningar om vad som är önskvärt res-
pektive inte i ett särskilt sammanhang – och normen om snabba beslut tar här form 
inom ramen för en rättsstatlig diskurs om rättssäkerhet (Joppke 1999; Shapcott 
2013). Utmärkande för denna diskurs är att staten tillskrivs ett ansvar för att 
säkerställa att samtliga individer som kommer i kontakt med den statliga byråkratin 
får del av vissa rättigheter, i det här fallet att få svar på sina ansökningar inom en 
”rimlig tid”. Här skapas således ett individuellt subjekt med berättigade anspråk på 
kortare handläggningstider. Eftersom statsmakterna själva har slagit fast ett sådant 
anspråk framstår det i utdraget som självklart att ta hänsyn till människors behov av 
snabbare beslut, i syfte att säkerställa rättssäkerhet. Det innebär således att göra 
rimligt snabba svar till ett universellt värde som staten ska skydda och till något 
samtliga individer ska ha rätt att göra anspråk på.  

Antagandet om behovet av snabba beslut tillskrivs även mening i relation till en 
föreställning om att vissa personer som söker asyl saknar detta behov. Här får 
dikotomin mellan ”äkta” och ”falska” flyktingar återigen betydelse. Den värdiga 
kategorin ”äkta” flyktingar skrivs fram som utsatta subjekt som ska skyddas, då deras 
fysiska och psykiska hälsa påverkas negativt av långa handläggningstider. Den 
ovärdiga kategorin ”falska” flyktingar framställs i stället som aktiva subjekt med 
intressen som strider mot statens. De antas ha rest in i landet för att utnyttja det 
svenska rättssystemet och landets arbetsmarknad för sin egen vinning, genom att 
leva på försörjningsstöd och jobba svart. Denna dikotomiserade förståelse av flyk-
tingen tar form i spänningar mellan å ena sidan en internationalistisk och humanitär 
diskurs, med fokus på utlänningars lidande, som var framträdande på 1980-talet, där 
den passiva och sjuka kroppen antas skapa moraliskt ansvar för staten (Fassin 2005; 
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Hedlund 2017). Å andra sidan en nationalistisk diskurs där det aktiva och egen-
intresserade subjektet antas utnyttja och hota samhället och dess resurser (Ticktin 
2011). Dikotomin mellan de lidande värdiga och de utnyttjande ovärdiga innebär att 
asylsökande både framstår som potentiellt utsatta och som potentiella orsaker till att 
det svenska samhället utsätts för påfrestningar. Denna dubbelhet presenteras i 
utdraget som en självklarhet som staten ska förhålla sig till vad gäller asylsökande, 
ett antagande som får en ökad betydelse i förarbetena inför 1989 års utlänningslag. 

Inför 1989 års lag återkommer argument om att bristande effektivitet leder till 
fysisk och psykisk ohälsa hos asylsökande, vilket därför behöver hanteras med olika 
åtgärder. I samband med förslag om att införa utredningsslussar i asylärenden samt 
möjligheter att ta utlänningar i förvar i utredningssyfte riktas dock ett särskilt fokus 
mot asylsökande som antas saknas behov av snabbare beslut. I SOU:en Kortare väntan 
(SOU 1988:2) framställer utredaren Lennart Myhlback dessa personer som ett hin-
der för effektiviseringssträvanden: 

Trots de fördelar för den enskilde som det enligt min mening innebär 
att hänvisas till en utredningssluss kan det finnas asylsökande som inte 
vill bege sig till en utredningssluss för att genomgå utredning. Det kan 
t.ex. gälla utlänningar som inte har några egentliga skäl för asyl men som 
trots detta vid inresan eller senare ändå ansökt om asyl och tillåtits stan-
na i landet i väntan på prövning. Dessa har normalt inte något intresse 
av att handläggningen går snabbt och vill därför knappast bege sig till 
en utredningssluss om de kan ordna bostad och klara sin försörjning på 
annat sätt. Det kan även finnas utlänningar med verkliga asylskäl som 
inte anser att fördelarna med att initialutredningen sker snabbt är så 
stora att det uppväger olägenheterna av att behöva bege sig till en utred-
ningssluss. […] Det behövs mot denna bakgrund någon form av styr-
medel om man skall kunna få till stånd den föreslagna koncentrationen 
av asylutredningar till utredningsslussar och därmed öka förutsättning-
arna för snabb och säker handläggning. Jag anser att den polismyndighet 
som tar emot en ansökan om asyl skall kunna bestämma att den asyl-
sökande inom viss tid skall inställa sig på en utredningssluss för förhör. 
Om utlänningen inte följer en sådan anmaning bör han kunna hämtas. 
[…] En utlänning som sökt asyl i Sverige och inte följer en anmaning att 
inställa sig på en utredningssluss för asylförhör bör även kunna tas i 
förvar om det är nödvändigt för att utredningen skall kunna genomföras 
(SOU 1988:2: 66–67). 
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I utredarens repressiva resonemang framställs en snabb utredning som ett mål vilket 
ska uppnås i och med förändringar i kommande lag. Begreppet ”snabb” kopplas till 
föreställningar om effektivitet och en skyndsam initialutredning. I detta fall framhävs 
inte snabbhet i första hand som ett rättssäkerhetsvärde för individen som ska skydd-
as – som det gjorde inför 1984 års riktlinjer – utan i stället som ett byråkratiskt värde 
och en fråga om effektivitet inom myndigheterna som ansvarar för utrednings-
processen, så som polismyndigheter och SIV. Betoningen på snabbhet kopplas även 
ihop med införandet av nya tvångsåtgärder, i syfte att inordna asylsökande personer 
i det eftersträvade utredningssystemet. Statens behov av kontroll sätts således i för-
grunden, framför asylsökandes behov av att få ett snabbt beslut. Ett fokus på statens 
kontrollbehov legitimerar härigenom inskränkningar i asylsökandes rätt att söka asyl 
samt att stanna, i och med att denna rätt villkoras av skyldigheter att underordna sig 
ett särskilt utredningsförfarande som syftar till att möjliggöra snabbare beslut i asyl-
ärenden. Det innebär att statens behov av snabbhet och effektivitet överordnas rätt-
en att söka asyl i landet.  

Behovet av nya styrmedel legitimeras i utdraget genom att utredaren hänvisar till 
vissa asylsökandes förmodade ointresse av att handläggningen går snabbt. Det gäller 
dels vissa ”falska” flyktingar, dels vissa ”äkta” flyktingar som antas vilja undvika 
”olägenheterna” med att behöva vistas på en utredningssluss. På så vis framställs 
både ”äkta” och ”falska” flyktingar som aktiva subjekt vilka potentiellt hindrar ef-
fektiviseringsmöjligheterna via utredningsslussar, något som legitimerar införandet 
av ytterligare tvångsmedel. Här syns således en förskjutning från hur ”äkta” flykting-
ar konstruerades under 1930-, 1950- och 1960-talen, med avseende på att de – i 
likhet med ”falska” flyktingar – görs till subjekt med problematiska egenintressen. 
Under 1930-talet (se kapitel fem) framställdes förvisso ”äkta” flyktingar som proble-
matiska genom att de ställde krav på svenska resurser, men däremot ifrågasattes inte 
dessa personers karaktär på samma sätt. Under 1980-talet går det dock att se ett 
förstärkt individuellt fokus på de ”äkta” flyktingarnas potentiella egenintressen i de 
studerade förarbetena, vilket framställs som problematiskt i relation till statens kon-
trollambitioner. Denna förskjutning för med sig en ökad generell misstänksamhet 
gentemot asylsökande personer, vilka framstår som potentiellt problematiska sub-
jekt utifrån ett statens perspektiv.  

Sammanfattningsvis går det i materialet att se en rörelse under 1980-talet mot ett 
ökat fokus på asylsökande som aktiva subjekt vilka behöver kontrolleras. Argument 
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för den enskildes rättssäkerhet har däremot tonats ned, vilket gör att det framstår 
som logiskt att inskränka rätten att stanna för kategorin asylsökande. Att inskränk-
ningar i rätten att stanna legitimeras med hänvisning till asylsökandes moraliskt 
tvivelaktiga karaktär känns igen från hur politiska flyktingars rätt att stanna vill-
korades med att deras asyluppgifter bedömdes som sanna på 1930-talet (se kapitel 
fem). Det känns även igen från hur bosättningstillståndet villkorades med krav på 
politisk pålitlighet under 1950- och 1960-talen (se kapitel sex och sju), vilket innebar 
att myndigheterna skulle säkerställa att utomnordiska medborgare inte vistades i 
landet i syfte att sabotera, samla och/eller dela information för en annan stats räk-
ning. Vid samtliga studerade tidpunkter har det således framställts som nödvändigt 
med inskränkningar av rätten att stanna i syfte att identifiera och hindra att ”fel” 
människor får stanna i landet. Denna uppfattade nödvändighet gäller inte minst de 
som anses ställa sina egna – eller andra staters – intressen framför den svenska stat-
ens, vilka därigenom har uppfattats som hot mot nationell ekonomi och säkerhet.  

8.2.2. RATIONALITET SOM IDEAL: ATT UNDANRÖJA HINDER FÖR EFFEKTIVITET  

Problemet med bristande effektivitet underbyggs även av ett antagande om att kom-
mande lösningar ska bidra till rationalisering och en mer ändamålsenlig handlägg-
ning, vilket avgränsar synen på vilka lösningar som är betrakta som giltiga inför både 
1984 riktlinjer och 1989 års utlänningslag. Inför 1984 års riktlinjer får denna typ av 
rationalitetsideal exempelvis betydelse i samband med förslaget om att göra perma-
nenta uppehållstillstånd (PUT) till standard i normalfallen.99 Förslaget innebär att 
1976 års krav på ett års vistelsetid och godkänd vandelsprövning för PUT tas bort. 
Prövningen av vandel hade fram till dess innefattat kontroll av att personer var ar-
betsvilliga och inte agerade kriminellt, sålde sex eller använde narkotika i landet.100 

 
99 Tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle vara standard i besöksfall och i arbetsmarknads-
fall. Det skulle även vara standard för anhöriga i samband med så kallade ”snabba anknyt-
ningar”, vilket avsåg situationer där personer hade varit gifta eller sambo med partner i 
Sverige under en kortare tid. I dessa fall gjordes en så kallad uppskjuten invandringsprövning 
med flertalet kortare tidsbegränsade uppehållstillstånd före att PUT kunde beviljas. För-
farandet infördes på 1970-talet i syfte att sålla ut personer som antogs ingå i relationer för att 
kunna beviljas uppehållstillstånd, och gäller även i början av 2020-talet (jfr. Rosén 2010).  
100  Vandelsskäl som kunde motivera avslag innefattade att personer försummade sina 
skyldigheter att arbeta i landet; kategoriserades som missbrukare av alkohol eller narkotika 
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Utomnordiska medborgare ska således kunna godkännas för invandring och få en 
säker legal status redan vid första prövningstillfället, även om tidsbegränsade till-
stånd fortsatt ska kunna användas om ”tveksamhet råder om utlänningens vandel 
eller försörjningsförmåga” (Prop. 1983/84:144: 88). I 1983 års SOU motiverar ut-
redarna förslaget om PUT som standard med att den ”reella invandringsprövningen 
redan nu sker i samband med det första uppehållstillståndet” (SOU 1983:29: 26) och 
att vägrade tillståndsförlängningar av vandelsskäl var mycket ovanliga. Kravet på ett 
års vistelsetid beskrivs därför som ett ”slöseri med tillgängliga resurser” (Prop. 
1983/84:144: 86) och en ordning med PUT som standard ska därför bidra till ”be-
tydande rationaliseringsvinster” (ibid.: 86), i form av minskade arbetskostnader och 
en snabbare handläggning av andra ärenden.101 Det är således byråkratisk effektivitet 
som motiverar införandet av lättnader kring rätten att stanna permanent. Här syns 
samtidigt ett brott i förhållande till betydelsen av vandel jämfört med vad som gällde 
på 1960-talet (se kapitel sju), då vandel framstod som något förhållandevis självklart 
att pröva. Under 1980-talet framställs dock frågan om vandel som ett mycket 
begränsat problem bland personer som beviljas uppehållstillstånd. Den förändrade 
synen på vandel används för att legitimera ordningen med PUT som standard, vilken 
innebär att dessa utomnordiska medborgare kan få en permanent rätt att stanna 
direkt, utan att underställas någon kortare tids prövning som tidigare. Genom att 
dessa personer får rätt att stanna i landet utanför statens kontroll direkt – i likhet 
med svenska medborgare – minskar således distansen mellan personer som beviljas 
uppehållstillstånd och ett nationellt Vi, jämfört med tidigare studerade tidpunkter. 
Härigenom etableras således den standard som trettio år senare, 2015, kom att kon-
strueras som ett problem för det svenska samhället, eftersom den ansågs locka 
asylsökande till Sverige (Prop. 2015/16:174). 

 
och bedömdes vara farlig för någon annans personliga säkerhet eller att leva på ett grovt 
störande sätt; sålde sex; kunde antas komma att försörja sig på oärliga vis, begå brott, 
spioneri, sabotage, olovlig underrättelseverksamhet eller politiska brott i landet (Prop. 
1979/80:96). 
101  En bedömning inom SIV var att enbart ungefär 5–10 av minst 10 000–15 000 
förläningsansökningar nekades förlängt uppehållstillstånd på grund av vandel. Förslaget 
skulle således påverka ett begränsat antal ärenden och beräknades spara in cirka 20 helårs-
arbetskrafter inom SIV och polisen, samt minska arbetsbördan hos socialförvaltningar och 
kronofogdemyndigheter som utfärdade registerutdrag i ärenden (SOU 1983:29: 213). 
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I förarbetena till 1989 års utlänningslag framhävs att lagens utformning ska syfta 
till mer rationella handläggningsregler (Prop. 1988/89:86). Ett förslag som siktar på 
en sådan effektivisering är att begränsa möjligheterna att få nya skäl prövade i sam-
band med att av- eller utvisningsbeslut ska verkställas. I 1988 års SOU Översyn av 
utlänningslagen (SOU 1988:1) pekar utredaren Carl Holmberg på att gällande utlän-
ningslag ger i princip ”obegränsade möjligheter att få ett ärende prövat på nytt” 
(SOU 1988:1: 156), vilket enligt honom leder till långa handläggningstider och rätts-
osäkerhet. Dessa möjligheter följer på att personer som ska avlägsnas kan åberopa 
nya skäl för att få stanna – exempelvis att ha gift sig med en svensk medborgare – 
även i verkställandestadiet.102 Holmberg föreslår i stället att nya skäl visserligen ska 
kunna prövas genom en ny ansökan, men att endast särskilt starka nya skäl – så som 
fara för liv eller frihet – ska kunna föranleda att myndigheterna avvaktar med att 
avvisa eller utvisa personen i fråga. Anknytning som har uppstått under väntan i 
landet ska däremot inte beaktas, utan i så fall ska UT i stället sökas från hemlandet.103 
Utredaren motiverar förslaget utifrån att:  

Principen om att uppehållstillstånd normalt skall sökas från hemlandet 
måste upprätthållas. […] Det är i dag inte ovanligt att en asylsökande 
under vistelsen i Sverige inlett ett förhållande med en i Sverige bosatt 
person. Om förhållandet haft tillräcklig varaktighet leder denna anknyt-
ning till att han beviljas uppehållstillstånd även om asylskäl saknas. Det 
är emellertid vanligt att förhållandet inte varat så lång tid att någon an-
knytning hit som kan motivera ett uppehållstillstånd föreligger och i 
sådana fall meddelas utvisningsbeslut. Ofta dröjer det emellertid innan 

 
102 Omprövning skulle ske om personer som skulle utvisas åberopade asylskäl eller andra 
tungt vägande omständigheter (som inte hade prövats tidigare) i samband med verkställighet. 
Ärendet skulle då överlämnas från polismyndighet till SIV som fattade beslut. Om SIV be-
slutade att verkställighet ändå skulle ske kunde detta beslut i sin tur överklagas till regeringen 
i vissa fall. Om de skäl som åberopades dock inte vägde så pass tungt att polismyndigheterna 
ansåg att ärendet skulle överlämnas till SIV, kunde den sökande i stället överklaga beslutet 
om att inte överlämna ärendet till SIV, varpå myndigheten kunde välja om de skulle ta över 
ärendet eller inte. På så vis kunde omprövningsmöjligheterna leda till att nya skäl uppstod 
under väntan som till slut motiverade PUT. 
103 Kravet på UT före inresa infördes för att motverka att utomnordiska medborgare reste 
in i landet ingick i så kallade skenförhållanden eller skenäktenskap med personer bosatta i 
Sverige för att få rätt att stanna av anknytningsskäl, vilket beskrevs som ett problem i början 
av 1980-talet (SOU 1983:29).  
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verkställighet sker och i verkställighetsärendet åberopas då i stället att 
förhållandet nu haft tillräckligt lång varaktighet. Utvisningsbeslutet kan 
då komma att upphävas. Sådana förhållanden bör inte kunna leda till att 
en ny ansökan bifalls och att utvisningsbeslutet upphävs. Av väsentlig 
betydelse för det system jag föreslår är att det inte får finnas skäl att 
förhala ett ärende. Det bör inte heller vara möjligt för den sökande att 
[…] avstå från att åberopa anknytningen i det första ärendet för att i 
stället, när det fått tillräcklig varaktighet, få det prövat i en ny ansökan 
medan han är kvar i Sverige (SOU, 1988:1: 158–159). 

I utdraget framstår det som ett ”måste” att upprätthålla kravet på UT före inresa, 
något som hotas av att utvisningsärenden drar ut på tiden. Asylsökandes rätt till 
familjeliv ställs här emot valet att upprätthålla byråkratiska principer och en nationell 
ordning, som förstärker myndigheternas möjlighet att bestämma över vilka 
människor som får rätt att stanna i landet på förhand. I texten ovan framställs det 
som nödvändigt att begränsa utrymmet att kunna häva utvisningsbeslut av an-
knytningsskäl för att kunna upprätthålla kravet om UT före inresa. Denna typ av 
byråkratiska och nationellt orienterade hållning rättfärdigar därmed inskränkningar i 
rätten till familjeliv. De relationer som uppstår under väntetiden i landet ska inte 
självklart erkännas och möjliggöra en rätt att stanna, utan i stället föreslås en regler-
ing som följer kravet om UT före inresa framför att skydda rätten till familjeliv. 
Förfarandet visar på en förskjutning från situationen på 1960-talet (se kapitel sju), 
då vikten av att skydda rätten att stanna för nära anhöriga framhävdes inom ramen 
för en rättighetsdiskurs, vilken betonade värdet av att familjer fick leva tillsammans. 
Mot slutet av 1980-talet framstår ett sådant skydd inte längre som ett lika självklart 
val, åtminstone inte i relation till asylsökande personer i landet.  

Förslaget om att ta bort omprövningsmöjligheterna i samband med verkställ-
ande av avvisnings- och utvisningsbeslut vilar på en föreställning om att asylsökande 
personer potentiellt förhalar ärenden, genom att avvakta med att åberopa anknyt-
ning som uppstår under väntetiden. Detta i syfte att öka sina chanser att få stanna i 
landet. Uttryck som ”förhala” och ”avstå från att åberopa” skapar en bild av att vissa 
asylsökande personer aktivt försöker att fördröja handläggningsprocessen för egen 
vinning. Resonemanget reproducerar således en misstänksamhet mot asylsökande, 
vilka framstår som kalkylerande subjekt som försöker utnyttja luckor i lagstiftningen 
för att få stanna. Dessa personers agerande framställs som tvivelaktigt och som ett 
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särskilt hinder mot statens ambitioner om en effektiv handläggning. Eftersom myn-
digheterna inte ska beakta anknytning som uppstår efter att asylsökanden har vistats 
en period i landet, är förslaget baserat på att skydda den suveräna ordningen om att 
avgöra vem som ska få stanna i landet. Att skydda en sådan ordning framstår i det 
här fallet som en fråga om att begränsa de asylsökandes handlingsalternativ för att 
på så vis minska utrymmen för att kringgå principen om UT före inresa. Misstänklig-
görandet av asylsökande rättfärdigar således en mer strikt byråkratisk ordning, där 
asylsökandes rätt att stanna snävas in. 

Att ta bort möjligheterna till omprövning utgör ett medel för att uppfylla kravet 
om UT före inresa och får betydelse i relation till asylsökandes rätt att stanna. Att 
införa fler regler som människor behöver förhålla sig till för att få rätt att stanna – 
så som krav på UT före inresa och detaljregleringar kring möjligheter att åberopa 
nya skäl – kan förstås som en juridifieringsprocess, där juridiska regler ges ökad be-
tydelse i hanteringen av problem (Blichner & Molander 2008; Brabazon 2016). Juri-
difiering knyter an till en nyliberal politisk rationalitet – vilken spred sig under 1980-
talet – som bygger på en idé om att statens ansvar är att skapa ett samhälle i vilket 
regler tillämpas lika för alla (Brabazon 2016), i det här fallet att UT ska beviljas före 
inresa i samtliga fall där asylsökande inte har behov av skydd. För att uppnå en lika-
behandling som utgår från kravet på UT före inresa legitimeras dock åtgärder – så 
som borttagna omprövningsmöjligheter – som inskränker i asylsökandes rätt att 
stanna. En ytterligare konsekvens av juridifieringen är att lösningarna i hög grad 
framstår som tekniska, medan politiska intressen förpassas till bakgrunden. Det 
framgår exempelvis inte i de studerade förarbetena om en mer effektiv tillämpning 
av kravet på UT före inresa handlar om att skydda svenska resurser, vilket var ett 
tydligt uttalat motiv för att inskränka rätten att stanna både på 1930-och 1960-talen 
(se kapitel fem och sju). I studier som berör den politiska opinionen under andra 
halvan av 1980-talet uppmärksammas förekomsten av liknande motiv under denna 
period, med ett ökat missnöje med utfallet av svenska flyktingpolitiken och krav på 
en mer restriktiv lagstiftning (Abiri 2000; Spång 2008). Denna typ av motiv och krav 
framträder dock inte i mitt empiriska material. Det går att läsa ut en implicit strävan 
om att minska antalet personer som får stanna i landet genom förekommande 
lagförslag, men explicit framställs det som en byråkratisk fråga om att skapa en mer 
effektiv tillämpning av kravet på UT före inresa. En framställning som dock i dess 
förlängning legitimerar inskränkningar av rätten att stanna. 
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8.2.3. NACKDELAR MED ASYLRÄTTEN: MISSBRUK OCH HOT MOT STATLIGA MÅL 

Ett ytterligare antagande som underbygger det förmodade och framställda problem-
et med bristande effektivitet är att asylrätten möjliggör regelmissbruk. I förarbetena 
till 1984 års riktlinjer pekar invandrarministern Anita Gradin på att ett ökat regel-
missbruk ”försvårar ambitionen att ge varje asylsökande en tillräckligt grundlig och 
rättssäker prövning” (Prop. 1983/84:144: 51). Resonemanget bygger på en oro över 
att ekonomiska motiv ligger bakom allt fler asylansökningar, som följd av att möjlig-
heterna till arbetskraftsinvandring till västerländska stater begränsades under 1970-
talet (Prop. 1983/84:144). Ministern pekar på att denna oro hade uttryckts av FN:s 
flyktingkommissarie (UNHCR) i början av 1980-talet, som vidare menat att ett 
sådant så kallat missbruk riskerade att skapa ett ökat motstånd mot asylsökande per-
soner och försämra rättssäkerheten för flyktingar (enligt FN:s flyktingdefinition). 
Den svenska invandrarministern betonar därför att rättssäkerheten kring asylsökan-
de måste upprätthållas, i linje med en diskurs om vikten av att skydda rätten till asyl. 
Samtidigt konstateras att polismyndigheterna måste ha befogenheter att tvinga bort 
asylsökande direkt från landet om de bedöms lämna oriktiga uppgifter.104 Dessa 
befogenheter ska motverka att SIV får pröva helt grundlösa påståenden om asyl. 
Antagandet om asylrättens uppfattade nackdelar tillför således en spänning till det 
presenterade problemet med bristande effektivitet. En spänning som innebär att 
statsmakterna behöver hitta lösningar som gör det möjligt att både upprätthålla rätts-
säkerhet och byråkratisk effektivitet samtidigt. 

I förarbetena till 1989 års utlänningslag får antagandet om att asylrätten 
möjliggör regelmissbruk en central betydelse. Flera förslag inför lagen bygger på en 
idé om att staten måste motverka en särskild typ av uppfattat missbruk vilket bland 
annat bidrar till långa handläggningstider, i form av att människor söker asyl i landet 
utan id-handlingar och färdbiljetter. Fenomenet beskrivs som ”dokumentlösheten” 
och lyfts fram som en central utmaning i såväl Sverige som i andra länder inför 1989 

 
104 Uppenbart oriktiga uppgifter avsåg exempelvis att personer åberopade risker för för-
följelse i hemlandet vilka inte stämde överens med dokumentation och praxis om ländernas 
politiska förhållanden, eller att de i linje med den första asyllandsprincipen – vilken infördes 
1982 – skulle avvisas om de kom från länder där redan var eller kunde beviljas asyl. När 
sådana uppgifter förekom kunde polismyndigheterna fatta beslut om direktavvisning. För att 
öka rättssäkerheten skulle polismyndigheterna sedan 1980 anmäla ett beslut om avvisning 
när det åberopades asylskäl till SIV, vilka då skulle bedöma om de skulle överta ärendet eller 
inte (Prop. 1988/89:86).  
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års lag. Förslag som riktas mot detta fenomen innefattar bland annat möjligheter till 
förvar och kroppsvisitation av personer som rest in i landet utan id-handlingar, i 
syfte att stärka möjligheterna att klarlägga den enskildes identitet. Dessutom föreslås 
skärpta krav på att återkalla PUT och utvisa personer om det framkommer att de 
har lämnat falska uppgifter om sin identitet, från att återkallelse kan ske till att det 
ska ske (Prop. 1988/89:86: 63f.). Förslagen innebär således att rätten att stanna utan 
klarlagd identitet ska begränsas, och att rätten att stanna ska upphävas mer katego-
riskt om det framkommer att personer har beviljats PUT med stöd av falska 
identitetsuppgifter. I propositionen till lagen ger invandrarministern flera argument 
för behovet av dessa åtgärder:  

Avsaknaden av handlingar skapar stora problem för de flyktingmottag-
ande länderna när det gäller att föra en rättvis flyktingpolitik. Det blir 
ofta omöjligt att kontrollera den asylsökandes berättelse. Även i de fall 
där detta är möjligt tar det betydligt längre tid än som annars skulle ha 
varit fallet. Detta påverkar i sin tur den tid som alla asylsökande får vänta 
på beslut. Eftersom det i praktiken är möjligt att återsända en asylsö-
kande till ett s.k. första asylland endast om återsändandet sker i nära 
anslutning till utresan därifrån, blir följden av att utlänningen saknar 
handlingar att det är omöjligt att konstatera varifrån han närmast har 
kommit och därmed också omöjligt att sända honom tillbaka […] Allt 
fler personer söker således asyl i Sverige utan att ha handlingar som styr-
ker deras identitet eller deras färdväg. Detta försvårar, förlänger och för-
sämrar utredningen i asylärendena. Det medför uppenbara risker för att 
lagstiftningens intentioner beträffande vilka utlänningar som skall få en 
fristad i Sverige äventyras. Möjligheten att bedriva en generös flykting-
politik försämras genom att stora resurser måste läggas ned på utred-
ningar om utlänningarnas resväg och hemvist. Det kan också leda till 
bestående identifieringsproblem beträffande personer som tillåts bo-
sätta sig här. Mot den bakgrund jag nu har beskrivit framstår det som 
nödvändigt att motverka dokumentförstöring (Prop. 1988/89:86: 92–
93). 

Invandrarministern motiverar åtgärder mot ”dokumentlösheten” genom att utgå 
ifrån en rad olika konsekvenser som antas följa på att människor söker asyl utan 
dokument. Det rör byråkratiska konsekvenser som långa handläggningstider, svårig-
heter att kontrollera den asylsökande personens berättelse och att avvisa personer 
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som har fått eller har kunnat få skydd i ett annat land tidigare (enligt den så kallade 
första asyllandsprincipen). Den så kallade dokumentlösheten antas även få politiska 
följder så som svårigheter att föra en ”rättvis flyktingpolitik” på internationell nivå, 
en ”generös flyktingpolitik” i Sverige, samt medföra stora kostnader för utdragna 
utredningar. Asylsökande utan dokument framställs därmed som orsaken till en upp-
sättning negativa konsekvenser för den svenska staten, andra stater, svenska 
myndigheter samt andra asylsökande personer. Detta orsakssamband innebär att 
asylsökande utan dokument skuldbeläggs, både för de omständigheter som föranle-
der problemet med bristande effektivitet – långa handläggningstider – och för svå-
righeter med att uppfylla politiska visioner om en rättvis och generös flyktingpolitik. 
Skuldbeläggandet bidrar till att rättfärdiga en rad åtgärder riktade mot asylsökande 
personer utan dokument – så som kroppsvisitationer – vilka innebär ett villkorande 
av asylrätten och människors rätt till skydd i Sverige. 

I utdraget framställs dokumentslösheten också som ett hot mot ”lagstiftningens 
intentioner” gällande vilka personer som ska få skydd i landet. Resonemanget ger 
uttryck för att Sverige har ett internationellt ansvar för att värna asylrätten, i likhet 
med på 1950- och 1960-talen. Under 1980-talet skiljer sig dock den svenska lagstift-
ningens intentioner sig åt jämfört med under dessa tidigare decennier, då asylrätten 
inte villkorades av lika strikta krav på identitet och behov av skydd i landet (se kapitel 
sex och sju). På 1980-talet framstår det dock som självklart att asylsökande ska kunna 
styrka sin identitet och färdväg och bevisa att de har behov av skydd i Sverige för 
att kategoriseras som värdiga. Asylsökande som redan har fått eller har kunnat få 
skydd i ett annat land kategoriseras i stället som ovärdiga – med grund i första asyl-
landsprincipen – och ställs utanför statens ansvar. Asylrättens krav framstår således 
som medel för att fördela ansvar mellan stater i förhållande till människor på flykt. 
För att ta stöd av Hindess (1998) går det att tala om att asylrätten görs till ett medel 
för en internationell befolkningshantering, varigenom staten skiljer ut vilka 
människor i världen som ska innefattas i dess ansvar, och vilka människor som kan 
exkluderas. Kravet på att asylsökande behöver ha behov av skydd i just Sverige 
innebär därmed att framhäva nationella gränser och skillnader i människovärde, där 
rätten till skydd villkoras av möjligheterna att kunna styrka medborgarskap och 
resvägar. Den svenska asylrättens krav leder samtidigt till att en stor andel människor 
på flykt exkluderas från rätten att söka skydd i Sverige, vilka exempelvis har flytt till 
länder i vilka de fortsatt är socialt och ekonomiskt utsatta. Detta utifrån ett an-
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tagande om att andra stater har ett förmodat ansvar för dessa människors skydd, 
hälsa och välfärd. Ett ansvar som dessa stater inte nödvändigtvis tar, vilket skapar 
utrymme för fortsatt utsatthet för ett stort antal människor på flykt i världen. 

Invandraministern argumenterar vidare i propositionen för att asylsökande utan 
dokument gör sig av med sina handlingar innan de söker asyl i Sverige för att främja 
sina möjligheter att få stanna, och beskriver de uppfattade riskerna med detta: 

Dokumentlösheten utgör därför i flertalet fall ett missbruk av asylrätten 
och är därmed till men för flyktingpolitiken. […] Med all sannolikhet är 
dock det vanligaste skälet för att göra sig av med pass och färdbiljetter 
att den asylsökande anser att hans möjlighet att få stanna i Sverige blir 
större, om handlingarna inte visas fram. Detta torde särskilt ofta vara 
fallet om det av handlingarna skulle framgå att den asylsökande redan 
har vistats i ett annat land där han antingen redan har fått eller skulle 
kunna få asyl och dit han alltså skulle kunna skickas tillbaka. En allvarlig 
aspekt i sammanhanget är misstanken att brottslingar, även terrorister, 
genom att komma till Sverige utan identitetshandlingar kan få möjlighet 
att etablera sig här under falskt namn och på sikt också förvärva svenskt 
medborgarskap i detta namn (Prop. 1988/89:86: 92–93). 

Ministerns synsätt vilar på en diskurs om asylrätten i vilken begreppet ”missbruk” 
är centralt. Inom ramen för denna diskurs framstår det som självklart att personer 
som inte kan styrka sin identitet och/eller flyktväg är ”falska” flyktingar, vilka antas 
utnyttja asylrätten för att orättmätigt ta del av det svenska samhällets resurser. Denna 
typ av diskurs var även framträdande i andra länder under 1980-talet och förstärker 
bilden av att kategorin asylsökande innefattar oärliga och egoistiska subjekt som 
använder sig av asylrätten utifrån ekonomiska skäl, snarare än att de har reella 
skyddsbehov (jfr. Koser 2009; Vollmer 2017). En diskurs om asylsökande som även 
återkommande har återskapats politiskt under 2000-talet, där antagandet om att vissa 
asylsökande egentligen har ekonomiska skäl för sin flykt framställs som självklart 
(Goodman & Speer 2007; Khosravi 2009). I linje med en sådan diskurs framställs 
asylrätten i utdraget som en nationell resurs som staten måste skydda från ut-
nyttjande av bedrägliga ovärdiga personer. Rätten att söka asyl framstår därmed inte 
till en mänsklig rättighet som ska skyddas villkorslöst, utan tonas ned till förmån för 
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en diskurs om att asylrätten innefattar ett nationellt risktagande som behöver vaktas 
och skyddas mot utnyttjande.  

I utdraget kopplas den dokumentslösa ”falska” flyktingen också samman med 
kriminalitet, terrorism och framställs som säkerhetshot. Detta är i linje med vad som 
i tidigare forskning lyfts fram som en central komponent i en säkerhetsdiskurs om 
dokumentslösheten under 1980-talet, där asylsökande personer utan dokument an-
tas hota staters ordning och säkerhet (Fassin 2005, 2012; Huysmans 2006; Vollmer 
2014).105 Kopplingen mellan asylsökande utan dokument och säkerhet bidrar till att 
dessa personer framstår som särskilt riskabla objekt, där den så kallade dokument-
slösheten antas leda till att dessa oönskade personer kan bosätta sig i Sverige utanför 
statens vetskap. Denna typ av oro känns igen från både 1930-, 1950- och 1960-talen 
(se kapitel fem, sex och sju), där exempelvis krav på uppehållstillstånd vid varje 
tidpunkt har motiverats utifrån en oro över att inresta utlänningar potentiellt hotar 
landets allmänna ordning och säkerhet. Oron över säkerhetshot framstår dock i 
utdraget som än mer allvarligt nu på 1980-talet, där hänvisningen till terrorism skapar 
associationer till politiskt våld och civila offer (Bonditti 2017). Asylsökande personer 
utan dokument framställs därmed som subjekt vilka potentiellt kan hota och 
medföra direkt fysisk skada för invånare i landet.  

Sammanfattningsvis sker en förskjutning kring problemet med bristande effekti-
vitet inför 1989 års utlänningslag, där asylsökande utan handlingar görs till särskilt 
problematiska subjekt. Dessa personer antas hota statens möjligheter att säkerställa 
att samtliga asylsökande behandlas lika utifrån första asyllandsprincipen, samt att 
skydda nationell ordning och säkerhet. Uppfattade hot som således krockar med en 
nyliberal rationalitets syn på statens ansvar som en fråga om att främja likabehand-
ling och att skydda nationella medborgares friheter (Brown 2019). I linje med en 
sådan rationalitet görs asylsökande personer utan dokument till subjekt som måste 
hanteras i syfte att skydda såväl en nationell samhällsordning som en internationell 
flyktingpolitisk ordning. Denna framställning innefattar samtidigt tystnader om or-
saker som kan föregå att människor saknar dokument i samband med asyl. Det gäller 
för exempelvis att vissa stater inte utformar passhandlingar för samtliga medborgare, 

 
105 Misstankarna om terrorism kan förstås i förhållande till 1970-talets händelser av politiska 
våldshandlingar, så som 1972 vid olympiska spelen i München och dåd av Baader-Meinhof-
ligan (se SOU 1988:1). 
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att höga kostnader kan begränsa fattiga människors tillgång till passhandlingar och 
att människor kan tvingas till att använda sig av illegala färdvägar för att fly 
(McKenzie 2007; Torpey 2018). Synsättet döljer också vad som sker med asylsö-
kande som exkluderas från rätten till asyl. Dessa personers eventuella framtida ut-
satthet – antingen i ett annat land eller om de stannar kvar i Sverige efter avslag – 
förläggs utanför statens ansvar (jfr. Rigby et al. 2021). Att dessa perspektiv inte be-
aktas reducerar asylsökande personer utan dokument till riskabla subjekt som hotar 
statens flyktingpolitiska målsättningar och vars påstått bedrägliga agerande behöver 
motverkas.  

8.3. STYRNINGSEFFEKTER SOM FÖLJER AV PROBLEMREPRESENTATIONEN 

De lösningar som svarade på problemet med bristande effektivitet – exempelvis att 
göra PUT till standard och att möjliggöra kroppsvisitationer vid inresa – tog form 
mot bakgrund av de redan etablerade kraven på arbetstillstånd samt UT före inresa 
för utomnordiska medborgare. Tillståndskraven skulle bidra till en suverän styrning 
med fokus på en extern gränskontroll, där arbetssökande och nära anhöriga ut-
omnordiska medborgare i normalfallen endast fick passera nationsgränsen efter att 
de hade beviljats tillstånd. Problemet med bristande effektivitet förstärkte i sin tur 
den suveräna styrningen, där asylsökandes rätt att stanna permanent skulle regleras 
striktare i relation till de asylskäl som förekom vid inresan. I följande avsnitt analys-
eras de styrningseffekter som lösningarna av problemet gav upphov till närmare.  

8.3.1. ASYLSÖKANDE: DIFFERENTIERING GENOM BÅDE YTTRE OCH INRE GRÄNSER 

En effekt av det framställda problemet med bristande effektivitet är att asylsökande 
i ökad utsträckning skiljs ut som utlänningskategori i Sverige och framställs som 
samtidigt värdig och ovärdig. Värdig att stanna i landet och ta del av vissa samhälls-
resurser i väntan på beslut – genom att undantas från kravet på UT före inresa – och 
med möjligheter att få skydd i landet. Ovärdig att stanna om de bedöms ha fått eller 
ha kunnat få skydd i ett annat land tidigare och utan rätt att stanna permanent, arbeta 
eller få del av integrationsinsatser – så som svenskundervisning – under eventuella 
väntetider i landet. Konstruktionen av asylsökande som på samma gång värdiga och 
ovärdiga har att göra med den sammansättning av styrning som kategorin inordnas 
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i inom migrationskontrollen, med inslag av både suveräna och säkerhetslogiker 
(Foucault 2007; Villadsen 2017). Den svenska asylrätten bygger på en säkerhets-
baserad logik – som möjliggör cirkulation i syfte att främja människors livsprocesser 
– vilken legitimerar att asylsökande ska särbehandlas inom migrationskontrollen. 
Denna särbehandling ska motverka att människors livsmöjligheter begränsas på 
grund av bristfälligt skydd i andra stater. Den säkerhetsbaserade logiken bygger sam-
tidigt alltid på gränsdragningar mellan ”bra” och ”dåliga” typer av rörelser (Foucault 
2007), där asylrättens gränsdragningar förstärks under 1980-talet. ”Bra” flyktrörelser 
innefattar endast asylsökande med behov av skydd i just Sverige, medan ”dåliga” 
flyktrörelser avser samtliga asylsökande som har fått eller har kunnat få skydd i andra 
länder tidigare eller utnyttjar asylrätten av ekonomiska skäl. I relation till den upp-
fattade risken för ”dåliga” flyktrörelser bidrar effektivitetsproblemet i sin tur till att 
förstärka en suverän styrning kring nationsgränsen, genom exempelvis utrednings-
slussar, kroppsvisitation och förvarstagande. Dessa praktiker ska då – i linje med en 
suverän logik – skydda landets nationsgränser från otillåtna och oönskade rörelser, 
och därigenom värna en territoriell slutenhet (Foucault 2007). Asylsökande måste 
således förhålla sig till i en sammansättning av olika gränser som både ska möjliggöra 
cirkulation och hindra den. Inom ramen för denna komplexitet framstår de både 
som potentiellt utsatta och potentiellt oärliga, utnyttjande och till och med hotfulla 
subjekt. En konstruktion som för med sig en form av spänning mellan miss-
tänksamhet och omsorg, där asylsökande ska kontrolleras strikt vid gränsen och 
inordnas i en form av institutionaliserad osäkerhet väl i landet, där de får vistas i 
landet i väntan på besked, men endast under övervakade och villkorade former. 

I 1989 års utlänningslag tas omprövningsmöjligheterna i samband med verkställ-
ande av avlägsnandebeslut bort, vilket förstärker migrationskontrollens suveräna 
styrning och dess fokus på en extern gränskontroll i relation till nationsgränserna. 
Effektivitetsproblemet leder här till att asylsökandes rätt att stanna villkoras av ny 
form av byråkratisk strukturering av tid (se även Griffiths, Rogers & Anderson 
2013), där omständigheter som uppstår under väntetiden helt kan bortses från vid 
beslutsfattande. Det går att beskriva denna strukturering som att det införs pa-
renteser kring väntetiden i landet, för att främja att asylsökande behandlas lika i 
förhållande till deras ursprungliga ansökningsskäl. Det innebär därmed att rationali-
sera bort delar av asylsökande personers liv i det byråkratiska arbetet och begränsa 
deras möjligheter att byta kategoritillhörighet under väntetiden i landet. De borttag-
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na omprövningsmöjligheterna bidrar härigenom till att det upprättas en mer kate-
gorisk migrationskontroll, där dessa personers värde som potentiella medborgare 
ska reduceras ned till deras ursprungliga ansökningsskäl. Detta värde ska däremot 
inte påverkas av yttre faktorer så som väntetider och vad som sker i deras liv under 
denna period, exempelvis att de träffar en partner under vistelsen i landet.  

8.3.2. UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖRE INRESA: EN FÖRLÄNGD RÄCKVIDD 

En ytterligare effekt som skapas av problemet med den bristande effektivitet är att 
kravet på UT före inresa tillskrivs en utökad betydelse i relation till asylsökandes rätt 
att stanna. Effekten – vilken följer på 1989 års borttagna omprövningsmöjligheter – 
innefattar att asylsökande personer som vill att åberopa anknytning som har uppstått 
under väntan i landet måste utgå från kravet på UT före inresa. Det vill säga ansöka 
om och vänta på tillstånd i hemlandet. Detta krav förstärker således en gränsskap-
ande praktik som bygger på ett samspel mellan suveräna och säkerhetsbaserade 
logiker (Foucault 2007). Staten drar först upp tydliga gränser för vad som är en 
önskvärd och bra form av cirkulation, genom särskilda skäl för uppehållstillstånd. 
Prövningarna ska därefter främja territoriell kontroll, genom att säkerställa att denna 
cirkulation regleras redan när människor vistas i sina hemländer. Att asylsökande 
personer som åberopar nya skäl kopplas samman med kravet på UT före inresa 
innebär således att migrationskontrollens dynamik förskjuts ytterligare mot en styr-
ning med fokus på nationsgränserna och en extern gränskontroll i relation till denna 
gräns. Sammankopplingen innebär samtidigt att asylsökande personers rätt till 
familjeliv villkoras av nationella gränser, i likhet med hur rätten till arbete i Sverige 
villkorades i slutet av 1960-talet. 

Kravet på UT före inresa innebär också att Sveriges territoriella gränser förflyttas 
till människors hemländer och kan beskrivas som en form av fjärrstyrning (Zaiotti 
2016); en gränsskapande praktik som genomförs på (långt) avstånd från Sveriges 
fysiska yttre gräns. De borttagna omprövningsmöjligheterna innebär att asylsökande 
personer med nya skäl – så som att ha träffat en partner i landet – ska inordnas i 
denna fjärrstyrning. De måste i sådana fall resa tillbaka till sina hemländer och sedan 
söka tillstånd och vänta på beslut där för att få rätt att stanna, i likhet med vad som 
gäller för utomnordiska arbetssökande och nära anhöriga som också omfattas av 
kravet på UT före inresa. Fjärrstyrningen bygger på en suverän logik som syftar till 
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att upprätthålla territoriell kontroll, vilken samtidigt tillskriver asylsökande personer 
ett förstärkt egenansvar om de vill få rätt att stanna av nya skäl. För att få tillgång till 
en sådan rätt måste de förhålla sig till en statlig idé om vad som är normal rörlighet, 
vilken innefattar att underordna sig en nationalstatlig och byråkratisk ordning där 
tillstånd ska inväntas och beviljas före att rörelser till Sverige påbörjas. Denna idé 
om suveränitet osynliggör samtidigt strukturella villkor som kan begränsa männi-
skors möjligheter att söka tillstånd från hemlandet och vänta under flera år, så som 
fattigdom (Minca et al. 2022; Van Houtum & Bueno Lacy 2020).  

8.4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I det här kapitlet har jag behandlat hur rätten att stanna skulle förhållas specifikt till 
asylsökande utifrån förarbetena till 1984 års riktlinjer för flykting- och invandrings-
politiken samt 1989 års utlänningslag (1989:529). Analysen visar på spänningar kring 
denna rätt i samband med att politiska diskussioner om långa handläggningstider i 
utlänningsärenden. Spänningarna stod mellan önskemål om att effektivisera kon-
trollen av asylsökande personer vid gränsen, och samtidigt säkerställa en generös 
och rättssäker behandling av asylsökande. I min analys identifierade jag en problem-
representation som utgick ifrån att myndigheternas bristande effektivitet möjlig-
gjorde för asylsökande att få rätt att stanna trots att de saknade behov av skydd i 
landet, i vissa fall med stöd av falska uppgifter. Problemet motiverades utifrån både 
rättsstatliga, byråkratiska och ekonomiska argument. Exempelvis ansågs möjlig-
heterna för asylsökande att få stanna trots att de saknade behov av skydd bidra till 
höga samhällskostnader, svårigheter med likabehandling av asylsökande och ökade 
möjligheter för utnyttjande av asylrätten. Problemrepresentationen innebar således 
att asylsökandes rätt att stanna i första hand framställdes som ett problem för staten, 
i andra hand ett problem för de asylsökande som exempelvis riskerade att utsättas 
för myndigheternas godtycklighet. Synsättet var framträdande i andra europeiska 
länder under 1980-talet, där asylsökande återkommande framställdes som orsak till 
problem för staten (jfr. Moffette 2018; Squire 2016; Villadsen 2020). Ett sådant 
synsätt innebar samtidigt mindre utrymme för andra typer av problemrepresentat-
ioner, så som att inskränkningar i människovärde och asylrätten skapade problem 
för människorna på flykt.  
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Problemet med bristande effektivitet vilade på humanitära och rättsstatliga 
diskurser i vilka svenska staten tillskrevs ett självklart ansvar för att säkerställa såväl 
rättssäkerhet som skydd till vissa människor på flykt. Detta ansvar utmanades 
samtidigt av nationellt orienterade diskurser med föreställningar om att asylsökande 
personer fick stanna trots att de bedömdes sakna behov av skydd i Sverige, att staten 
behövde motverka att asylrätten utnyttjades liksom att staten behövde skydda 
svenska resurser för att möjliggöra ett ordentligt flyktingmottagande. I sin studie av 
1980-talets flyktingpolitik lyfter Johansson (2005) fram att den viktigaste faktorn för 
utformningen av en mer restriktiv migrationspolitik under denna tid var en före-
ställning om att antalet asylsökande hotade landets välfärd och mottagningssystem. 
Jag menar att en ytterligare betydelsefull faktor som går att identifiera inför både 
1984 års riktlinjer och 1989 års lag var en nationellt orienterad föreställning om att 
”fel” personer fick rätt att stanna, vilka inte innefattades av den svenska lag-
stiftningens intentioner. Det gällde i huvudsak asylsökande individer som saknade 
behov av skydd eller redan hade kunnat få det i ett annat land. Denna typ av 
föreställning blev dock mindre tydlig i politiska diskussionerna kring effektivitets-
problemet, till följd av vad som går att beskriva som juridiferingsprocesser. Med 
detta avses att juridiska regleringar så som UT före inresa betonades och framställdes 
som vägen till att främja både intressen av att främja likabehandling och att tillämpa 
lagstiftningen mer effektivt. Den juridiska framställningen gjorde det dock mindre 
tydligt att flertalet förslag vilade på och reproducerade en föreställning om att många 
asylsökande inte hade ett äkta behov av skydd i Sverige. Synsättet rättfärdigade 
inskränkningar i den svenska asylrätten – exempelvis genom ökade möjligheter till 
förvarstagande i utredningssyfte – för att motverka att asylsökande fick rätt att 
stanna trots att de bedömdes sakna skyddsbehov i landet. 1980-talets avgränsning 
av asylrätten påminner om hur judiska flyktingar och personer som bedömdes lämna 
falska asyluppgifter uteslöts från asylrätten på 1930-talet. Detta eftersom de inte 
bedömdes ha flytt på grund av de politiska förhållandena i hemlandet och därför 
ansågs sakna behov av skydd i Sverige (se kapitel fem). På 1980-talet återaktiverades 
således nationellt orienterade föreställningar i relation till människor på flykt, vilka 
över decenniets gång fick en ökad betydelse för asylsökandes rätt att stanna, på 
bekostnad av statens humanitära ansvar.  

Min analys visar även att en central del i 1980-talets diskurs om asylsökande var 
oron över ”falska” flyktingar, en kategorisering som också känns igen från 1930-
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talet (se kapitel fem). Under båda dessa tidsperioder framställdes ”falska” flyktingar 
som del av de Andra, vilka förmodades utnyttja asylrätten och orättmätigt ta del av 
samhällsresurser. Oron över ”missbruk” av asylrätten har tydliga paralleller till en 
oro över kategorin bidragsfuskare som förekom under 1980-talet – i relation till 
exempelvis socialbidragstagare – och även förekommer i samtiden (där bland annat 
asylsökande men även arbetslösa, assistansanvändare och långtidssjukskrivna kate-
goriseras som bidragsfuskare) (se t.ex. Altermark 2017; Johnson 2010; Lundström 
2011). En oro som vilar på föreställningar om bedrägliga individer som antas utnyttja 
det svenska välfärdssystemet för egen vinning. Mina undersökning visar vidare att 
oron över ”falska” flyktingar breddades mot slutet av 1980-talet. Oron gällde särskilt 
dokumentslösa asylsökande, vilket var en kategori som inte förekom under 1930-, 
1950- eller 1960-talet, men som på 1980-talet fick ökad betydelse runt om i Europa 
(Vollmer 2014). Denna oro grundade sig i föreställningar om att dessa personer ho-
tade både nationell ordning, säkerhet och ekonomi, och därför behövde motverkas 
genom en striktare statlig kontroll. Här finns spår framåt i tiden till samtida diskurser 
om så kallade papperslösa (Khosravi 2010). I dessa diskurser har människor som 
vistas i Sverige utan tillstånd – exempelvis efter att ha nekats asyl – återkommande 
utmålats som farliga och oönskade varelser som hotar det svenska samhället och 
dess ordning, och därför måste bekämpas av staten. På ett liknande sätt framställdes 
de dokumentslösa ”falska” flyktingarna som något som skulle bekämpas mot slutet 
av 1980-talet, i skarp kontrast till de ”äkta” flyktingarna som inom ramen för en 
uttalat generös flyktingpolitik skulle integreras i det svenska samhällets ordning, och 
leva tillsammans med ett nationellt Vi.  

Lösningarna som framställdes som logiska till följd av effektivitetsproblemet i 
förarbetena till 1984 års riktlinjer och 1989 års utlänningslag – däribland ökade 
möjligheter till förvarstagande och att införa utredningsslussar i asylärenden – 
syftade till att korta ned handläggningstider, och begränsa asylsökandes rätt att 
stanna om de bedömdes sakna behov av skydd i landet. Migrationskontrollen fick 
härigenom ett skärpt fokus på extern gränskontroll och att skydda territoriell sluten-
het, i linje med en suverän logik (Foucault 2007). Dessa åtgärder ska förstås mot 
bakgrund 1981 års krav på UT före inresa, vilket innebar att rätten att stanna för 
arbetssökande och nära anhöriga utomnordiska medborgare skulle bedömas redan i 
hemländerna. Krav på UT före inresa byggde också på en suverän logik och stärkte 
statens möjligheter att filtrera ut (o)önskad rörlighet i relation till nationsgränserna. 
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I relation till asylsökande innebar 1980-talets suveräna styrning ett ökat fokus på att 
identifiera och tvinga bort personer som inte uppfattades ha behov av skydd just i 
Sverige, med hjälp av exempelvis första asyllandsprincipen och ökade möjligheter 
till förvarstagande. Asylsökande som redan hade vistats i ett land där de hade kunnat 
få skydd gjordes på detta vis till potentiellt olagliga subjekt, vars närvaro i landet 
skulle motverkas. Den suveräna styrningen skulle således exkludera ett stort antal 
människor på flykt från rätten att söka asyl i Sverige, eftersom de av olika skäl – så 
som fattigdom – inte kunde fly raka vägen till landet. Lösningarna på effektivitets-
problemet bidrog även till att asylsökande som väl fick resa in och söka asyl i landet 
inordnades i en form av väntrum till det svenska samhället, med en överhängande 
risk för att tvingas bort från landet och utan rätt att arbeta. Här framträdde således 
en styrning som både liknar och skiljer sig från samtiden. En skillnad från i början 
av 2020-talet är att asylsökande personer har rätt att arbeta under väntetiden, vilket 
kan ge rätt att stanna även vid avslag på asylansökningar, i syfte att skapa incitament 
för arbete (Frödin & Kjellberg 2018). En likhet mellan både 1980-talet och början 
av 2020-talet är däremot att asylsökande vid bägge tidsperioder har fått och alltjämt 
får leva i landet med inskränkta rättigheter, osäkerhet och utsatthet under lång tid 
(Khosravi 2009). En behandling av asylsökande som vid båda dessa perioder har 
rättfärdigats av att asylsökande har framställts som bedrägliga och kriminella subjekt, 
vilka potentiellt hotar ett nationellt Vi. 
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9. SLUTDISKUSSION

I detta avslutande kapitel kommer jag först att sammanfatta avhandlingens resultat. 
Jag sätter sedan dessa resultat i relation till en samtida situation – närmare bestämt 
till den svenska migrationspolitiken kring rätten att stanna mellan åren 2015 och 
2022 – och diskuterar hur dåtida problemkonstruktioner av rätten att stanna kan 
bidra till att förstå denna situation närmare. Framträdande samtida antaganden är att 
asylsökande personers rörelser till Sverige utgör ett hot mot både nationell välfärd, 
ordning och säkerhet. Detta samtidigt som rätten att stanna villkoras av skyldigheter 
och krav på anpassning till nationella normer, så som att vara självförsörjande och 
laglydig (Dahlstedt & Neergaard 2019; Kazemi 2021; Milani et al. 2021). I linje med 
en genealogisk ansats är mitt syfte att i detta kapitel använda det förflutna för att 
synliggöra hur vissa antaganden, praktiker och kategoriseringar som framträder i 
samtiden bygger på bräckliga släktskap. Det vill säga släktskap som är beroende av 
en mångfald av historiska händelser och villkor, vilka gör att samtida sätt att förstå 
och hantera ett fenomen aldrig är att betrakta som fixerade, utan alltid bygger på 
kontinuitet, förändring och brott. Denna bräcklighet säger oss därmed att samtiden 
alltid är föränderlig och möjlig att omvärdera (Foucault 1990a). Följande kapitel 
handlar därmed om att använda historien för att frilägga släktskap mellan då och nu, 
snarare än att beskriva en rationell utveckling fram till ett givet nu. Det är således ett 
projekt som till sin metodologiska karaktär förutsätter att avstå från preciseringar i 
viss mån (jfr. Davidsson 2015: 361), där fokus i stället riktas mot att peka på hur en 
avgränsad uppsättning av historiska händelser har bidragit till att forma samtida sätt 
att förstå och hantera rätten att stanna. Kapitlet inleds genom att kortfattat återknyta 
till studiens syfte och teoretiska ramverk.  
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9.1. SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGENS CENTRALA RESULTAT 

Syftet med avhandlingen har varit att undersöka förändringar av rätten att stanna i 
Sverige mellan 1936–1989 och synliggöra antaganden och villkor som ligger till 
grund för en dominerande samtida förståelse av detta fenomen. Rätten att stanna 
har här förståtts som en del av en statlig migrationskontroll, vars skiftande sam-
mansättning av styrning – med avseende på institutionaliserade praktiker, så som 
byråkratiska tillståndsprövningar – har skapat olika förutsättningar för människors 
geografiska rörelser över tid. Fokus har riktats mot problemkonstruktioner som 
framkommer i statliga utredningar och propositioner vilka har föregått förändringar 
av utlänningslagstiftning respektive tillhörande statliga riktlinjer under den studerade 
tidsperioden. Genom att anlägga ett genealogiskt perspektiv på dessa problemkon-
struktioner vill jag kontrastera samtida antaganden, praktiker och kategoriseringar 
med historiska problemkonstruktioner, för att visa på såväl kontinuitet som för-
ändring och eventuella släktskap mellan då och nu. Den genealogiska ansatsen kom-
bineras med delar av Carol Bacchis analysramverk What’s the problem represented to be 
(WPR) och teoretiska begrepp från governmentality- och kritiska gränsstudier. 
Genom fyra empiriska kapitel besvaras i sin tur tre frågeställningar: (1) Vilka 
problemrepresentationer som föregår ändringar i rätten att stanna i Sverige kan 
identifieras under den studerade perioden? Hur motiveras problemen? (2) Vilka 
antaganden underbygger de anförda problemen? Hur diskuteras och övervägs be-
tydelsen av dessa antaganden? (3) Vilken typ av styrning produceras genom dessa 
problemkonstruktioner och hur går denna styrning att förstå i termer av migrations-
kontroll? I detta avslutande kapitel behandlar jag avhandlingens fjärde frågeställning: 
Hur förhåller sig problemkonstruktioner knutna till rätten att stanna under perioden 
1936–1989 till samtida problemkonstruktioner, och hur går det att förstå eventuella 
kontinuitet och förändring? 

I avhandlingens empiriska kapitel har jag visat hur problemkonstruktioner kring 
rätten att stanna under de studerade tidsperioderna (1930-; 1950-; 1960-; och 1980-
talet) återkommande har utgjort ett utrymme för att dra gränser kring människovär-
de. Dessa gränser har exempelvis dragits i relation till förändrade omvärldsförhål-
landen, så som skiftande ekonomiska konjunkturlägen och politiska konflikter. I 
kapitel fem undersökte jag den problemrepresentation gällande rätten att stanna som 
föregick 1937 års utlänningslag, vilken tog form i relation till en situation med hund-
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ratusentals – i huvudsak judiska – människor på flykt i Europa från Nazityskland. 
Problem som skrevs fram i lagförarbetena utgick från att endast en begränsad andel 
av de tyska flyktingarna kunde söka asyl i Sverige enligt rådande lagstiftning, närmare 
bestämt de som riskerade att straffas för politiska brott i hemlandet (så som 
motstånd mot staten). Problemrepresentationen handlade vidare om att utlännings-
lagens snäva utformning gav upphov till att människor på flykt underställdes en 
olikartad behandling inom lokala myndigheter. Denna representation motiverades i 
huvudsak utifrån ett byråkratiskt perspektiv och utifrån statens ambitioner om att 
behandla människor på flykt mer enhetligt, medan frågan om människors rätt till 
skydd i landet gjordes sekundär. I förarbetena underbyggdes vad jag benämner som 
problemet med bristande enhetlighet av humanitära och internationalistiska diskurser, 
inom vilka staten antogs ha ett ansvar för att visa flyktingar humanitär hänsyn, samt 
att lösningar kunde ske genom internationellt samarbete.  Dessa diskurser var dock 
underordnade isolationistiska, nationalistiska och protektionistiska diskurser med 
rasbiologiska förtecken, om att staten i första hand ansvarade för att skydda svenska 
resurser och den svenska befolkningen, för exempelvis från så kallade icke önsk-
värda utlänningar (som exempelvis var medellösa, tiggde eller agerade kriminellt). 
När skydd till de tyska flyktingarna – i huvudsak judiska personer – diskuterades 
framstod det som självklart att skydd för de Andra i första hand skulle förstås utifrån 
dessa nationellt orienterade diskurser. Rätten att stanna för människor på flykt skulle 
följaktligen villkoras i syfte att skydda ett nationellt Vi från risker. En ytterligare 
uppfattad risk var att ”falska” flyktingar skulle resa in i landet obemärkt och oförtjänt 
ta del av svenska resurser. De nationellt orienterade diskurserna bidrog till att 
lösningen som framstod som logiskt given problemrepresentationen var att skapa 
en utvidgad och mer flexibel reglering av vilka människor som fick söka skydd i 
Sverige. Regleringen innebar att människor som bedömdes fly av politiska orsaker 
skulle kunna beviljas skydd i landet, där Socialstyrelsen – tillsammans med rege-
ringen – skulle reglera vad som innefattades i begreppet politiska orsaker löpande. 
Lösningen bidrog till en ny styrning i migrationskontrollen, med en mer elastisk 
suverän, men också centraliserad och därtill extern gränskontroll gentemot flykt-
ingar. Staten fick härigenom makten att tillskriva människor särskilda intentioner för 
sin flykt, vilket blev avgörande för människors rätt att söka asyl i landet. Inom ramen 
för denna styrning exkluderades merparten av de judiska flyktingarna från rätten att 
söka asyl i landet i samband med 1937 års lag. Detta följde av att personer som flyd-
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de på grund av ”ras” likställdes med personer som lämnade hemlandet för att de fått 
sina försörjningsmöjligheter inskränkta, eller bara kände ”vantrevnad” – samtliga 
dessa flyktskäl erkändes inte som politiska. Problemet med bristande enhetlighet led-
de således till en lösning som gjorde det möjligt att rationalisera bort statens ansvar 
för grupper av människor på flykt – så som judiska flyktingar – utan att behöva ge 
närmare motiveringar i de specifika fallen. 

I kapitel sex analyserades den problemrepresentation som föregick 1954 års ut-
länningslag och införandet av ett så kallat bosättningstillstånd, som möjliggjorde en 
rätt att vistas och arbeta i landet utan tidsbegränsningar för mer stadigvarande 
bofasta utlänningar. Problemkonstruktionen tog form mot bakgrund av den svenska 
industrins stora arbetskraftsbehov, respektive idéer om mänskliga rättigheter. Det 
handlade om den centrala migrationsmyndighetens hantering av bofasta och 
skötsamma utlänningar i landet, i huvudsak arbetstagare och politiska flyktingar med 
tidsbegränsade uppehållstillstånd i landet. I förarbetena till 1954 års lag framställdes 
problemet i termer av att dessa till synes önskvärda utlänningar riskerade att tvingas 
bort från landet i samband med varje tillståndsförlängning. Problemet motiverades 
utifrån ett rättsstatligt perspektiv, då det framställdes som önskvärt att tillgodose 
dessa skötsamma utlänningars rättssäkerhet. Min analys visade på att vad jag kallar 
problemet med bristande rättssäkerhet vilade på en protektionistisk diskurs om statens 
ansvar för att skydda nationella intressen vilken känns igen från 1930-talet. Utifrån 
denna diskurs förväntades staten motverka att utländska arbetare hotade den sven-
ska arbets- eller bostadsmarknaden. 1950-talets problemrepresentation vilade också 
på en skötsamhetsdiskurs, där staten tillskrevs ett ansvar för att främja bofasta utlän-
ningars assimilering i det svenska folkhemmet, samt hålla ute icke önskvärda 
utlänningar från landet (så som personer som agerade kriminellt, sålde sex eller miss-
brukade alkohol). I de studerade förarbetena gavs samtidigt en rättsstatlig diskurs 
om rättssäkerhet större utrymme. I min analys pekar jag på att lösningen på pro-
blemet med bristande rättssäkerhet – att införa bosättningstillståndet – kan förstås 
som ett sätt att försöka hantera en spänning mellan de olika diskurserna, genom att 
koppla bosättningstillståndet till en form av assimileringsstrategi. Rättssäkerhet 
skulle endast tillgodoses för en avgränsad ”elitgrupp”, det vill säga pålitliga, sköt-
samma och varaktigt bosatta utlänningar med hem, familj, arbete och släkt i landet. 
Denna elitgrupp framställdes som värdig och skulle få tillgång till den förmån som 
bosättningstillståndet representerade. I likhet med på 1930-talet framställdes således 
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utlänningar generellt som avvikande och som de Andra, men ett fåtal, som visade 
viljan och förmågan att anpassa sig till ett nationellt Vi, kunde nu inordnas i det 
svenska folkhemmet på sikt.  Lösningen ledde tillsammans med lättnader i krav på 
arbetstillstånd vid inresa till en förändrad dynamik i migrationskontrollen. Kontroll-
en fick ett förstärkt fokus på disciplinär styrning – i form av övervakning, utvärde-
ring och styrning av utlänningar mot att anpassa sig till en nationell ordning – och 
intern gränskontroll. Utlänningar skulle med hjälp av tidsbegränsade uppehållstill-
stånd och bosättningstillståndet, som en ny disciplinär teknik, värderas och tilldelas 
olika legal status utifrån bedömningar av hur väl de lyckades med att agera som 
skötsamma, pålitliga och ”goda” samhällsdeltagare. Bosättningstillståndet skulle 
samtidigt förstärka kontrollen av utlänningar i landet som saknade detta tillstånd, 
vilka fortsatt skulle underställas regelbundna tillståndsprövningar. Bosättningstill-
ståndet bidrog således till ett ökat särskiljande mellan utlänningar. Problemet med 
bristande rättssäkerhet ledde härigenom till skapandet av en rätt att stanna mer per-
manent genom införandet av bosättningstillståndet, vilket samtidigt ökade statens 
möjligheter att skilja värdiga och ovärdiga från varandra, och styra de mest önsk-
värda utlänningarna mot assimilering.  

I kapitel sju analyserade jag den problemrepresentation som föregick 1968 års 
riktlinjer för utlänningspolitiken. Riktlinjerna tog form mot bakgrund av att utlän-
ningar som reste in och folkbokförde sig i landet sedan 1965 betraktades som 
”invandrare” (vilket inom den statliga byråkratin ersatte termen utlänning). Den 
tidigare assimileringstanken hade också börjat ifrågasättas och det talades inför 1968 
års riktlinjer i stället om invandrares ”anpassning” till samhället. Problemet som for-
mulerades i förarbetena till dessa riktlinjer rörde tillståndsgivningen av både 
uppehålls- och bosättningstillstånd. När det gällde uppehållstillstånd ifrågasattes att 
tillstånd i första hand hade beviljats i förhållande till läget på arbetsmarknaden, men 
utan att beakta tillgången till andra samhällsresurser. Gällande bosättningstillstånds-
ärenden fanns en praxis med krav på minst fem års vistelse i landet och att ha 
särskilda skäl för att inte bli svensk medborgare, vilken hade lett till att endast ett par 
hundra sådana tillstånd hade beviljats sedan dess införande. Problemrepresentat-
ionen handlade om att rådande tillståndsgivning ansågs ha skapat bristfällig tillgång 
till både samhällsresurser och skydd mot godtycklig myndighetsutövning för 
invandrare i Sverige. Denna representation motiverades dels utifrån ett socialpo-
litiskt perspektiv, då prioriteringen av arbetsmarknaden ansågs ha lett till dåliga 
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boendeförhållanden, anpassningssvårigheter och sociala problem för invandrare. 
Dels utifrån ett rättsstatligt perspektiv eftersom praxis gällande bosättningstillstånd 
ansågs ha begränsat tillgången till en säker legal status för skötsamma och pålitliga 
utomnordiska medborgare i landet. Min analys visar att vad jag betecknar som 
problemet med bristande resurser vilade på ett antagande som i vissa avseenden känns 
igen från 1930- och 1950-talen, med avseende på att utomnordiska arbets-
kraftsrörelser ansågs göra anspråk på resurser som människor i Sverige behövde. På 
1960-talet tog detta antagande dock form inom ramen för en jämlikhetsdiskurs – 
vilken signalerade ett historiskt brott – inom vilken staten tillskrevs ansvar för att 
tillgodose även invandrares behov av goda arbets-, bostads- och utbildningsvillkor. 
Staten skulle således säkerställa att invandrare inordnades i det svenska välfärds-
samhället, något som dock ansågs förutsätta en striktare reglerad utomnordisk 
arbetskraftsinvandring till landet. Jämlikhetsdiskursen tog form i relation till en inter-
nationellt orienterad rättighetsdiskurs, varigenom staten tillskrevs ansvar för att 
värna människors rätt till skydd och familjeliv, även om det medförde kostnader för 
det svenska samhället. Lösningarna på problemet med bristande resurser innebar att 
statsmakterna lade fast en reglering av arbetskraftsinvandring till landet genom 
inresekrav för utomnordiska medborgare (ordnat arbete, boende och arbetstill-
stånd). Dessa krav gällde dock med undantag för nära anhöriga och asylsökande 
politiska flyktingar. Riktlinjerna innefattade även lättnader i kraven för bosättnings-
tillstånd (från fem års vistelsetid i landet till två). Lösningarna gav således uttryck för 
en territoriellt avgränsad solidaritet, där såväl ett nationellt Vi (svenska medborgare) 
som de Andra (invandrare) tillskrevs rätt till familjeliv och god levnadsstandard. 
Arbetssökande utomnordiska medborgare skulle däremot hållas utanför landet tills 
dess att deras rörelser hade godkänts av staten. Lösningen innebar en förskjutning 
från 1950-talets interna gränskontroll, till en skärpt extern gränskontroll präglad av 
suverän och säkerhetsbaserad styrning mot slutet av 1960-talet. Arbetssökande 
utomnordiska medborgare skulle nu sorteras ut från varandra vid nationsgränsen, 
samtidigt som nära anhöriga och asylsökande politiska flyktingars rörelser skulle 
skyddas. Pålitliga och bofasta utomnordiska medborgare med god vandel skulle 
därefter underställas en kortare tid med tidsbegränsade uppehållstillstånd i landet, 
före att de beviljades bosättningstillstånd. Problemet som konstruerades inför 1968 
års riktlinjer ledde således till en styrning där (o)värdiga subjekt skulle skiljas från 
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varandra vid nationsgränserna, medan tillgången till en säker legal status skulle gå 
snabbare för dem som väl var inne i landet.  

I kapitel åtta behandlades 1980-talet, ett decennium som präglades av ett ökat 
antal asylsökande i Västeuropa. I kapitlet fokuserades förarbeten till 1984 års 
riktlinjer för invandrings- och flyktingpolitiken samt 1989 års utlänningslag, särskilt 
hur rätten att stanna diskuterades i förhållande till asylsökande. Diskussionerna i 
förarbetena tog form mot bakgrund av ökade spänningar i samhället, vilka kom till 
uttryck som å ena sidan en ökad kritik mot den svenska flyktingpolitiken – vilken 
exempelvis ansågs leda till höga samhällskostnader – och å andra sidan som politiska 
ambitioner om att värna en generös flyktingpolitik. Problem som formulerades i 
förarbetena handlade om att myndigheternas bristande effektivitet påstods leda till 
bristande rättssäkerhet, och möjliggöra att ”fel” asylsökande fick stanna i landet – i 
vissa fall med stöd av falska uppgifter – trots att de saknade behov av skydd just i 
Sverige. Problemrepresentationen motiverades med hjälp av rättsstatliga, ekonomi-
ska och byråkratiska argument, där de långa handläggningstiderna beskrevs leda till 
svårigheter med likabehandling, utnyttjande av asylrätten och ökade samhällskost-
nader. Det jag benämner som problemet med bristande effektivitet vilade på humanitära 
och rättsstatliga diskurser om att staten antogs ha ett ansvar för att säkerställa 
likabehandling och rättssäkerhet inom den statliga byråkratin samt att värna asyl-
rätten. Dessa diskurser förekom dock i spänning med mer nationellt orienterade 
diskurser – så som en säkerhetsdiskurs – med antaganden om att asylsökande 
personer utnyttjade det svenska regelverket för egen vinning och att asylsökande 
personer utan dokument var potentiella terrorister. Inom ramen för denna typ av 
nationellt orienterade diskurser tillskrevs staten ett huvudsakligt ansvar för att 
skydda asylrätten från utnyttjande, i syfte att värna landets ekonomi, ordning och 
säkerhet. Spänningen återspeglades vidare i en diktomiserad förståelse av ”äkta” och 
”falska” flyktingar. ”Äkta” flyktingar avsåg personer som hade rätt till skydd enligt 
den svenska asylrätten och det förutsattes att de inte hade fått, eller hade kunnat få, 
skydd i ett annat land tidigare. Dessa ”äkta” flyktingar skulle efter 1984 års riktlinjer 
beviljas permanent uppehållstillstånd direkt och få tillgång till välfärdsresurser för 
delta i det svenska samhället i likhet med ett nationellt Vi. ”Falska” flyktingar – de 
Andra – framställdes i stället som bedrägliga subjekt vilka utnyttjade asylrätten i syfte 
att orättmätigt ta del av det svenska samhällets resurser och ansågs hota nationell 
ekonomi, ordning, säkerhet och ett nationellt Vi. Oron över ”falska” flyktingar blev 
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särskilt framträdande mot slutet av 1980-talet. Asylsökande utan identitets- och 
resehandlingar skuldbelades för både ökade handläggningstider och svårigheter att 
föra vad som beskrevs som en rättvis och generös flyktingpolitik. Problemrepresen-
tationens lösningar syftade i sin tur till att möjliggöra en mer effektiv handläggning 
och minska utrymmen för ett så kallat missbruk av asylrätten. I dessa lösningar 
innefattades bland annat att göra permanenta uppehållstillstånd till standard, liksom 
att införa utredningsslussar i asylärenden och att möjliggöra kroppsvisitationer (för 
att klarlägga asylsökandes identitet och resvägar till Sverige). Lösningarna bidrog till 
en förstärkt suverän styrning och extern gränskontroll, vilken skulle motverka att 
asylsökande fick rätt att stanna i landet trots att de bedömdes sakna behov av skydd 
i just Sverige. Genom denna styrning skulle samtliga asylsökande avvisas vid gränsen 
om de bedömdes sakna behov skydd i just Sverige, antingen för att de bedömdes 
lämna falska uppgifter eller att de redan hade haft möjligheten till skydd någon 
annanstans. Staten rationaliserade således bort ansvaret för dessa grupper av män-
niskor på flykt. Asylsökande som väl släpptes in i landet placerades i sin tur i en form 
av väntrum, i vilket de skulle leva under en längre tid av osäkerhet, berövade rättig-
heter – så som att arbeta – och med risk för att tvingas bort från landet. Problemet 
med bristande effektivitet ledde således till inskränkningar av asylsökandes rätt att 
stanna, för att främja att endast ”rätt” asylsökande fick stanna kvar i landet. 

9.2. SLÄKTSKAP MELLAN DÅ- OCH SAMTIDA PROBLEMKONSTRUKTIONER 

Med utgångspunkt i samtiden synliggör avhandlingens resultat ett antal centrala och 
återkommande antaganden, praktiker och kategoriseringar som jag här vill diskutera 
i relation till avhandlingens fjärde frågeställning, då de historiskt har präglats av såväl 
kontinuitet som förändring. För det första vilar samtida problemkonstruktioner på 
antagandet om att staten har ett ansvar för att skapa ett hållbart samhälle i balans, 
vilket exempelvis innefattar att skydda nationella välfärdsresurser från yttre hot. 
Detta antagande låg till grund för 2015 års problemrepresentation av rätten att 
stanna, när asylsökande och den dåvarande ordningen med permanent uppehålls-
tillstånd som standard konstruerades som problem för det svenska samhället. Skiftar 
vi fokus bakåt i tiden, till 1930-, 1950-, 1960- och 1980-talen, visar mina analyser att 
liknande former av antagande har förekommit – men också tillskrivits olika bety-
delse – vid varje studerad tidsperiod. För det andra återfinns processer av kontinuitet 
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och förändring i relation till den samtida tillståndspraktiken, där tidsbegränsade 
uppehållstillstånd används för att styra människor mot att bli självförsörjande och 
laglydiga arbetstagare. Tidsbegränsade uppehållstillstånd har använts vid alla stude-
rade tidsperioder, men med olika innebörd och omfattning över tid. För det tredje 
har gränsdragningar mellan värdiga respektive ovärdiga utlänningar återkommande 
varit utmärkande för de politiska diskussionerna kring behoven av migrations-
kontroll och dess utformning, samtidigt som det går att se förändringar gällande 
vilka kategorier av människor som gestaltas som (o)värdiga.  

9.2.1. STATENS ANSVAR FÖR ATT SKAPA ETT ORDNAT SAMHÄLLE 

2015 års problemrepresentation av flyktingsituationen – i vilken de svenska reglerna 
för permenenta uppehållstillstånd framställdes som för generösa i relation till andra 
EU-länders – vilade på ett antagande om att den svenska staten hade ett ansvar för 
att skapa ett hållbart samhälle i balans. Detta antagande låg till grund för den Social-
demokratiska regeringens argument om att det behövdes ett ”andrum för svenskt 
flyktingmottagande” (Prop. 2015/16:174: 21). Antagandet knöt an till en vid tiden 
framträdande nationellt orienterad diskurs om att staten har ett huvudsakligt ansvar 
för att skydda det svenska välfärdssystemets överlevnad, där rätten att stanna – då 
särskilt för asylsökande – framställdes som ett hot mot en sådan ambition (Dahlgren 
2016; Kazemi 2021). Denna typ av diskurs fick även betydelse i andra europeiska 
stater vid samma tid, där asylsökande framställdes som hot mot ländernas välfärd 
och nationella ordning (Hagelund 2020; Lucassen 2018; Pruitt 2019). Mot denna 
bakgrund framställdes det i en svensk kontext som nödvändigt med inskränkningar 
av rätten att stanna – så som att göra tidsbegränsade uppehållstillstånd till standard 
och att införa krav för permanenta uppehållstillstånd – för att skapa ett ordnat och 
hållbart samhälle i balans. 

Avhandlingens historiska analyser pekar på att antagandet om statens ansvar för 
att skapa ett samhälle i balans inte är något helt nytt, utan motsvaras av liknande 
historiska antaganden om att staten har ett ansvar för att skapa och skydda ett ordnat 
samhälle. Problemrepresentationer har återkommande underbyggts av denna typ av 
antagande under alla de studerade tidsperioderna, även om dess skepnader har 
skiftat över tid. Utifrån isolationistiska, protektionistiska och nationalistiska diskurs-
er – med rasbiologiska förtecken – antogs staten på 1930-talet ha ett ansvar för att 
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reglera antalet flyktingar som beviljades skydd i landet i syfte att skydda en nationell 
ordning. Flyktingarna framställdes vid denna tid som hot mot svenska medborgares 
arbetstillfällen, landets ordning samt säkerhet. På 1950-talet betonades i stället 
statens ansvar för att skydda den svenska samhällsordningen i förhållande till ut-
länningar som vistades i landet tillfälligt. I linje med en protektionistisk diskurs om 
statens ansvar förväntades statsmakterna säkerställa att utländska arbetare inte 
hotade förhållanden på den svenska arbets- och/eller bostadsmarknaden. Dessutom 
skulle staten främja att bofasta utlänningar assimilerades till folkhemmets nationella 
ordning, vilken kopplades till en dominerande skötsamhetsdiskurs vid tiden. På 
1960-talet fick ett antagande om att staten skulle skydda samhällets ordning bety-
delse i relation till en jämlikhetsdiskurs. Arbetssökande utomnordiska medborgare 
framträdde utifrån denna diskurs som ett hot mot möjligheterna att tillgodose 
välfärdsbehov hos såväl invandrare som svenska medborgare, utifrån logiken att vi 
har begränsat med resurser och behöver prioritera. Socialpolitiska och strukturella 
satsningar – på exempelvis boende, utbildning och arbete av god standard – skulle 
motverka att invandrare kom att bilda en isolerad underklass i landet, då materiell 
utsatthet och strukturell ojämlikhet ansågs hota ett ordnat välfärdssamhälle. På 
1980-talet betonades det som nödvändigt för staten att skärpa kontrollen av 
dokumentslösa asylsökande, vilka framställdes som hot mot det svenska samhällets 
ordning och säkerhet. Dokumentslösa personer påstods göra orättmätiga anspråk 
på välfärds- och mottagningsresurser vilka syftade till att främja ”äkta” flyktingars 
integration i det svenska samhället. Dessutom noterades – inom ramen för en 
säkerhetsdiskurs – en risk för att dokumentslösa i själva verket var terrorister som 
försökte etablera sig i landet under falsk identitet. Det samtida antagandet om statens 
ansvar för att skapa ett hållbart samhälle i balans bär således på en historisk tyngd, 
genom att knyta an till historiskt återkommande antaganden om att staten ska skapa 
och skydda ett samhälle i ordning, även om innehållet i denna ordning har ändrat 
form över tid. I relation till denna typ av antaganden har rätten att stanna återkom-
mande framställts som ett utrymme för risker gentemot det svenska samhället, dess 
resurser och det välordnade samhälle som eftersträvas. Utlänningar som underställs 
tillståndskrav har samtidigt framställts som avvikande, riskabla och potentiellt farliga 
element, vilka har framstått som nödvändiga för staten att hantera i syfte att skapa 
och skydda det ordnade samhälle som eftersträvas. 
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Avhandlingens resultat synliggör också betydande förändringar mellan historiska 
och samtida problemkonstruktioner avseende hur antagandet om statens ansvar för 
att skapa ett ordnat samhälle har tillskrivits mening över tid. Sådana förändringar 
hänger samman med att antagandet har tagit form i relation till en uppsättning av 
olika diskurser under de studerade tidsperioderna. På 1930-talet framställdes antag-
andet om ett ordnat samhälle i relation till en humanitär diskurs som betonade vikten 
av att ge vissa politiska flyktingar skydd och hjälpåtgärder i landet. På 1950-talet 
krockade synen på statens ansvar för ett ordnat samhälle i viss mån med en rättstatlig 
diskurs. Inom ramen för denna diskurs förmodades staten ha ansvar för att 
tillgodose trygghetsbehov hos varaktigt bosatta, skötsamma och pålitliga utlänningar 
och skydda dem mot att tvingas bort från landet. Detta även om statens möjligheter 
att reglera antalet utlänningar i landet till nationella resurser begränsades. Utifrån 
1960-talets rättighets- och jämlikhetsdiskurser tillskrevs staten ansvar för att skydda 
invandrares rätt till familjeliv och även tillgodose denna kategoris eventuella 
välfärdsbehov. Staten skulle härigenom främja deras anpassning sig till ett ordnat 
svenskt folkhem, oavsett om ett sådant ansvar medförde statliga kostnader. Under 
1980-talet fick en humanitär diskurs om statens ansvar för att skydda rätten till asyl 
en mer dominerande position, där ett ordnat samhälle också innefattade en generös 
flyktingpolitik. Med grund i en genealogisk ansats går det här att peka på att 
samtidens antagande om att statens ansvar och prioriteringar inte har följt någon 
form av rationell utvecklingslinje, utan snarare har förändrat form, omfattning och 
mening i relation till de diskurser som präglat olika tidsperioder. Dessa förändringar 
har samtidigt också inneburit att olika aspekter av rätten att stanna och människors 
rörlighet har framstått som problematisk över tid. 1960-talets rättighets- och 
jämlikhetsdiskurser – då ett ordnat samhälle antogs förutsätta att staten främjade 
invandrares tillgång till välfärd och familjeliv utifrån solidaritetssträvanden – är 
exempelvis påtagligt frånvarande i samtiden. Statens ambitioner om att skydda det 
svenska välfärdssystemet sker i nuläget snarare på bekostnad av en rättighetsbaserad 
grundtrygghet för utländska medborgare vilka underställs tillståndskrav i landet 
(Dahlstedt & Neergaard 2019; Scarpa & Schierup 2018). Att rätten att stanna skulle 
kunna motiveras utifrån solidaritet och medmänsklighet framstår inte längre som ett 
tillgängligt politiskt alternativ i början av 2020-talet, utan generösa tillstånds- och 
biståndssystem antas snarare alstra subjekt som otillbörligen utnyttjar dessa system 
och det svenska samhället (se även Dahlstedt 2009; Davidsson 2015).   
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Det samtida antagandet om att staten ska skydda och skapa ett samhälle i ordning 
– vilket betonar hållbarhet och balans – bör förstås i ljuset av de välfärdsförändringar 
som skett i såväl Sverige som internationellt sedan 1990-talet. Nationellt orienterade 
diskurser har blivit alltmer närvarande i europeisk migrationpolitik sedan 1990-talet, 
exempelvis en välfärdschauvinistisk diskurs om att nationell välfärd är till för 
inhemska medborgare, respektive en nyassimileringsdiskurs om att nationell tillhö-
righet bygger på en delad identitet och kultur (Brubaker 2001; Van Houdt, Suvarierol 
& Schinkel 2011). Denna typ av diskurser har fått en ökad politisk närvaro samtidigt 
som invandringskritiska partier har vunnit mark (jfr. Boréus 2020; Schumacher & 
Van Kersbergen 2016; Wodak 2015). Inom ramen för dessa typer av nationellt 
orienterade diskurser har kategorier så som invandrare och asylsökande i ökad 
utsträckning framställts som risker för nationen, dess välfärd och säkerhet sedan 
1990-talet. Asylsökande och invandrare har exempelvis återkommande kopplats till 
föreställningar om bidragsfusk, kriminalitet, arbetslöshet och sociala problem (jfr. 
Davidsson 2015; Lundström 2011; Vaughan-Williams 2015b). Sådana konstruk-
tioner kan sägas återaktivera historiska föreställningar om den riskabla invandraren 
som ”upptäcktes” i Sverige på 1960-talet och kopplades samman med potentiella 
framtida sociala problem. Under detta decennium tog dessa föreställningar form 
inom ramen jämlikhetsdiskurs, i vilken tillgång till välfärdsresurser framstod som 
både källan till problem, och som lösningen. Risk för framtida kriminalitet och 
sociala problem har dock i ökad utsträckning individualiserats och gjorts till en 
moralisk problematik sedan 1990-talet, där invandrare och asylsökande har 
tillskrivits en bristande vilja att själva bidra till samhället (se även Dahlstedt 2009; 
Davidsson 2010). Den mer utbredda synen på invandrare och asylsökande som 
potentiellt omoraliska subjekt vilka förorsakar risker för samhället kan sägas ha 
utvidgat utrymmet för problemrepresentationer om rätten att stanna utifrån 
nationellt orienterade diskurser. Det utvidgade utrymmet för denna typ av diskurser 
bör även förstås i relation till att nyliberala politiska rationaliteter har blivit 
dominerande världen över sedan 1990-talet (Dahlstedt & Neergaard 2019; Joppke 
2010). Dessa rationaliteter utgår från att statens ansvar är att skapa en nationell 
ordning som möjliggör för individer att konkurrera på en fri marknad, vilket inne-
fattar att uppmuntra och fordra självförsörjning samt att motverka att människor 
blir beroende av eller utnyttjar nationella välfärdsresurser (Brown 2015; Dahlstedt 
2009). Denna typ av rationalitet kan sägas ha underbyggt 2015 års helomvändning, 
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där inskränkningar av rätten att stanna – så som att återinföra tidsbegränsade 
uppehållstillstånd som standard – framstod som nödvändiga för att fullgöra statens 
ansvar om skydda en nationell välfärd och ordning (Dahlgren 2016; Ericson 2018; 
Scarpa & Schierup 2018). Jag menar således att det samtida antagandet om statens 
ansvar för att skapa ett ordnat – och hållbart – samhälle bär på tydliga historiska 
spår. Detta antagande präglas samtidigt också av de diskurser och den nyliberala 
rationalitet som är dominerande i samtiden, där rätten att stanna i hög grad framstår 
som ett utrymme för risker i förhållande till det svenska samhället och dess välfärd. 

9.2.2. TIDSBEGRÄNSADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND OCH STYRNING  

En central lösning på samtida problemkonstruktioner av rätten att stanna är att 
använda tidsbegränsade uppehållstillstånd som standard, tillsammans med särskilda 
krav för permanenta uppehållstillstånd. Denna praktik skulle enligt den Social-
demokratiska regeringen ”innebära en positiv drivkraft för att komma i arbete och 
skaffa egen försörjning” (Prop. 2015/16:174: 58). På ett liknande sätt skulle 2021 
års krav på god vandel för permanenta uppehållstillstånd motverka ett misskötsamt 
beteende i landet och uppmuntra till ett ”gott” levnadssätt. De styrningseffekter som 
följer på samtida problemrepresentationer kan utifrån avhandlingens analyser 
karaktäriseras som en fråga om disciplinär styrning: Personer som beviljas uppehålls-
tillstånd ska underställs längre perioder av övervakning, normaliserande sanktioner 
och examinationer i landet i syfte att främja anpassning till rådande ordning (jfr. 
Foucault 1991a). De som lyckas bli självförsörjande och hålla sig undan ”lagens 
långa arm” ska i sin tur belönas med ökad frihet – i form av en mer säker legal status 
– medan de som inte lyckas få ett jobb eller följa lagen till fullo ska underställs 
fortsatt disciplinär övervakning och kontroll, med hot om uteslutning som yttersta 
konsekvens.  

Riktar vi blicken mot det förflutna bär den samtida disciplinära styrningen på 
tydliga spår tillbaka till problemkonstruktioner kring rätten att stanna under både 
1930-, 1950- och 1960-talen. Under dessa decennier framställdes användningen av 
tidsbegränsade tillstånd som nödvändig för att säkerställa att personer med uppe-
hållstillstånd anpassade sig till nationella normer, så som att agera hederligt och att 
arbeta. Under 1950-talet skapades även den ordning som känns igen i början av 
2020-talet. Människor som underställdes tillståndskrav skulle först underställas en 
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disciplinär styrning varpå endast den mest önskvärda eliten av skötsamma, pålitliga, 
bofasta och i regel arbetande utlänningar skulle belönas med en mer permanent form 
av uppehållstillstånd. Här skedde en elitistisk form av differentiering, som jag menar 
även sker i samtiden. De uppenbart oönskade (t.ex. kriminella och medellösa) skulle 
under 1950-talet avvisas vid nationsgränsen, men den interna gränskontrollen i sin 
tur skulle främja att endast de mest önskvärda (skötsamma, pålitliga, bofasta och i 
regel arbetande) utlänningarna fick stanna i landet mer permanent. Utlänningar vars 
rörlighet gynnande svensk arbetsmarknad omhuldades således, medan fattiga 
personer skulle hållas borta. Denna elitistiska form av disciplin har således fått en 
förnyad betydelse i samtiden och medför – i likhet med på 1950- och 1960-talen – 
att personer med uppehållstillstånd (huvudsakligen utomeuropeiska medborgare) i 
allmänhet framställs som de Andra. Dessa personer måste göra sig förtjänta av att 
leva fria från statens kontroll, tillsammans med ett nationellt Vi. Migrations-
kontrollens styrning har således återigen fått ett ökat fokus på att styra och skilja 
personer med uppehållstillstånd åt från varandra utifrån hur väl de lyckas anpassa 
sig till en eftersträvad nationell ordning. Denna ordning vilar i början av 2020-talet 
på en samtida diskurs om arbetslinjen, inom vilken plikten att arbeta och bidra till 
samhället framställs som överordnade ideal (Dahlstedt 2009; Junestav 2004). Sam-
tida styrning i en svensk kontext liknar här den som har tagit form i länder med en 
uttalat så kallad civisk integrationspolitik, så som Frankrike och Nederländerna. 
Migrationskontroll och krav på anpassning till vissa värden som antas prägla liberala 
samhällen – så som självförsörjning – har i dessa länder kombinerats för att endast 
låta vissa önskvärda individer stanna i landet (se även Joppke 2010). 

Det finns också förändringar i hur tidsbegränsade uppehållstillstånd använts 
under de studerade tidsperioderna i förhållande till samtiden. Historiskt tog en 
disciplinär styrning form inom ramen för en typ av utbytesrelation med en suverän 
styrning, vars fokus var att skydda det slutna territoriet genom extern gränskontroll. 
I denna utbytesrelation varierade disciplinär styrning i styrka i relation till motsatta 
suveräna rörelser. Under 1930-talet dominerade en suverän styrning, där migrations-
kontrollen skulle mota bort oönskade utlänningar redan vid gränsen. På 1950-talet 
infördes bosättningstillstånd och lättnader kring krav på arbetstillstånd före inresa, 
varpå migrationskontrollen fick en mer disciplinär karaktär, medan dess suveräna 
inslag minskade. Ett nytt skifte skedde när den disciplinära kontrollen lättades mot 
slutet av 1960-talet och vidare under 1980-talet – exempelvis genom att permanenta 
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uppehållstillstånd gjordes till standard – samtidigt som den suveräna styrningen 
ökade (i form av begränsningar i asylrätten och krav på uppehålls- och arbetstillstånd 
före inresa). I slutet av 1980-talet präglades migrationskontrollen i huvudsak av 
suverän styrning vid nationsgränsen, medan den disciplinära styrningen inom 
landets gränser var begränsad. Att tidsbegränsade uppehållstillstånd gjordes till 
standard 2015 innebar en ny förändring av migrationskontrollens karaktär, genom 
att en disciplinär styrning ökade i styrka, samtidigt som den suveräna styrningen från 
1960- och 1980-talen låg fast. I samtiden har dessa två styrningsformer således kom-
binerats, snarare än att de har bytt av varandra. Utifrån Parker och Vaughan-
Williams (2009) antagande om gränser som något vilket skapas, upprätthålls och 
förändras genom praktiker både utanför, vid och i ett lands nationsgränser, framstår 
det som att den samtida svenska migrationskontrollen utgörs av en mer komplex 
uppsättning av gränser. Den suveräna styrningen skapar svårgenomträngliga na-
tionsgränser genom extern gränskontroll med strikta inresekrav – särskilt gentemot 
utomeuropeiska medborgare – medan den disciplinära styrningen skapar byrå-
kratiska gränser genom intern gränskontroll och högt uppsatta krav för permanenta 
uppehållstillstånd. 2015 års helomvändning av den svenska flyktingpolitiken kan 
mot bakgrund av detta resonemang förstås som en hastig och omfattande förä-
ndring av de svenska gränserna. Regeringen begränsade inte bara rätten att söka asyl 
och få stanna permanent i Sverige – genom inskränkningar i asylrätten och 
införandet av tidsbegränsade uppehållstillstånd som standard – utan skapade också 
fler och mer komplexa gränser i förhållande till det svenska samhället. Ett gräns-
skapande som drabbade de hundratusentals asylsökande personer som redan hade 
sökt sig till landet. Avhandlingens resultat visar således att gränser inte är fixerade 
utan högst föränderliga, politiska och kontinuerligt föremål för förhandlingar, där 
problemkonstruktioner kring rätten att stanna blir betydande för hur gränserna till 
det svenska samhället utformas, vilket vi exempelvis såg 2015.  

I migrationskontrollen både då och nu sammanvävs suverän respektive discipli-
när gränskontroll med styrning som följer en säkerhetslogik, vilken bygger på ett 
utpekande av viss rörlighet som önskvärd och annan som oönskad. Härnäst diskute-
ras villkorandet av rätten att stanna både i samtiden och historiskt, och hur detta 
villkorande – i linje med en säkerhetslogik – har motiverats genom kategoriseringar 
av utlänningar som värdiga respektive ovärdiga.  
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9.2.3. KATEGORISERINGAR AV VÄRDIGA OCH OVÄRDIGA 

Kategoriseringar i termer av värdighet är ett centralt inslag i samtida problemrepre-
sentationer av rätten att stanna, som ett sätt att motivera villkor för denna rätt. Det 
gäller särskilt dikotoma kategoriseringar av ”äkta” (värdiga) respektive ”falska” 
(ovärdiga) flyktingar, vilka kan sägas vara grunden för den samtida asylrätten, i och 
med att asylskäl endast ska prövas om de bedöms som trovärdiga (Borrelli, Lindberg 
& Wyss 2022; Thorburn Stern & Wikström 2016). De samtida kraven på försörjning 
och god vandel för att kunna erhålla permanent uppehållstillstånd är också exempel 
på hur kategoriseringar av (o)värdiga har föranlett villkor för rätten att stanna. Dessa 
krav bygger på en kategorisering – vilken senast hösten 2022 kom till uttryck i det 
så kallade Tidöavtalet – av utländska medborgare som potentiellt ovärdiga, utifrån 
ett antagande om att de eventuellt inte vill arbeta eller anpassa sig till nationella 
normer och lagar. Kraven syftar samtidigt till att belöna de som blir självförsörjande 
och följer lagen med en säker legal status, där dessa subjekt framstår som del av en 
värdig kategori som staten ska skydda. 

Tillbaka i tiden går det å ena sidan att se en kontinuitet i hur kategoriseringar av 
människor som ovärdiga och oönskade i landet har underbyggt villkorandet av 
rätten att stanna under samtliga studerade tidsperioder. Å andra sidan går det också 
att se förändringar när det gäller vilka kategorier av människor som har antagit den 
ovärdigas gestalt och framstått som problematiska subjekt. Oron över ”falska” 
flyktingar syntes under både 1930- och 1980-talen och återspeglade en oro över att 
dessa personer försökte utnyttja det svenska samhället, vilket exempelvis motiverade 
trovärdighetsbedömningar i samband med asylansökningar vid bägge tidsperioder. 
På 1930-, 1950- och 1960-talen motiverades användningen av tidsbegränsade uppe-
hållstillstånd även av en oro över att så kallade icke önskvärda utlänningar (avgränsat 
till utomnordiska medborgare på 1960-talet) skulle bosätta sig i landet. Till denna 
kategori knöts under alla tre tidsperioder personer som exempelvis agerade krimi-
nellt eller tiggde i landet, liksom individer som ansågs hota nationell ordning och 
säkerhet (spioner på 1950- och 1960-talen, terrorister på 1980-talet). Under samtliga 
studerade tidsperioder har statsmakterna således utformat inskränkningar av rätten 
att stanna i syfte att motverka att oönskade och ”dåliga” samhällsdeltagare ska få 
stanna i landet. Ständigt återkommande är begränsningar, krav och skärpningar av 
kontrollpraktiker – så som övervakning, tillståndsprövning och utvisningsförfaran-
den – vilka syftar till att skilja ut värdiga från ovärdiga subjekt. Dessa kategoriseringar 
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av (o)värdiga är dock inte något som är unikt för migrationskontrollen, utan kan 
snarare sägas återaktivera en fattigdomslogik med rötter till början av 1000-talet 
(Foucault 1991a; Geremek 1991; Panican & Ulmestig 2017). Inom ramen för denna 
logik framställs offentligt understöd som öronmärkt för värdiga, ärliga och utsatta 
fattiga, vilket förutsätter att detta understöd skyddas från utnyttjande av ovärdiga 
fattiga, som egentligen är förmögna att arbeta men saknar viljan att tjäna sitt leve-
bröd på hederligt vis. Utifrån mina analyser menar jag att såväl dåtida som samtida 
problemrepresentationer kring rätten att stanna både har vilat på och reproducerat 
denna logik, som ett grundantagande om varför inskränkningar av rätten att stanna 
är nödvändigt. En logik som har rättfärdigat en kontinuerlig misstänksamhet mot 
människor vars rätt att stanna har reglerats genom den svenska migrationskontroll-
en, vilka har framställts som potentiellt omoraliska subjekt vilka hotar det svenska 
samhället och dess ordning, snarare än bidrar till det. 

Kategoriseringar av utlänningar som värdiga eller ovärdiga har haft betydelse i 
problemrepresentationer av rätten att stanna under samtliga undersökta tidpunkter. 
Synen på vem som är värdig har dock genomgått betydande förändringar från 1930-
talet och framåt. Personer med rätt att söka asyl i Sverige har exempelvis gått från 
att betraktas som värdiga endast om de inte ansågs hota nationell ekonomi och 
säkerhet på 1930-talet, till att betraktas som skyddsvärda mer generellt under övriga 
tidsperioder. På 1950-talet framställdes även utomnordiska medborgare som assi-
milerade sig till det svenska samhället som värdiga, och under 1960- och 1980-talen 
framställdes invandrare som en värdig kategori, med behov av välfärdsresurser för 
att anpassa sig till det svenska samhället. I relation till dessa kategoriseringar är det 
här möjligt att beröra hur idéer om inkludering har präglat problemkonstruktioner 
både då och nu. Detta eftersom de undersökta kategoriseringarna har visat på 
historiskt villkorade föreställningar om vad som krävs för att bli en ”god” samhälls-
deltagare. Dylika föreställningar fick även betydelse i relation till andra grupper som 
betraktades som avvikande under 1900-talet, så som resande, romer och psykiskt 
sjuka (se t.ex. Eivergård 2003; Eriksson 2015; Montesino 2002). Före andra världs-
kriget talades det inte överhuvudtaget om att utländska medborgare kunde bli del av 
det svenska samhället, den ”goda” samhällsdeltagaren var per definition var svensk. 
Under den tidiga efterkrigstiden handlade inkludering om assimilering. Stadig-
varande bofasta utlänningar kunde få stanna och ta del av rättssäkerhet och välfärd 
i landet – de skulle till och med uppmuntras till det om de var önskvärda på den 
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svenska arbetsmarknaden – förutsatt att de anpassade sig till en svensk skötsam-
hetskultur. Under 1960-talet och 1980-talet antogs tillgången till sociala och 
materiella rättigheter vara förutsättningen för att invandrare skulle kunna bli ”goda” 
samhällsdeltagare som anpassade sig till det svenska samhället. I samtiden har dock 
medborgerliga skyldigheter återigen lyfts fram till förgrunden för vad som krävs för 
att kategoriseras som en ”god” samhällsdeltagare, så som att lära sig det svenska 
språket, följa lagen och arbeta (Dahlstedt & Rundqvist 2015; Hudson, Sandberg & 
Sundström 2022; Milani et al. 2021). Baserat på mina resultat går det att tala om en 
form av historisk pendelrörelse avseende rätten att stanna, där pendeln går mellan 
skyldigheter och rättigheter. Från 1950-talets betoning av skyldigheter, till 1960-
talets prioritering av rättigheter – vilket var en prioritering som även förekom under 
1980-talet – och tillbaka till en ökad betoning på skyldigheter från 2015 och framåt. 
2015 års förändring av rätten att stanna kan därmed sägas knyta an till nygamla idéer 
om inkludering, där vägen till att bli en ”god” samhällsdeltagare antas gå via plikter 
och krav. Konsekvenserna av en sådan skyldighetsbetonande inriktning kan 
illustreras med hjälp av en nygammal kritik. Som Schwarz (1964) argumenterar för 
gällande 1950-talets assimileringspolitik innebär en sådan linje att åsidosätta 
betydelsen av strukturell diskriminering, mångfacetterade behov och bristande 
socialt stöd för människors möjligheter att fullgöra sina skyldigheter i landet. 
Schwarz kritik visar på ett alternativt sätt att förhålla sig till inkludering, men som i 
samtidens nyliberala och skyldighetsbetonande ordning har förskjutits till periferin. 
En kritik som även pekar på andra sätt att konstruera problem kring rätten att 
stanna, som i stället för skyldigheter tar avstamp i rättigheter och socialt stöd.   

9.2.3.1. (O)VÄRDIGA KATEGORIER OCH TILLGÅNG TILL SOCIALT ARBETE  

Avhandlingens analyser har även bäring på förståelsen av socialt arbetes förut-
sättningar då som nu, genom att de kategoriseringar av (o)värdiga som skett under 
de studerade tidsperioderna har påverkat vilka människor som har fått tillgång till 
ett offentligt organiserat socialt arbete under dessa tider. Under 1930- och 1950-
talen framställdes exempelvis personer med uppehållstillstånd som ovärdiga om de 
försörjde sig genom fattigvården, vilket kunde leda till att de nekades rätt att stanna 
i landet. Ekonomiskt stöd från sociala myndigheter kunde således ligga dem till last 
vid tillståndsprövningar. Personer som beviljades asyl i landet kunde däremot få rätt 
att stanna även om de behövde statens hjälp, med exempelvis arbetsanskaffning. 
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Dessa personers tillgång till den svenska välfärdsstaten utvidgades i sin tur under 
efterkrigstiden, då staten utformade ett mer omfattande flyktingmottagande genom 
vilket politiska flyktingar skulle få ekonomiskt och socialt stöd i landet. Under 1960- 
och 1980-talen utvidgades även kategorin invandrares tillgång till socialt stöd i 
landet, genom exempelvis de kommunala invandrarbyråerna som skulle hjälpa till 
med hjälp och service. 2015 års problemrepresentation av flyktingsituationen ledde 
dock till en snävare tillgång till ekonomiskt stöd genom socialtjänsten för personer 
som beviljades uppehållstillstånd i landet, exempelvis av asylskäl. Detta i och med 
att försörjningskrav för att erhålla permanenta uppehållstillstånd infördes med 2016 
års tillfälliga lag. Staten ska sedan dess i första hand stödja personer som beviljas 
tidsbegränsade uppehållstillstånd till att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden – 
genom Arbetsförmedlingens etableringsinsatser – och därigenom styra dem bort 
från ekonomiskt stöd via socialtjänsten (Carlbaum 2021; Öberg & Sager 2017). 
Personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd blir således beroende av att kon-
kurrera på arbetsmarknaden för att få tillgång till en mer säker legal status. Detta 
gäller oavsett om dessa personer har kommit till Sverige av arbetsmarknads- eller 
asylskäl och utan hänsyn till att strukturella hinder på arbetsmarknaden – så som 
diskriminering, segregation och rasism – kan begränsa deras möjligheter till an-
ställning i landet (Gustafsson 2020; Vesterberg 2015; Öberg & Sager 2017). Om 
personer med uppehållstillstånd däremot behöver försörja sig genom ekonomiskt 
bistånd kan de däremot inte beviljas ett permanent uppehållstillstånd, utan kan i 
stället bli tvungna att vistas i landet under fortsatt osäkra former. Under både 1930-
talet, 1950-talet och i samtiden har således moraliska kategoriseringar av värdiga och 
ovärdiga bidragit till osäkra och utsatta livsvillkor för personer med uppe-
hållstillstånd. Kontakt med ett offentligt organiserat socialt arbete har under dessa 
tidsperioder framställts som något som personer med tidsbegränsade uppehålls-
tillstånd ska avskräckas från, snarare än få stöd genom.  

Slutligen vill jag också peka på att tillgången till välfärd har snävats åt sedan 1990-
talet i förhållande till människor vars rätt att stanna regleras av utlänningslagen 
(Sainsbury 2006, 2012). Det gäller särskilt personer som vistas i landet utan tillstånd 
(så kallade papperslösa) – efter att de exempelvis har nekats uppehållstillstånd i 
landet – vilka görs till olagliga subjekt som följd av regleringen av rätten att stanna. 
Under 2000-talet har dessa personer återkommande kategoriserats som ovärdiga 
inom ramen för svensk migrationspolitik och framställts som utanför statens ansvar, 
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där ett alltmer framträdande politiskt mål i samtiden är att dessa personer ska identi-
fieras och tvingas bort från landet (Kamali & Jönsson 2018; Khosravi 2009; Nielsen 
2016). Socialtjänsten har under 2000-talet också blivit en del i att upprätta och 
upprätthålla en alltmer strikt suverän migrationskontroll i relation till papperslösa 
personer – genom att exempelvis neka ekonomiskt, materiellt och socialt stöd – och 
att återskapa gränser mellan lagliga och olagliga subjekt (Barker 2021; Kamali & 
Jönsson 2018). Papperslösa personer – men även asylsökande och personer med 
tidsbegränsade uppehållstillstånd i viss mån – har samtidigt förskjutits ifrån offent-
ligt organiserat socialt arbete och i ökad utsträckning blivit beroende av frivilligt 
socialt arbete för stöd, genom civilsamhället och frivilligorganisationer (Elsrud 2020; 
Elsrud & Lalander 2022; Jönsson 2014). Denna samtida situation skiljer sig åt från 
1950- och 1960-talen, då rätten att stanna av asylskäl, liksom tillgången till social och 
ekonomisk trygghet för människor på flykt, var mindre strikt villkorad av krav på att 
kunna visa rätt dokument – exempelvis kring flyktväg till Sverige – jämfört med i 
början av 2020-talet. Situationen bär däremot vissa likheter med villkoren för rätten 
att stanna på 1930-talet. Då skulle fattigvården bidra till migrationskontrollens styr-
ning, genom att fattigvårdsstyrelsen skulle pröva om utlänningar skulle sändas 
tillbaka till sina hemländer (vilket var fallet om de sökte understöd). I praktiken 
innebar denna ordning att (icke-politiska) flyktingar som saknade medel till sin 
försörjning blev beroende av ekonomiskt stöd från civilsamhället eller frivillig-
organisationer för att få rätt att stanna (Byström & Frohnert 2013). I början av 2020-
talet bidrar enligt min mening kategoriseringar av så kallade papperslösa som 
ovärdiga till att dra gränser för det sociala arbetet på sätt som känns igen från tiden 
före den svenska välfärdsstatens utbyggnad. Gränser som innebär att rättfärdiga 
inskränkningar av mänskliga rättigheter – så som social och ekonomisk trygghet – 
för personer som nekas rätt att stanna genom migrationskontrollen, men trots det 
ändå vistas på det svenska territoriet. Här finns en viktig diskussion att föra om det 
sociala arbetets framtid, men också frågor för den fortsatta forskningen: Hur tänker 
socialarbetare kring sitt ansvar i förhållande till människor vars rätt att stanna regle-
ras av utlänningslagen, så som personer som nekas rätt att stanna och personer med 
tidsbegränsade uppehållstillstånd? Hur ser socialarbetare på att vara aktörer inom 
den svenska migrationskontrollen? Vad innebär det för deras möjligheter att bedriva 
socialt arbete?   
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9.3. SLUTORD: ATT ANVÄNDA DÅTIDEN I FRAMTIDEN 

Att studera historien utifrån en genealogisk och poststrukturalistisk ansats handlar 
om att förstå hur dåtiden får betydelse för samtiden, men i det också synliggöra hur 
dåtiden tillgängliggör politiska alternativ av betydelse för framtiden (Dean 2010; 
Foucault 1998). Det innebär att visa hur exempelvis idéer och lagändringar har tagit 
form kring rätten att stanna historiskt och villkorat människors liv och möjligheter 
till rörlighet, men också hur vissa aspekter kring denna rätt inte framträder lika tydligt 
i början av 2020-talet. Det gäller exempelvis hur problem kring rätten att stanna 
tidigare har formulerats i relation till antaganden om att staten har ett ansvar för att 
möta behov av materiella resurser, rättssäkerhet och trygghet. Min förhoppning är 
att denna avhandling ska kunna visa på att det finns politiska alternativ kring rätten 
att stanna som inte nödvändigtvis fokuserar på individens ansvar att kunna visa rätt 
dokument och bli självförsörjande, utan som också grundar sig i idéer om 
människovärde, välfärd och universella rättigheter. Och eftersom rätten att stanna 
är en politisk fråga som befinner sig i ett grundläggande spänningsfält mellan statens 
öppen- respektive slutenhet, är det inte en alltför långt dragen slutsats att rätten att 
stanna blir föremål får politiska diskussioner även i framtiden.  

Jag hoppas avslutningsvis också att avhandlingen kan påminna om hur politiken 
kring rätten att stanna, men också synen på människor, kan skifta hastigt. Min 
undersökning började under hösten 2017, cirka två år efter att regeringen gjorde vad 
jag beskrivit som en helomvändning av den svenska flyktingpolitiken. Jag ska villigt 
och naivt erkänna att jag fortfarande trodde att lagen skulle bli tillfällig vid den tiden. 
Sedan dess har dock en omfattande retorisk och politisk förskjutning skett kring 
migrationspolitiken, vilken har visat på en annan utveckling. En restriktiv politik och 
retorik har i stället blivit dominerande – i likhet med på 1930-talet – där signalen till 
människor både innanför och utanför Sveriges gränser är att det svenska samhället 
metaforiskt har stängt sitt hjärta. Foucault (1980b) påminner oss dock om hur 
prioriteringen av viss kunskap också innebär att annan kunskap förskjuts till 
bakgrunden, men även att sådan kunskap fortfarande finns tillgänglig för att 
användas taktiskt. För att göra motstånd mot förtryckande politik och praktiker. Det 
är här jag vill påminna både mig själv och er som läsare om hur nyligen generositet 
var ett ideal som skulle värnas av staten, samt hur behov av trygghet och materiella 
resurser har varit argument för att utvidga statens ansvar för människor som vistas 
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i landet. Även om rätten att stanna återkommande framställs i ljuset av behov av att 
skydda det nationella territoriet, har det inte alltid skett genom att skuldbelägga 
fattiga människor på flykt, eller att reducera människor till deras ekonomiska värde 
eller kostnad, utan också genom att peka på ett mer allmänt mänskligt värde. Det är 
sådan kunskap som denna avhandling kan visa på, fungera som ett arkiv för, och 
påminna om i framtiden. 
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ENGLISH SUMMARY 

In 2015, the right to stay became the focus of political discussions in Sweden in 
relation to the 163,000 people who sought asylum in the country that year. The 
Swedish government depicted the then applicable national regulations on the right 
to stay permanently in Sweden as a problem – as they meant that a permanent resi-
dence permit was granted directly – due to being too generous in relation to those 
of other member states within the European Union (EU). This alleged generosity 
was said to have led a disproportionately large group of asylum seekers to Sweden, 
instead of other countries. As a result of this problem construction, the Swedish 
government adopted a temporary law through which the Swedish framework was 
adapted to the EU minimum. Temporary residence permits were also made the 
principal rule, while permanent residence permits where conditioned with an income 
requirement. These changes became permanent in 2021 and additional requirements 
for permanent residence permits were added in the form of at least three years of 
residence in the country and a proper way of living (‘vandel’).  

The changes to the right to stay in Sweden that were adopted in 2015 have 
officially been described as a complete reversal of the previously generous asylum 
policy. Against the backdrop of the restrictiveness that characterized the right to stay 
around the year 2022, this thesis starts from the notion that the 2015 reversal 
expresses a break in supposed relative continuity regarding Swedish migration con-
trol. Using a genealogical approach to analyse central parts of migration policy 
history during the period 1936–1989, I intend to look for possible continuity and 
change in historical and contemporary representations. The purpose of applying 
genealogical lenses to historical events is to put the present into perspective 
(Foucault 1998). This means making visible and creating opportunities to re-evaluate 
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things that appear obvious in a contemporary time. The more specific part of history 
that is examined is changes to the right to stay, focusing on the problem representa-
tions that precede changes in immigration legislation and related government 
guidelines. The thesis thus touches on questions concerning specific problem 
constructions that precede changes in the conditions for the right to stay, on which 
these assumptions rest, and what forms of migration control the various construc-
tions have produced.  

AIMS, RESEARCH QUESTIONS AND MATERIAL  

The aim of the thesis is to investigate changes linked to the right to stay during the 
period 1936–1989 to make visible the assumptions and conditions that underlie a 
contemporary understanding of this phenomenon. Concretely, this means analysing 
the problem representations that precede changes in immigration legislation and 
related government guidelines, the assumptions on which these are based as well as 
the effects in the form of government technologies that follow from different 
problem representations. The empirical material consists of Swedish government 
official reports (SOU) and government bills. The purpose can be broken down into 
the following questions: 

1. What problem constructions that precede changes in policy on the right to 
stay in Sweden can be identified during the studied period? How are the 
problems represented and motivated? 

2. What assumptions underpin the stated problems, and how are the meanings 
of these discussed and considered? 

3. What kind of governance is produced through these problem constructions 
and how can this kind of governance be understood in terms of migration 
control? 

4. How do problem constructions linked to the right to stay in the period 
1936–1989 relate to contemporary problem constructions, and how can 
possible continuity and change be understood? 

The empirical material comprises thirteen Swedish government official reports 
(SOU) and government bills published during the period studied: Revision of the 
regulations on foreigners’ right to stay in the kingdom (SOU 1936:53), His Royal Majesty’s bill 
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to the Riksdag with proposals for the right of foreigners to reside in the kingdom (Aliens Act; Prop. 
1937:269), Report with a proposal for an Aliens Act etc. (SOU 1951:42), His Royal Majesty’s 
bill to the Riksdag with a proposal for an Aliens Act (Prop. 1954:41), Immigration: Issues and 
handling (SOU 1967:18), His Royal Majesty’s bill to the Riksdag regarding guidelines for immi-
gration policy (Prop. 1968:142), His Royal Majesty’s bill to the Riksdag with a proposal for a 
law amending the Aliens Act of 30 April 1954 (No. 193) etc. (Prop. 1968:158), Immigration 
policy: Background (SOU 1982:49), Immigration policy: Proposal (SOU 1983:29), Bill on 
immigration and refugee policy (Prop. 1983/84:144), Revision of the Aliens Act (SOU 1988:1), 
Shorter wait (SOU 1988:2), Proposition 1988/89:86 with proposals for an Aliens Act etc. 

THEORETICAL FRAMEWORK AND ANALYTICAL TOOLS 

The theoretical framework is mainly inspired by concepts from governmentality 
studies (e.g. Bacchi & Goodwin 2016; Dean 2010; Walters & Haahr 2005) and 
critical border studies (e.g. Parker & Adler-Nissen 2012; Parker & Vaughan-Williams 
2014; Salter 2012). From the governmentality studies, I use concepts such as 
‘technologies of government’ and ‘political rationalities’ to understand how pro-
blems and solutions constructed in policy – concerning the right to stay in Sweden 
– are related to historically and socially conditioned ways of thinking about possible 
solutions to political problems, ways which, within the modern state, recurringly 
include institutionalized power relations that structure people’s possibilities to move 
and to be subjects. The theory of liberal rationalities and is used to grasp how dif-
ferent forms of categorizations, regulations and governance of certain non-citizens’ 
movements are legitimized and shaped.  

From the critical border studies, I use concepts such as ‘borders’ and ‘bordering 
practices’ to relate the technologies of government produced by the stated problems 
to their specific function within migration control, which in this thesis is understood 
as creating, upholding and modifying borders for people’s opportunities to parti-
cipate in a society. My analysis shows that the technologies of government that make 
up migration control follow different kinds of logic, thus producing different kinds 
of borders in relation to Swedish society. They are related to concepts of sovereign, 
disciplinary and security practices. 

The analytical framework is based on a genealogical approach, which is combi-
ned with selected parts from Carol Bacchi’s (2009) analytical framework ‘What’s the 
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Problem Represented to be?’, in which the focus is directed towards investigating 
how certain aspects of reality are constructed as problems, thus making certain 
solutions seem logical, and in turn producing certain governing effects. 

MAIN RESULTS 

In the empirical chapter of the thesis, I have shown how problem constructions of 
the right to stay between 1936 and 1989 have repeatedly constituted a space for 
drawing borders around human dignity in relation to shifting external conditions, 
such as changed economic conditions and political conflicts. In Chapter Five, I 
examined the problem representation of the right to stay that preceded the 1937 
Aliens Act, which took shape in relation to a situation with hundreds of thousands 
of, mainly Jewish, people moving through Europe while fleeing Nazi Germany. 
Problems that were addressed in the legislative preparations were based on the fact 
that only a limited proportion of the number of German refugees could apply for 
asylum in Sweden according to the current legislation. The legal rule at the time 
meant that only those who risked being punished for political crimes in their home 
country could seek protection in Sweden. The problem representation, in turn, was 
about the fact that the narrow design of the Aliens Act gave rise to people on the 
run being subjected to inconsistent treatment within local authorities. This represen-
tation was mainly motivated from a bureaucratic perspective and based on the state’s 
ambitions to treat people on the run more uniformly, while people’s right to 
protection in the country was made secondary. In the preliminary works for the 1937 
law, what I labelled the problem of lack of uniformity rested on humanitarian and 
internationalist discourses on the state’s responsibility, which assumed that states 
have a responsibility to show refugees humanitarian consideration and that solutions 
can be achieved through international cooperation. However, these discourses were 
subordinated to isolationist, nationalist and protectionist discourses with a racial 
biological element, in which the state considered itself to have responsibility for 
protecting Swedish resources and the Swedish population from, for example, 
foreign competition on the labour market and so-called undesirable foreigners. 
When protection for the German (mainly Jewish) refugees was discussed, it was 
portrayed as obvious that the protection for these refugees – the Others – should be 
conditioned by possibilities of protecting the national We from risks. As a result of 
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the problem representation, it was understood as necessary to create a wider but 
more flexible legal rule in relation to the concept of ‘political refugee’ in order to 
apply this concept more uniformly. The adopted solution was to centralize and give 
the National Board of Health and Welfare (NBHW) responsibility for handling all 
cases in which people invoked political reasons for their flight. The authority would 
also shape the meaning of political reasons on an ongoing basis, together with the 
government. The solution contributed to a new government for migration control 
with a more elastic but also centralized and moreover external border control. The 
state now had the power to attribute special intentions to the flight of people on the 
run, and this became decisive for people’s right to seek asylum in Sweden. Within 
the framework of this sovereign mode of government, most of the 100,000 Jewish 
refugees moving through Europe were excluded from the right to seek asylum in 
Sweden in the adjacent 1937 law. This was because their reason for fleeing was 
described as motivated by economic, rather than political, reasons at the time. 

In Chapter Six, the problem representation that preceded the 1954 Aliens Act 
and the introduction of a so-called settlement permit, which provided a right to stay 
and work in the country without time limits, were analysed. The settlement permit 
was introduced in response to a problem representation on a lack of legal certainty 
for people who were categorized as foreigners and met state-set standards of good 
behaviour and reliability and had lived in Sweden for a long time. The representation 
was justified based on a rule of law perspective and an idea that the prevailing system 
– with only temporary residence permits – meant that foreigners risked being denied 
additional permits each time they applied for a new one. What I called the problem of 
lack of legal certainty rested on a protectionist discourse recognizable from the 1930s 
in which the state was assumed to have a responsibility to protect national resources. 
The problem representation of the 1950s also rested on a discourse of well-
behavedness in which the state was ascribed a responsibility to promote the 
assimilation of resident foreigners into Swedish people’s homes and norms, and to 
keep undesirable foreigners out of the country. At the same time, a rule of law 
discourse was attributed greater meaning, emphasizing the importance of the state 
protecting well-behaved, reliable and permanently resident foreigners from arbitrary 
exercise of authority. In my analysis, I pointed out that the solution to the problem 
of lack of legal certainty – introducing the settlement permit (Bosättningstillstånd) – 
can be understood as a way of trying to manage tension between the different 



VEM FÅR STANNA? 

 248 

discourses by linking it to a kind of assimilation strategy. Legal certainty would only 
be provided for a limited elite group of foreign citizens who had adapted to Swedish 
norms and were seen as reliable and well behaved and therefore perceived as worthy 
to stay in Sweden permanently. As in the 1930s, non-citizens were portrayed as 
deviant and as the Others, but now they were attributed the potential to fit into the 
national Swedish concept of ‘Folkhemmet’ (the people’s home), provided they 
adapted to national norms and the national We. The solution – to introduce a 
settlement permit – contributed to a changed dynamic within Swedish migration 
control. The control increased focus on disciplinary government – in the form of 
monitoring, evaluating and governing foreigners towards conforming to a national 
order – and internal border control. With the help of the settlement permit, as a new 
disciplinary bordering practice, foreign citizens would be valued and assigned 
different legal statuses based on assessments of how well they succeeded in adapting 
to Swedish norms. The permit would simultaneously strengthen control of for-
eigners without this permit, who would continue being subject to surveillance, 
examinations and control. The settlement permit thus contributed to an amplified 
distinction between foreigners present in the country, symbolized by a difference in 
legal status. 

In Chapter Seven, I examined problems formulated prior to the adoption of the 
1968 Guidelines for Aliens Policy. The 1968 guidelines took form against a changed 
view on non-citizens living in Sweden who had been categorized as ‘immigrants’ 
since 1965 within state bureaucracy. The problem formulated before the 1968 guide-
lines concerned the current praxis when granting residence/settlement permits. The 
praxis for residence permits meant that the situation on the labour market had been 
prioritized over the availability of housing and education, which were resources the 
state considered that immigrants – like Swedish citizens – were entitled to at the 
time. The praxis regarding settlement permits, in turn, meant that they were only 
granted after five years of residence in the country. Current praxis was seen as 
problematic as it was perceived to have affected immigrants negatively by giving 
them insufficient access to both resources and protection against arbitrary exercise 
of authority. The problem was partly motivated from a social policy perspective, as 
prioritization of the labour market was considered to have led to social problems 
for immigrants, partly from a rule of law perspective where the praxis regarding 
settlement permits was considered to have been approved in too few cases. What I 
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called the problem of lack of resources rested on an equality discourse which, in some 
ways, was recognizable from the 1930s and 1950s, when the state’s rules regarding 
labour movements of non-Nordic citizens were seen as threatening the possibilities 
of meeting the welfare needs of people who resided in Sweden. At the same time, 
the discourse marked a historical rupture, as immigrants were now included in the 
group of people who were considered to have an obvious right to and need for 
Swedish resources. The equality discourse also took form in relation to a rights 
discourse, in which the state was ascribed responsibility for protecting the right to 
asylum and family life in Sweden. The solutions to the problem took shape when 
the 1968 guidelines consolidated a regulation of labour immigration for non-Nordic 
citizens by requiring that work, housing and work permits be arranged before entry. 
The guidelines also included relief in the requirements for settlement permits (from 
five years of residence in Sweden to two). They expressed a form of territorially 
bounded solidarity with both a national We (Swedish citizens) and the Others 
(immigrants) attributed the right to family life and a good standard of living in 
Sweden. However, these solidarity efforts were presented as dependent on more 
strictly regulated labour immigration. As an effect, the solution to the problem 
involved a shift from the internal border control of the 1950s to tightened external 
border control, characterized by sovereign and security-based government during 
the 1960s. Job-seeking non-Nordic nationals would now be separated at the national 
border (through the requirements of having work, housing, and work permits 
arranged before entry), while exemptions from these requirements would protect 
the mobility of close relatives and asylum-seeking political refugees. Within 
Sweden’s borders, reliable resident non-Nordic citizens with a proper way of living 
would then gain access to a permanent right to stay more quickly. The problem of a 
lack of resources thus led to governance under which (un)worthy subjects would be 
separated even before entering the country, while access to a secure legal status 
would be speeded up for those who were already in the country. 

Finally, Chapter Eight looks at the 1980s, a decade marked by an increased 
number of asylum seekers in Western Europe. The chapter focuses on preparatory 
work for the 1984 guidelines for immigration and refugee policy and the 1989 Aliens 
Act, especially on how the right to stay was discussed in relation to asylum seekers. 
Problems were formulated about the authorities’ lack of efficiency, which allegedly 
led to a lack of legal certainty and allowed asylum seekers who did not need 
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protection in Sweden – such as ‘false’ refugees – to stay in the country. The problem 
representation was motivated using legal, economic and bureaucratic arguments, and 
long processing times were described as leading to difficulties with equal treatment, 
abuse of the right to asylum and increased social costs. What I called the problem of 
lack of efficiency rested on internationalist and rule of law discourses in which the state 
was assumed to have a responsibility to ensure equal treatment in state bureaucracy 
and protect the right to asylum. However, these discourses appeared in tension with 
more nationally oriented discourses – such as a security discourse – in which some 
asylum seekers were depicted as using the Swedish regulations for their own gain. 
This tension was reflected in a dichotomized understanding of ‘genuine’ and ‘false’ 
refugees. Concerns about ‘fake’ refugees became particularly prominent towards the 
end of the 1980s. Asylum seekers without identity and travel documents were then 
portrayed as potential terrorists and blamed for both increased processing times and 
difficulties in pursuing what was described as a fair and generous refugee policy. The 
problem representation’s solutions, in turn, included measures to create a more 
efficient handling process, for example by introducing investigation facilities in 
asylum cases. The solutions contributed to strengthened sovereign governance and 
external border controls, which prevented asylum seekers who were judged to lack 
the need for protection in Sweden from being granted the right to stay. Thus, all 
asylum seekers who seemingly lacked the need for protection in Sweden, in particu-
lar if they were deemed to already have had the opportunity to be granted protection 
in another country or provided false information, were to be rejected at the border. 
This meant that the state waived responsibility for most people on the run. Asylum 
seekers who were allowed into the country were instead placed in a form of ‘waiting 
room’, where they would live in Sweden for an extended period of uncertainty, 
deprived of rights and with an imminent risk of being forced out of the country. 

To conclude: This thesis identifies assumptions, practices and categorizations 
that appear to be taken as given in contemporary problem representations of the 
right to stay, but the results of the thesis show that, historically, they have been 
characterized by processes of both continuity and change.  

Firstly, contemporary problem representations rest on an assumption that the 
state has a responsibility to create an ordered society. For example, this assumption 
formed the basis for the 2015 problem representation of the right to stay, when 
asylum seekers were constructed as a problem for Swedish society and its welfare 
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system. If we shift the focus back in time, to the 1930s, 1950s, 1960s and 1980s, my 
analyses show that this assumption was made – but also attributed a different 
meaning – at each period studied. In contemporary problem representations of the 
right to stay, a kind of nationally oriented assumption of the past is brought to life 
and with it also a concern about the Others, legitimizing a restrictive policy on the 
right to stay. At the same time, the analysis shows that this kind of assumption has 
been given meaning in relation to different discourses during the studied period, 
such as rule of law, equality or rights discourses. That the contemporary representa-
tion of the problem surrounding the right to stay mainly rests on a nationally 
oriented discourse should therefore not be understood as either self-evident or 
definite but rather as a moment in an ongoing conflict about meaning in relation to 
the question of the right to stay, where the study’s results implicate a continued 
possibility to represent problems regarding this right based on discourses on rule of 
law, equality and rights. 

Secondly, contemporary problem constructions of the right to stay are based on 
the practice of using temporary residence permits to govern and, more specifically, 
discipline non-citizens towards national norms, such as being self-sufficient and 
showing a proper way of living. This kind of practice has been present in every 
studied period, but the extent to which it has been used has shifted during these 
periods. The changing scope took form in relation to changes within Swedish mi-
gration control and its focus, which has alternated between disciplinary and internal 
border control, and sovereign and external border control, respectively. When the 
focus was on sovereign government and external border control, during the studied 
period, the need for discipline seemed to decrease, and vice versa. However, when 
temporary residence permits were reintroduced as the principal rule in 2015, it meant 
that a disciplinary government was added to an already strict sovereign government. 
As a result, the sovereign and disciplinary forms of government were combined in 
Swedish migration control, creating a more complex and impenetrable set of borders 
to Swedish society than during the studied periods. Thus, the results of the study 
show that borders are not fixed but highly political, with problem constructions of 
the right to stay becoming significant for the way Swedish borders are shaped, as we 
saw in 2015, for example. 

Lastly, it is possible to see continuity between historical and contemporary prob-
lem constructions of the right to stay, with regards to how the categorization of 
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people as deserving and undeserving has legitimized the conditioning of this right. 
Categorizations of hard-working and law-abiding foreigners as deserving, while 
‘false’ refugees and so-called undesirable aliens are constructed as undeserving have 
justified restrictions on the right to stay during the 2010s and 2020s, with require-
ments for self-sufficiency and a proper way of living for permanent residence per-
mits. The forms of the categorizations have changed over the periods studied, but 
it is possible to argue that they have repeatedly reproduced an assumption that public 
resources are earmarked for apparently worthy, honest and vulnerable people, which 
presupposes that these resources are protected from people perceived as unworthy, 
for example those who are assumed to lack the will to make an honest living. The 
categorizations of deserving and undeserving also illuminate how ideas of inclusion 
have shaped problem constructions of the right to stay both then and now. It is 
possible to speak of a pendulum movement concerning the right to stay when it 
comes to whether obligations or rights are seen as the means to promote inclusion, 
from the emphasis on duties in the 1950s to the prioritization of rights in the 1960s 
and back to the emphasis on duties as a primary driver for inclusion in 2015. The 
2015 change to the right to stay can thus be said to be linked to a new old idea, in 
which the path to becoming a ‘good’ member of society is assumed to be through 
duties rather than rights. Finally, these categorizations have affected people’s access 
to public social work during different periods by making support from social welfare 
authorities something that has affected a continued right to stay for people with 
temporary residence permits in Sweden to varying extents. Both during the first half 
of the 20th century and at present, constructions of (un)deserving categories have 
contributed to making economic support from social services something from 
which people with a residence permit should be discouraged if they want to stay in 
Sweden. However, as this thesis shows, this kind of relationship between the right 
to stay and conditioned access to public social work is neither self-evident nor 
necessary but rather a historically contingent relationship that could be otherwise. 
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