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Abstract 

Humanitarian visas for asylum purposes have been widely discussed in recent years. With few 

alternatives at their disposal, refugees are forced to illegal and dangerous routes in their attempts 

to reach Europe. The aim of this study is to investigate the conditions for implementing 

humanitarian visas in Sweden and to clarify the consequences of Sweden's approach to 

humanitarian visas for third-country nationals in need of international protection. Using idea 

analysis as a method, the tenability of two official reports published by the Swedish 

Government is analyzed. By examining the assessments, an understanding of the conditions for 

introducing humanitarian visas in Sweden is established. In order to explore the implications of 

Sweden's position on the right of third country nationals to seek asylum, the study draws on a 

critical perspective on how migrants and refugees’ risk being subjected to violent border 

controls and how their legal status is subjected to various kinds of scrutiny.  

Several shortcomings are identified in these reports and the conditions thus created for 

the introduction of humanitarian visas in Sweden. Although the need for more safe and legal 

routes to seek asylum and the consequences of Sweden's migration and asylum policy are 

highlighted, no national measures are recommended. Instead, it is recommended that Sweden 

should lobby for the introduction of humanitarian visas to the EU as a whole, with the overall 

aim of reducing the number of asylum seekers coming to Sweden in particular. Although it is 

commonplace for refugees to perish in search of safety, no practical measures are deemed 

essential to establish safe and legal routes for asylum seekers. State sovereignty thus continues 

to impede fundamental rights for all. Refugees and asylum seekers are severely affected by the 

uncertainty as to who is responsible for guaranteeing these fundamental rights. In an attempt to 

get these basic rights fulfilled, asylum seekers currently must resort to illegal acts at the risk of 

their lives. 

 

Keywords: humanitarian visas, third-country national, politics, migration, asylum, border 

control, international law, EU law, the right to have rights, right to leave, right to enter 
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Sammanfattning 

Humanitära visum vid asylskäl har diskuterats flitigt de senaste åren. Med få alternativ till hands 

tvingas flyktingar ta till illegala och livsfarliga vägar i sina försök att ta sig till Europa. Syftet 

med studien är därför att utreda vilka förutsättningar som finns för att införa humanitära visum 

i Sverige samt att tydliggöra konsekvenserna av Sveriges inställning till humanitära visum för 

tredjelandsmedborgare som har ett internationellt skyddsbehov. Med idéanalys som metod 

granskas hållbarheten i två statliga offentliga utredningar. Genom att kritiskt granska de 

bedömningar som görs, skapas förståelse för vilka förutsättningar som finns för att införa 

humanitära visum i Sverige. För att utreda implikationerna som Sveriges inställning har på 

tredjelandsmedborgares rätt att söka asyl tar studien stöd av ett kritiskt perspektiv om hur 

människor på flykt riskerar att utsättas för våldsamma gränskontroller och hur deras juridiska 

ställning utsätts för olika typer av vågspel.  

Flera brister identifieras i utredningarna och de förutsättningar som därmed ges för att 

införa humanitära visum i Sverige. Trots att behovet av fler säkra och lagliga vägar att söka 

asyl konstateras, samt att konsekvenserna av Sveriges migrations- och asylpolitik 

uppmärksammas, rekommenderas inte att några nationella åtgärder vidtas. I stället 

rekommenderas att Sverige ska framföra påtryckningar för att införa humanitära visum i EU. 

Ett övergripande mål är samtidigt att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige. 

Fastän det beskrivs hur människor på flykt omkommer i jakten på säkerhet, så bedöms inte 

nationella åtgärder vara nödvändiga för att införa säkra och lagliga vägar för asylsökande. Den 

statliga suveräniteten fortsätter således att utmana rätten till rättigheter för alla. Flyktingar och 

asylsökande drabbas framför allt av osäkerheten kring vem som är pliktbärare och oklarheter 

kring hur deras rättigheter ska tillförsäkras. För att försöka få sina rättigheter tillgodosedda 

tvingas de att ta till illegala handlingar med livet som insats.  

 

Nyckelord: humanitära visum, tredjelandsmedborgare, politik, migration, asyl, gränskontroller, 

internationell rätt, EU-rätt, rätten att ha rättigheter, rätten att lämna, rätten att inträda 
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Citat 

 

”Möjligheten att få ett inresetillstånd för att söka asyl kan ses som ett 

nödvändigt komplement för att inte skyddsbehövandes rätt att söka asyl ska 

framstå som helt illusorisk.”1 

- Lagliga vägar för att söka asyl i EU, SOU 2017:103  

 

 

 

”Rätten att söka asyl inskränks i praktiken av viseringsregler och regler om 

transportörsansvar.”2 

- En långsiktigt hållbar migrationspolitik, SOU 2020:54 

  

 
1 SOU 2017:103, s. 198 
2 SOU 2020:54, s. 337 
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1. Humanitära visum vid asylskäl 

1.1  Bakgrund 

Med få alternativ till hands tvingas flyktingar ta till illegala och livsfarliga vägar i sina försök 

att ta sig till Europa. Flyktvägen över Medelhavet har konstaterats som världens farligaste, med 

tusentals omkomna som en konsekvens av bland annat Europeiska unionens (EU:s) migrations- 

och asylpolitik.3 Över 84 miljoner människor befann sig år 2021 på flykt från krig, konflikter 

och förföljelse i världen. Många av dessa är på flykt i sitt hemland, och definieras därför som 

internflyktingar. En del tvingas dock söka sig utanför hemlandets gränser i jakten på säkerhet. 

Så många som 85 % av alla flyktingar befinner sig i ett utvecklingsland, många gånger i ett 

grannland till det land de flytt.4 För en del fortsätter flykten och jakten på säkerhet. Anledningen 

till att så många tar den livsfarliga vägen över Medelhavet är att det finns krav på visum, där 

tredjelandsmedborgare från länder där det råder krig eller politisk instabilitet oftast nekas 

viseringar, samt att EU har infört ett transportöransvar som innebär att flygbolag och rederier 

riskerar böter om passagerare saknar giltiga pass och visum vid inträde till unionen. För att 

komma till bukt med de höga dödstalen på Medelhavet, bekämpa människosmuggling och 

optimera budgeten för asylförfaranden, gränskontroller samt sök- och räddningsinsatser har 

humanitära visum diskuterats som ett nödvändigt inslag för att människor som söker skydd ska 

kunna ta sig till Europa.5  

Jordens yta täcks av olika staters jurisdiktioner som reglerar förhållandet mellan staterna 

och deras juridiska subjekt. Att stater erkänner andra staters regeringar samt att andra staters 

gränser respekteras utgör en del av den statliga suveräniteten. Suveränitetsprincipen regleras av 

internationell rätt. Samtidigt har många stater genom internationella konventioner och traktat 

åtagit sig att skydda de mänskliga rättigheterna för alla. I den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna fastställs att ”var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter 

som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, 

kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, 

börd eller ställning i övrigt”.6 Tolkningen av mänskliga rättigheter som universella har lett till 

 
3 Sveriges Radio, Medelhavet – världens farligaste flyktväg, 2015-06-11 
4 Sverige för UNHCR, Fakta om flyktingar i världen, u.å. 
5 Europaparlamentet, Humanitära visum för att minska dödsantalen och bättre hantera flyktingströmmar, 2018-

12-11. 
6 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1948, art. 2 
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debatter om vilka skyldigheter stater har när det gäller rätten till liv, frihet och personlig 

säkerhet, inte minst för människor som befinner sig på flykt.  

Sedan den så kallade flyktingkrisen år 2015 har gränskontroller i Europa utökats och 

intensifierats. Bland annat rekommenderade det Europeiska rådet den 12 februari 2016 att 

utlösa artikel 29 i kodexen för Schengengränserna i och med allvarliga brister i Greklands yttre 

gränskontroller.7 I samband med att rekommendationen antogs införde Sverige tillfälliga 

gränskontroller mot andra Schengenländer för att bidra till landets säkerhet.8 Beslut om 

tillfälliga gränskontroller har därefter förlängts. Den 3 november 2021 beslutade regeringen om 

fortsatt gränskontroll vid Sveriges inre gräns till och med den 11 maj 2022.9 De utökade 

gränskontrollerna har ifrågasatts enligt lagstiftning inom folkrätten, då det ytterligare begränsat 

redan osäkra möjligheter att söka asyl. Människorättsorganisationer har även larmat om 

användandet av olagliga tvångsreturer, så kallade pushbacks, vid EU:s yttre gränser i försök att 

hindra migranter att ta sig över unionsgränsen för att kunna söka asyl.10  

Arbetet med ett gemensamt europeiskt migrations- och asylsystem har pågått sedan 1999. 

Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, inrättades år 2004 för att skydda 

unionens yttre gränser. Därefter har en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) 

införts. År 2016 presenterades en reform av det gemensamma migrations- och asylsystemet 

med syfte att asylsökande ska kunna ges en mer rättvis asylprövning genom att alla 

medlemsländer delar på ansvaret för de asylsökande. Vissa överenskommelser har nåtts 

gällande reformen, men vad gäller förordningen om asylförfaranden finns ännu ingen ny 

överenskommelse.11 Nuvarande lagar och förordningar inom EU har också prövats när det 

gäller skyldigheter för stater med hänsyn till asylsökande. I det väl uppmärksammade målet C-

638/16 PPU, X och X/ Belgiska staten prövade Europadomstolen huruvida det enligt EU:s 

viseringskodex finns en skyldighet för stater att bevilja humanitära visum vid asylskäl. I domen 

klargjordes att det inte finns stöd för att utfärda humanitära viseringar vid asylskäl enligt 

viseringskodexen, då utfärdande av viseringar endast gäller för transitering eller planerade 

 
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en 

gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex), art. 29; Council Implementing Decision (EU) No 2016/1989 

of 11 November 2016 setting out a recommendation for prolonging temporary internal border control in 

exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk. 
8 Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten i landet 
9 Regeringskansliet, Fortsatt gränskontroll vid inre gräns, Justitiedepartementet, 2021-11-03 
10 Amnesty International, Greece: Violence, lies, and pushbacks - Refugees and migrants still denied safety and 

asylum at Europe’s borders, EUR 25/4307/2021, 2021-06-23, s. 43; Human Rights Watch, Greece Using Other 

Migrants to Expel Asylum Seekers - Stripped, Robbed, and Forced Back to Turkey; No Chance to Seek Asylum, 

2022-04-07. 
11 European Commission, Common European Asylum System, Migration and Home Affairs, u.å. 
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vistelser på medlemsstaternas territorium som inte varar längre än 90 dagar under en period på 

totalt 180 dagar. Domstolen konstaterade dock att det står fritt för respektive medlemsstat i EU 

att besluta om humanitära visum i den nationella lagstiftningen.12 Efter domen antog 

Europaparlamentet ett lagstiftningsinitiativ om att inrätta ett särskilt europeiskt humanitärt 

visum som ger rätt att resa in i EU för att i det land som utfärdat visumet kunna ansöka om 

internationellt skydd. Parlamentet uppmanade EU-kommissionen att senast den 31 mars 2019 

lägga fram ett sådant lagförslag.13 Något lagförslag om humanitära visum har dock ännu inte 

antagits av EU-kommissionen.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar  

Arbetet med att införa säkra och lagliga vägar för tredjelandsmedborgare att söka asyl i EU är 

fortsatt aktuellt. Skyddsbehövande riskerar att stängas ute från unionen och därmed från det 

skydd de är i behov av. Sedan Europadomstolens konstaterande om att humanitära visum vid 

asylskäl inte regleras av viseringskodexen, men att det står fritt för respektive medlemsstat att 

införa humanitära visum i den nationella lagstiftningen, har Sverige bland annat i två statliga 

offentliga utredningar analyserat vilka förutsättningar som finns i frågan. Tidigare forskning 

om humanitära visum har främst antagit ett juridiskt perspektiv. Det har framför allt resonerats 

kring vilka skyldigheter som kan finnas för en stat att utfärda humanitära visum utifrån olika 

konventioner med koppling till mänskliga rättigheter. Den juridiska aspekten och vilka olika 

tolkningar som har gjorts av gällande rätt presenteras i studiens andra kapitel om tidigare 

forskning. Då den politik som förs är en del av hur juridiken utvecklas är det av intresse att 

analysera Sveriges inställning till att införa humanitära visum. Sverige, som är en av 

medlemsstaterna i unionen, omfattas av Europadomstolens uttalande och har ett inflytande i 

den gemensamma processen. Sveriges inställning och politiska åtgärder kan således eventuellt 

även påverka processen i EU. Utifrån ett rättighetsperspektiv analyseras och granskas i studien 

därför avgörande resonemang i de utredningar som varit med och format svensk politik när det 

gäller humanitära visum. Syftet är att utreda vilka förutsättningar som finns för att införa 

humanitära visum i Sverige samt att tydliggöra konsekvenserna av Sveriges inställning till 

humanitära visum för tredjelandsmedborgare som har ett internationellt skyddsbehov.  

 
12 ECtHR, X and X v. État belge, Case no. C-638/16 PPU, Judgement 17 March 2017, punkt 51. 
13 Europaparlamentets resolution av den 11 december 2018 med rekommendationer till kommissionen om 

humanitära visum (2018/2271(INL)), punkt 1. 
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För att uppfylla studiens syfte besvaras först följande frågeställning: Vilka politiska 

förutsättningar finns det för att införa humanitära visum i Sverige? För att besvara den första 

frågeställningen utreds till att börja med Sveriges inställning till humanitära visum. Därefter 

analyseras om de ideal och principer som kan identifieras är förenliga med Sveriges inställning. 

Slutligen granskas om de ställningstaganden som Sverige gör är hållbara och rimliga.   

Därefter fördjupar sig studien i konsekvenserna av Sveriges inställning genom att besvara 

studiens andra frågeställning: Vilka implikationer har Sveriges inställning till humanitära 

visum på tredjelandsmedborgares rätt att söka asyl? För att besvara den andra frågeställningen 

utreds först kopplingen mellan rätten att söka asyl och humanitära visum. Sedan diskuteras och 

kritiseras konsekvenserna av att införa eller inte införa humanitära visum, med utgångspunkt i 

Sveriges inställning och tredjelandsmedborgares effektiva tillgång till rätten att söka asyl. 

 

1.3  Material 

I undersökningen av Sveriges inställning till humanitära visum och dess implikationer, 

analyseras och granskas två statliga offentliga utredningar. Den här typen av utredning sker på 

uppdrag av regeringen och är en del av den svenska lagstiftningsprocessen. En särskild utredare 

eller kommitté tillsätts för att utreda komplicerade frågor och ta fram lagförslag. Resultatet 

samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga 

utredningar (SOU). 

År 2016 lades motion 2016/17:1616 Införande av humanitära visum för att rädda liv fram 

som förslag till riksdagsbeslut i Sverige.14 Riksdagen röstade nej till förslaget med argumentet 

att det redan pågår arbete inom området.15 Hur Sverige fortsatt bör ställa sig till införandet av 

humanitära visum har därefter utretts mer grundligt i två statliga offentliga utredningar. De två 

utredningarna är i det här fallet relevanta att granska för att få förståelse för vad som ligger till 

grund för svensk politik och den lagstiftning som implementeras, eller inte implementeras, 

gällande humanitära visum. Genom att granska och analysera dessa rapporter kan därför också 

viss förståelse för vilka politiska möjligheter som finns i frågan skapas. Även konsekvenserna 

av de resonemang som förs kan utvärderas och kritiseras. På grund av studiens begränsade 

omfattning kommer enbart slutsatserna av de statliga offentliga utredningarna att framhållas i 

 
14 Motion 2016/17:1616 Införande av humanitära visum för att rädda liv 
15 Riksdagens protokoll 2016/17:101  
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frågan, även om exempelvis fler ståndpunkter från partipolitiken skulle berika analysen 

ytterligare. Nedan presenteras de två utredningarna kortfattat.  

Utredningen Lagliga vägar för att söka asyl i EU från 2017 hade i uppdrag att ”utifrån 

ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i 

EU, till exempel genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av 

inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU”.16 Uppdraget är en 

överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna om insatser med anledning av 

flyktingkrisen och grundar sig i kommittédirektiv 2016:8.17 Grunden för utredningen är det 

gemensamma ansvaret som det internationella samfundet har i att bistå fördrivna personer i 

behov av skydd, i enlighet med Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 

28 juli 1951 (Genèvekonventionen). En av de utmaningar som utredningen lyfter är de få lagliga 

vägar som finns till Europa. För att ansöka om asyl i EU behöver en person befinna sig vid eller 

inom EU:s gränser. Vidarebosättning genom UNHCR, Förenta nationernas organ för flyktingar, 

är den mest etablerade av lagliga vägar för flyktingar. Samtidigt motsvarar 

vidarebosättningsplatserna som erbjuds endast 6 procent av de cirka 1,2 miljoner människor 

som UNHCR bedömt vara i behov av vidarebosättning under 2017. Den slutsats som 

utredningen drar är att det behöver erbjudas flera olika säkra och lagliga sätt för asylsökande 

att resa in i EU.18 Efter Europadomstolens klargörande i mål C-638/16 PPU, X och X/ Belgiska 

staten om att viseringskodexens regler inte är tillämpliga för personer som önskar söka asyl gör 

kommittén bedömningen om att det behöver införas nya regler om inresetillstånd för 

asylansökningar och att Sverige bör verka för att kommissionen undersöker det vidare.19 

Utredningen lyfter Europadomstolens utlåtande om att det är upp till respektive medlemsstat 

att besluta om humanitära viseringar i den nationella lagstiftningen, och besvarar uttalandet 

med att frågan inte bör ses ”enbart ur ett nationellt perspektiv utan i ljuset av den gemensamma 

politiken”.20 En fördel som nämns med humanitära visum är att det skulle kunna möjliggöra en 

säker och laglig inresa för att söka asyl. Utredningen utvecklar resonemanget med att 

”möjligheten att få ett inresetillstånd för att söka asyl kan ses som ett nödvändigt komplement 

för att inte skyddsbehövandes rätt att söka asyl ska framstå som helt illusorisk”.21 Samtidigt 

diskuteras proportionalitetsprincipen, som innebär att EU inte ska gå längre än vad som är 

 
16 SOU 2017:103, s. 11 
17 Ibid., s. 243 
18 Ibid., s. 13 
19 Ibid., s. 191 
20 Ibid., s. 196 
21 Ibid., s. 198 
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nödvändigt för att uppnå målen i fördragen i de åtaganden som görs. Enligt 

proportionalitetsprincipen är en gemensam procedur gällande inresetillstånd för asyländamål 

inte någon självklarhet.22 Utredningen analyserar även mer praktiska konsekvenser och 

utmaningar med implementering av humanitära viseringar, då det bedöms vara ett stort steg att 

ambassaderna ska ta emot den här typen av ansökningar. Det beror bland annat på att ett stort 

antal sökande som befinner sig vid ambassaden skulle innebära både säkerhetsmässiga och 

administrativa utmaningar.23  

Utredningen En långsiktigt hållbar migrationspolitik genomfördes år 2020 och var än 

mer omfattande än den från 2017. En parlamentariskt sammansatt kommitté fick genom 

kommittédirektiv 2019:32 i uppdrag att ”ta ställning till utformningen av den framtida svenska 

migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar”.24 Utredningen 

ledde till att regeringen överlämnade proposition 2020/21:191 om ändrade regler i 

utlänningslagen till riksdagen. Den nya utlänningslagen trädde i kraft den 20 juli 2021. 

Införande av humanitära visum var inte en del av den proposition som överlämnades, och är 

följaktligen inte heller en del av den nya utlänningslagen. Kommittén tar dock ställning till 

humanitära visum i utredningen, då en del av kommitténs uppdrag i utredningen från 2020 

bestod i att analysera behovet av åtgärder för att styra om så att relativt sett fler människor 

kommer till Sverige på säkra och lagliga vägar. Asylinvandringen till EU sker i stor 

utsträckning genom irreguljära inresor, vilket innebär att resan ofta är mycket riskfylld och 

farlig och att asylsökande utsätts för kriminella smugglarnätverk. En av följderna som tas upp 

är att många som befinner sig på flykt inte överlever den farliga resan till EU.25 Utredningen 

diskuterar att fler lagliga vägar skulle kunna bidra till att den irreguljära migrationen minskar, 

men att det för närvarande saknas ett kausalt samband mellan dessa. Samtidigt skulle 

begränsade möjligheter för människor att resa in i EU irreguljärt och söka asyl vara lättare att 

motivera om man erbjuder lagliga vägar. En av slutsatserna som kommittén kommit fram till 

är att det finns ett behov av fler säkra och lagliga sätt för asylsökande att resa in i EU, men att 

Sveriges möjligheter att genom nationella åtgärder styra om detta är begränsade. Kommittén 

uppmuntrar i stället att Sverige ska verka för internationella samarbeten i frågan. Bland annat 

hänvisar kommittén till utredningen från 2017 där man gör bedömningen att Sverige bör verka 

för att EU-kommissionen utreder möjligheten att föreslå EU-gemensamma regler om 

 
22 SOU 2017:103, s. 199 
23 Ibid., s. 200 
24 SOU 2020:54, s. 659 
25 Ibid., s. 340  
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inresetillstånd för asylansökningar.26 Grunden till det uppges vara att lagliga vägar till Sverige 

har en europeisk och global dimension ”eftersom det är svårt för ett enskilt land att själv styra 

om internationella migrationsrörelser.”27  

I de särskilda yttranden som gjorts av representanter från samtliga av riksdagens partier i 

den statliga offentliga utredningen från år 2020 nämns inte specifikt humanitära visum. I det 

stora hela uttrycks en samstämmighet med kommitténs uttalanden. Den kritik mot utredningen 

som utmärker sig uttalas framför allt av en representant från Vänsterpartiet, som yttrar att 

Vänsterpartiet inte står bakom kommitténs betänkande då det övergripande målet är att minska 

antalet människor som söker skydd i Sverige.28 Att inte något av partierna yttrar sig om 

humanitära visum, trots att det avhandlas i kommitténs betänkande, motiverar ytterligare 

beslutet att inte fokusera specifikt på partipolitiken i studien. Utredningen har dock bemötts 

med yttranden från olika organisationer och verksamheter, däribland Flyktinggruppernas 

riksråd (FARR), Stockholms universitet och Svenska Röda Korset. Dessa kommer utgöra en 

liten del av undersökningsmaterialet, då de specifikt kommenterar utredningens 

ställningstagande kring humanitära visum. Stockholms universitet kritiserar att utredningen 

saknar resonemang kring eventuell tillämpning av nationell visering av humanitära skäl.29 

Svenska Röda Korset understryker betydelsen av att nationellt pröva en modell som ”efter en 

tid kan utvärderas och därigenom bidra till konkreta lösningar på global såväl som europeisk 

nivå”.30 Även FARR kritiserar att utredningen inte föreslår att Sverige ska gå före genom 

utökade möjligheter att resa in lagligt, till exempel genom humanitära visum.31  

 

1.4  Metod 

För att besvara studiens första frågeställning, vilka politiska förutsättningar som finns för att 

införa humanitära visum i Sverige, identifieras först olika ställningstaganden. Det innebär bland 

annat att argument för och emot att införa humanitära visum klargörs. Det ger underlag för att 

sedan analysera de politiska förutsättningarna för att införa humanitära visum.  

 
26 SOU 2020:54, s. 352 
27 Ibid., s. 357 
28 Ibid., s. 647 
29 Stockholms universitet, Yttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 

2020-12-03, s. 11 
30 Svenska Röda Korset, Yttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 

2020-12-02, s. 42 
31 Flyktinggruppernas riksråd, Yttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 

2020-12-07, s. 6 
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Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, definierar den politiska debatten som ”en 

strid om värden, om vilka ideal eller principer som är rimliga, om hur de förhåller sig till 

varandra och om deras konsekvenser för den praktiska politiken.”32 I en idéanalytisk studie 

studeras politiska texter och uttalanden på ett systematiskt sätt genom att olika argument som 

framförs i en samhällsfråga preciseras.33 Han menar därför att en idéanalys är en effektiv metod 

för att studera politiska budskap. En idéanalytisk studie är följaktligen lämplig för att analysera 

om olika uttalanden och argument i de statliga offentliga utredningarna går i linje med de ideal 

och principer som framhålls. Genom att identifiera ställningstaganden i utredningarna 

analyseras avgörande resonemang samt vilka politiska förutsättningar som finns för att införa 

humanitära visum. När argumenten och logiken i de olika ställningstagandena synliggörs kan 

även effekterna som de kan förväntas ha på den praktiska politiken utredas. Med hänsyn till 

kommittéernas bedömning, att Sverige har begränsade möjligheter att vidta nationella åtgärder 

för att införa humanitära visum, ställs det konstaterade behovet av fler lagliga vägar att söka 

asyl mot vilka praktiska åtgärder som rekommenderas för att tillmötesgå det behovet. Genom 

att, som Beckman förespråkar, analysera hur argumenten förhåller sig till varandra skapas 

förståelse för vilka politiska förutsättningar som finns för att införa humanitära visum i Sverige.  

Som stöd i granskningen av Sveriges inställning till humanitära visum används en 

problemställning som är utformad av Guilherme Marques Pedro och Patricia Mindus. De 

argumenterar för att två olika teoretiska åtaganden, ett juridiskt och ett empiriskt, är nödvändiga 

att ta ställning till i tolkningen av rätten att lämna ett land och den koppling som det har till 

asylrätt.34 Problemställningen, som utformas genom ”premiss A” och ”premiss B”, visar 

behovet av att tydliggöra skillnaden mellan ett juridiskt och empiriskt förhållningssätt när rätten 

att lämna ett land debatteras. Det beror på att de två förhållningssätten resulterar i olika följder 

i praktiken. Empiriskt behöver en kropp fysiskt inträda ett nytt utrymme för att kunna lämna ett 

annat, i det här fallet behöver en person fysiskt inträda ett nytt land för att kunna lämna 

hemlandet och därefter söka asyl. Det utgör grunden för premiss A.35 Så som jurisdiktionen är 

utformad är dock att lämna och att inträda två olika handlingar som kan åtskiljas, genom att 

förstås som en individs olika positioner gentemot stater. Det här åtagandet utgör grunden för 

premiss B.  

 
32 Beckman, L. Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm: Ludvig 

Beckman & Santérus Förlag, 2005, s. 69 
33 Ibid., s. 39 
34 Pedro, G. M. & Mindus, P. “A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere? Uncovering the Finisterrae in 

the Migration Regime in Human Rights”, Latin American Human Rights Studies, 1:1, 2021, s. 22 
35 Ibid., s. 21 
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Hur Sverige förhåller sig till dessa omständigheter blir således viktigt att analysera när de 

politiska förutsättningarna för att införa humanitära visum utreds. Politiken har en stark 

koppling till juridiken, då det är riksdagen som beslutar om lagar. Samtidigt kan inte eventuella 

konsekvenser som politiska beslut har i praktiken bortses från. Beckman beskriver att ”en 

’redbar’ argumentation är den som är logiskt giltig och empiriskt hållbar”.36 Huruvida 

utredningarna förhåller sig till de två teoretiska åtagandena är därför relevant att analysera för 

att få förståelse för om de ställningstaganden som görs gällande att införa eller inte införa 

humanitära visum är hållbara och rimliga. Problemställningen används på så sätt som en del av 

idéanalysen, för att testa hållbarheten i de resonemang som utredningarna för. Genom att 

analysera huruvida utredningarna förhåller sig till de olika teoretiska och empiriska 

omständigheterna fås en djupare förståelse för det politiska budskapet som framförs. 

Problemställningen som Pedro och Mindus ställt upp förklaras mer ingående i kapitel tre, där 

studiens teori presenteras.   

För att besvara studiens andra frågeställning, om implikationerna som Sveriges 

inställning till humanitära visum har på tredjelandsmedborgares rätt att söka asyl, tar studien 

stöd av ett kritiskt teoretiskt perspektiv utformat av Ayten Gündoğdu. Gündoğdu 

uppmärksammar i sin bok Rightlessness in an Age of Rights: Hannah Arendt and the 

Contemporary Struggles of Migrants en diskrepans mellan formella rättigheter och praxis, men 

också hur migranters rättsliga ställning inte bara grundar sig i brister i implementeringen. 

Framför allt argumenterar hon för vikten av att uppmärksamma utmaningar och eventuella 

komplikationer inom mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på den rättslöshet som dessa 

riskerar att resultera i för flyktingar.37 Huruvida dessa komplikationer kan återfinnas i de statliga 

offentliga utredningarna, och hur kommittéerna i så fall förhåller sig till dem, är av vikt för att 

förstå vilka implikationer som Sveriges inställning till humanitära visum eventuellt kan tänkas 

ha. Till att börja med analyseras kopplingen mellan humanitära visum och rätten att söka asyl. 

Därefter analyseras hur eventuella paradoxer i Sveriges inställning kan påverka 

tredjelandsmedborgares effektiva tillgång till rätten att söka asyl. För att få en större förståelse 

för de komplikationer som eventuellt kan identifieras i Sveriges inställning, är det av vikt att 

även observera effekterna av eventuella paradoxer i själva utformningen av de mänskliga 

rättigheterna. Gündoğdu argumenterar för behovet av att uppmärksamma komplikationer inom 

mänskliga rättigheter som kan identifieras i institutioner, normer och politiken, då hon menar 

 
36 Beckman, Grundbok i idéanalys, s. 58 
37 Gündoğdu, A. Rightlessness in an Age of Rights: Hannah Arendt and the Contemporary Struggles of 

Migrants. Oxford Scholarship Online, 2014, s. 92 
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att själva uppmärksammandet av eventuella komplikationer kan bli ett slagkraftigt medel för 

att bestrida rättslöshet.38 De statliga offentliga utredningarna spelar en betydande roll i svensk 

politik och lagstiftning. Hur de politiskt tillsatta kommittéerna förhåller sig till eventuella 

komplikationer i sina resonemang påverkar utöver politiken sannolikt även institutioner och 

normer i det svenska samhället. Det kan således även antas påverka konsekvenserna på 

tredjelandsmedborgares rätt att söka asyl.   

Gündoğdu menar att flyktingar och asylsökande är särskilt utsatta, då principen om 

territoriell suveränitet är central för det internationella systemets ordning. Utsattheten grundar 

sig bland annat i att den statliga suveräniteten många gånger kan tolkas som överlägsen den 

enskilda juridiska personen.39 Studien kommer därför särskilt att ta stöd av Gündoğdus kritiska 

analys av den juridiska personens utsatthet. Humanitära visum kan eventuellt tänkas minska de 

risker som den juridiska personen ställs inför på grund av territoriell och statlig suveränitet. Det 

grundar sig i det skulle ge den enskilda juridiska personen med skyddsbehov möjlighet att 

ansöka om visum för att genom säkra och lagliga vägar sedan kunna ansöka om asyl. Den 

utsatthet som territoriell suveränitet och gränskontroller medför skulle således eventuellt kunna 

minskas för flyktingar om humanitära visum vid asylskäl införs. I och med att den statliga 

suveräniteten är central för det internationella systemets ordning, granskas betydelsen av 

humanitära visum för tredjelandsmedborgares möjlighet att genom lagliga vägar kunna söka 

asyl. I analysen uppmärksammas flyktingars utsatta situation med koppling till deras rättsliga 

ställning. Därefter problematiseras internationell rätt och hur flyktingar historiskt har lämnats 

utan garantier för skydd mot gränskontroller. Därigenom kan även implikationerna av Sveriges 

inställning till humanitära visum bedömas och kritiseras.  

 

1.5  Avgränsningar och centrala begrepp 

Så kallade humanitära visum används redan av flera av EU:s medlemsstater. Det finns för 

närvarande inte någon internationell konsensus kring hur begreppet bör användas. Enligt den 

gemensamma viseringspolitiken kan visum utfärdas på grund av humanitära skäl, vilka ibland 

benämns som humanitära visum. Dessa visum inkluderar dock inte asylskäl.40 Den typen av 

humanitära visum som behandlas i studien är humanitära visum vid asylskäl, en inresevisering 

 
38 Gündoğdu, Rightlessness in an Age of Rights, s. 47 
39 Ibid., s. 92f 
40 Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a 

Community Code on Visas (Visa Code), art. 19, art. 25 
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med syfte att skyddsbehövande efter inresa ska kunna ansöka om asyl. Humanitära visum vid 

asylskäl är relevanta för tredjelandsmedborgare, vilka definieras som personer som är 

medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater.41 De kan därmed inte kan nyttja 

Schengenområdets avtal om fri rörlighet mellan stater på samma sätt som EU-medborgare.  

Studien är avgränsad till att granska Sveriges politiska förutsättningar samt 

implikationerna av Sveriges inställning till att införa humanitära visum vid asylskäl. Frågan är 

högst relevant även på en global nivå, och är på många sätt kopplad till internationell rätt samt 

EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik. Dessa omständigheter kommer att beaktas i 

viss mån, men det huvudsakliga fokuset ligger på att utreda vilka förutsättningar som finns för 

att införa humanitära visum i Sverige. Då studien syftar till att analysera Sveriges nuvarande 

politiska förutsättningar har även en tidsbegränsning av materialet gjorts. Det material som 

främst anses relevant för den nuvarande politiken är därför de senaste, och väl omfattande, 

statliga offentliga utredningar som gjorts i ämnet. På grund av utredningarnas omfattning har 

inte ytterligare material som inkluderar partipolitiken mer specifikt beaktats i frågan, även om 

det sannolikt hade berikat analysen och gett än mer förståelse för vilka politiska möjligheter 

som finns i frågan. Emellertid används de statliga offentliga utredningarna som grund inom 

politiken och den lagstiftning som eventuellt beslutas om.  

I februari 2022 invaderades Ukraina av Ryssland. Det har lett till ett ökat antal människor 

på flykt i Europa. Det har diskuterats att det eventuellt skulle kunna påverka EU:s migrations- 

och asylpolitik på sikt, inte minst då länder som tidigare varit restriktiva i sitt mottagande av 

asylsökande har fått ta ett större ansvar än tidigare.42 Det är sannolikt att det skulle kunna 

komma att påverka även Sveriges inställning till humanitära visum, med hänsyn till 

förändringar i migrations- och asylpolitiken mer generellt. I studien finns inte möjlighet att ta 

hänsyn till eventuella förändringar i Sveriges inställning på grund av att konsekvenserna av 

Rysslands invasion i Ukraina ännu är väldigt oförutsägbara.  

 

1.6  Disposition 

I nästa kapitel, kapitel två, redogörs för tidigare forskning som är av relevans för humanitära 

visum och studiens syfte. I kapitlet inkluderas områden som gällande internationell rätt, 

internationella förpliktelser, gränskontroller och deras konsekvenser samt EU:s viseringskodex. 

 
41 European Commission, third-country national, u.å. 
42 Rönestål Ek, A-L. (Värd). Avsnitt 14. Den ukrainska flyktingkrisen [Poddsändning]. I Delmi-Podden: En 

podcast om migration och forskning. Delmi, 2022-03-30 
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I kapitlets sammanfattning beskrivs också studiens bidrag i förhållande till tidigare forskning. 

I det tredje kapitlet presenteras de teorier som används i studien. Avsnittet ”Rätten att lämna ett 

land” används som stöd för att besvara studiens första frågeställning. Den problemställning som 

presenteras i avsnittet används för att fördjupa idéanalysen, då den ger verktyg till att utvärdera 

hållbarheten i vissa av utredningarnas ställningstaganden. Det efterföljande avsnittet, ”Den 

juridiska personens sårbarhet”, används som stöd för att identifiera och granska eventuella 

implikationer som Sveriges inställning har på tredjelandsmedborgares rätt att söka asyl. I 

kapitel fyra analyseras vilka politiska förutsättningar som finns för att införa humanitära visum 

i Sverige. I det femte kapitlet granskas och kritiseras implikationerna av Sveriges inställning 

till att införa humanitära visum på tredjelandsmedborgares rätt att söka asyl. Kapitel fyra och 

fem är på så sätt uppdelade efter studiens två frågeställningar. I kapitel sex summeras de 

viktigaste slutsatserna. I det sjunde kapitlet förs en avslutande diskussion om faktorer som 

eventuellt påverkat studiens resultat och förslag till vidare forskning presenteras.  
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2. Tidigare forskning 

2.1  Inledning 

Områden som identifierats som särskilt relevanta i tidigare forskning om humanitära visum för 

länder som är en del av Schengenområdet är internationella förpliktelser, konsekvenser av 

utökade gränskontroller och EU:s gemensamma viseringspolitik. I kapitlets första avsnitt 

presenteras kortfattat den mest relevanta lagstiftningen som debatterats i samband med 

humanitära visum vid asylskäl. Det är för att skapa större förståelse för tidigare forskning, som 

till stor del avhandlats med gällande internationell rätt som utgångspunkt. Det centrala har varit 

vilka skyldigheter som stater har enligt folkrätten när det handlar om rätten till asyl. Då Sverige 

har ratificerat den lagstiftning som forskningen inkluderar samt är ett av medlemsländerna i 

Schengenavtalet är mycket av den tidigare forskningen som gjorts tillämplig i en svensk 

kontext. Avsnittet ”Gällande internationell rätt” följs av avsnitten ”Internationella 

förpliktelser”, ”Gränskontroller och deras konsekvenser” samt ”EU:s viseringskodex”. 

Avslutningsvis sammanfattas kapitlet och studiens eget bidrag preciseras. 

 

2.2  Gällande internationell rätt 

I slutet av andra världskriget befann sig miljontals människor på flykt i Europa. I spåren av det 

utvecklades flera regler och principer inom folkrätten, för att kunna skydda människor från 

väpnade konflikter och statligt maktmissbruk. Den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna antogs år 1948 och syftar till att skydda varje persons rättigheter över hela världen. 

I förklaringen stadgas att ”var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att 

återvända till sitt land”.43 Rätten att lämna ett land finns även stadgat i den internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.44 I den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna är det också stadgat att ”var och en har rätt att i andra länder söka och 

åtnjuta asyl från förföljelse”.45 För att ge särskilt skydd åt de som var flyktingar på grund av 

andra världskrigets händelser grundades år 1951 även Genèvekonventionen. Konventionen 

utvidgades år 1967 genom New York-protokollet för att omfatta människor på flykt världen 

över. I Genèvekonventionen görs gällande att ingen fördragsslutande stat får avvisa eller utvisa 

 
43 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1948, art. 13 (2) 
44 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 1966, art. 12(2) 
45 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1948, art. 14 (1) 
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en flykting till ett land där de riskerar förföljelse.46 Bestämmelsen, som även kallas non-

refoulement, är en vedertagen princip i internationell rätt som innebär att ingen får utvisas om 

denne riskerar sitt liv eller frihet på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet i en viss 

samhällsgrupp eller politisk åskådning. Principen regleras i flera av de konventioner och 

direktiv som Sverige har ratificerat.47 Rätten till asyl finns även lagstadgad i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som hänvisar till att staterna är 

förpliktigade att iaktta reglerna i Genèvekonventionen och New York-protokollet.48  

Något som regleras i internationell rätt och som är en grundläggande del i det 

internationella systemet är staters suveränitet. Enligt suveränitetsprincipen har varje stat rätt att 

själva bestämma inom sina gränser, vilket inkluderar bestämmandet av vem som har rätt att 

inträda dess territorium.49 Som ett svar på gränskontroller har olika typer av viseringar införts. 

Enligt EU-rätten är en visering ett tillstånd som utfärdats av en medlemsstat för genomresa eller 

vistelse på medlemsstaternas territorium i upp till tre månader under en sexmånadersperiod.50 

Visumet gäller oftast för inresa i alla Schengenländer. I undantagsfall utfärdas viseringar med 

begränsad territoriell giltighet. Det kan bland annat vara fallet vid humanitära skäl eller på 

grund av internationella förpliktelser.51  

I Genèvekonventionen finns ett visst skydd mot den statliga suveräniteten för flyktingar, 

som allt som oftast har svårt att beviljas visering. I artikel 31 finns stadgat att stater är förbjudna 

att bestraffa asylsökande och flyktingar på grund av obehörig inresa, om de utan någon 

fördröjning inställer sig till myndigheterna och visar att det funnits goda skäl för den illegala 

inresan.52 I den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter finns 

också ett skydd mot godtyckligt gripande. Vid ett gripande har personen rätt till att underrättas 

om skälen för gripandet och rätt till att frihetsberövandet utan dröjsmål prövas inför domstol.53  

 
46 Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning, 1951, art. 33 
47 Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 1950, 

art. 3; Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 

1984, art. 3(1); Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2000, art. 19(2). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig 

status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och 

för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337/9, 20.12.2011), art. 21(1) 
48 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2000, art. 18 
49 Bring, O., Klamberg, M., Mahmoudi, S.  Wrange, P. Sverige och folkrätten. 6e uppl, Stockholm: Norstedts 

Juridik AB, 2020, s. 107 
50 Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a 

Community Code on Visas (Visa Code), art. 2(2) 
51 Ibid., art. 25(1) 
52 Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning, 1951, art. 31 
53 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 1966, art. 9 
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2.3  Internationella förpliktelser  

Huruvida det finns en juridisk skyldighet för stater att enligt internationella förpliktelser utfärda 

humanitära viseringar till någon som uppger asylskäl vid sin ansökan har diskuterats länge och 

väl. Gregor Noll förtydligade redan år 2005, enligt då gällande rättspraxis, att varken Den 

allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, EU-stadgan om de grundläggande 

rättigheterna, Genèvekonventionen, Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning eller Internationella konventionen om medborgerliga 

och politiska rättigheter innebar en skyldighet för stater att arrangera en skyddad inresa för 

flyktingar.54 Definitionen av en skyddad inresa är dock inte självklar. Noll uppmärksammar att 

skillnaden mellan en skyldighet att organisera evakuering av en asylsökande och att utfärda en 

inresevisering är väsentlig med hänsyn till definitionen av negativa och positiva skyldigheter. 

Att utfärda en inresevisering innebär inte automatiskt en skyldighet att skydda den sökande 

under själva resan i enlighet med positiva förpliktelser. Noll bedömer att skyldigheten att 

tillhandahålla en skyddad inresa anses vara svag enligt internationell rätt. Med hänsyn till 

principen om non-refoulement argumenterar han dock för att det finns en skyldighet för stater 

att vara observanta på effekterna av sin migrations- och asylpolitik. Med utökade 

gränskontroller och begränsade möjligheter för asylsökande att inträda en stat, ökar argumenten 

för att det finns en skyldighet att utfärda en inresevisering.55  

Violeta Moreno-Lax presenterar ett liknande resonemang som Noll, då hon menar att en 

stats utfärdande av humanitära visum kan ses som en av få möjligheter för att undvika att 

personen blir utsatt för tortyr eller andra typer av kränkande behandlingar i och med de utökade 

gränskontrollerna.56 Moreno-Lax hänvisar till att det i EU-rätten finns stadgat att 

medlemsstaterna ska garantera rätten till asyl. För att kunna göra det argumenterar hon att det 

finns en skyldighet för staterna att ge asylsökande praktisk och effektiv tillgång till ett 

asylförfarande.57 Om staterna stänger sina gränser och samtidigt inte möjliggör för asylsökande 

att ansöka om inresa försvinner också tillgången till ett asylförfarande på en laglig väg. Det 

alternativ som då återstår är att försöka resa in i ett land illegalt och först då kunna ansöka om 

asyl. En av de konsekvenser som hon uppmärksammar i och med detta är att flyktingar blir 

likställda med andra tredjelandsmedborgare som strävar efter att inträda EU:s yttre gränser utan 

 
54 Noll, G. “Seeking Asylum at Embassies: A Right to Entry under International Law?”, International journal of 

refugee law, 17:3, 2005, s. 542 
55 Ibid., s. 573 
56 Moreno-Lax, V. Accessing Asylum in Europe. Oxford University Press, 2017, s. 265f, 309 
57 Ibid., s. 394 
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visering. Deras inresa och vistelse betraktas därför som illegal ända fram till dess att en 

asylansökan har lämnats in, såvida de inte osannolikt nog uppfyller de allmänna 

inresekriterierna.  

Det har rapporterats att upp till 90 procent av de asylsökande som kommer till EU har 

passerat gränserna illegalt. Det här resulterar i att EU inte kan särskilja illegal migration och 

migration på grund av asylskäl och att flyktingar tvingas låta sig smugglas och utsättas för 

människohandel för att kunna söka skydd i EU.58 Moreno-Lax påpekar att det paradoxalt nog 

innebär att de åtgärder som vidtagits av EU:s lagstiftare för att skydda unionens yttre gränser 

från illegal invandring i stället leder till att situationen förvärras.59 Huruvida ett avslag på en 

visering där asylskäl anges skulle kunna föranleda att en stat bryter mot principen om non-

refoulement har ännu inte prövats av någon domstol. Domstolen har endast prövat frågan när 

det redan funnits en tidigare koppling mellan den sökande och staten, som vid 

familjeåterförening enligt artikel 8 i Europakonventionen.60   

 

2.4  Gränskontroller och deras konsekvenser 

Asylrätten skulle till stor del sakna syfte utan gränskontroller, då dess frånvaro skulle innebära 

bättre förutsättningar för flyktingar att tryggt kunna resa till en säkrare plats. Det finns dock 

legitima anledningar för en stat att kontrollera invandring. David Miller menar att det är en 

förutsättning för att en stat ska kunna sätta upp och uppfylla politiska mål inom exempelvis 

sysselsättningsgrad och tillhandahållande av sjukvård, eller för att kunna motverka eventuella 

oönskade politiska förändringar i demokratiska system.61 Ett argument som han anger för att 

försvara rätten att immigrera är dock att det kan anses irrationellt att erkänna rätten att lämna 

ett land som en mänsklig rättighet utan att erkänna rätten att inträda, då det kan ses som en 

logisk följd av den tidigare nämnda rättigheten.62 Han uppmärksammar att dagens gränssystem 

medför utmaningar för framför allt flyktingar, där mänskliga rättigheter riskerar att kränkas av 

stater när de utökar kontrollen över sina territorier.63  

 
58 Moreno-Lax, Accessing Asylum in Europe, s. 465 
59 Ibid., s. 468 
60 Costello, C. The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law. Oxford Scholarship Online, 2016, 

s. 244f 
61 Miller, D. “Is There a Human Right to Immigrate?” i: Fine, S. & Ypi, L. Migration in Political Theory: The 

Ethics of Movement and Membership, Oxford Scholarship Online, 2016, s. 27ff 
62 Ibid., s. 16 
63 Ibid., s. 30  
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En värld utan gränskontroller har dock små möjligheter med det nuvarande geopolitiska 

läget. Cathryn Costello uppmärksammar EU:s utökade gränskontroller och det faktum att 

unionen till och med infört gränskontroller utanför det egna territoriet för att hindra 

asylsökandes inträde.64 Även Simon Behrman uppmärksammar det faktum att samtidigt som 

lagstiftning inom asylrätt och mänskliga rättigheter blivit mer expansiv i teorin, har 

möjligheterna för flyktingar att ta sig till länder för att ansöka om asyl blivit allt svårare.65 

Behrman hävdar att människor som flyr undan förföljelse, urskillningslöst våld och social och 

ekonomisk kollaps således står inför en kris skapad av juridiken. De lagar som upprättats för 

att kontrollera flyktingars migration har vid upprepade tillfällen utmanats, då människor som 

får sina liv hotade förflyttar sig oavsett vilka hinder som står i vägen.66 Noll diskuterade redan 

flera år tidigare utifrån ett liknande förhållningssätt, då han beskrev hur stater i norr hävdar sig 

bedriva en kamp mot illegal migration. Kampen innebär dock att gränser till länder i norr blir 

allt svårare att passera, och att migranter regelbundet förlorar sina liv i försök att passera dem. 

Kampen mot den illegala migrationen innebär alltså inte att införa lagliga vägar för exempelvis 

asylsökande, utan att försöka stoppa migranter innan de passerat gränsen.67 

I och med de utökade gränskontrollerna har asylskäl blivit ett av få sätt för att som 

tredjelandsmedborgare kunna bosätta sig i Europa. Att antalet asylansökningar samtidigt har 

ökat har av vissa uppfattats som att asylprocessen missbrukas. Av rädsla för att locka till sig en 

oproportionerligt stor mängd ”ogrundade” asylansökningar har EU därför ytterligare stärkt 

skyddet av de yttre gränserna. Moreno-Lax slutsats av det är att stater har en högre prioritering 

i att skydda gränser än flyktingar.68 Även Behrman intar en liknande ståndpunkt, då han 

argumenterar för att den internationella flyktingrätten framför allt har utformats för att kunna 

hantera och kontrollera flyktingar. Argumentet bygger på att de principer som asylrätten 

grundar sig på placerar statens rättigheter över flyktingens.69 Argumentet stärks ytterligare av 

Seyla Benhabib, som påpekar att trots att rättigheterna i Den allmänna förklaringen av 

mänskliga rättigheter argumenteras vara universella så upprätthåller förklaringen de enskilda 

staternas suveränitet. Det handlar bland annat om att det inte finns någon rätt till asyl, bara en 

 
64 Costello, The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law, s. 276f; Moreno-Lax, Accessing 

Asylum in Europe, s. 2 
65 Behrman, S. “Refugee Law as a Means of Control”, Journal of Refugee Studies, 32:1, 2018, s. 59 
66 Behrman, S. “Refuges and crises of law”, Patterns of Prejudice, 52:2-3, 2018, s. 107 
67 Noll, G. “Why Human Rights Fail to Protect Undocumented Migrants”, European Journal of Migration and 

Law, 12:2, 2010, s. 267f 
68 Moreno-Lax, Accessing Asylum in Europe, s. 2 
69 Behrman, “Refugee Law as a Means of Control”, s. 42; Moreno-Lax, Accessing Asylum in Europe, s. 340 
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rätt att ansöka om asyl.70 Behrman intar ett liknande förhållningssätt som Benhabib då han 

menar att det är upp till respektive stat att besluta om tillträde till sina territorier, i och med att 

de har rätt att besluta om och bedöma varje asylansökan.71 Han anser därför att uttrycket 

”asylrätt” kan ge en skev bild av flyktingars rättigheter och deras rätt till inresa för att ansöka 

om asyl. Vidare uppmärksammar han att begreppet ”flyktingströmmar” ger grund till 

uppfattningen att det sker utan någon form av rättslig reglering för att kunna hejda strömmen. 

Uppfattningen om att asylrättens främsta funktion är att utöka skydd för flyktingar är således i 

grova drag felaktig. Han menar i stället att den på många sätt har utformats för att säkerställa 

kontroll över flyktingens rätt att röra sig fritt.72 

 

2.5  EU:s viseringskodex 

Utvecklingen av EU:s viseringskodex och den gemensamma viseringspolitik som den går ut på 

kan enligt Moreno-Lax ses som en del i unionens arbete att underlätta lagliga resor och bekämpa 

olaglig invandring.73 Rättspraxis i Europa har dock kritiserats, av bland andra Costello, för att 

inte inkludera den enskilda statens ansvar för humanitära viseringar vid asylskäl med hänsyn 

till undantagsbestämmelserna om humanitära skäl i artikel 19 och 25 i viseringskodexen.74 

Handboken för viseringskodexen utelämnar asyl- och skyddsrelaterade frågor och definitionen 

som görs av humanitära skäl inkluderar inte exempelvis asylskäl. Moreno-Lax har riktat kritik 

mot att den rättsliga definitionen av en person i behov av internationellt skydd därför är 

oförenlig med den rättsliga definitionen av ”reguljär invandrare” som följer av 

Schengennormerna. Kritiken grundar sig i att för att beviljas en visering krävs tillförlitliga bevis 

på att man är villig och kapabel att återvända till sitt hemland, vilket innebär att man inte 

samtidigt kan anse sig vara i behov av skydd från sitt hemland.75 Stater som många söker asyl 

från finns med på viseringskodexens svarta lista. På så sätt har visum använts som ett sätt för 

att blockera flyktingströmmar, då visumkrav införts gentemot länder där antalet 

asylansökningar ökat. Bland annat är medborgare från exempelvis Afghanistan, Eritrea, 

 
70 Benhabib, S. The rights of others: aliens, residents, and citizens. Cambridge University Press. 2012 [2004], s. 

11 
71 Behrman, “Refugee Law as a Means of Control”, s. 43 
72 Ibid., s. 59 
73 Moreno-Lax, Accessing Asylum in Europe, s. 81 
74 Costello, The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law, s. 244f 
75 Moreno-Lax, Accessing Asylum in Europe, s. 465 
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Somalia och Syrien viseringspliktiga, med få eller inga utfärdade viseringar som en konsekvens 

av att många asylsökande kommer från dessa länder.76 

År 2014 begärdes en rapport av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, som skulle utreda om humanitära visum var att 

tolka som en möjlighet eller en skyldighet. Den slutsats som presenteras i rapporten är att bristen 

på lagliga vägar för inresa till EU:s territorium för flyktingar, potentiella asylsökande och andra 

migranter innebär sådana risker att medlemsstaterna bör uppmuntras att använda 

bestämmelserna om humanitära viseringar.77 Frågan om skyldigheten att utfärda 

Schengenviseringar i syfte att personer ska kunna resa i in EU och övriga Schengenländer för 

att ansöka om asyl prövades därefter i Europadomstolens mål C-638/16 PPU, X och X/ Belgiska 

staten i mars 2017. Där förtydligas att det saknas gällande regelverk i frågan och att det är upp 

till respektive medlemsstat att besluta om humanitära viseringar i den nationella 

lagstiftningen.78 I domen yttrar sig AG Mengozzi radikalt från övriga domstolen. Han hävdar 

att det med hänsyn till artikel 25 i viseringskodexen redan finns en rättslig möjlighet att erkänna 

en laglig väg till rätten för internationellt skydd.79 Sílvia Morgades-Gil kritiserar också domen 

och argumenterar för att den försvagar rätten till non-refoulement för tredjelandsmedborgare. 

Flyktingar som befinner sig under EU-medlemsstaternas jurisdiktion i utlandet kommer inte 

garanteras rätten att skyddas från förföljelse eller allvarliga kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna enligt EU-rättens bestämmelser om viseringar med begränsad territoriell 

giltighet.80 Moreno-Lax anser att regleringen av inresekrav för asylsökande i EU-lagstiftningen 

länge har varit oklar och ofullständig. Konsekvensen av det blir att asylsökande likställs med 

kategorin illegala migranter redan före inresa. Hon uppmärksammar att de flesta medlemsstater 

någon gång har använt sig av humanitära viseringar för att underlätta tillträde till deras 

territorier för skyddsrelaterade ändamål. En viktig skillnad är dock att dessa har utfärdats med 

inställningen att det inte finns någon rättslig skyldighet.81 

 
76 Moreno-Lax, Accessing Asylum in Europe, s. 114; Regeringskansliet. Länder vars medborgare behöver visum 

för inresa i Sverige, Justitiedepartementet, 2020-08-19.  
77 Jensen, U. I. “Humanitarian Visas: Option or obligation?”, CEPS Liberty and security in Europe, No 68, 2014, 

s. 43 
78 ECtHR, X and X v. État belge, Case no. C-638/16 PPU, Judgement 17 March 2017., punkt 50 
79 Opinion of advocate general Mengozzi, Case C‑638/16 PPU X, X v État belge, 2017-02-07, punkt 176 
80 Morgades-Gil, S. “Humanitarian Visas and EU Law: Do States Have Limits to Their Discretionary Power to 

Issue Humanitarian Visas?”, European Papers, 2:30, 2017, s. 1016 
81 Moreno-Lax, V. “The added value of EU legislation on humanitarian visas – Legal aspects” i: van Ballegooij, 

W. & Navarra, C. Humanitarian visas: European Added Value Assessment accompanying the European 

Parliament’s legislative own-initiative report (Rapporteur: Juan Fernando Lopez Aguilar), Brussels: European 

Parliamentary Research Service, 2018, s. 86 
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Gregor Noll och Thomas Gammeltoft-Hansen har uppmärksammat behovet av 

reformering av den gemensamma viseringspolitiken. De lyfter flera välgrundade argument för 

att utveckla ett system för humanitära visum i Europa. Det skulle ge flyktingar ett mer 

kontrollerat och välordnat sätt att anlända, kostnaderna för återvändande som fått sina 

ansökningar avslagna skulle sannolikt minska, olagliga nätverk av människosmugglare skulle 

motverkas, alternativ till de farliga vägar som flyktingar idag tvingas använda skulle skapas och 

det skulle kunna leda till en mer rättvis fördelning av asylsökande mellan medlemsstaterna.82 

Även Moreno-Lax förespråkar att humanitära visum vid asylskäl ska införas. För att bevara 

Schengenregelverkets integritet argumenterar hon dock för att det krävs åtgärder inom 

humanitära viseringar på EU-nivå, snarare än initiativ från medlemsstaterna på egen hand.83 

Noll och Gammeltoft-Hansen har kommit med ett förslag om att en mindre grupp av EU:s 

medlemsstater skulle kunna testa och utvärdera fördelarna med ett multilateralt system för 

humanitära visum, för att underlätta en överenskommelse med hela EU som ett andra steg.84  

 

2.6  Sammanfattning  

Utifrån tidigare forskning om humanitära visum vid asylskäl kan en slutsats dras om att 

skyldigheten för att utfärda humanitära viseringar enligt internationell rätt är svag, särskilt om 

den sökande inte har någon tidigare koppling till staten i fråga. Samtidigt framhålls att stater 

bör vara uppmärksamma på effekterna av sin migrations- och asylpolitik, framför allt med 

hänsyn till principen om non-refoulement och följderna av utökade gränskontroller. Den politik 

som har bedrivits och den juridik som har utformats innebär att skyddet av staters gränser 

prioriteras högre än att skydda flyktingar. Det beror på att internationell rätt har utformats för 

att hantera och kontrollera flyktingar samt att det inte finns någon rätt till asyl, bara en rätt att 

ansöka om asyl. Huruvida det kan anses finnas en rätt att ansöka om asyl om lagliga vägar till 

största del saknas går dock att ifrågasätta. Utifrån Schengennormerna och EU:s viseringskodex 

är en person i behov av internationellt skydd för närvarande oförenlig med den rättsliga 

definitionen av en reguljär invandrare. Utan möjligheten att genom lagliga vägar kunna söka 

asyl riskerar asylsökande att jämställas med illegala migranter. Det innebär stora risker för den 

 
82 Noll, G. & Gammeltoft-Hansen, T. “Humanitarian visas key to improving Europe’s migration crisis”, Raoul 

Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 2016. 
83 Moreno-Lax, V. The added value of EU legislation on humanitarian visas – Legal aspects. I Humanitarian 

visas: European Added Value Assessment accompanying the European Parliament’s legislative own-initiative 

report (Rapporteur: Juan Fernando Lopez Aguilar). Brussels: European Parliamentary Research Service, 2018, 
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84 Noll & Gammeltoft-Hansen, Humanitarian visas key to improving Europe’s migration crisis. 
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skyddsbehövande. I och med Europadomstolens uttalande om att det står fritt för den enskilda 

medlemsstaten att införa humanitära visum i den nationella lagstiftningen, och att Sverige 

därefter har tillsatt två statliga offentliga utredningar i frågan, finns det starka skäl till att 

analysera och granska Sveriges inställning till att införa humanitära visum och vilka 

implikationer det kan förväntas ha på tredjelandsmedborgares rätt att söka asyl.   
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3. Teori 

3.1  Inledning 

I tidigare forskning om humanitära visum kan en konflikt som handlar om rätten att lämna och 

att inträda för människor på flykt med avsikt att söka asyl observeras. Moreno-Lax och Noll 

utvecklar resonemang om hur humanitära visum utifrån det geopolitiska läget är en av få 

möjligheter för stater att tillhandahålla flyktingar en praktisk och effektiv tillgång till ett 

asylförfarande.85 Konflikten kan även identifieras i Behrmans uttalande om att människor på 

flykt står inför en kris skapad av juridiken, med hänsyn till gränskontroller och de lagar som 

har upprättats för att kontrollera flyktingars migration.86 Den problemställning som Pedro och 

Mindus ställer upp, vilken kortfattat presenterades i början av denna studie, tydliggör vad en 

del av konflikten grundar sig i. Problemställningen visar hur rätten att lämna och att inträda ett 

land kan tolkas på olika sätt, beroende på om institutionella eller empiriska fakta tillämpas.87 

Vilka risker som det institutionella systemet för med sig, och implikationer av att inte beakta 

empiriska aspekter, uppmärksammas sedan med stöd av Ayten Gündoğdus forskning om de 

mänskliga rättigheternas utformning. Hon observerar hur människor på flykt riskerar att utsättas 

för våldsamma gränskontroller och hur deras juridiska ställning, på grund av de mänskliga 

rättigheternas utformning, utsätts för olika typer av vågspel. I nästa avsnitt presenteras Pedro 

och Mindus problemställning mer ingående. Därefter utvecklas beskrivningen av de 

komplikationer inom mänskliga rättigheter som Gündoğdu skildrar.  

 

3.2  Rätten att lämna ett land 

För att ansöka om asyl i Sverige behöver den sökande först fysiskt inträda landet, för att därefter 

kunna lämna in sin ansökan om asyl hos gränspolisen eller på en av Migrationsverkets 

ansökningsenheter. Det innebär att det utifrån rådande omständigheter finns få lagliga vägar för 

att kunna ansöka om asyl i Sverige.  

Frågan om huruvida att inträda är en logisk följd av rätten att lämna kan ge olika svar, 

beroende på om man tillämpar institutionella eller empiriska fakta. Det finns därför ett behov 

av att förstå skillnaden mellan dessa. Juridiskt måste alla stater se till att de som lämnar ett land 

 
85 Noll, “Seeking Asylum at Embassies”, s. 573; Moreno-Lax, Accessing Asylum in Europe, s. 394 
86 Behrman, “Refuges and crises of law”, s. 107 
87 Pedro & Mindus, ”A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere?”, s. 1 
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har rätt att återvända till sitt land, så att rätten att lämna alltid åtföljs av rätten att återvända. 

Utresa och inresa avser då den stat som en person är medborgare i.88 Utifrån folkrättens tolkning 

behöver inte att lämna ett land, i bemärkelsen att lämna dess jurisdiktion, innebära att personen 

rent fysiskt inträder ett annat. Vidare utgör inte rätten att söka asyl i sig en laglig rätt till inresa, 

vilket kan leda till att en persons fysiska tillstånd innebär att stanna kvar i hemlandet.89 Ett 

exempel på den juridiska limbo som det här riskerar att resultera i lyfts av Pedro och Mindus, 

då de uppmärksammar den väl omtalade historien om när Hassan Al Kontar fastnade i 

flygplatsernas korridorer.90 Al Kontar hade lämnat sitt hemland, Syrien, och vägrade på grund 

av rädsla för att bli inkallad av armén att återvända när det syriska inbördeskriget bröt ut. Med 

ett utgånget arbetstillstånd och pass utvisades han från Förenade Arabemiraten till Malaysia, 

ett av få länder dit syrier kunde resa utan visum. Malaysia har inte ratificerat 

Genèvekonventionen och väl på plats nekades Al Kontar, på grund av sitt utgångna pass, att 

lämna flygplatsen och inträda landet. Efter mer än åtta månader beviljades han till slut asyl i 

Kanada, då privatpersoner samlat in de pengar som krävdes för att sponsra en flykting för 

vidarebosättning.91 Institutionella fakta är således inte nödvändigtvis utformade med hänsyn till 

empiriska fakta. Den situation som Al Kontar fann sig i kan beskrivas som en juridisk limbo. 

För att asylrätten ska uppfylla sitt syfte har det därför argumenterats att den form av inträde 

som är nödvändigt för att kunna lämna in en asylansökan bör kunna ses som ett rättsligt krav.92  

Pedro och Mindus förklarar den här konflikten mellan institutionella och empiriska fakta 

genom att ställa upp två premisser. Premiss A beskrivs enligt följande: ”Det är tillåtet för alla 

personer att lämna alla länder (frånsett berättigade undantag), följaktligen är det obligatorisk 

att alla stater tillåter inresa (frånsett berättigade undantag)”. Premiss B beskrivs i stället enligt 

följande: ”Det är tillåtet för alla personer att lämna alla länder (frånsett berättigade undantag), 

följaktligen är det obligatoriskt att alla stater tillåter alla personer att lämna alla länder (frånsett 

berättigade undantag)”.93 Premiss A grundar sig i uppfattningen att det inte är möjligt att lämna 

utan att inträda, sett utifrån de empiriska fakta att en fysisk kropp som lämnar ett utrymme 

uteslutande behöver inträda ett annat. En upprätthållare av premiss B hävdar i stället i att det är 

möjligt att lämna utan att inträda, vilket är fallet om att lämna och inträda betraktas som 

 
88 Pedro & Mindus, ”A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere?”, s. 6f 
89 Ibid., s. 21 
90 Ibid., s. 4f 
91 Pedro & Mindus, ”A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere?”, s. 4f; The Guardian, Syrian refugee 

stranded in airport for months is granted asylum in Canada, 2018-11-26. 
92 Pedro & Mindus, ”A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere?”, s. 22; Hirsch, A. & Bell, N. “The 

Right to Have Rights as a Right to Enter: Addressing a Lacuna in the International Refugee Protection Regime”, 

Human Rights Review, 18:4, 2017, s. 433 
93 Pedro & Mindus, ”A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere?”, s. 11 



 
 

 24 

institutionella fakta som inte behöver efterlikna logiken i de empiriska omständigheterna med 

samma benämning.94 Så som jurisdiktionen är utformad är att lämna och att inträda två olika 

handlingar som kan åtskiljas, genom att förstås som en individs olika positioner gentemot stater. 

En slutsats som kan dras av de två premisser som Pedro och Mindus ställer upp, tillsammans 

med exemplet av det som drabbade Al Kontar, är att tolkningen av att lämna och att inträda 

som två separata handlingar riskerar att resultera i brist på pliktbärare och att personer på flykt 

hamnar i en rättslig limbo.  

Premiss A och premiss B är därför användbara för att åskådliggöra den utmaning som 

många personer på flykt står inför. Den utmaning som flyktingar möter kan inte lösas med 

enbart en rättsdogmatisk metod, då den empiriska aspekten av att deras kropp fysiskt behöver 

lämna hemlandet för att kunna söka skydd inte kan bortses från. Den empiriska aspekten 

påverkar utifrån dessa omständigheter även det juridiska. De som befinner sig på flykt har 

utifrån rådande omständigheter inte något annat val än att ignorera rättsliga hinder i jakten på 

säkerhet. Det har bland annat visat sig genom det stora antal illegala immigranter som inträder 

unionen, för att sedan ansöka om asyl. Den politiska och den institutionella världen behöver 

därför, både för att säkerställa juridikens integritet och för att skydda flyktingar från rättslöshet, 

inkludera den empiriska aspekten av människans fysiska existens i det här fallet. Den konflikt 

som Pedro och Mindus uppmärksammar när det gäller rätten att lämna och att inträda är således 

viktig att ta hänsyn till i analysen av Sveriges inställning till humanitära visum vid asylskäl.  

 

3.3  Den juridiska personens sårbarhet 

I slutet av andra världskriget, när miljontals av människor befann sig på flykt, uppenbarades de 

mänskliga rättigheternas ineffektivitet när det gällde att skydda statslösa och flyktingar. Med 

en känsla för deras primärt utsatta ställning i världen diskuterade Hannah Arendt frågan om 

medborgarskap och dess betydelse för att kunna tillräknas juridiska rättigheter.95 Hon 

uppmärksammade på så vis det paradoxala i att mänskliga rättigheter framställs vara oberoende 

nationalstater, samtidigt som statslösa saknar en institution för att få sina rättigheter erkända 

och tillgodosedda. I samband med det myntades också det omtalade begreppet ”de mänskliga 

rättigheternas komplikationer”.96 Den aporia, eller med ett annat ord, självmotsägelse, som kan 

 
94 Pedro & Mindus, ”A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere?”, s. 25 
95 Arendt, H. The Origins of Totalitarianism, Penguin Classics, 2017 [1951], s. 394 
96 Ibid., s. 386 
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tydas i många migranters paradoxala möjlighet att få tillgång till en stats skyddsmekanismer 

för mänskliga rättigheter har därefter fortsatt uppmärksammats.97 

En av de som uppmärksammat rättighetskampen för flyktingar och asylsökande är Ayten 

Gündoğdu, som fördjupar sig i och gör tolkningar av Arendt i sin kritiska undersökning av 

utmaningar inom de mänskliga rättigheterna. Genom att ompröva centrala koncept som 

mänskliga rättigheter, suveränitet, territorialitet och personskap åskådliggör hon utmaningar 

inom både juridiken och politiken. Genom att granska koncepten skapar hon även förståelse för 

hur universella rättighetsdiskurser riskerar att utsätta flyktingar och asylsökande för sårbara 

situationer. Gündoğdu argumenterar för att det finns ett behov av att utreda de komplikationer 

som idag visar sig i institutioner, normer och politik för mänskliga rättigheter.98 Hennes syfte 

är att förstå de politiska möjligheter som finns för att bestrida rättslösheten för flyktingar, där 

politiska aktörer navigerar i de mänskliga rättigheternas komplikationer. En kritisk tolkning och 

problematisering av dessa begrepp är därför en lämplig utgångspunkt när implikationerna av 

Sveriges inställning till humanitära visum analyseras i förhållande till tredjelandsmedborgares 

rätt att kunna ansöka om asyl. Genom att kritisera och problematisera dessa begrepp skapas en 

djupare förståelse för vikten av att skapa säkra och lagliga vägar söka asyl, och vilken roll som 

humanitära visum kan spela utifrån de geopolitiska förutsättningar som råder.  

Som en del av sin forskning gör Gündoğdu en kritisk bedömning av hur statslösas 

rättslöshet historiskt har utvecklat sig, bland annat genom att granska hur internationell lag ofta 

lämnat flyktingar utan effektiva garantier för skydd mot gränskontrollernas våldsamma 

metoder. Gündoğdu menar att det efter Arendts analys har skett ett skifte från medborgarskapets 

betydelse för att tillförsäkras rättigheter till en juridisk person som grund för rätten att ha 

rättigheter.99 Trots övergången till en mer universalistisk tolkning av mänskliga rättigheter, så 

har skillnaden mellan ”människa” och ”medborgare” inte lyckats överkommas. Hon 

uppmärksammar hur den juridiska personen under vissa omständigheter riskerar att 

undermineras, beaktande att även det i grunden är en social konstruktion. En av riskerna beror 

på att den juridiska personen ses som mer naturlig och mindre manipulerbar än medborgskapet. 

Gündoğdu menar att det därför finns en risk att inskränkningar av den juridiska personen 

förbises. Risken är särskilt stor i ärenden inom asyl och migration, eftersom principen om 

territoriell suveränitet fortsatt är central för det internationella systemets ordning. När 

 
97 Gündoğdu, Rightlessness in an Age of Right, s. 47; McNevin, A. Contesting Citizenship: Irregular Migrants 

and New Frontiers of the Political. Colombia University Press, 2011, s. 39; Noll, ”Why Human Rights Fail to 

Protect Undocumented Migrants”, s. 241 
98 Gündoğdu, Rightlessness in an Age of Rights. 47 
99 Ibid., s. 92 
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implikationerna av att införa eller inte införa humanitära visum analyseras, är därför 

konsekvenserna som Sveriges inställning skulle kunna ha viktiga att beakta med hänsyn till 

flyktingar och asylsökandes juridiska person. Dels hur det skulle påverka deras skydd mot 

eventuella våldsamma kontrollmetoder vid gränser, dels hur det skulle kunna påverka deras 

juridiska ställning mer generellt.  

Den suveräna statens gränskontroller uppfattas allmänt som motiverade och legitima, 

något som skapar splittring inom mänskligheten som sådan och gör asylsökande och statslösa 

sårbara för godtyckliga handlingar.100 Till och med principen om non-refoulement anses 

bekräfta staternas suveränitet, i och med att undantag vid en fara för landets säkerhet är 

tillåtna.101 Framväxten av en juridisk person är det som gör det möjligt att hållas ansvarig och 

erhålla samma skydd inför lagen. Gündoğdu uppmärksammar dock att det finns behov av att 

undersöka vad som riskerar att underminera den juridiska personen med hänsyn till principerna 

om människors lika värde och principen om territoriell suveränitet.102 Om båda principerna 

beaktas samtidigt uppstår komplikationer i frågan om mänskliga rättigheter, eftersom den 

juridiska personens rättigheter riskerar att undermineras till förmån för statens suveränitet. Ett 

viktigt koncept när man undersöker frågan om migranters rättsliga ställning är därför 

rättslöshet. Det är inte tillräckligt att bedöma externa faktorer i frågan, tillstånd av rättslöshet 

bör även förstås som en konsekvens av de mänskliga rättigheternas komplikationer.103  

Rättslöshet bör heller inte alltid förstås som en absolut förlust av rättigheter, utan kan 

tolkas som migranters osäkra rättsliga, politiska och mänskliga ställning. Gündoğdu gör därför 

tolkningen att rättslöshet även kan vara en konsekvens av att vara beroende av välgörenhet eller 

god vilja från andra personer som tillgodoser dessa rättigheter.104 Hon uttrycker att utvecklingen 

av en juridisk person i internationell rätt har utmanat medborgarskapets betydelse, och att det 

är ett steg i rätt riktning för universella mänskliga rättigheter. Samtidigt lyfter hon att det finns 

stora utmaningar även med användandet av den juridiska personen.105 Det finns därför ett stort 

behov av att utreda omständigheter som hotar att riskera dess sociala konstruktion. Hon 

argumenterar för vikten av att uppmärksamma olika risker av rättslöshet och hur det kan ge 

verktyg för att navigera i de mänskliga rättigheternas komplikationer. För att lyckas är det 

avgörande att uppmärksamma när den juridiska personen riskerar att undermineras. I och med 

 
100 Gündoğdu, Rightlessness in an Age of Rights, s. 92f 
101 Ibid., s. 107 
102 Ibid., s. 124 
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den konstaterade bristen på lagliga och säkra vägar att söka asyl i Sverige och Europa, finns ett 

behov av att granska och kritisera eventuella komplikationer som det kan förväntas ha för 

flyktingar och asylsökandes juridiska person.  

 

3.4  Sammanfattning 

Den problemställning som Pedro och Mindus har utformat, om hur rätten att lämna ett land kan 

tolkas på olika sätt, används i nästa kapitel som en fördjupning till studiens idéanalys. Genom 

att uppmärksamma hur de två statliga offentliga utredningarna förhåller sig till konflikten, som 

råder mellan den institutionella och den empiriska tolkningen av rätten att lämna ett land, 

granskas logiken i de resonemang som framförs. Att förstå hur Sverige förhåller sig till de 

teoretiska och empiriska omständigheterna är av vikt för att förstå om de resonemang som förs 

kring humanitära visum är förankrade i verkligheten, där många asylsökande saknar lagliga 

vägar till inträde. Därigenom kan även de politiska förutsättningarna som finns för att införa 

humanitära visum i Sverige granskas.  

Vilka implikationer som Sveriges inställning har på rätten att söka asyl besvaras i studien 

genom att ta stöd av Gündoğdus kritiska undersökning av de mänskliga rättigheterna. 

Gündoğdu menar att den juridiska personen är särskilt sårbar när det gäller människor på flykt. 

Det beror framför allt på att principen om territoriell suveränitet fortsatt är central för det 

internationella systemets ordning. Trots att de mänskliga rättigheterna beskrivs som universella, 

finns det inte någon garanti för att alla får åtnjuta sina stadgade rättigheter. För människor på 

flykt handlar det i praktiken om hur de ska skyddas mot våldsamma gränskontroller och hur 

deras juridiska ställning värnas under tiden som de befinner sig på flykt. Här kan humanitära 

visum vid asylskäl spela en viktig roll.  
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4. Politiska förutsättningar för humanitära visum 

4.1  En introduktion till Sveriges inställning 

Sverige har i det stora hela intagit en positiv inställning till humanitära visum. I den statliga 

offentliga utredningen från år 2017 konstateras att ”möjligheten att få ett inresetillstånd för att 

söka asyl kan ses som ett nödvändigt komplement för att inte skyddsbehövandes rätt att söka 

asyl ska framstå som helt illusorisk”.106 Humanitära visum anses ge möjlighet till säker och 

laglig inresa för att söka asyl. Det bedöms också komplettera det system av vidarebosättning 

som sker i samarbete med UNHCR. Fördelar som anförs är framför allt att ett 

ansökningsförfarande initieras av den enskilde, tillskillnad från vidarebosättning. Det 

argumenteras därför att ”det bör framstå som ett alternativ till irreguljära inresevägar för 

betydligt fler människor än vad vidarebosättning torde göra”.107 Även utredningen från år 2020 

uppmärksammar att det nuvarande kvotflyktingsystemet behöver kompletteras och utvidgas 

med fler lagliga vägar för att kunna söka asyl.108 Med hänsyn till att vidarebosättning idag 

betraktas som den mest etablerade lagliga vägen för flyktingar, kan en slutsats dras om att 

humanitära visum skulle ha väldigt positiva följder sett till målet att öka säkra och lagliga vägar 

för att söka asyl i Sverige och Europa.  

Humanitära visum vid asylskäl utmanar inte heller den definition av flykting som 

fastställts i Genèvekonventionen om att sökanden ska befinna sig utanför sitt hemland. I 

utredningen från år 2017 dras därför slutsatsen att humanitära visum är fördelaktigare än att 

exempelvis kunna ansöka om asyl direkt vid en utlandsmyndighet.109 Samtidigt uttrycks vissa 

utmaningar med att införa humanitära visum. Det förutspås innebära säkerhetsmässiga och 

administrativa utmaningar samt ökade kostnader för utlandsmyndigheter.110 En annan 

utmaning, som förefaller vara mer omfattande, är att ett införande av humanitära visum i enkom 

Sverige anses svårförenligt med det gemensamma regelverket i EU.111 Det beror bland annat 

på principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, som utgör en del av EU:s 

gemensamma asylpolitik.  

I utredningen från år 2020 konstateras att det inte har skett några lagändringar i Sverige, 

trots slutsatsen i utredningen från år 2017 om behovet av fler säkra och lagliga sätt för 

 
106 SOU 2017:103, s. 198 
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108 SOU 2020:54, s. 344 
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111 Ibid., s. 201 



 
 

 29 

asylsökande att resa in i EU. Utredningen hänvisar också till det faktum att asylsökande i 

praktiken hänvisas till att ta sig irreguljärt till EU med hjälp av flyktingsmugglare och beskriver 

det som ett ”grundläggande och långvarigt problem vad gäller EU:s politik rörande asyl och 

migration”.112 Det resoneras vidare att arbetet med att motverka irreguljära migranter är mer 

moraliskt försvarbart om det finns lagliga vägar till hands.113 I utredningen uppmärksammas 

Europaparlamentets utgångspunkt om att humanitära visum skulle bidra till att ”få bukt med 

dödsfallen vid irreguljära resor över Medelhavet, motverka människosmuggling och bättre 

hantera ankomster, mottagandet och handläggningen av asylansökningar i EU”.114 Kommittén 

för utredningen gör dock bedömningen att ”frågan om lagliga vägar som alternativ till 

irreguljära vägar har en europeisk och global dimension eftersom det är svårt för ett enskilt land 

att själv styra om internationella migrationsrörelser”.115  

De slutsatser som kan dras är att humanitära visum beskrivs i positiva ordalag i form av 

de möjligheter som det skulle innebära för fler lagliga och säkra vägar för att söka asyl. 

Samtidigt görs bedömningen att Sverige inte har några möjligheter att genom nationella 

åtgärder införa humanitära viseringar. Utredningarna hänvisar i stället till att det krävs 

ansträngningar på EU-nivå. Den positiva inställningen till humanitära visum och de effekter 

som det förväntas ha på att utöka lagliga och säkra vägar att söka asyl, vilka beskrivs i de båda 

utredningarna, ger incitament till att förstå de resonemang som förs för att inte införa 

humanitära visum i Sverige. I kapitlets nästa avsnitt granskas därför de ideal och principer som 

ligger till grund för den bedömning som görs. Genom att använda en idéanalytisk metod kan 

på så sätt hållbarheten i argumenten för att inte införa humanitära visum prövas.116 Beroende 

på argumentens hållbarhet kan de politiska förutsättningarna som ges för att införa humanitära 

visum i Sverige bättre förstås. I kapitlets tredje avsnitt, granskas utredningarna utifrån sina 

juridiska och empiriska åtaganden, då även det påverkar om de resonemang som förs kan anses 

redbara. Avslutningsvis, i kapitlets fjärde avsnitt, analyseras vilka politiska förutsättningar som 

finns för att införa humanitära visum i Sverige i praktiken. 

 

 
112 SOU 2020:54, s. 337f 
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4.2  Ideal och principer 

Utredningen från år 2020 bekräftar att asylinvandringen till EU i stor utsträckning sker genom 

irreguljära inresor och med hjälp av människosmugglare. I samband med det görs också 

konstaterandet att ”många överlever inte den farliga resan till EU”.117 Samtidigt anses 

visumkravet, enligt utredningen från år 2017, vara en grundläggande förutsättning för att kunna 

upprätthålla en reglerad invandring.118 Även om ingen av utredningarna nämner principen om 

statlig suveränitet bokstavligen, är det en underliggande princip i frågan. Principen om statlig 

suveränitet har en stark ställning i det internationella systemet och är det som legitimerar 

gränskontroller, för att stater ska kunna skydda sina territorier och kontrollera vilka som inträder 

landet. För att genom lagliga vägar kunna söka asyl i Sverige krävs visering eller avtalad 

viseringsfrihet. I utredningen från år 2020 konstateras att den tillfälliga lagen, som blev gällande 

år 2015, introducerade flera åtgärder som syftade till att minska antalet asylsökande. 

Kommittén föreslår i utredningen en ordning som i flera avseenden liknar den tillfälliga 

lagen.119 Kommittén överlämnade efter utredningen proposition 2020/21:191 om ändrade 

regler i utlänningslagen till riksdagen. Den nya utlänningslagen trädde i kraft den 20 juli 2021. 

Det har sedan tidigare konstaterats att de länder som många flyr ifrån är viseringspliktiga, med 

få utfärdade viseringar som följd. Varken i propositionen eller den nya utlänningslagen 

omnämns humanitära visum eller andra konkreta åtgärder för att av betydande mått öka antalet 

lagliga vägar för att kunna söka asyl i Sverige. Samtidigt har åtgärder för att minska antalet 

asylsökande vidtagits. Det kan tolkas som att Sverige i stället för att erbjuda fler lagliga vägar 

att söka asyl, erbjuder allt färre vägar.  

Det är upp till respektive stat att bestämma vem som har rätt att inträda dess territorium. 

Asylrätten inkluderar enligt gällande rätt inte någon skyldighet för en stat att arrangera en 

skyddad inresa. Noll och Moreno-Lax har dock konstaterat att det finns en skyldighet för stater 

att vara observanta på effekterna av sin asylpolitik. Vid utökade gränskontroller och begränsade 

möjligheter för asylsökande att inträda en stat kan humanitära visum eventuellt tolkas som en 

av få möjligheter att undvika att en person blir utsatt för tortyr eller andra typer av kränkande 

behandlingar.120 Att inte beakta konsekvenserna av sin asylpolitik skulle således eventuellt 

kunna tolkas som en kränkning av skyddet mot refoulement. Det har i utredningarna 

konstaterats att många asylsökande inte överlever den farliga resan till EU, och att humanitära 
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visum kan ses som nödvändigt för att inte rätten att söka asyl ska framstå som helt illusorisk. I 

utredningen från år 2020 diskuteras det gemensamma ansvaret att bistå personer i behov av 

skydd, med hänsyn till att alla medlemsstater i EU är bundna av 1951 års konvention angående 

flyktingars rättsliga ställning. Konventionen innefattar bland annat principen om non-

refoulement. Samtidigt påpekas att EU och dess medlemsstater har ”antagit föreskrifter som gör 

det svårt för asylsökande att ta sig till deras territorium”.121 I både utredningen från år 2017 och 

från år 2020 uppmärksammas att rätten att söka asyl i EU i praktiken inskränks av 

viseringsregler och transportöransvar.122 Att EU-kommissionen vid återupprepade tillfällen har 

betonat EU:s skyldighet att ge skydd åt dem som har skyddsbehov är också något som 

observeras.123 Det kan tolkas irrationellt att uppmärksamma behovet av fler säkra och lagliga 

vägar för att kunna skydda människoliv, utan att ge förslag på konkreta politiska åtgärder. I 

stället ger kommittén förslag på förändringar i lagstiftningen som syftar till att minska antalet 

asylsökande. Det är orimligt att anta att de åtgärder som föreslagits och vidtagits kommer att 

öka andelen säkra och lagliga vägar för att söka asyl. Utredningarna beaktar således till viss del 

konsekvenserna av svensk migrationspolitik, men ger inte förslag på några praktiska åtgärder 

för att kompensera för dem.  

Den bedömning som görs i utredningarna är att Sverige bör verka för att EU-

kommissionen utreder möjligheten att föreslå EU-gemensamma regler om inresetillstånd för 

asylansökningar och att det krävs ansträngningar på EU-nivå. I utredningen från 2020 

konstateras att trots den tidigare utredningens slutsats om behovet av fler säkra och lagliga vägar 

för asylsökande att resa in i EU, så har det inte skett några lagändringar i Sverige. 

Europaparlamentet har rekommenderat EU-kommissionen att ta fram en lag som inrättar ett 

särskilt europeiskt humanitärt visum som ger rätt att resa in i EU, men bara till det land som 

utfärdat visumet, för att där kunna ansöka om internationellt skydd.124 Det gjordes en tydlig 

begäran om att lagförslaget skulle läggas fram av kommissionen senast 31 mars 2019, med 

hänsyn till de brådskande omständigheterna.125 Det har ännu inte införts någon typ av 

humanitära visum vid asylskäl i EU. Trots de fatala konsekvenser som har konstaterats vid 

upprepade tillfällen har inte någon överenskommelse lyckats nås. Kommittén för utredningen 

år 2020 gör den fortsatta bedömningen att endast verka för en förändring på EU-nivå.  

 
121 SOU 2020:54, s. 338 
122 SOU 2017:103, s. 85, SOU 2020:54, s. 337 
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124 Europaparlamentets resolution av den 11 december 2018 med rekommendationer till kommissionen om 

humanitära visum (2018/2271(INL)), punkt 2. 
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Principen om non-refoulement nämns inte ordagrant i någon av utredningarna. Trots det 

påpekade behovet av humanitära visum för att inte asylrätten ska framstå som helt illusorisk 

diskuteras inte införandet av humanitära visum som en skyldighet för att värna asylrätten, utan 

som en solidarisk handling. Det kan därutöver tolkas som en solidarisk handling som Sverige 

dock inte anser sig behöva stå ensamma för, på grund av oro för de konsekvenser som det 

eventuellt skulle ha på den svenska invandringspolitiken. Humanitära visum och asylrätten kan 

utifrån Sveriges inställning således tolkas som en slags välgörenhet snarare än skyldighet. Det 

kan anses motsägelsefullt, särskilt med hänsyn till de konventioner som Sverige har ratificerat.   

I utredningen från år 2017 diskuteras att den gemensamma asylpolitiken inom EU ska 

styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även inom finansiella aspekter. 

Att införa humanitära visum som enskild stat i EU anses riskera att motverka strävan om en 

jämnare fördelning av asylsökande mellan länderna, i och med att sökande då får välja 

mottagandestat genom att söka visering var den vill. Utformas ett gemensamt system för 

inresetillstånd för asyländamål skulle ansvaret i stället kunna fördelas genom förutbestämda 

kvoter.126 Argumentet är till viss del välgrundat, inte minst med hänsyn till Schengensamarbetet 

som innebär avskaffade gränskontroller vid de inre gränserna. Viseringskodexen utgör en 

utveckling av Schengensamarbetet och det finns redan en gemensam viseringspolitik utifrån 

det hänseendet. Även om humanitära viseringar vid asylskäl inte regleras av viseringskodexen 

kan det anses rimligt att inom EU utveckla förfaranden även för den typen av viseringar. Att 

det implementeras på EU-nivå och inte enbart i Sverige bör också anses gynnsamt sett till 

möjligheten att hantera ansökningar som kommer in. Det bör gynna fler personer med 

skyddsbehov att humanitära visum implementeras i större skala. Målet att införa humanitära 

viseringar vid asylskäl på EU-nivå samstämmer således utifrån den aspekten med det 

konstaterade stora behovet av fler lagliga och säkra vägar för att söka asyl. Det innebär dock 

att det är en större organisation som ska komma överens.  

Sett till hur processen hittills har fortlöpt har inga överenskommelser som lett till 

införandet av humanitära visum i EU kunnat nås. En risk som nämns med processen är 

eventuella motargument till humanitära visum med hänsyn till proportionalitetsprincipen. 

Principen syftar till ”att EU i sina åtgärder inte ska gå längre än vad som är nödvändigt för att 

uppnå målen i fördragen”.127 Huruvida det anses nödvändigt med en gemensam procedur 

gällande inresetillstånd för asyländamål är inte självklart. Det är inte heller obestritt hur 

utformningen av en gemensam procedur skulle se ut. Det resoneras dock att 
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proportionalitetsprincipen skulle kunna nyttjas för att argumentera att en gemensam procedur 

krävs som instrument för att ”minska döden på Medelhavet”.128 En fråga att beakta är dock om 

fler nationella politiska åtgärder bör ha rekommenderats i utredningarna för att de åtgärder som 

vidtas ska stå i proportion till det enorma behov av insatser som Sverige upprepat har 

argumenterat för. Det finns en viss oenighet i vilka rekommendationer och åtgärder som är 

rimliga. I en bilaga från utredningen år 2017 presenteras ett särskilt yttrande av Alexandra 

Segenstedt, migrationssakkunnig på Röda Korset. Hon påpekar att: ”dessa akuta brister när det 

gäller staters faktiskt förmåga att skydda liv, hälsa och värdighet för människor som tvingas fly 

eller andra migranter som riskerar extrem utsatthet kräver innovativa åtgärder och mod av såväl 

det internationella samfundet som enskilda stater. Sverige har tagit ett stort ansvar och varit en 

förebild på både europeisk nivå likväl som internationellt och det goda exemplets kraft ska inte 

underskattas”.129 Hon menar att då arbetet med att komma på konkreta lösningar på de akuta 

problem som råder går för långsamt så krävs statliga initiativ för att inspirera det europeiska 

såväl som det globala arbetet. 

Liknande kritik har riktats mot utredningen från år 2020, då bland andra FARR, 

Stockholms universitet och Svenska Röda Korset genom olika yttranden har kritiserat motviljan 

att pröva en nationell modell av humanitära visum vid asylskäl, eftersom en sådan modell skulle 

kunna utvärderas och bidra till lösningar på europeisk såväl som global nivå.130 De slutgiltiga 

rekommendationerna av kommittéerna har dock inte inkluderat några ytterligare nationella 

åtgärder utöver fortsatta påtryckningar på EU. I och med att konsekvenserna av den asyl- och 

migrationspolitik som förs har konstaterats i utredningarna, och att åtgärder på EU-nivå inte 

vidtagits, bör det dock anses rimligt Sverige som enskild stat vidtar åtgärder för att värna 

asylrätten och människoliv utifrån sin egen politiska hållning. Det står även i proportion till att 

Sverige har ratificerat Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 

Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning.  

 

 
128 SOU 2017:103, s. 199 
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130 Flyktinggruppernas riksråd, Yttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 

2020:54) 2020-12-07, s. 6; Stockholms universitet, Yttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar 

migrationspolitik (SOU 2020:54) 2020-12-03, s. 11; Svenska Röda Korset, Yttrande över betänkandet En 
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4.3  Juridiskt eller empiriskt åtagande  

Samtidigt som rätten till asyl och behovet av fler lagliga och säkra vägar för asylsökande 

bekräftas i utredningarna kan vissa motstridigheter identifieras i de politiska förutsättningar 

som ges för att införa humanitära visum. Trots den vördnad som uttrycks för asylrätten, är de 

åtgärder som anses inskränka på asylrätten fortsatt aktuella. Några praktiska åtgärder för att 

införa humanitära visum finns för närvarande inte planerade i svensk politik. Inte heller andra 

eventuella förändringar som nämnvärt skulle öka antalet lagliga vägar för att söka asyl. För att 

få en större förståelse för en del av det motstridiga i utredningarna används den 

problemställning och de teoretiska åtaganden som Pedro och Mindus anser vara nödvändiga i 

debatten om rätten att lämna.  

Tolkningen av rätten att lämna och rätten till inträde är i allra högsta grad relevant inom 

asylrätten, inte minst då inträde till Sveriges territorium ses som ett rättsligt krav för att kunna 

lämna in en asylansökan. Sveriges inställning till huruvida rätten till inträde är en logisk följd 

av rätten att lämna är inte helt lätt att tolka. Genom att analysera hur Sverige förhåller sig till 

rätten till inträde sett till uttalanden om asylrätten kan närmare bestämt olika tolkningar göras. 

I utredningen från 2017 konstateras att rätten att söka asyl i praktiken inskränks av 

viseringsregler och regler om transportöransvar.131 Det konstateras också att asylsökande i 

praktiken är hänvisade till att ta sig irreguljärt till EU med hjälp av flyktingsmugglare. I 

utredningen från år 2020 hänvisar man till dessa konstateranden.132 Utifrån det kan det tolkas 

som att utformningen av de lagar och regler som råder inte anses fullständiga med hänsyn till 

de praktiska konsekvenser som de innebär för personer på flykt. Utredningarna hänvisar bland 

annat till EU:s skyldighet att ge skydd åt dem som har skyddsbehov och vikten av att skapa fler 

lagliga vägar in i EU.133  

För att rätten att söka asyl inte ska framstå som helt illusorisk gör utredningen från år 

2017 bedömningen att Sverige ska verka för att EU-kommissionen utreder möjligheten att 

föreslå EU-gemensamma regler om inresetillstånd för att skyddsbehövande ska kunna söka 

asyl.134 Även i utredningen från 2020 argumenteras för att bristen på lagliga vägar att söka asyl 

är ett grundläggande och långvarigt problem inom EU.135 Utredningarna nämner således en del 

av de komplikationer som råder gällande rätten att söka asyl och den bristfälliga rätten till 
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inträde under dessa omständigheter. I utredningarna tas på så sätt hänsyn till vad som sker i 

praktiken och vad som utmanar den rättsliga utformningen av asylrätten. Det faktum att det 

uppmärksammas att det i princip är omöjligt att beviljas visering som medborgare i ett land 

drabbat av exempelvis krig och konflikt samt att den illegala invandringen ses som en 

konsekvens av brist på rätt till inträde för asylsökande, kan tolkas som att Sverige förhåller sig 

till och problematiserar dessa delar av gällande asylrätt.  

Den första premissen, premiss A, som Pedro och Mindus formulerat bygger på att då det 

är tillåtet för alla personer att lämna alla länder, så är det obligatoriskt att alla stater tillåter 

inresa.136 Premissen grundar sig i den empiriska vetskapen om att en fysisk kropp som lämnar 

ett utrymme behöver inträda ett annat. Det är således ologiskt att garantera personer att lämna 

ett land utan att garantera rätten till inträde till ett nytt. Delar av detta tankesätt kan identifieras 

i utredningarna när fokus på inträde läggs på de som befinner sig på flykt och har för avsikt att 

söka asyl. I och med att rätten att söka asyl påstås kunna framstå som helt illusorisk utan rätten 

till inträde137 finns ett tydligt samband till premiss A i det här fallet. Det beror inte minst på att 

den fysiska kroppen behöver inträda Sveriges territorium för att en asylansökan ska kunna 

lämnas in. Det kan dock inte tolkas som att Sveriges uppfattning i frågan är att det är 

obligatoriskt att alla stater tillåter inresa som en logisk följd av att det är tillåtet för alla personer 

att lämna alla länder. Det är fortfarande en form av visering som diskuteras som krav för inresa.  

De båda utredningarna har uppmärksammat de hinder som gränskontroller och 

transportöransvar medför för asylsökande.138 Att häva dessa medel, som kommit till för att 

kontrollera och skydda statens jurisdiktion, är dock inte något som diskuteras som en eventuell 

lösning på problemet. Med utgångspunkt i de resonemang som förs utifrån den aspekten kan 

Sverige tolkas som en upprätthållare av premiss B, som bygger på att då det är tillåtet för alla 

personer att lämna alla länder är det följaktligen obligatoriskt att alla stater tillåter alla personer 

att lämna alla länder.139 Det är den premiss som gällande rätt bygger på. Samtidigt diskuteras 

konsekvenserna av bristen på rätt till inträde och rätten att söka asyl, då det i princip saknas 

lagliga vägar för att kunna lämna in en asylansökan. 

Utifrån hur det resoneras kring nämnda omständigheter verkar inte utredningarna betrakta 

att lämna och att inträda som två olika handlingar som kan åtskiljas. Därmed kan viss 

motsägelse uppfattas i de resonemang som förs i utredningarna, då rätten att söka asyl anses 

 
136 Pedro & Mindus, “A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere?”, s. 11 
137 SOU 2017:103, s. 198 
138 SOU 2017:103, s. 85; SOU 2020:54, s. 99 
139 Pedro & Mindus, “A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere?”, s. 11 
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utmanas av bristen på rätt till inträde genom lagliga vägar. Den tolkningen görs då 

utredningarna förhåller sig till den empiriska aspekten av att en fysisk kropp som lämnar ett 

land uteslutande behöver inträda ett annat för att kunna lämna. Det görs dels genom att 

uppmärksamma konsekvenserna av de fysiska hindren som finns vid gränser, dels genom att 

en person fysiskt behöver befinna sig i landet för att få lämna in en asylansökan. Samtidigt 

resoneras det inte om att rätten till inträde är en logisk följd av rätten att lämna. Det beror 

sannolikt på att det skulle innebära att en kontrollerad invandring inte längre vore en rättighet 

för staten. Som det har konstaterats i tidigare forskning, är gällande asylrätt till stor del utformad 

för att stater ska kunna kontrollera migrationsrörelser. Sett till det geopolitiska läget är det dock 

rimligt att en stat önskar kontroll över sitt territorium, inte minst med hänsyn till landets 

säkerhet och för att kunna uppfylla politiskt uppsatta mål.140  

Den utmaning som Pedro och Mindus uppmärksammar angående tolkningen av vad som 

är en logisk följd av rätten att lämna synliggör en del av den konflikt som kan identifieras i de 

två utredningarna. Huruvida rätten till inträde är en logisk följd av rätten att lämna kan ge olika 

svar, beroende på om institutionella eller empiriska fakta är det som tillämpas. I utredningarna 

uppstår en konflikt när det inte tydliggörs vilket teoretiskt åtagande som används. Slutsatser 

och bedömningar som görs i utredningarna blir motsägelsefulla då de både antar ett juridiskt 

och empiriskt perspektiv, utan att särskilja dessa och diskutera den konflikt som det i det här 

fallet innebär. Rätten till inträde blir särskilt relevant inom asylrätten, då tredjelandsmedborgare 

med skyddsbehov blir särskilt utsatta av utökade gränskontroller utan möjlighet att ansöka om 

att få resa in genom lagliga vägar. Den slutsats som kan dras utifrån utredningarna är att rätten 

till inträde inte kan garanteras för asylsökande, och det bör därför i stället förstås som en slags 

välgörenhet av staten. Utan att rätten till inträde fastställs för alla asylsökande kommer det att 

innebära att människor på flykt är beroende av staters goda gärningar om att ge rätt till inträde 

för att kunna ansöka om asyl. Genom att införa humanitära visum skulle dock en del av de 

motsägelser som framkommer i utredningarna vad gäller rätten till inträde för asylsökande 

kunna åtgärdas. Som det beskrivs i utredningen från 2017, så skulle rätten till asyl inte framstå 

som lika illusorisk om möjligheten att ansöka om en inresevisering finns för den med 

skyddsbehov.  

Något som är relevant att beakta i frågan är att humanitära visum inte nödvändigtvis 

handlar om en reform av den juridiska innebörden av rätten att lämna. Humanitära visum 

innebär inte att det är obligatoriskt att alla stater tillåter inresa som en följd av rätten att lämna, 
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även om det sannolikt kan leda till fler skyldigheter för stater att bevilja inresetillstånd för att 

skyddsbehövande ska kunna söka asyl. Den statliga suveräniteten fortsätter således att 

upprätthållas. Steget att införa humanitära visum är utifrån den aspekten inte något 

revolutionerande, sett till det nuvarande internationella systemets uppbyggnad. På så sätt 

upplevs de politiska förutsättningar som ges för att införa humanitära visum än mer 

motsägelsefulla. Det handlar inte om att utmana det svenska territoriets integritet. I stället 

handlar det om att ta ansvar för den migrations- och asylpolitik som förs.  

Utredningarna skulle bedömas som mer tillförlitliga genom att tydligt visa på hur de 

förhåller sig till de empiriska och juridiska aspekterna när rätten att lämna och att inträda för 

asylsökande diskuteras. Det beror dels på att de inom politiken behöver förhålla sig till båda 

omständigheterna, dels på att resonemangen behöver visa sig vara empiriskt hållbara.141 

Argumenten kring humanitära visum faller dock inte på grund av detta. Det beror främst på att 

humanitära visum inte utmanar den nuvarande juridiska innebörden av rätten att lämna. 

Däremot ökar det incitamenten till att kunna införa humanitära visum, då det skulle bidra till 

att åtgärda flera av de brister i den nuvarande utformningen, där asylrätten utifrån 

utredningarnas egna uttalanden på många sätt kan anses vara ofullkomlig.  

 

4.4  Humanitära visum i praktiken 

Utifrån kommittéernas utlåtanden råder inte några oklarheter kring vilken betydelse humanitära 

visum skulle ha för att möjliggöra fler lagliga och säkra vägar att söka asyl. Behovet av fler 

lagliga och säkra vägar för asylsökande råder det inte heller några tvivel om. Oklarheterna ökar 

dock i diskussionen kring hur införandet av humanitära visum ska gå till i praktiken. 

Kommittéerna ger som rekommendation att Sverige ska verka för att utreda möjligheten att på 

EU-nivå implementera humanitära viseringar. Frågan bör enligt utredningarna inte ses enbart 

ur ett nationellt perspektiv, med hänsyn till den gemensamma migrationspolitiken inom EU.142 

Även om Sveriges generella inställning till humanitära visum vid asylskäl ses som positiv finns 

det således få, om några, indikationer på att Sverige som enskild stat har för avsikt att införa 

humanitära visum i praktiken. De åtgärder som ansetts aktuella i frågan är att verka för att EU-

kommissionen lägger fram ett förslag om gemensamma regler för den typen av viseringar.  

 
141 Beckman, Grundbok i idéanalys, s. 58 
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Utredningarnas slutsatser om att verka för att implementera humanitära visum vid 

asylskäl på EU-nivå i stället för på nationell nivå, innebär en begränsning av de politiska 

möjligheterna för att införa humanitära visum i Sverige. I utredningen från 2017 presenteras en 

bilaga innehållandes förslag till en svensk nationell reglering. I och med de begränsningar som 

anses finnas vad gäller humanitära visum på grund av den gemensamma viseringspolitiken 

inom EU lämnas ett förslag om att i utlänningslagen införa ”en möjlighet för Migrationsverket 

att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige i syfte att möjliggöra inresa till Sverige. 

För att beviljas uppehållstillstånd ska sökanden i sin ansökan ha åberopat sådana 

omständigheter som kan antas utgöra grund för uppehållstillstånd /…/ om en sådan prövning 

skulle göras i Sverige”.143 Huruvida bilagan alls skulle inkluderas i rapporten fanns det dock 

viss osämja om. Det argumenterades å ena sidan inte vara förenligt med utredningens direktiv 

och att det ”kan bedömas bidra till en mindre jämn fördelning av asylsökande inom EU”.144 Å 

andra sidan argumenteras det arbete som pågår på internationell nivå gå för långsamt, och 

genom att identifiera och presentera lösningar på lagliga vägar att söka asyl skulle Sverige 

kunna inspirera både det europeiska såväl som det globala arbetet.145 De förslag som 

presenterades i bilagan i utredningen år 2017 på nationell nivå uppmärksammas inte i 

utredningen från 2020. Som tidigare nämnts, så är det är något som också kritiserats av bland 

andra FARR, Svenska Röda Korset och Stockholms universitet. Det faktum att den nationella 

modell som ges som förslag för lagliga vägar att söka asyl i utredningen från år 2017 inte 

innehöll förslag om specifikt humanitära visum, utan en annan typ av tillfälliga 

uppehållstillstånd, kan tolkas som att de politiska förutsättningarna för att införa humanitära 

visum i Sverige för närvarande saknas.  

I utredningarna diskuteras även den generella inställningen till asyl och flyktingfrågor. I 

utredningen från år 2020 föreslår kommittén en ordning som i flera avseenden liknar den 

tillfälliga lagen, i syfte att minska antalet asylsökande.146 De argument som har presenterats 

mot att införa humanitära visum i Sverige har framför allt handlat om att det inte anses förenligt 

med den gemensamma viseringspolitiken i EU.147 I utredningen från år 2020 uppmärksammas 

dock hur andra medlemsstater använt och använder sig av olika typer av humanitära viseringar 

för att möjliggöra för personer att ta sig till EU för att söka asyl, även om det nyttjas i liten 
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skala.148 Vissa ekonomiska och administrativa faktorer har nämnts, samtidigt som det uttalas 

att dessa ska ställas värdet av upprätthållandet av mänskliga rättigheter.149 Europadomstolen 

har konstaterat att det står fritt för respektive medlemsstat att införa humanitära visum vid 

asylskäl i den nationella lagstiftningen, vilket även har uppmärksammats i utredningarna.150 I 

utredningen från år 2017 bemöts det dock med att ”även om medlemsstaterna har kompetens 

att lagstifta i detta avseende, bör frågan inte ses enbart ur ett nationellt perspektiv utan i ljuset 

av den gemensamma politiken. Visumkravet är grundläggande för upprätthållandet av en 

reglerad invandring, vilket är en utgångspunkt för både Sveriges och EU:s migrationspolitik. 

Det finns i nuläget ingen möjlighet att utfärda Schengenviseringar för att möjliggöra 

asylansökan.”151 Det resulterar i en återvändsgränd där olika institutioner hänvisar till varandra.  

Det har konstaterats att arbetet med att reformera EU:s asyl- och migrationspolitik går 

långsamt, och att den gemensamma migrationspolitiken är att beskriva som restriktiv.152 Med 

ovanstående i beaktan är det därför naturligt att ifrågasätta om Sveriges motsättning till att 

införa humanitära visum nationellt grundar sig i en farhåga för att ett ökat antal flyktingar i så 

fall skulle börja söka sig till Sverige. Om målet är att minska antalet asylsökande till Sverige, 

skulle det kunna ses som kontraproduktivt att på en nationell nivå införa lagliga vägar att söka 

asyl. Det är dock motsägelsefullt att i utredningarna konstatera de enorma konsekvenser som 

den nuvarande asyl- och migrationspolitiken har för människor som befinner sig på flykt, utan 

att presentera eventuella lösningar. Det är inte minst fallet när Europadomstolen, utifrån den 

gemensamma viseringslagstiftningen, gjort bedömningen att respektive stat kan välja att besluta 

om humanitära visum vid asylskäl i den nationella lagstiftningen. De konstateranden som har 

gjorts i utredningarna, innebär att åtgärder på en nationell nivå bör stå i proportion till de 

konsekvenser som de nuvarande gränskontrollerna och transportöransvaret har på flyktingar.  

Att införa humanitära visum i EU är utifrån flera aspekter eftersträvansvärt, sett till 

exempelvis ekonomi och ansvarsfördelning. Det skulle även innebära att fler människor på flykt 

kan beviljas inresetillstånd och på så sätt genom lagliga och säkra vägar söka asyl i EU. Att så 

länge testa en nationell modell, oavsett om det är genom humanitära visum eller genom 

tillfälliga uppehållstillstånd, bör dock ses som proportionerligt sett till de akuta omständigheter 

som konstaterats. Argumentet grundar sig i att rätten till liv är en av de grundläggande 
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rättigheterna.153 Det ena behöver inte utesluta det andra, inte minst i en situation där 

människoliv tillåts fortsätta spillas.  

I utredningarna lyfts frågan om solidaritet mellan medlemsländerna i EU.154 De 

rekommendationer som ges i utredningarna innebär dock att universella mänskliga rättigheter 

och solidariteten emellan människor kan ifrågasättas. Det är anmärkningsvärt att 

konsekvenserna av en politik som Sverige är med och för samt uppmärksammar, Sverige har 

exempelvis ökat gränskontroller och anammat politik för att minska antalet asylsökande, utan 

att ta hänsyn till följderna för några av de mest sårbara. Det faktum att det i utredningarna uttalas 

en positiv inställning till humanitära visum, utan att några rekommendationer och politiska 

möjligheter ges visar delvis på komplexiteten i frågan. Den politiska debatten som kan 

identifieras i utredningarna kan dock anses vara tvivelaktig, då många av de ideal och principer 

som framhålls i utredningarna vad gäller asylrätten inte representeras i de rekommenderade 

åtgärderna eller i den praktiska politiken.  

 

  

 
153 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1948, art. 3 
154 SOU 2017:103, s. 141; SOU 2020:54, s. 447, 559 
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5. Implikationer av Sveriges inställning  

5.1  Humanitära visum och rätten att söka asyl 

För att rätten att söka asyl ska kunna tolkas som tillgänglig för personer som befinner sig på 

flykt har det konstaterats att det behöver skapas fler säkra och lagliga vägar till Sverige och 

Europa. Alternativ, utöver humanitära visum, har diskuterats, bland annat utökad 

vidarebosättning och humanitära mottagandeprogram. I utredningen från år 2017 är dock 

humanitära visum det alternativ som argumenterats för att mest väsentligt kunna utöka antalet 

säkra och lagliga vägar för att söka asyl.155 Utredningen från år 2020 uppmärksammar 

Europaparlamentets konstaterande att: ”Parlamentets utgångspunkt är att humanitära visum 

skulle bidra till att få bukt med dödsfallen vid irreguljära resor över Medelhavet, motverka 

människosmuggling och bättre hantera ankomster, mottagandet och handläggningen av 

asylansökningar i EU.”156 Med dessa konstateranden i beaktan kan det tolkas som att det finns 

en korrelation mellan humanitära visum och rätten att söka asyl, även om fler variabler som 

exempelvis gränskontroller och möjligheten att få visering uppenbart är av betydelse i frågan. 

De konstateranden som gjorts i utredningarna kan tolkas som kritik, att det juridiska systemet 

inte är tillräckligt väl utformat för att skydda människor på flykt, där humanitära visum skulle 

bli ett betydelsefullt komplement till det nuvarande systemet.  

Något som är viktigt att beakta, när implikationerna av Sveriges inställning till att införa 

humanitära visum analyseras, är dock att införandet av humanitära visum inte skulle innebära 

en garanti för den enskildes rätt att ansöka om asyl. Det skulle fortfarande vara upp till 

respektive stat att bevilja en inresevisering för att en asylansökan ska kunna lämnas in. 

Humanitära visum upprätthåller på så vis den statliga suveräniteten. Det kan dock ses som en 

åtgärd som eventuellt skulle lösa några av de kriser inom juridiken som för närvarande uppstår, 

där människor på flykt har mer välgrundade argument för att inträda ett land illegalt än att visa 

hänsyn till lagar och regler om gränskontroller. På så sätt kan det även antas påverka flyktingars 

rättsliga ställning i världen. Oavsett hur den eventuella juridiska utformningen av humanitära 

visum vid asylskäl skulle se ut är det däremot rimligt att anta att principen om non-refoulement 

skulle komma att få betydelse i rättspraxis. Även om juridiken redan till viss del är utformad 

för att hantera flyktingars utsatthet genom exempelvis principen om non-refoulement, så 

utmanas det institutionella systemet av att så pass många flyktingar tvingas till illegala 
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handlingar. Samtidigt är det viktigt att beakta att det inte är juridiken som står inför den största 

krisen, utan alla de människor på flykt som tvingas ta till illegala handlingar för att skydda sina 

liv. För att få en djupare förståelse för de paradoxer som kan identifieras i utformningen av de 

mänskliga rättigheterna tar studien stöd av Gündoğdus kritiska verk. Hon granskar bland annat 

den aporia som kan tydas i många migranters möjlighet att få tillgång till en stats 

skyddsmekanismer. Trots att den nuvarande utformningen av mänskliga rättigheter på många 

sätt kan uppfattas bestå av en rad återvändsgränder, bidrar hennes kritik av koncept inom 

mänskliga rättigheter till att förstå implikationer av, i det här fallet, Sveriges inställning till 

humanitära visum. Hon bidrar också till hur förståelsen av svagheter inom dessa koncept i sin 

tur kan leda till lösningar.  

 

5.2  Flyktingars och asylsökandes rättsliga ställning 

Gündoğdu menar att det efter införandet av de så kallade universella mänskliga rättigheterna 

har skett ett skifte från medborgarskapets betydelse för att tillförsäkras rättigheter till en juridisk 

person som grund för rätten att ha rättigheter.157 Samtidigt har stater fortsatt en stor betydelse 

och makt i frågan, där de mänskliga rättigheterna kan förstås som en begränsning av statens 

makt över individen. Medborgarskapets betydelse är, sett till hur världen ser ut idag, fortsatt av 

stor vikt. Vissa stater är bättre än andra på att tillförsäkra dessa typer av rättigheter för sina 

medborgare. Vilket medborgarskap någon har påverkar exempelvis också vilka möjligheter 

som, vid behov, finns för att genom lagliga vägar att söka asyl. De som är 

tredjelandsmedborgare i krigs- och konfliktdrabbade länder är som tidigare konstaterat allt som 

oftast viseringspliktiga. Det är en mänsklig rättighet att lämna ett land, även sitt eget. Samtidigt 

finns det inga garantier för mänskliga rättigheter för den som befinner sig på fel sida av det 

suveräna territoriet. Det uppstår en utmaning i att den stat som människor avser fly från, är den 

som samtidigt fortsatt är garanten för uppfyllandet av mänskliga rättigheter. Det finns heller 

inga garantier för att en person i behov av skydd beviljas det inresetillstånd som krävs för att 

genom lagliga vägar kunna ansöka om asyl i ett annat land. Bristen på lagliga vägar att söka 

asyl innebär således att flyktingar och asylsökande blir särskilt sårbara. Att rätten att lämna ett 

land inte följs av rätten att inträda ett annat riskerar att försätta flyktingar och asylsökande i 

olika typer av juridiska dilemman. Ett exempel på det uppmärksammades av Pedro och Mindus 
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i fallet om Al Kontar, som fastnade i flygplatsernas korridorer.158 Han saknade rätten att inträda 

ett land, och kunde heller inte återvända till sitt hemland. Det finns även andra risker för den 

juridiska personen, sett till att asylsökande många gånger saknar lagliga alternativ för att vid 

behov kunna söka skydd. Det innebär att de potentiellt saknar utvägar, när staten som ska 

garantera deras rättigheter kränker dem. Att de på grund av det tvingas ta till illegala handlingar 

riskerar vidare att påverka deras politiska och mänskliga ställning i den stat och det samhälle 

som de sedan flyr till. 

Gündoğdu argumenterar för behovet av att utreda komplikationer som visar sig i 

institutioner, normer och politik när det gäller universella mänskliga rättigheter, där särskilt 

flyktingar och asylsökande riskerar att utsättas för sårbara situationer.159 Kommittén som 

ansvarade för utredningen år 2020 uttrycker exempelvis att det finns en problematik i att 

föreskrifter gör det svårt för asylsökande att ta sig till deras territorium, då det i praktiken 

innebär att asylsökande hänvisas till ”att ta sig irreguljärt till EU med hjälp av 

flyktingsmugglare”.160 De hänvisar samtidigt till det gemensamma ansvaret att bistå personer i 

behov av internationellt skydd. En liknande beskrivning kan även finnas i utredningen från år 

2017, där det konstateras att rätten att söka asyl inskränks av viseringsregler och regler om 

transportöransvar samt att det finns en skyldighet att ge skydd åt dem som har skyddsbehov.161 

I utredningarna beskrivs ur den aspekten praktiska utmaningar för asylsökande och svårigheter 

som det juridiska för med sig. Trots det här så finns det ingen redogörelse för hur de förhåller 

sig till distinktionen mellan dessa. Oaktat att den empiriska aspekten uppmärksammas och att 

konsekvenserna av det juridiska redogörs för så kvarstår komplikationerna i frågan. I och med 

att den juridiska personen är en social konstruktion finns det inte några garantier för att 

institutionella och empiriska fakta alltid överensstämmer. Det finns därför en risk att 

inskränkningar av den juridiska personen förbises. Risken är särskilt stor i ärenden inom asyl 

och migration, eftersom principen om territoriell suveränitet är central för det internationella 

systemets ordning.162 Sveriges inställning till humanitära visum vid asylskäl är på så sätt ett 

tydligt exempel på hur den juridiska personen riskerar att undermineras av den statliga 

suveräniteten. Trots att konsekvenserna av bristen på lagliga vägar att söka asyl otaliga gånger 

uppmärksammats anses det inte rimligt att införa politiska förändringar på nationell nivå för att 

komma till bukt med delar av det som är grunden till problemet.  

 
158 Pedro & Mindus, “A Right to Leave but No Right to Enter Elsewhere?”, s. 4f 
159 Gündoğdu, Rightlessness in an Age of Rights, s. 47 
160 SOU 2020:54, s. 338 
161 SOU 2017:103, s. 85 
162 Gündoğdu, Rightlessness in an Age of Rights, s. 92f 
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Humanitära visum kan ses som en realistisk lösning för att utifrån det geopolitiska läget 

överkomma en del av de komplikationer som har uppkommit av EU:s utökade gränskontroller. 

En skyldighet för stater att garantera rätt till inträde för alla som en följd av rätten att lämna ett 

land skulle, som tidigare konstaterats, riskera att förinta världens jurisdiktioner och stater. 

Genom att införa humanitära visum skulle dock en del av hindren som finns mot att genom 

lagliga vägar kunna söka asyl elimineras. I Sveriges inställning till humanitära visum 

uppmärksammas komplikationer som uppstår på grund av juridiken till viss del. Det faktum att 

kommittéerna trots det inte är beredda på att rekommendera praktiska åtgärder innebär att 

asylsökande fortsatt riskerar att hamna i sårbara situationer. Sårbara situationer kan i det här 

fallet förstås som att personer med skyddsbehov fortsatt tvingas att riskera livet under den 

farliga resan i jakten på säkerhet och betraktas som illegala migranter till dess att en asylansökan 

kunnat lämnas in. Genom att inte vidta några direkta åtgärder riskerar EU:s och Sveriges 

utökade gränskontroller att fortsätta utsätta tredjelandsmedborgare med skyddsbehov för olika 

former av rättslöshet.  

Asylrätten innebär inte någon rätt till inresa för att kunna ansöka om asyl. Det blir extra 

tydligt när rätten att genom lagliga vägar kunna ansöka om asyl inte ses som en skyldighet utan 

som ett fritt val av den suveräna staten. Genom att tillåtas fortsätta tillämpa utökade 

gränskontroller och transportöransvar utan att behöva ta hänsyn till vilka praktiska 

konsekvenser det får, kan staten tolkas överlägsen mänskliga rättigheter. Det finns för 

närvarande enligt internationell rätt ingen skyldighet för stater att utfärda humanitära visum vid 

asylskäl. Hur utökade gränskontroller och en strängare migrations- och asylpolitik påverkar 

dessa skyldigheter har ännu inte prövats av domstol. Det innebär att människor på flykt i princip 

är beroende av staters välvilja för att genom säkra och lagliga vägar kunna ansöka om asyl. Att 

vara beroende av välgörenhet eller god vilja är något som Gündoğdu problematiserar, då hon 

beskriver hur det riskerar att leda till olika former av rättslöshet för den juridiska personen.163 

Människor som befinner sig på flykt är för närvarande till stor del beroende av staters eller 

privatpersoners välvilja. Omsorgen av flyktingars säkerhet kan på så sätt tolkas som en slags 

välgörenhet. Den här välviljan har dessutom för närvarande få sätt att ta form, vilket bland annat 

beror på de väldigt begränsade möjligheterna för att bevilja humanitära visum. Arbetet med att 

införa säkra och lagliga vägar för asylsökande har tagit lång tid och är ännu inte verklighet, 

trots de gång på gång påtalade akuta omständigheterna.  
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En av konsekvenserna av att inte några mer praktiska åtgärder föreslås för att komma till 

bukt med de komplikationer som trots allt konstateras i utredningarna, är att den väl omtalade 

utsattheten för människor på flykt tillåts fortsätta. De skyldigheter som uttalats gentemot 

flyktingar och asylsökande i utredningarna förskjuts även i det här fallet från Sverige till EU. 

Det kan även ifrågasättas om säkra och lagliga vägar att söka asyl egentligen tolkas som en 

skyldighet, sett till hur det i utredningen från år 2017 anses vara en för stor börda både 

ekonomiskt och administrativt att som enskild stat i EU utveckla möjligheten att ansöka om 

inresetillstånd för asyländamål.164 Samtidigt framhålls det att: ”frågan om hur många flyktingar 

EU och Sverige bör ta emot inte låter sig avgöras enbart utifrån ekonomiska överväganden. Mot 

de ekonomiska argumenten ska ställas värdet av upprätthållandet av mänskliga rättigheter och 

önskemål om att avvärja akuta hot mot nödställdas liv eller hälsa, vilket inte lika enkelt låter 

sig värderas i pengar.”165 Det oklara i vilka skyldigheter som finns och var gränser i frågan går 

innebär även i sig risker för säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Återigen är det 

flyktingar och asylsökande som drabbas av osäkerheten kring vem som är pliktbärare och hur 

deras rättigheter ska tillförsäkras. För att komma till bukt med en del av problematiken skulle 

därför utformningen av humanitära visum behöva innebära vissa skyldigheter för staten, dels 

för att skydda den enskilde mot godtyckliga handlingar, dels för att förhindra avsaknad av 

pliktbärare. Humanitära visum riskerar annars att leda till att människor i behov av skydd 

fortsatt är beroende av välgörande handlingar för att deras rättigheter ska ombesörjas. Det är 

därför också av stor vikt att kontinuerligt göra en riskbedömning av utformningen och den 

praktiska tillämpningen vid ett eventuellt införande av humanitära visum.   

Samtidigt riskerar flyktingar och asylsökandes rättigheter att påverkas även på andra sätt. 

I utredningen från år 2017 framställs asylsökande som en ekonomisk och social belastning.166 

Att göra Sverige mindre attraktivt som destinationsland för asylsökande167 kan också antas 

sända ut vissa signaler, som att det är en oönskad grupp i samhället. Införandet av inre 

gränskontroller för rikets säkerhet till följd av det stora antalet asylsökande till Europa riskerar 

att, utan att dra för långtgående slutsatser, associera en på många sätt väldigt sårbar grupp som 

ett hot för riket. Gündoğdu tolkar en förlust av rättigheter även som en osäker rättslig, politisk 

och mänsklig ställning.168 Att flyktingar på många sätt beskrivs ur en kollektiv uppfattning och 

heller inte kan särskiljas från andra typer av migranter kan innebära vissa risker för hur de sedan 
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tas emot i samhället. Genom att införa humanitära visum skulle det finnas bättre förutsättningar 

för att säkerställa den asylsökandes identitet och flyktingar och irreguljära migranter skulle 

kunna åtskiljas. Genom att inte vidta några åtgärder tvingas människor på flykt att fortsätta 

utsätta sig för enorma risker i jakten på säkerhet. Det riskerar även att påverka hur de eventuellt 

tas emot när, och om, de slutligen når fram.     

Gündoğdu belyser vikten av att inte enbart bedöma externa faktorer i frågan.169 Det 

innebär i det här fallet att även uppmärksamma eventuella komplikationer som finns i själva 

utformningen av de mänskliga rättigheterna. Det faktum att mänskliga rättigheter anses vara 

för alla, samtidigt som de allra mest sårbara systematiskt hamnar i olika scenarion av rättslöshet, 

innebär att systemet kan ifrågasättas i sin helhet. Huruvida systemet bör reformeras med hänsyn 

till dess komplikationer är en större och vidare fråga än vad det finns utrymme för att analysera 

i den här studien, men precis som Gündoğdu påpekar kan uppmärksammandet av 

komplikationer av mänskliga rättigheter i institutioner, normer och politiken bli ett slagkraftigt 

medel för att bestrida rättslöshet.170 Det vanskliga är just att många av komplikationerna i det 

här fallet uppmärksammas i utredningarna, utan att det rekommenderas nationella åtgärder som 

har en större makt att direkt påverka situationen. Humanitära visum kan på många sätt ses som 

en kompromiss för de hinder som juridiken innebär för asylsökande. Det faktum att åtgärder 

anses kunna skjutas på, innebär dock att det påstådda akuta i situationen förringas. 

Komplikationer för flyktingar och asylsökande diskuteras i utredningarna, framför allt utifrån 

vilka konsekvenser som gränskontroller och transportöransvar har på rätten att söka asyl.171 

Samtidigt används inte begrepp som exempelvis rättslöshet, vilket skulle kunna vara en följd 

av att vissa konsekvenser av Sveriges handlande inte har fullt beaktats. De konkreta 

konsekvenserna av att inte införa humanitära visum kan ses då flyktingar fortsätter att 

omkomma i jakten på säkerhet i Europa. Utan pliktbärare och en tydlig ansvarsfördelning är 

mänskliga rättigheter för alla ännu inte någon garanti.  
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6. Slutsatser 

I studien har de politiska förutsättningarna för att införa humanitära visum i Sverige granskats. 

Flera politiska åtgärder som vidtagits under de senaste åren har gjort det allt svårare för 

skyddsbehövande att ta sig till Sverige och Europa. Gränskontroller har utökats och 

intensifierats. Trots att konsekvenserna av den asyl- och migrationspolitik som förs tydligt 

konstateras i båda de statliga offentliga utredningarna, rekommenderas inte några nationella 

åtgärder för att öka antalet säkra och lagliga vägar för asylsökande. Genom studiens idéanalys, 

där ställningstaganden till att införa humanitära visum i Sverige har analyserats och jämförts 

mot det konstaterade behovet av fler säkra och lagliga vägar att söka asyl, har flera brister 

identifierats. Det kan tolkas som motsägelsefullt, att samtidigt som det beskrivs hur människor 

omkommer till följd av den nuvarande migrationspolitiken och att asylrätten förefaller vara i 

det närmaste illusorisk, utforma och ge rekommendationer i syfte att förhindra att asylsökande 

söker sig till Sverige. Det förringar utredningarnas resonemang om det kritiska i situationen. 

Trots att asylrätten anses vara vag, rekommenderas inte några åtgärder för att komma till bukt 

med de juridiska hinder som hotar flyktingar och asylsökande. Utredningarna förhåller sig 

delvis till de empiriska premisserna av rätten att lämna, vilka är nödvändiga att beakta för att 

kunna förstå konsekvenser för asylsökande i praktiken. Det görs genom att bekräfta de 

svårigheter som finns för flyktingar vad gäller att genom lagliga vägar kunna ansöka om asyl. 

Samtidigt rekommenderas inte några nationella åtgärder som påverkar flyktingars 

förutsättningar att söka asyl i praktiken. Det kan bland annat tolkas bero på att skyldigheten att 

bistå människor på flykt ses som ett internationellt ansvar, mer än ett statligt. Det kan också 

kopplas till eventuella farhågor att det skulle leda till att fler asylsökande söker sig till Sverige. 

Enligt internationell praxis finns inte någon skyldighet för stater att utfärda humanitära visum 

vid asylskäl. Dock kan Sveriges inställning uppfattas vara kopplad till vissa skyldigheter när 

konsekvenserna av den nuvarande migrations- och asylpolitiken diskuteras. När det däremot 

kommer till det praktiska, att införa humanitära visum, ses det mer som ett fritt val och 

välgörenhet. Att utredningarna enbart rekommenderar fortsatta påtryckningar på EU och inte i 

högre grad uppmärksammar ett nationellt ansvar i frågan, innebär att de politiska 

förutsättningarna för att införa humanitära visum i Sverige i princip är obefintliga.  

De implikationer som Sveriges inställning till humanitära visum har på 

tredjelandsmedborgares rätt att söka asyl går framför allt att koppla till brister i tolkningen av 

vilka skyldigheter som stater har för människor som befinner sig på flykt. Trots att det beskrivs 
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hur människor på flykt omkommer i jakten på säkerhet, så vidtas inte några praktiska åtgärder. 

Vilka risker som det institutionella systemet för med sig har i studien uppmärksammats med 

stöd av Gündoğdu kritiska granskning av komplikationer inom de mänskliga rättigheternas 

utformning. Att inte några nationella åtgärder rekommenderas i de statliga offentliga 

utredningarna kan framför allt tolkas bero på oklarheter kring pliktbärare och hur mänskliga 

rättigheter i grunden är utformat. Den statliga suveräniteten fortsätter således att utmana rätten 

till rättigheter för alla. Människor som befinner sig på flykt är för närvarande till stor del 

beroende av staters eller privatpersoners välvilja. Omsorgen av flyktingars säkerhet kan på 

många sätt därför förstås som en slags välgörenhet. Exempelvis minimerar Sverige sina 

skyldigheter att införa humanitära visum vid asylskäl i enlighet med internationell rätt. Sveriges 

inställning till humanitära visum vid asylskäl är på så sätt ett tydligt exempel på hur den 

juridiska personen riskerar att undermineras av den statliga suveränitetens starka ställning i det 

internationella systemet. Att rätten att lämna ett land inte följs av rätten att inträda ett annat 

riskerar att försätta flyktingar och asylsökande i olika typer av juridiska dilemman. Då den 

juridiska personen är en social konstruktion, finns det inte några garantier för att institutionella 

och empiriska fakta alltid överensstämmer. Trots att Sverige har ratificerat 

Genèvekonventionen och därmed rätten att söka asyl, innebär bristen på lagliga vägar att dessa 

rättigheter inte är någon självklarhet för den som är i behov av internationellt skydd. Det riskerar 

i sin tur att leda till olika former av rättslöshet för flyktingar och asylsökande. Flyktingar och 

asylsökande drabbas framför allt av osäkerheten kring vem som är pliktbärare och oklarheter 

kring hur deras rättigheter ska tillförsäkras. För att försöka få sina rättigheter tillgodosedda 

tvingas de att ta till illegala handlingar med livet som insats. Det riskerar, utöver deras rättsliga 

ställning, även att påverka deras politiska och mänskliga ställning. För att komma till bukt med 

en del av problematiken skulle därför utformningen av humanitära visum behöva innebära vissa 

skyldigheter för staten, dels för att skydda den enskilde mot godtyckliga handlingar, dels för att 

förhindra avsaknad av pliktbärare. Utan pliktbärare och en tydlig ansvarsfördelning i frågan är 

mänskliga rättigheter för flyktingar och asylsökande inte någon garanti. Genom att inte ta 

ansvar i frågan om att möjliggöra lagliga och säkra vägar att söka asyl kan rätten att söka asyl 

på många sätt ses som just illusorisk. Sveriges inställning bidrar därför till att flyktingar och 

asylsökandes rättsliga ställning fortsätter att utsättas för vågspel.   
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7. Avslutande diskussion 

I studien har de politiska förutsättningarna för att införa humanitära visum i Sverige analyserats 

genom en idéanalytisk metod. Valet av metod har naturligtvis påverkat studiens utfall. Det 

gäller även beslutet att inkludera Pedro och Mindus problemställning för att särskilt fokusera 

på utredningarnas tolkning av rätten att lämna. Genom att i stället använda exempelvis en 

diskursanalys som metod hade olika uttryck i utredningarna, och effekterna av dessa, kunnat 

analyserats. Det skulle eventuellt kunna leda till andra slutsatser om vilka politiska 

förutsättningar som finns för att införa humanitära visum. Även valet att ta stöd av Gündoğdus 

kritiska perspektiv för att identifiera implikationer som Sveriges inställning till humanitära 

visum har på tredjelandsmedborgares rätt att söka asyl påverkar studiens resultat. Det är viktigt 

att beakta att det har påverkat vilka implikationer som uppmärksammats samt hur dessa har 

bedömts. Trots strävan att genomföra en objektiv studie finns alltid risker med att resultatet har 

färgats av mig som skribent. Det är mer sannolikt än osannolikt att uppsatsen har influerats av 

tidigare studier och andra erfarenheter som jag har fått genom livet.  

När det gäller forskning om mänskliga rättigheter mer generellt så diskuteras ofta frågor 

om etik och moral, vilka inte har inkluderats i den här studien. Mänskliga rättigheter innefattar 

principer som kan gå bortom lagen. I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

stadgas exempelvis att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.172 Det kan 

i allra högsta grad problematiseras utifrån den starka tilltro som finns till juridiken i vår värld 

och hade därför varit ett intressant perspektiv att inkludera i studien.  

Huruvida Sveriges och Europas inställning till humanitära visum förändras i och med 

kriget i Ukraina är också något som är intressant att studera framöver. Länder som tidigare varit 

restriktiva i sitt mottagande av asylsökande har fått ta ett stort ansvar, och EU beslutade att för 

första gången någonsin aktivera massflyktsdirektivet. Asyl- och migrationspolitiken är i ständig 

förändring och påverkas i allra högsta grad av det som sker i omvärlden. Beroende på hur arbetet 

med den gemensamma migrationspolitiken i EU fortlöper och hur internationell rättspraxis 

utvecklas, kan även förutsättningarna för att införa humanitära visum i Sverige förändras. 

Sverige rekommenderas inte införa humanitära visum nationellt, utan rekommenderas just att 

framföra påtryckningar för att humanitära visum ska införas i EU. För att få en större förståelse 

för vilka förutsättningar som finns för att införa humanitära visum i unionen, är det av intresse 

att vidare studera flera av medlemsstaternas inställning till humanitära visum.    

 
172 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1948, art. 1 
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