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Abstract

In this master's thesis I study the meaning of the concept of circular migration 
and the policy discussion and interpretation process regarding the formulation of 
policies that promote circular migration.  I use theories on global political order to 
analyze how the policy discussion on circular migration relates to concepts such 
as sovereignty and universal rights. I have chosen to base my study on an analysis 
of a Swedish parliamentary inquiry mapping och putting forward policy proposals 
on circular  migration and development.  The study is  based  on semi-structured 
interviews with six politicians and one civil servant working on the parliamentary 
inquiry.  I  conclude  that  the  meaning  of  the  concept  of  circular  migration  is 
interpreted somewhat differently in different context and that this can be related to 
a power-relation between a discourse of sovereignty and a discourse of universal 
rights. I also conclude that circular migration provides a pragmatic compromise 
between a will to open up borders for more migration, and a perceived need to 
exercise sovereignty and have control over borders.  
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1 Inledning & Problemformulering

"the old paradigm of permanent migrant settlement is progressively giving way to temporary and 

circular migration" (GCIM 2005:31)

Den globala komissionen för internationell migration menade 2005 att vi är på 
väg att anta ett nytt paradigm rörande migration. Uttalandet kan dock i månt och 
mycket sägas vara en paradox. De 25 rikaste länderna spenderar idag mellan 25 
och 30 miljarder dollar årligen på att kontrollera sina gränser och se till att deras 
migrationslagstiftning följs. Trots att mer och mer pengar läggs på gränsskydd så 
har detta inte visat sig stävja inflödet av illegala migranter till industrialiserade 
länder.  Däremot  har  det  ökat  antalet  människor  som dör  medan  de  migrerar. 
Uppskattningsvis  så  dör  en  person  om dagen   medan  han  eller  hon  försöker 
passera gränsen mellan USA och Mexico, som skyddas av ett höga metallstängsel. 
Samma trend kan ses i  Europa, främst vid medelhavet och i  synnerhet  mellan 
Spanien  och  Marocko.  När  jämförelser  har  gjorts  med  reglerad  invandring  i 
oljeexporterande  länder  i  mellanöstern  så  har  det  dragits  slutsatser  om att  det 
verkar vara extra svårt för liberala demokratier att kontrollera flödet av migranter 
då  dessa  ofta  karaktäriseras  av  en  fri  marknad  och  respekt  för  mänskliga 
rättigheter. Teorin är att marknadens efterfrågan på arbetskraft och konsumenter 
driver på migrationen, medan fokusen på mänskliga rättigheter begränsar vilka 
medel som kan användas för att kontrollera gränserna  ( Pécoud et al., 2007:1-5). 

Då den förda politiken inte visat sig vara effektiv så kan vi fråga oss varför 
stater  fortsätter  att  spendera  pengar  på ökad gränsövervakning.  En teori  är  att 
gränskontrollen  är  symbolisk och  har  till  funktion  att  manifestera  statens 
suveränitet och stärka den interna identiteten (Pécoud et al., 2007:6). En lösning 
på problemet har sagts vara att öppna fler lagliga vägar för migranter att kunna ta 
sig  till  de  industrialiserade  länderna.  Helt  öppna  gränser  och  fri  rörlighet  för 
migranter har dock inte lyfts fram  som ett seriöst policyförslag, trots att detta ofta 
förespråkas när det gäller rörlighet för kapital, varor och tjänster (Harris 2007). 

Ur ett statsvetenskaplig perspektiv så väcker detta intressant frågor kring hur 
pass  mycket  migrationspolitiken  anpassar  sig  till  förändrade  materiella 
förutsättningar och i vilken mån  olika normer, ideal och myter styr utformningen 
av politiken. Det upplevda behovet av att kontrollera gränsen och upprätthålla en 
reglerad  invandring  kan  sägas  krocka  med  idéer  om  fri  rörlighet,  universella 
rättigheter och tron på en oreglerad marknad.   

Begreppet  cirkulär  migration  har  börjat  förekomma  allt  oftare  i  såväl 
policysammanhang  som  i  akademiska  skrifter.  Det  har  från  flera  olika  håll 
framställts  som  en  lösning  på  många  av  de  problem  som  finns  med  dagens 
internationella  migration(Vertovec:  2009  119-120).  Det  råder  dock  ingen 
konsensus kring vad cirkulär migration innebär.  Grundproblemet verkar ligga i att  
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det inte finns en allmänt vedertagen definition av vad cirkulär migration är och det 
är inte heller klar vad en politik för cirkulär migration skulle innebära. I huvudsak 
finns två linjer för vad en politik för cirkulär migration är. En som bygger på olika 
former av migrationsprogram för temporära migranter och en som bygger på att 
bygga ramverk för att underlätta spontant uppkomna cirkulära rörelsemönster. Jag 
är intresserad av att studera vilka grundläggande idéer och föreställningar som kan 
tänkas ligga bakom de olika tolkningar som finns av innebörden av en politik för 
cirkulär migration. 

Detta  kan  delvis  analyseras  ur  ett  inrikespolitiskt  perspektiv  men  då 
migrationsfrågor tenderar att beröra både inrikespolitik och internationellt politik 
så blir  det även aktuellt med analyser kring global ordning och hur denna kan 
kopplas till den nationella politiken. Den här undersökningen utgår därför ifrån 
teorier om internationella relationer och kommer att analysera hur problematiken 
kan  förstås utifrån  motsättningar inom den globala ordningen.  

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att analysera begreppsliggörandet av cirkulär migration 
och  hur  socialt  konstruerade  motsättningar  som  manifesteras  på  global  nivå 
kommer  till  uttryck  i  utformningen  av  en  politik  för  cirkulär  migration.  Som 
tidigare nämnts så kan det ses som en paradox att regeringar försöker främja fri 
rörlighet  samtidigt  som gränsskyddet  stärks.  Jag  kommer  därför  att  analysera 
motsättningen  mellan  suveränitet  i  formen  av  kontrollerade  gränser  och  en 
reglerad  migration  och  idéer  om  fri  rörlighet  och  universella  rättigheter.  Jag 
använder mig av följande övergripande frågeställning:

Hur  kan  begreppsliggörandet  av  cirkulär  migration  och  framtagandet  av  en  
politik för cirkulär migration förstås utifrån motsättningar mellan suveränitet och  
universella rättigheter?

För att kunna fånga hur innebörden av politiken formuleras och tolkas så har jag 
valt att  studera en pågående utredningsprocess kring hur en politik för cirkulär 
migration kan utformas i Sverige. I det här fallet så har jag valt att studera den 
parlamentariska  kommittén  om  cirkulär  migration  och  utveckling.  Denna 
utredning fungerar i uppsatsen som ett exempel för en process där innebörden av 
begreppet cirkulär migration och innebörden av en politik för cirkulär migration 
tolkas.  Jag  utgår  ifrån  teorier  om  global  ordning  för  att  analysera  hur 
motsättningar inom den globala ordningen kan spåras ner till framtagandet  av 
politik  på  nationell  nivå.  Jag  har  operationaliserat  frågeställningen  i  följande 
operativa frågor: 
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Hur tolkar de som arbetar med utredningen innebörden av begreppet  cirkulär  
migration?

Hur tolkar de som arbetar med utredningen innebörden av en politik för cirkulär  
migration?

Speglas motsättningar inom den globala ordningen inom svensk migrationspolitik  
och i så fall hur?

1.2 Disposition

Resten av uppsatsen är upplagt på så sätt att jag börjar med att presentera den 
metod  som  jag  använt  mig  av  i  uppsatsen.  Sedan  följer  en  översikt  av  den 
akademiska diskussionen kring cirkulär migration så som den har framställts av 
olika migrationsforskare. Jag kommer sedan att presentera mitt teoretiska ramverk 
som bygger på teorier om global politisk ordning. Efter detta kommer jag att kort 
analysera  de  globala  och  europeiska  positionerna  rörande  synen  på  cirkulär 
migration med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Efter detta så kommer jag 
att analysera synen på cirkulär migration inom kommittén om cirkulär migration 
och utveckling med utgångspunkt i det teoretiska ramverket.  Avslutningsvis så 
kommer  jag  att  sammanfatta  analysen  och  försöka  svara  på  den  övergripande 
frågeställningen.
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2  Metod & Material

In  det  här  kapitlet  som kommer jag att  beskriva  mina metodologiska val.  Jag 
kommer även att beröra de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för uppsatsen 
liksom valet av material. 

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats

Jag  utgår  i  den  här  uppsatsen  ifrån  konstruktivistiska  ontologiska  och 
epistemologiska ställningstaganden. Ontologi handlar om verklighetens natur och 
huruvida det finns en verklighet som existerar oberoende av oss som studerar den, 
eller om verkligheten i sig är en social konstruktion (Marsh & Stoker 2002: 18) 
Epistemologi handlar om vad vi kan veta om verkligheten och hur vi kan skaffa 
oss kunskap om den. Kan vi veta något om verkligheten och är detta i så fall att 
betrakta som fakta, eller är det endast en tolkning? (Marsh & Stoker 2002: 18-19) 
När  det  gäller  mina  ontologiska  ställningstaganden  så  ämnar  jag  att  det  är 
meningslöst att göra antaganden om huruvida det finns en objektivt existerande 
verklighet eller inte, då jag dels  menar att det är omöjligt att veta men också anser  
att subjekt och objekt är svåra att skilja åt. Verkligheten må existera oberoende av 
oss människor men vår subjektiva tolkning av den påverkar hur den utformar sig. 
Detta innebär att jag antar en mittposition mellan realism och idealism där vi kan 
anta att vi vet saker om verkligheten men att dessa är intersubjektivt konstruerade 
överenskommelser  mellan  oss  människor.(jfr  Adler  1997:  323)Min 
vetenskapsteoretiska  ansats  bygger  därför  på  det  epistemologiska 
ställningstagandet  att  vi  alltid  subjektivt  tolkar  den  information  vi  får  om 
omvärlden. Min studie är således tolkande snarare än positivistisk och forskaren 
blir därför en del av studien och är inte en oberoende observatör.  Detta betyder 
dock inte att jag anser att kvantifierbara data är meningslösa men att dessa ges 
mening av sin kontext och tolkning. 

4



2.2 Val av Metod.

Undersökningens syfe avgör vilken metod som passar bäst. (Trost 2001: 17).   Då 
den  här  uppsatsen  syftar  till  att  försöka förstå  begreppsliggörandet  av  cirkulär 
migration  och  hur  utformandet  av  en  politik  för  cirkulär  migration  står  i 
förhållande till socialt konstruerade motsättningar inom den globala ordningen så 
bygger studien mycket på enskilda personers tolkningar av verkligheten. Jag har 
därför valt att göra en kvalitativ fallstudie. 

Jag  anser  att  det  är  möjligt  att  göra  fallstudier  även  inom  en  tolkande 
forskningstradition  då  det  går  att  analysera  vilka  tolkningar  som  görs  i  det 
specifika fallet. Jag anser också att även kvantitativ forskning kan vara av värde 
för forskning som bygger på konstruktivistisk epistemologi då sådan forskning 
kan  vara  värdefull  för  att  se  trender  som sedan kan förstås  genom kvalitativa 
studier. Jag ser således kvaliteter i både positivistisk och hermeneutisk forskning 
och menar att dessa två traditioner går att kombinera för att öka vår förståelse för 
världen.  I just den här studien så ser jag dock en kvalitativ och tolkande metod 
som den bästa för att uppfylla uppsatsens syfte.       

En  kvalitativ  fallstudie  gör  det  möjligt  att  få  en  djupare  förståelse  för  ett 
enskild fall än vad en kvantitativ studie skulle göra. Den ger därför en relativt 
djup  och  komplett  analys  vilket  också  gör  det  möjligt  att  presentera  en 
övertygande argumentation för de slutsatser som dras kring det enskilda fallet. 
(Burnham et al 2004:55) En nackdel med en kvalitativ studie är dock att det blir 
problematiskt  att  dra  generella  slutsatser  som  kan  sägas  gälla  utanför  den 
specifika kontexten. En del forskare anser därför att kvalitativa studier fungerar 
bäst  för  att  generera  hypoteser  och  teorier  som  sedan  bör  testas  med  andra 
metoder.  (Burnham et al 2004:53) Detta kan vara värdefullt även i en tolkande 
studie  då det  skulle kunna vara så att  olika tolkningar av ett begrepp eller  ett 
fenomen dominerar i olika fall ,varav det kan vara intressant att analysera varför. 
Då den här uppsatsen snarare syftar till att ge en ökad förståelse för det specifika 
problemet så har jag inte detta som mål.  Studien skulle dock kunna användas som 
en byggsten för att dra paralleller till andra fall och därmed få en ökad förståelse 
för hela forskningsfältet. 

Jag  har  valt   den  parlamentariska  utredningen  om  cirkulär  migration  och 
utveckling som ett fall som kan stå som exempel för en process där innebörden av 
begreppet cirkulär migration och en politik för cirkulär migration tolkas. Det valet 
är gjort av både metodologiska och pragmatiska skäl. De metodologiskt baserade 
skälen är dels att diskussionen kring cirkulär migration främst har förts i olika 
internationella  fora  och  relativt  få  länder  har  utrett  eller  börjat  ta  fram 
policyförslag  rörande  detta  politikområde.  Studien  skulle  också  kunna  bli 
användbar i ett senare skede då Sveriges migrationspolitik förr eller senare kan 
komma att behöva jämkas samman med EUs. De pragmatiska skälen är att jag 
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själv verkar  i  Sverige och att  det  hade varit  svårt  att  med de resurser som är 
tillgängliga,  göra en liknande studie i annat land inom rådande tidsramar.

2.3 Val av material

Det fall som jag har valt är en pågående utredningsprocess. Detta gör att det finns 
relativt få skriftliga dokument och studien är därför främst baserad på intervjuer. 
Jag anser också att intervjuer är det bästa materialet  för att fånga hur enskilda 
individer  ger  mening  åt  ett  nytt  begrepp  och  tolkar  innebörden  av  ett  nytt 
politikområde. Att använda intervjuer som material gör det också möjligt att fånga 
den subjektivitet  som är central  i  en tolkande studie. Jag har därför genomfört 
samtalsintervjuer  med  ledamöter  och  tjänstemän  kopplade  till  kommittén  om 
cirkulär migration och utveckling.  Utöver intervjuerna så använder jag mig av 
kommittédirektiven  till  utredningen,  den  statliga  utredningen  om 
arbetskraftsinvandring  samt migrationspolitiska propositioner från regeringen för 
att beskriva hur Sveriges migrationspolitik utvecklats.  

Jag använder mig även av ett antal sekundärkällor i form av vetenskapliga 
artiklar  från  migrationsforskare  för  att  beskriva  den  akademiska  diskussionen 
kring cirkulär migration och böcker och artiklar från forskare inom internationella 
relationer för att beskriva  den teoretiska diskussionen kring migrationspolitik och 
global politisk ordning. För att kunna ge en kontext och kunna dra paralleller till 
hur begreppet har tolkats på global och europeisk nivå så använder jag mig av en 
rad olika dokument. De globala diskussionerna kring cirkulär migration uttolkas 
genom att använda slutrapporten från den globala komissionen för internationell 
migration(GCIM) och protokollen från de första mötena med det Globala Forumet 
för migration och utveckling (GFMD). EU-komissionens syn  på  innebörden av 
en politik för cirkulär migration uttolkas genom att analysera meddelanden från 
EU-kommissionen.  

2.3.1 Intervjuerna

    
Jag har valt att utforma intervjuerna som semistrukturerade samtalsintervjuer. 

Jag  utgår  således  ifrån  vissa  intervjufrågor  som  är  kopplade  till  uppsatsen 
frågeställning men tar  mig  även rätten  att  ställa  följdfrågor  och låta  dem som 
intervjuas tala fritt  utifrån egna erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer är en 
bra  kompromiss  mellan  strukturerade  och  ostrukturerade  intervjuer  då  det  ger 
utrymme för spontanitet och intersubjektivitet samtidigt som fokus inte tas ifrån 
uppsatsen frågeställning. 
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Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer så kan intervjupersonerna ses som 
antingen  respondenter  som bidrar  med  sina  åsikter  och  tankar  kring  det  som 
undersöks  eller  som  informanter.  Som  bidrar  med  fakta  och  sakkunskap 
(Esaiasson  et  al  2004:  253-254)  Mina  intervjuer  är  främst 
respondentundersökningar  då  jag är  ute  efter  intervjupersonernas  definition  av 
begreppet  cirkulär  migration  och  deras  syn  på  innebörden  av  en  politik  för 
cirkulär  migration.  Detta  är  subjektiva  tankar  och  reflektioner  vilket  gör 
intervjupersonerna  till  respondenter  snarare  än  informanter  som  ger 
faktaupplysningar.   Då  jag  även  frågat  dem  om  hur  synen  växt  fram  under 
processens gång och hur diskussionerna kring innebörden gått i kommittén så är 
intervjupersonerna dock i viss mån också informanter då de ger upplysningar om 
andra personers tolkningar av vad som hänt när dessa har möts och diskuterats.  

Kommittén har nio ledamöter och alla har blivit kontaktade och tillfrågade om 
de haft möjlighet att genomföra en intervju. En påminnelse skickades också ut  en 
vecka efter  den första förfrågan.  Sju ledamöter hörde av sig men då en sedan 
ställde  in  så  genomfördes  intervjuer  med  sex  kommittéledamöter  däribland 
kommitténs ordförande.  Intervjuerna genomfördes under två veckor i Stockholm 
där  jag träffade ledamöterna personligen.  De spelades in med en diktafon och 
transkriberades sedan i sin helhet.  Råmaterialet  har sedan använts som källor i 
analysen. Jag har också haft flera möten med utredningens sekretariat där vi gått 
igenom arbetet i kommittén. En samtalsintervju har sedan också genomförts med 
kommitténs huvudsekreterare.    

2.4 Avgränsningar 

Det bör beaktas att detta är en fallstudie av utformandet av politik i ett land. Som 
jag tidigare nämnt så är inte säkert att resultatet går att generalisera till att gälla 
även andra länder eller situationer. Här bör det även tas i beaktning att Sverige är 
ett relativt litet land. Olika förståelse för global ordning kan säga olika saker om 
huruvida länder makt och storlek påverkar deras agerande. 

Min  studie  är  också  teoretiskt  styrd  då  jag  utgår  ifrån  ett  på  förhand 
bestämt  teoretiskt  ramverk  och  filtrerar  de  svar  jag  får  utifrån  detta.  Om jag 
använt  ett  annat  teoretiskt  ramverk,  eller  ställt  andra frågor,  så  hade  resultatet 
troligtvis blivit annorlunda. Jag är på så sätt själv en del av studien. När det gäller 
materialet  så  bör  det  påpekas  att  jag  inte  lyckats  boka  in  intervjuer  med alla 
kommittéledamöter.  Detta  har  gjort  att  Vänsterpartiet  och  Centerpartiet  inte  är 
representerade i intervjuerna och detta bör tas i beaktning när resultatet tolkas. 
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3 Cirkulär migration i litteraturen

Det här kapitlet är en översikt över den vad den akademiska litteraturen säger om 
cirkulär migration. Översikten tar upp frågan om begreppet definition såväl som 
frågan om att utforma politik för att främja cirkulär migration. Att kartlägga den 
akademiska diskussionen kring cirkulär migration är relevant  då  det är ett relativt 
nytt forskningsområde och det saknas en enhetlig definition av begreppet. 

3.1 Vad är cirkulär migration? 

Med permanent migration menas att en migrant flyttar från en plats till en annan 
och stannar där permanent. Med temporär migration menas att en migrant flyttar 
från en plats till  en annan och sedan efter en kortare eller  längre tid, antingen 
flyttar vidare, eller flyttar  tillbaka till ursprungsplatsen. 

Att definiera vad cirkulär migration är har varit problematiskt även om många 
försök  gjorts  att  åtskilja  olika  sorters  migration.  Alltifrån  korta  vistelser  till 
långväga temporära vistelser kan tolkas in i begreppet. Det har också funnits en 
viss  begreppsförvirring mellan cirkulär  och  temporär  migration.   Olika  sorters 
rörlighet  utesluter  dock  inte  nödvändigtvis  varandra  utan  kan  samexistera. 
(Bedford 2009: 6-7) 

Cirkulära  rörelsemönster  och  debatten  kring  dessa  är  inget  nytt  i  sig. 
Framförallt  har  sådana  rörelsemönster  diskuterats  i  forskning  kring 
urbaniseringsprocesser i  Afrika,  Asien,  Stilla Havet  och delar av Latinamerika. 
Det  som innebär  något  nytt  är  att  fokus  i  debatten  flyttat  från  urbanisering  i 
utvecklingsländer  till  att  handla  om  rörlighet,  arbetsmarknader  och  social 
sammanhållning i utvecklade länder. (Bedford 2009: 6) Det som nödvändiggör en 
internationell policydiskussion är att de cirkulära rörelsemönsterna numera också 
passerar nationsgränser.

Den teori kring befolkningsrörelser som sägs ligga närmst diskussionen kring 
cirkulär migration är teorin om migrationssystem.(Bedford 2009: 6-7) Denna teori 
bygger  på  att  internationell  migration  mellan  olika  länder  formar  system  där 
många faktorer hänger väldigt tätt ihop. Det är således inte en isolerad process där 
människor endast migrerar av en eller ett fåtal orsaker utan olika platser hänger 
ihop ett tätt  sammankopplat  system av flöden. När ett migrationssystem byggs 
upp så tenderar detta att leda till mer migration bland annat på grund av skapandet 
av transnationella kontakter.(de Haas 2008: 21-23)

Många utvecklings och utvandringsländer har föredragit att tolka begreppet 
cirkulär som cirkelformat, vilket implicit inneburit ett rörelsemönster som fortgår 
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fram och tillbaka. Cirkulär kan också innebära ett rörelsemönster som slutar där 
det  började.  Denna  tolkning  har  i  princip  samma  innebörd  som  temporär 
migration och har ofta legat bakom olika statsstyrda program i industrialiserade 
länder som tar emot migranter. (Mazzucato 2009: 11) 

Den internationella tankesmedjan Migration Policy Institute (MPI) definierade 
2007 cirkulär migration på följande sätt: 

“a continuing, long-term and fluid movement of people among countries that occupy what is  

increasingly recognised as a single economic space” (Agunias & Newland 2007: 2)

Fokusen på ett gemensamt ekonomiskt område kopplar här cirkulär migration 
till  ekonomisk  globalisering.  MPI  preciserade  sin  definition  av  begreppet 
ytterligare 2008 och gav då följande definition. 

”circular migration denotes a migrant’s continuous engagement in both home and adopted  

countries; it usually involves both return and repetition” (Newland, Agunias & Terrazas 2008:2)

I  den  här  definitionen  kan  det  urskiljas  en  skillnad  mellan  cirkulär  och 
temporär migration då temporär migration kan sägas innebära att ett återvändande 
till ursprungsplatsen blir migrationens slutpunkt medan cirkulär migration öppnar 
upp  för  att  migrationen  återupprepas.  Det  fastlås  också  att  cirkulär  migration 
innebär att migranten har ett fortlöpande engagemang för både destinations- och 
ursprungsland. Som bland annat kommer att tas upp i kapitel 5 så har dock andra 
aktörer definierat innebörden av cirkulär migration på olika sätt. 

3.2 Faktorer som påverkar förutsättningarna för 
cirkulär migration

I diskussionen kring en politik för cirkulär migration har det varit av stor vikt att 
identifiera  vilka faktorer  som underlättar  eller  hindrar cirkulära  rörelsemönster 
över nationsgränser. Ett centralt begrepp har varit den sk paradox of permanancy 
vilket  beskriver  fenomenet  att  hårdare  gränskontroller   inte  visat  sig  leda  till 
mindre  invandring  utan  istället  gjort  invandringen  mer  permanent.  (Newland 
2009a)

Även debatten om integration av invandrare har bäring på policydiskussionen 
kring  cirkulär  migration.  Trots  att  den  politiska  diskussionen  tenderat  landa  i 
ståndpunkten att en fortsatt kontakt med och engagemang för hemlandet borde stå 
i vägen för integration i mottagarlandet, så visar de få studier som gjorts att det 
inte finns en motsättning mellan integration i mottagarlandet och engagemang för 
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sitt ursprungsland. Migranters förmåga att vara dubbelt engagerade sägs i dessa 
studier bero på förhållandena i ursprungs- och mottagarlandet. (Mazzucato 2009: 
13, Snel, Engebers & Leerkes 2006, Guarnizo, Portes & Haller 2003) 

I en studie av invandrare från Colombia, Dominikanska Republiken och El 
Salvador boendes i USA visade det sig att ju mer väletablerad en invandrare var i 
USA desto större tendens fanns det till  att vara dubbelt engagerad och därmed 
också bidra till utveckling i sitt ursprungsland. (Guarnizo, Portes & Haller 2003) 
En studie av invandrare från Ghana boendes i Nederländerna visade också på att 
det fanns ett samband mellan permanent eller långfristigt uppehållstillstånd och 
stabila levnadsförhållanden i mottagarlandet,  vilket i  sin tur ledde till  att dessa 
personer  i  större  utsträckning  var  dubbelt  engagerade  och  cirkulerade  mellan 
ursprungs- och mottagarland. (Mazzucato 2007) 

Dessa  studier  pekar  således  på  att  de  som är  mest  involverade  i  cirkulär 
migration är  personer  som har  lyckats etablera  sig i  mottagarlandet.  Viljan att 
cirkulera bygger också på att migranten vet att denne kan cirkulera tillbaks till 
mottagarlandet  efter  att  ha  återvänt  till  sitt  ursprungsland.  Ofta  har  de  som 
cirkulerar  mest  dubbla  medborgarskap och  kan  därför  resa  relativt  obehindrat 
mellan ursprungs och mottagarland. (Mazzucato 2009:16)

Hårdare gränskontroller har inte visat sig kunna stoppa illegal migration utan 
har istället gjort att migrationen har blivit mer permanent. Detta kan exemplifieras 
med förhållandena vid gränsen mellan Mexico och USA. Allt eftersom gränsen 
mellan  USA  och  Mexico  har  blivit  mer  strikt  kontrollerad  så  har  också 
genomsnittstiden för ur länge en migrant från Mexiko uppehåller sig i USA ökat. I 
början av 1980-talet  var genomsnittstiden för hur länge en illegal migrant från 
Mexico uppehöll sig i USA tre år. I slutet av 1990-talet hade  den ökat till  nio år. 
Även  avskaffandet  av  det  tyska  gästarbetarsystemet  1973  visar  på  detta.  När 
systemet avskaffades i syfte att minska antalet gästarbetare till följd av oljekrisen 
så slutade de migranter som tidigare migrerat fram och tillbaka mellan Tyskland 
och Turkiet att återmigrera och bosatte sig istället permanent i Tyskland vilket 
också  innebar  en  ökad  anhöriginvandring  från  Turkiet  till  Tyskland. 
( Zimmermann 2009: 25-26, Constant & Massey 2002: 2-3) 

Detta fenomen har kallats för  the paradox of permanency och logiken 
bakom  det  bygger  på  att  hårdare  gränskontroller  och  striktare  regler  för 
migranter gör att de som väl lyckats passera gränsen har en större tendens till 
att bli permanent bosatta i mottagarlandet då i det fall att de skulle återvända 
hem inte vet  om de kan komma tillbaks till  mottagarlandet igen. (Newland 
2009a, Vertovec 2009: 89) 

3.3 Politik för cirkulär migration

Den  nuvarande  policydisskusionen  kring  cirkulär  migration  bygger  på  att 
försöka skapa en politik för cirkulär migration och utveckling där det ska uppstå 
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en  win/win/win  situation  där  mottagarlandet,  sändarlandet  samt  den  enskilda 
migranten  tjänar  på  att  migrera.  I  diskussionen  förekommer  ofta  mål  som att 
motverka  kompetensflykt  (sk  Brain  Drain)  från  ursprungsländer  och  istället 
ersätta denna med kompetenscirkulation med vilket det menas att migranter ska 
utveckla nya kunskaper och färdigheter genom att migrera och sedan återvända 
för att kunna tillämpa dessa i sitt ursprungsland och på sätt bidra till utveckling 
där. Även de återremitteringar som migranter skickar tillbaks till nära och kära i 
ursprungsländer  beräknas  ha  stor  utvecklingspotential.  (Vertovec  2009:120  ) 
Under 1990-talet uppgick de samlade återremitteringarna till utvecklingsländer till 
mer  än  det  samlade  utvecklingsbiståndet  från  rika  länder.  År  2001  var 
återremitteringarna  dubbelt  så  stora  som utvecklingsbiståndet.  (de  Haas  2005: 
1277)

3.3.1 Spontan respektive styrd cirkulär migration

Ett sätt att se på en politik för cirkulär migration är att försöka utarbeta system 
för  att  skapa  eller  styra  cirkulära  migrationsmönster  i  syfte  att  uppnå  olika 
politiska  mål  som t.ex.  den  tidigare  nämnda win/win/win situationen.   Många 
regeringar och internationella institutioner har tolkat diskussionen kring cirkulär 
migration på detta sätt och ser det som en blandning av temporär migration och en 
politik  för  återvändande.  Oftast  har  policydiskussionen  kring  styrd  cirkulation 
varit baserad på olika program där mottagarlandet sätter villkor för hur länge en 
migrant  får  stanna  i  landet  för  att  sedan  återvända.  Detta  har  gjort  att 
policydiskussionen kring styrd cirkulation  mycket kommit att handla om att hitta 
incitament som gör att temporära migranter återvänder till sina ursprungsländer 
inom utsatt tid. (Newland 2009a: 18-19). Ett sätt att ge incitament för detta har 
varit att låta de migranter som återvänder få förtur till en snabbare och mindre 
komplicerad process för att komma tillbaka en andra gång. 

Ett  exempel  som  beskrivs  som  lyckat  är  Spaniens  gästarbetarprogram  för 
säsongsarbetare  från  Marocko,  Colombia  och  Rumänien.  Programmet  erbjöd 
tillfälliga  kontrakt  på  9  månader  inom  jordbrukssektorn  för  lågkvalificerad 
arbetskraft.  Migranterna  fick  hjälp  av  fackföreningar  i  Spanien  med  att  starta 
jordbruk, företag eller frivilligorganisationer när de återvände till sina hemorter. 
(Newland,  Agunias  &  Terrazas  2008:  7-8).  Spanien  ger  också  förtur  till  en 
snabbare  process  för  att  få  permanent  uppehållstillstånd  till  de  som deltagit  i 
gästarbetarprogram under fyra perioder. (Newland 2009a:19) 

Ett annat sätt att utforma en politik för cirkulär migration har varit att se det 
som ett spontant uppkommet rörelsemönster som råkar vara väldigt väl anpassat 
för dagens globaliserade samhälle. (Newland 2009a: 16) Som exempel kan tas en 
studie om migrationen mellan Australien och Asien-Stillahavsområdet som visar 
att  där  förekommer  en  hög  grad  av  cirkulation  trots  avsaknad av  formella 
program för cirkulär migration. Studien drar också slutsatsen att  cirkulation 
mellan utvecklingsländer och industrialiserade länder är mer regel än undantag 
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men att detta ofta ej går att spåra i nationell statistik eftersom de flesta länder 
ej sparar information om hur länge migranter stannar i landet. (Hugo 2009) 
Denna  studie  säger  emot  traditionella  antaganden  om  att  migranter  från 
fattigare länder ofta har för avsikt att migrera till rikare länder permanent och 
därför måste tvingas till att cirkulera. 

Även om cirkulär migration här ses som ett spontant uppkommet fenomen 
så  går  det  att  antingen  uppmuntra  eller  motverka  det  med  olika  politiska 
åtgärder.  Som  tidigare  skrivits  så  är  det  de  personer  som  har  säkra 
uppehållstillstånd  i  flera  länder  som mest  tenderar  att  cirkulera.   Att  tillåta 
dubbelt medborgarskap är därför en effektiv reform för att uppmuntra cirkulär 
migration.  Andra  reformer  som  kan  underlätta  cirkulation  är  att  underlätta 
överföring av intjänad pension och sjukförsäkring mellan olika länder.  (Newland 
2009a: 19-22) I huvudsak inriktar sig en politik för spontan cirkulär migration 
således på att ta bort hinder för rörlighet då det förutses att människor kommer 
att vilja cirkulera om rätt förutsättningar ges. 

3.3.2 Kritik av politik för  cirkulär migration. 

Det finns även en kritik mot fokuseringen på cirkulär migration som en 
win/win/win  situation.  Denna  kritik  bygger  på  att  lågutbildade  migranters 
rättigheter inte kan säkras i  mottagarländer.  Kritiker menar därför att  det är 
bättre att fokusera på att öka den ekonomiska utvecklingen i ursprungsländerna 
vilket de menar skulle leda till minskad migration. (Martin and Abella 2009) 
En annan kritik är att ansvaret för utveckling  läggs  på individuella migranter 
istället för att statens roll i att skapa förutsättningar för utveckling lyfts fram. 
(de Haas  2008 48-49)  Andra kritiker  menar  att  diskussionen kring cirkulär 
migration är ett  sätt för stater i  industrialiserade länder att reglera flödet av 
migranter som ses som ett hot mot säkerheten och stabiliteten i dessa länder 
samtidigt som det ska verka som om fattiga länder tjänar på det. (Castles and 
Wise 2008)   
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4 Teoretiskt ramverk

Jag kommer i  det  här  kapitlet  att  presentera  det  teoretiska  ramverk som utgör 
grunden för min analys. Jag knyter här samman trådar ifrån olika teoretiska skolor 
rörande global politisk ordning. Konstruktivistiska teorier om globala diskurser 
kommer att knytas samman med litteratur från bland annat den Engelska Skolan. 
Jag kommer att börja kapitlet med att beskriva hur världen kan formas av olika 
diskurser och sedan koppla detta till  hur en motsättning mellan suveränitet och 
universella rättigheter kan påverka utformningen av migrationspolitiken. 

4.1 Ett konstruktivistisk perspektiv på global ordning

Mitt  teoretiska  ramverk  bygger  på  en  världsbild  där  verkligheten  ges  mening 
genom olika diskurser. Just ordet diskurs kan ibland verka vagt och används på ett 
flertal olika sätt. Min användning av begreppet diskurs är anpassad efter studiet av 
internationella relationer och utgår ifrån John S Dryzeks bok Deliberative Global 
Politics  (2006).  Det  bör  även  beaktas  att  jag  använder  diskursbegreppet  som 
teoretiskt  analysverktyg och inte som metod.   Dryzek definierar  en diskurs på 
följande sätt:

”A discourse is a shared set of concepts, categories, and ideas that provides its adherents with 

a  framework  for  making  sense  of  situations,  embodying judgments,  assumptions,  capabilities, 

dispositions  and  intentions.  It  provides  basic  terms  for  analysis,  debates,  agreements,  and 

disagreements.  Its  language  enables  individuals  who  subscribe  to  it  to  compile  the  bits  of 

information they recieve into coherent accounts organized around storylines that can be shared in 

intersubjectively meaningful ways. ” (Dryzek, 2006:1)

Vad som kan uttolkas  ur  den  här  definitionen är  att  en  diskurs  genom att 
tillgängliggöra en begreppsapparat och ett narrativ ger mening åt verkligheten och 
kan också i stor mån hjälpa till att forma den. En diskurs kan också bidra till att 
definiera vem eller vad som räknas som en aktör, vilka relationer olika aktörer har 
samt definiera vad som räknas  som sunt förnuft. (Milliken 1999) 

Ett  exempel  på  hur  en  diskurs  kan  forma  verkligheten  är  den  liberala 
globaliseringsdiskursen  som  säger  att  stater  måste  anpassa  sina  regler  och 
välfärdssystem  enligt  vissa  principer  för  att  inte  bli  straffade  av 
marknadskrafterna, genom kapitalflykt och minskade investeringar. När alla tror 
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att andra aktörer som ingår i vad som definieras som marknadskrafterna kommer 
att  agera  på  visst  sätt  så  innebär  det  att  en  investerare  kan  dra  tillbaks  sina 
investeringar  från  ett  land  som  beslutar  att  spendera  mer  pengar  på  sitt 
välfärdssystem,  inte  pga  beslutet  i  sig,  men  eftersom denne  då  tror  att  andra 
aktörer som ingår i  marknadskrafterna kommer att agera negativt och bidra till att 
ekonomin i det landet går sämre. Den liberala globaliseringsdiskursen blir således 
en självuppfyllande profetia. (Dryzek 2006:6-7) 

4.1.1 Hegemoniska diskurser inom den globala ordningen och 
ifrågasättandet av dessa 

I studiet av internationella relationer så har fokus ofta legat på att identifiera 
hegemoniska diskurser  som sägs  upprätthålla  hela  det  internationella  systemet. 
(Dryzek  2006:  7)  I  regel  har  hegemoniska  diskurser  varit  så  starka  att  den 
förståelse och de normer som de kommunicerar uppfattas som sunt förnuft. Inom 
studier  av  internationella  relationer  så  är  det  oftast  den  realistiska  teoretiska 
skolan  som getts  en  sådan  status.  Både  den  klassiskt  realistiska  och  den  mer 
strukturfokuserade  neo-realismen  har  beskrivit  ett  anarkiskt  system där  det  är 
nödvändigt för stater att i första hand hävda sitt egenintresse för att kunna uppnå 
säkerhet (Dryzek 2006: 8-11).  Även om det är ett faktum att det inte finns en 
världsregering så kan dock dessa premisser för hur det internationella systemet 
fungerar ifrågasättas och detta har gjorts av bl.a. Alexander Wendt (1992) när han 
på  konstruktivistiska  grunder  har  hävdat  att  den internationella  anarkin är  vad 
stater gör den till. Detta innebär att det anarkiska systemet endast fungerar på det 
sätt som realister vill hävda om aktörerna i systemet tror att det gör det. Att det 
anarkiska  internationella  system skulle  fungera  på  ett  sätt  som liknar  Hobbes 
naturtillstånd  blir  enligt  detta  synsätt  en  diskurs  som precis  som den  liberala 
globaliseringsdiskursen  tenderar  att  bli  en  självuppfyllande  profetia.  (Dryzek 
2006: 11)   

Alexander Wendt menar vidare att grunden i en konstruktivistisk analys 
ligger i att identifiera begrepp som anarki och suveränitet och visa på att de är 
sociala konstruktioner och således öppna upp för ifrågasättande och förändring.
( Wendt 1999). De bör dock beaktas att även Alexander Wendt utgår ifrån staten 
som dominerande aktör i det internationella systemet.   

Även Andrew Hurrel som verkar inom den Engelska skolan inom IR-teori 
menar  att  begrepp  som suveränitet,  krig  och  internationell  rätt,  inte  enbart  är 
beroende av materiella strukturer, utan att en gemensam förståelse för innebörden 
av dessa begrepp är en historisk konstruktion. Hurrel menar vidare att alla former 
av samhällen är beroende av historiska berättelser om sig själva för att legitimera 
både rådande förhållanden, mål och färdriktning. Olika aktörers förståelse för den 
rådande ordningen blir därmed centrala. (Hurrel 2007: 16) Även om olika aktörer 
kan tvingas välja mellan rationellt egenintresse och agerande i enlighet med en 
normativ lämplighetslogik så kan vissa normer uppnå en sådan status att olika 
aktörer alltid räknar in dem i sina rationella kalkyler utan att tänka på det. (Hurrel 
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2007: 19) Dessa normer har då uppnått en form av hegemonisk status och kan 
jämföras med det som Dryzek relaterar till som en hegemonisk diskurs. 

Även hegemoniska diskurser är dock ständigt utsatta  för ifrågasättande och 
diskurser  som  kan  sägas  stå  i  motsatsförhållande  till  varandra  kan  ibland 
sammanfogas till kompromisser där inslag från båda diskurserna finns med. Ett 
exempel  på detta  är  idén om hållbar  utveckling där  industrialismens idéer om 
ekonomisk tillväxt som överordnat mål sammanfogats med ekologistiska idéer om 
ändliga  resurser  och  det  ekologiska  systemets  gränser.  Den  hållbara 
utvecklingsdiskursen har dock kritiserats för att fortfarande inte uppfylla målen 
om  en  ekologisk  hållbar  utveckling  och  fortfarande  lägga  för  stor  vikt  vid 
industriella intressen , även kompromisser mellan olika diskursen kan således vara 
vinklade åt  det ena eller andra hållet beroende på styrkeförhållandet mellan de 
båda ursprungliga motsatta diskurserna. (Dryzek 2006: 16-18) 

4.2 Motsättningar inom den globala ordningen och 
dess koppling till   migrationspolitik 

Som  representant  för  den  Engelska  skolan  inom  internationella  relationer  så 
beskriver Hedley Bull det internationella systemet som ett samfund av stater, som 
tillsammans skapar normer och regler för sitt agerande. (Bull 1977) Bull försöker 
också skilja på de facto ordning och normativ ordning eller dvs hur saker och ting 
är jämfört med hur de borde vara. (Bull 1977: 3-21) Som beskrivits tidigare så är 
det ofta svårt att skilja på hur saker och ting är och hur de borde vara då idéer om 
hur  världen  fungerar  eller  borde  fungera  kan  tendera  byggas  in  i  själva 
världsordningen och således forma hur den faktiska ordningen utformar sig.  Även 
Andrew  Hurrel  menar  att  den  faktiska  ordningen  är  svår  att  skilja  från  den 
normativa. (Hurrel 2007: 2) 

Jag kommer i min studie att peka på att motsatta diskurser existerar samtidigt. 
Just att världen bygger på motsättningar kan urskiljas inom den Engelska skolan 
där det ofta poängteras att vi varken lever i en statscentrerad värld på det sätt som 
realisterna menar, eller i en post-västfalsk modell där staten förlorat sin centrala 
roll,  på det sätt  som den liberala globaliseringsdiskursen säger.  Andrew Hurell 
menar istället att solidaristiska och liberala former av global styrning samexisterar 
med delar av den gamla mer statscentrerade pluralistiska ordningen. (Hurrel 2007: 
9)  Både  den  statscentrerade  realistiska  diskursen  och  den  liberala 
globaliseringsdiskursen  kan  dock  betraktas  som  idealtyper  för  den  globala 
ordningen som kontinuerligt  både beskriver och återskapar densamma. 

 Även om motsättningen mellan pluralism och solidarism kan tolkas som 
mer av  ett normativt resonemang kring hur stor grad av universella normer som 
kan och bör finnas i det internationella systemet så vilar resonemangen också  på 
idéer om en världsordning som primärt bygger på  antingen stater eller individer. 
Jag  har  valt  att  kalla  de  idealtyper  som  beskrivs  för  ”Suveränitet”  och 
”Universella rättigheter”.  Den liberala globaliseringsdiskursen och den Engelska 
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skolans  solidarism  kan  tolkas  in  i  beskrivningen  av  en  värld  som  är 
individcentrerad  och  där  universella  rättigheter  blir  viktiga,  medan  både  den 
realistiska diskursen och den pluralistiska traditionen inom den Engelska skolan 
beskriver en mer statscentrerad värld där suveränitet blir viktigt.  Som beskrivs i 
kapitel  4.2.3 så kan denna motsättning kopplas till  migrationsfrågor då statens 
kontroll  över  gränsen  och  individens  rätt  att  röra  sig  fritt  kan  sägas  stå  i  ett 
motsatsförhållande till varandra.   

4.2.1 Suveränitet

Inom den Engelska skolan så är det den pluralistiska idén  om ett samfund av 
suveräna stater som ligger närmst beskrivningen av en värld där suveränitet är i 
fokus. Staterna är här de centrala aktörerna även om det finns normer som styr 
deras beteende.(Hurrel 2007: 3)  

Mytbildningen kring en värld baserad på suveräna stater har sin grund i 
den Västfalska freden 1648. (Hurrel 2007:54)  Idén om en värld som bygger på 
suveräna stater är en väldigt kraftfull normativ idé där staten beskrivs som det 
primära subjektet för lojalitet  och identitetsskapande. Denna syn på staten som 
den enda legitima enheten för maktutövande och kontroll  har  varit  stark inom 
västvärlden  varifrån  den  sedan  exporterats  genom  bland  annat  kolonialism. 
(Hurrel 2007: 25) Den suveräna staten som norm kan också legitimeras utifrån 
idéer om folksuveränitet dvs att olika folk har särskilda identiteter, och använder 
staten  för  att  skydda  sin  identitet  och  särart.  (Hurrel  2007:  28)  Här  kan  dras 
paralleller  till  grunderna för  nationalism, främlingsfientlighet och debatter  om 
olika nationella värderingar.  Ju större fokus som läggs på folksuveräniteten och 
den mytbildnings som hör till den, desto viktigare blir den bild av staten som hör 
samman  med  ett  politiskt  samfund  som  bygger  på  gemensamma  värderingar. 
(Hurrel 2007: 29)

Ett  annat  sätt  att  beskriva  det  på  är  att  nationalstaten  är  en  analytisk 
triangel  bestående en gräns,  en regering och en gemensam identitet.  Dessa tre 
faktorer  kopplas  sedan  samman  till  en  enhet  och  reproduceras  genom 
gemensamma symboler och narrativ.  (Vortevec 2009:86-87)    

Dryzek  menar  att  identiteter  visserligen  ibland  kan  sammanfalla  med 
gränserna för en stat  men att  detta är  undantag snarare än regel.  Identitet  kan 
också handla om religion eller  etnicitet.  Enligt  Dryzek tar  sig olika identiteter 
starkast  utryck om de kontrasteras mot en motsatt  identitet.  (Dryzek 2006:  4). 
Med andra ord så är det enklare att definiera ett vi om det finns ett motsatt dem, 
att distansera sig ifrån. 

Enligt konstruktivisten Christian Reus-Smit så har suveränitet som social 
konstruktion  haft  olika  innebörd  under  olika  tidsperioder.  Reus  Smit  ser 
variationer  i  innebörden av  begreppet  suveränitet  som sätt  att  legitimera  olika 
roller för staten. Synen på suveränitet i sin ideala form som oinskränkt makt och 
handlingsfrihet inom ett avgränsat territorium kan enligt honom sammankopplats 
med  16-  och  17-talets  absoluta  monarkier  och  en  legitimering  av  de  sociala 
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hierarkier  som fanns  inom  dessa.  Reus  smit  har  dock  också  fokus  på  att  en 
dominerande  diskurs  har  definierat  innebörden  av  suveräniteten  under  olika 
tidsepoker. (Reus-Smit 1999) 

Neorealisten  Stephen  Krasner  menar  att  suveränitetsprincipen  ofta  har 
brutits mot i praktiken och att suveränitet aldrig har betytt att en regering kan göra 
precis vad som helst inom sitt eget territorium. (Krasner 1999)  Ett exempel på 
detta  är  t.ex de länder  som blev kolonialiserade av Europeiska  länder.  (Keene 
2002)

4.2.2 Universella rättigheter

Liberalism och solidarism utgör grunden för ett perspektiv på global ordning 
där stater är mindre centrala och andra aktörer har en större roll. Jag kommer här 
att fokusera på individperspektivet. Ett liberalt solidaristiskt perspektiv på global 
ordning  är  tätt  förknippat  med  synen  att  individer  är  de  som  innehar 
grundläggande  rättigheter  och  att  detta  kan  kopplas  till  vissa  universella 
värderingar. Stater är då i teorin underställda dessa normer. (Hurrel 2007: 84-85)   

Universella rättigheter som diskurs bygger på logiken att det finns ett antal 
rättigheter som alla individer kan göra anspråk på. Denna diskurs manifesteras 
mest tydligt i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FNs 
generalförsamling  1948.  (Dryzek  2006:  14)  Som  idé  är  berättelsen  om  de 
mänskliga  rättigheterna  kraftfull.  Det  är  en gammal idé  även om dess  födelse 
historiskt sätt  brukar relateras till  deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 
(Hurrel 2007: 144)  FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna blir således en 
bas  för  en  mytbildning  som  liknar  västfalska  fredens  relation  till 
suveränitetsbegreppet.  Individers  rättigheter  står  dock  i  klar  motsats  till  en 
startcentrerad syn på suveränitet  där staten har oinskränkt makt och legitimitet 
över  sitt  eget  territorium.  Humanitära  interventioner  kan  ses  som ett  fall  där 
individers rättigheter som diskurs har fått gå före staters suveränitet. Det bör dock 
beaktas  att  universella  rättigheter  också  kan  ses  som  en  form  av 
kulturimperialism.  Det  är  således  på  intet  sätt  en  hegemonisk diskurs  utan en 
ständigt utmanad sådan. (Dryzek 2006: 16) Rätten att migrera finns inte med i den 
universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna men det har förekommit 
krav på en sådan rättighet då rätten att lämna sitt land som finns inskriven i den 
allmänna  deklarationen  och  konventionen  om  medborgerliga  och  politiska 
rättigheter  sägs vara meningslös utan en motsvarande rättighet att få tillträde till 
ett annat land. Rika länder som USA och EUs medlemsländer har därför anklagats 
för att tolerera en situation där människor dör och kriminella nätverk blomstrar 
enbart  för  att  upprätthålla  en  illusion  om  kontrollerade  gränser.  (Withol  de 
Wenden 2007:61-62) 
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4.2.3 Migrationspolitiken som brytpunkt för motsättningar. 

Migrationspolitik är särskilt intressant  i detta sammanhang då policydisskusionen 
kring  migrationsfrågorna  kan  sägas  ligga  mitt  i  konfliktområdet  mellan 
suveränitet och universella rättigheter. Suveränitetsprincipen fastslås i FN-stadgan 
och manifesteras i säkerhetsrådet som är det organ som kan besluta om att bryta 
mot den,  medan universella rättigheter manifesteras genom FNs deklaration om 
de  mänskliga  rättigheterna  och  sedan  konkretiseras  i  ett  antal  internationella 
konventioner.  I  FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna finns rätten att 
lämna sitt land och rätten att återvända till sitt land  med. Det finns dock ingen 
rättighet att bli insläppt i ett annat land.(Pécoud et al., 2007:8). Rätten att invandra 
till ett land skulle nämligen bryta mot principen om suveränitet och statens rätt att 
kontrollera vem som passerar dess gränser. 

Ett  kommunitaristiskt  perspektiv på migrationspolitik skulle fokusera på ett 
folks rätt att själva bestämma vem som får tillträde till deras territorium. Detta kan 
kopplas till ett realistiskt och statscentrerat perspektiv på internationella relationer 
som utgår ifrån att staten i första hand har moraliska förpliktelser jämtemot sina 
egna invånare och att det därför är moraliskt rätt att sätta det nationella intresset i 
första hand.  (Ugur: 2007: 66-71) Det går såldes här att utskilja en konfliktyta 
mellan individers rättigheter och staters suveränitet. Både universella rättigheter 
och  nationell  suveränitet  kan  dock  beskrivas  som  idealtyper  vars  praktiska 
implementering  aldrig  varit  komplett.  Ansvaret  för  att  uppfylla  mänskliga 
rättigheter  ligger  i  praktiken på  stater  som har  väldigt  olika förutsättningar att 
uppfylla det, vilket gör att de praktiken inte blir lika för alla människor och är 
således inte universella mer än i teorin. Som tidigare beskrivits av bland annat 
Krasner (1999) så har inte heller suveränitetsprincipen motsvarat den  mytbildning 
som berättelsen om det västfalska systemet vill göra gällande. 

Systemet med begränsad migration och statlig kontroll över gränsen kan 
sägas ha uppnått en hegemonisk position på så sätt att många betraktar det som 
sunt förnuft men detta är  inte heller något som alltid har funnits. Medan national-
stater  utvecklades under  1800-talet  så  skärptes gränskontrollerna för att  hindra 
främlingar som skulle kunna utgöra ett hot mot staten.  (Ghosh 2007: 104-107) 
Relationen mellan statscentrerat och ett individcentrerat perspektiv på gränser och 
global ordning blir därför central i studiet av migrationspolitik. För att koppla den 
teoretiska spänningen till cirkulär migration så kan vi dels se att det som i kapitel 
3.3.1 beskrivs som spontan och styrd migration kan kopplas till suveränitet på sätt 
att det finns olika grader av statlig kontroll och syrning involverade i processen. 
Vi kan också se att diskussionen kring cirkulära migration i sig kan tolkas som en 
kompromiss mellan kontrollerade gränser  och fri  rörlighet  på samma sätt  som 
hållbar utveckling är en kompromiss mellan industrialism och ekologism. 

En mer öppen men fortfarande  reglerad  migration  skulle  möjligtvis  kunna 
uppfylla  kraven  på  mänskliga  rättigheter  i  form  av  öppnare  och  mer  säkra 
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gränspassager samtidigt som säkerheten skulle kunna öka då kriminella nätverk 
skulle  kunna förlora  sin marknad och incitamenten för att  migrera  den lagliga 
vägen skulle kunna öka och kriminella personer och smugglare därför inte skulle 
kunna gömma sig bland andra irreguljära migranter. (Gosh 2007: 109-110)

4.3 Hur används det teoretiska ramverket

Jag  har  i  det  det  teoretiska  ramverket  som beskrivits  ovan  hävdat  att  den 
globala  ordningen  innehåller  olika  diskurser  som står  i  motsatsförhållande  till 
varandra. Jag har även beskrivit idéer om staten och suveränitet samt idéer om 
individers rättigheter och öppna gränser och hur dessa står motsatsförhållande till 
varandra. Det teoretiska ramverket kommer att användas på sätt att jag kommer att  
analysera hur pass mycket stats  eller  individcentrerad policydisskusionen inom 
kommittén  om  cirkulär  migration  och  utveckling  är  i  jämförelse  med 
policydisskusionen på global och europeisk nivå. Det statscentrerade perspektivet 
kommer att  kopplas till  idéer  om suveränitet  vikten av en reglerad invandring 
medan  det  individcentrerade  perspektivet  kopplas  till  idéer  om  vikten  av  fri 
rörlighet och universella rättigheter såsom rätten att få röra sig fritt.  Jag kommer 
sedan att avsluta med att analysera cirkulär migration som en tänkbar kompromiss 
mellan fri rörlighet och kontrollerade gränser. 
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5  Policydiskussionen kring en politik 
för cirkulär migration på global och 
europeisk nivå. 

Det här kapitlet kommer att handla om hur frågan om cirkulär migration kom att 
uppmärksammas  och  hur  cirkulär  migration  har  diskuterats  och  definierats  på 
internationell nivå och i EU. Syftet är att ge en bild av hur policydiskussionen om 
cirkulär migration har formats samt att  ge något  att  jämföra det svenska fallet 
med. Det bör dock beaktas att även det svenska fallet kan ses ett inlägg i den 
globala  och europeiska policydiskussionen som på så sätt  blir  en process  som 
ständigt utvecklas.  

5.1 Cirkulär migration i Internationella Forum

2003 bildade  Sverige  och Schweiz  den  globala  komissionen  om internationell 
migration på initiativ av FNs dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Brasilien, 
Filipinerna och Marocko anslöt sig senare till kommissionen. Kommissionen hade 
för syfte att förslag som skulle kunna vara basen för ett globalt, samstämmigt svar 
på frågan om internationell migration. Kommissionen kom ut med sin slutrapport 
2005.  (GCIM  2005)  I  rapporten  föreslås  sex  principer  för  åtgärder  som 
komissionen menar att  stater och andra aktörer bör ta till sig och använda som 
ram  för  att  kunna  utnyttja  den  internationella  migrationens  möjligheter. 
Principerna är att att sträva efter att:

1. Människor kan kan migrera av eget val, dvs att  de kan förverkliga sin  
potential i sitt ursprungsland om de skulle vilja.

2. Öka migrationens positiva effekter  på ekonomi och utveckling.
3. Motverka irreguljär migration.
4. Stärka social sammanhållning genom integration.
5. Skydda migranters rättigheter
6. Förbättra den internationella styrningen genom mer samstämmighet, större 

kapacitet och bättre samarbete. (GCIM 2005 79-82) 

Utöver  dessa  sex  principer  så  innehåller  kommissionens  rapport  33  mer 
specifika  rekommendationer.  Bland  dessa  rekommendationer  i   komissionens 
rapport så  nämns cirkulär migration i följande skrivelser:
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”States  and  international  organizations  should  formulate  policies  and  programmes  that 

maximize the developmental impact of return and circular migration.” (GCIM 2005: 31)  

”countries  of  destination  can  promote  circular  migration  by  providing  mechanisms  and 

channels  that  enable  migrants  to  move  relatively  easily  between  their  country  of  origin  and  

destination.” (GCIM 2005:31) 

Det första som kan konstateras är att det här görs en skillnad mellan politik 
och  program.  Det  går  också  en  skillnad  mellan  återvändande  och  cirkulär 
migration.  Komissionen  skriver  vidare  att  migranten  ska  resa  mellan  sitt 
ursprungs- och destinationsland. Något som tyder på att de i första hand menar 
migration mellan två länder. 

Kommissionen rekommenderar även i sin slutrapport att  det  bör bildas  en 
internationell  plattform för  at  diskutera  migrationens  möjligheter  och  negativa 
effekter(GCIM 2005: 76-77).

Första  gången som migrations-  och utvecklingsfrågorna  diskuterades  på ett 
övergripande  sätt  i  ett  Global  Forum  var  när  FN  höll  en  högnivådialog  i 
generalförsamlingen  i  New  York  2006.  Högnivådialogen  tog  upp  ett  brett 
spektrum av olika frågor gav även stöd till  bildandet  av ett  globalt  forum för 
migration och utveckling.  (Newland 2009b: 6)  I Belgiens regi så hölls ett första 
möte med det nybildade globala forumet för migration och utveckling (GFMD) i 
Bryssel i juli 2007. Det andra mötet hölls i Filippinerna i oktober 2008 och det 
tredje  mötet  hölls  i  Aten i  november 2009.(www.gfmd.org)   I  protokollet  från 
mötet  i  Bryssel  ges  en arbetsdefinition  av  cirkulär  migration som lyder  enligt 
följande: 

”Circular  Migration  is  the  fluid  movement  of  people  between  countries,  including 

temporary or more permanent movement which, when it occurs voluntarily and is linked to the  

labour needs  of countries of origin and destination, can be beneficial to all involved” ( GFMD 

2007: 75)

Här refereras till cirkulär migration som ett flöde av människor mellan länder och 
som innefattar både temporär och mer permanent migration. Det finns även en 
koppling till att migrationen bör vara frivillig och kopplad till arbetsmarknadens 
behov. Det kan även noteras att det är skrivs in i definitionen att cirkulär migration 
kan vara fördelaktig för alla inblandade parter, dvs den win/win/win situation som 
nämnts i kapitel tre.

I  protokollet  från  brysselmötet  så  refereras  det  även  till  EU komissionens 
arbete  på  området  och  det  efterfrågas  en  operationalisering  av  begreppet  som 
sedan kan ligga till grund för politik(GFMD 2007: 76-77). Det talas dock främst i 
termer  av  att  ta  fram  program för  cirkulär  migration  och  referenser  görs  till 
gästarbetarprogram, som t.ex. i följande citat.  

”Participants agreed that circular migration was a more jointly planned “temporary labour 

migration plus” program than most current labour migration schemes”( GFMD 2007: 80).
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Cirkulär migration definieras här således som ett mer gemensamt planerat  och 
mer utvecklat program för temporär arbetskraftsinvandring. 

Under de tre första mötena med globala forumet så var cirkulär migration 
ett särskild tema och man diskuterade best practices när det gäller olika program 
och  projekt  för  temporär  och  cirkulär  migration,  hur  spontan  rörlighet  kan 
underlättas samt hur samarbete med tredjeländer kan leda till en maximering av 
utvecklingseffekterna av cirkulär migration. (GFMD 2007, GFMD 2008, GFMD 
2009 )   

I protokollet från det globala forumets andra möte i Manilla så specificeras  
inte definitionen av cirkulär migration ytterligare men exempel på olika bilaterala 
avtal  som gjorts  för  cirkulär  migration  tas  upp.   Exempelvis  ett  avtal  mellan 
Spanien och Marocko och ett mellan Frankrike och Mauritius.  Även Sveriges nya 
regler  för  arbetskraftsinvandring  som  infördes  2008  nämns.  En  rad 
utvecklingsländer  framför  i  protokollet  krav  på  mer  universella  program  för 
cirkulär migration som alltså inte begränsas till avtal mellan enskilda länder. Det 
har även varit Sveriges linje, vilket nämns i protokollet.  (GFMD 2008: 14)  Från 
svenskt  håll  så  har  man menat  att  diskussionerna  om cirkulär  migration i  det 
globala forumet och även inom EU till en oproportionerligt stor del har fokuserat 
på olika program för cirkulär migration. Sverige har därför försökt verka för en 
diskussion om cirkulär migration som ett  spontant uppkommet fenomen som kan 
underlättas genom åtgärder som främjar rörlighet. (Dippel & Heine 2009: 3)

Denna  syn  återkom  även  vid  det  globala  forumet  i  Aten  2009  och  kan 
exemplifieras  genom  följande  citat  från  Sveriges  migrationsminister  Tobias 
Billströms anförande vid forumet. 

”In Sweden´s view, circular migration should not be viewed as a new phenomenon, but rather  

a  naturally  occurring  pattern  of  mobility  that  has  the  potential  to  promote  development  in  

countries of  origin,  serve the labour market  needs of countries of destination,  promote "brain  

circulation" in  order  to  counteract  "brain drain",  and benefit  migrants  themselves.  Moreover,  

Sweden believes that circular migration should not be viewed as something that occurs only when  

specific measures or "schemes" are implemented to manage or promote it. And we do not see  

circular migration as synonymous with temporary labour migration programs, although these can 

of course be considered a part of and contribute to the circular nature of migration” (Billström  

2009)

5.2 EU kommissionens syn på cirkulär migration

I januari 2005 nämnde EU-kommissionen cirkulär migration i sitt meddelande om 
migration och utveckling. I meddelandet konstateras det att politik för cirkulär 
migration  kan  spela  en  nyckelroll  när  det  gäller  att  överföra  kompetens  till 
utvecklingsländer. Meddelandet säger också att politiska förslag för att maximera 
utvecklingseffekterna  av  temporär  migration  bör  fokusera  på  att  uppmuntra 
cirkulär  migration  genom  att  prioritera  tillfälliga  anställningskontrakt  till 
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migranter som redan har arbetat under sådana ordningar tidigare och som återvänt 
till  hemlandet  efter  kontraktets  slut.  Det  står  även  att  cirkulär  migration  kan 
främjas genom att ge belöningar till de migranter som deltar i programmen. (EU-
komissionen 2005a: 7)

I kommissionens meddelande om en strategisk plan  för laglig migration som 
kom i december 2005  la EU komissionen fram tre förslag på hur en politik för 
reglerad  cirkulär  migration  till  EU  kan  se  ut.  Dessa  var  tillhandahållande  av 
långsiktiga visum som ger rätt till flera inresor för återvändande migranter,   att 
tidigare invandrare skall prioriteras för att få nya uppehållstillstånd för ytterligare 
tillfällig  anställning  enligt  ett  förenklat  förfarande,  och  inrättandet  av  en  EU-
databas  över  tredjelandsmedborgare  som  lämnat  EU  vid  utgången  av  deras 
tillfälliga uppehålls- eller arbetstillstånd. (EU-komissionen 2005b: 11)

Båda  dessa  meddelanden  fokuserar  på  cirkulär  migration  som en  form av 
gästarbetarprogram där hänsyn tas till att ge incitament för  återvändande och på 
så sätt undvika det scenario som uppkom i Tyskland och nämns i kapitel 3 i den 
här uppsatsen. 

I  Maj  2007  presenterade  EU-komissionen  sitt  meddelande  om  cirkulär 
migration och partnerskap för rörlighet. Där ges en översikt av vad en politik för 
cirkulär  migration  inom  EU  skulle  kunna  innebära.(EU-kommissionen  2007). 
Komissionen skriver  i  meddelandet  att  det  behövs en gemensam definition av 
cirkulär migration. De påpekar således att en sådan inte finns.  Det skrivs också i 
meddelandet  att  det  är  nödvändigt  att  bestämma  vilka  former  av  cirkulär 
migration som är relevanta för EU. Det görs här skillnad mellan utvecklandet av 
en  rättslig  ram som underlättar  för  cirkulär  migration  och  införandet  av  olika 
program för cirkulär migration. Komission skriver också att det är nödvändigt att 
fastställa vilka villkor och kontrollmekanismer som ska införas för att se till att 
migrationen blir cirkulär (Eu-komissionen 2007: 9). I meddelandet definierar EU-
komissionen sedan cirkulär migration på följande sätt. 

Cirkulär  migration  kan  definieras  som migration  som styrs  på  ett  sätt  som medge  vissa 

möjligheter till laglig förflyttning i båda riktningarna mellan två länder.(EU-komissionen 2007:  

10) 

Här  skrivs  rakt  ut  att  migrationen  ska  styras  vilket  precis  som  i  föregående 
meddelanden lägger fokus på styrd cirkulär migration snarare än spontan sådan. 
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5.3 Teoretisk analys av policydiskussionen på global 
och europeisk nivå. 

I den globala policydisskusionen så konstateras det att det inte finns en enhetlig 
definition av vad cirkulär migration är. Att det inte går att hitta en klar definition 
av innebörden av en politik för cirkulär migration på global nivå kan sägas bero 
på att de aktörer  som verkar där är  så pass olika och därmed också har  olika 
intressen. Den globala kommissionen om internationell migration har en relativt 
pragmatisk inriktning där slutrapporten ska accepteras av alla inblandade parter. 
Det blir därför en relativt balanserad rapport  där det inte drivs särskilt  mycket 
ideologiska linjer om gränser utan istället ges råd om samordning till stater. Att en 
statlig kontroll är önskvärd kan dock sägas manifesteras på så sätt att komissionen 
pratar om att motverka irreguljär migration som ett policymål samt att cirkulär 
migration definieras som en rörelse mellan två länder.      

De officiella aktörerna som deltagit  i  det globala forumet för migration 
och  utveckling  är  stater  vilket  också  ger  staters  perspektiv  på  frågan.  Att  det 
globala forumet sätter fokus på frivillighet och kopplingen till arbetsmarknadens 
behov samt refererar till cirkulär migration som ett flöde av människor ger dock 
ett perspektiv som tyder på att det inte helt går att kontrollera. Utifrån protokollen 
från det globala forumet för migration och utveckling så går det dock att uttyda att 
det främst är utvecklingsländer som är sändarländer när det kommer till migration 
som förordar mer generella  regelverk för cirkulär migration  även om Sverige 
också intagit en sådan position. I övrigt har synen på cirkulär migration som styrd 
process varit den som dominerat om än formulerad på ett ganska indirekt sätt.    

Om  det  på  den  globala  nivån  finns  en  viss  nyansering  av  begreppet 
rörande spänningen mellan spontan och styrd migration så är EU-komissionens 
syn på cirkulär migration betydligt mer ensidigt inriktad på styrd migration där det  
specifikt  nämns  att  det  bör  finnas  kontrollmekanismer  som  ska  se  till  att 
migrationen  verkligen  blir  cirkulär.  Vad  som  kan  vara  värt  att  nämna  i  det 
sammanhanget är att EU domineras av mottagarländer. Detta ger ett mer ensidigt 
perspektiv på cirkulär migration än i  det  globala forumet. Det kan ses som en 
paradox att suveränitetsdiskursen är mest dominant inom EU-komissionen som 
företräder en organisation som viss mån är den som gått längst i att gå bortom den 
statliga suveräniteten.  EU-komissionen pratar dock här om cirkulär migration i 
förhållandet mellan EU och tredje land. Inom EU råder öppna gränser så där kan 
en betydligt mer spontan cirkulär migration redan sägas förekomma.    Slutsaten 
som  kan  dras  av  policydisskusionen  på  internationell  och  Europeisk  nivå  är 
således  att  det  statscentrerade  perspektivet  dominerar  även  om  det  går  att 
diskutera huruvida EU kan definieras som en statlig aktör. Att EU-komissionen 
sätter fokus på styrd migration och suveränitet behöver dock inte antyda att EU-
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skulle vara som en stat utan kan snarare vara ett exempel på suveränitetsbegreppet 
utvecklats till att mer handla om gränsdragningar och tankar kring insida/utsida 
och vi/dem än om statssuveränitet i traditionell bemärkelse. (jfr Walker 2009)     
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6 Synen på Cirkulär migration i 
Sverige.

I  det  här  kapitlet  så  kommer  jag  att  presentera  min  kvalitativa  fallstudie  och 
analysera synen på cirkulär migration i Sverige. Jag kommer att börja med att kort 
beskriva hur svensk migrationspolitik utvecklats och återkoppla till reformen av 
asylsystemet 2004 och de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som trädde i 
kraft 2008.  Detta är relevant då det sätter synen på cirkulär migration i en kontext 
av hur svensk migrationspolitik har utvecklats mer generellt vilket gör att det går 
att urskilja om det finns ett mönster kring hur migrationspolitiken förhåller sig till 
det  teoretiska  ramverket.  Jag kommer sedan att  presentera huvuddelen av min 
studie och  analysera synen på cirkulär migration inom kommittén för cirkulär 
migration och utveckling. Denna del är uppbyggd på så sätt att jag börjar med att 
beskriva arbetet  i  utredningen och synen på cirkulär migration generellt för att 
sedan svara på de operativa frågor som ställdes i kapitel 1.1.

6.1 Svensk migrationspolitik. 

Sverige var länge ett utvandrarland. Under andra halvan av 1800-talet emigrerade 
stora grupper av människor från Sverige till Nordamerika. Trenden har sedan vänt 
och 1930 var första gången som det var fler som  invandrade än som utvandrade 
till  Sverige.  Efter  andra  världskriget  sökte  sig  många  invandrare  till  Sverige. 
(SOU  2005:50  s110-111)  Viseringskrav  avskaffades  för  många  länder  och 
människor kunde resa till Sverige för att söka jobb och sedan söka arbetstillstånd 
på plats. Delvis som en effekt av konjunkturnedgången så ändrades  inställningen 
till  arbetskraftsinvandring  i  slutet  av 60-talet.  Från att  i  princip  ha  haft  en  fri 
invandring  under  efterkrigstiden  så  införde  Sverige  då  en  reglerad  invandring 
Anledningen  sades  vara  att  invandrare  riskerade  att  få  undermåliga 
arbetsförhållanden och att inhemska grupper som stod utanför arbetsmarknaden i 
första hand behövde komma in på den. (SOU 2005:50 s115-117)  Här kan vi sen 
vändning på  så  sätt  att  invandringen inskränks  och  gränsskyddet  skärps  bland 
annat  på  grund  av  förändrade  förhållanden  i  Sverige.  Detta  påverkade  inte 
invandringen till en början då  migranter från Finland i och med den Nordiska 
passunionen inte behövde ansöka om uppehållstillstånd. Familjemedlemmar till 
tidigare arbetskraftsinvandrare från Jugoslavien fortsatte  också att  komma som 
anhöriginvandrare.  Många  av  de  finska  arbetskraftsinvandrarna  åkte  hem  när 
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konjunkturen vände i  Finland. I  slutet  av 1970-talet  övergick invandringen till 
Sverige från att ha dominerats av arbetskraftsinvandrare till  att främst bestå av 
skyddsbehövande  och  familjeinvandring.  (SOU  2005:50  s109-112)  Med 
anledning  av  EU-medlemskapet  och  anslutningen  till  Schengen  och  den  fria 
rörlighet  som detta  innebar  så ökade både in  och utvandringen till  EU-länder. 
(SOU 2005:50 s124) Alla personer som inte är Nordiska medborgare behöver idag 
ett uppehålls- och följande arbetstillstånd för att bosätta sig långvarigt i Sverige. 
De senaste decenniet har antalet invandrare som är gäststudenter, EU-medborgare 
och personer med familjeanknytningar ökat. (SOU 2005:50 s112) 

I Samband med EUs utvidgning i början av 2000-talet så la den svenska 
regeringen fram ett förslag på att införa särskilda övergångsregler för invandring 
av medborgare från de nya medlemsländerna.  Övergångsreglerna gällde främst 
åtgärder mot missbruk av den svenska välfärden samt åtgärder för att motverka 
snedvriden konkurrens på arbetsmarknaden. Riksdagen sa dock nej till detta och 
medborgare från de nya medlemsländerna fick samma rättigheter att migrera till 
Sverige som medborgare från övriga EU-länder  (SOU 2005:50 s127). Här kan vi 
se en vändning på så sätt att en markering att lika rättigheter ska gälla gjordes.  

2005  beslutades  om  en  reform  av  asylsystemet  som  innebar  att 
migrationsverkets  beslut  överklagas  till  migrationsdomstolar  istället  för  till 
utlänningsnämnden.  Detta  innebar  också  att  enskilda  ärenden  inte  längre  kan 
beslutas  av  politiker.  Ändringarna  trädde  i  kraft  under  våren  2006.  (Prop 
2004/05:170)  Denna reform kan sägas ha infört mer av ett rättighetsperspektiv i 
svensk  migrationspolitik  då  domstolar  fick  det  slutgiltiga  avgörandet  av  en 
individs rätt till asyl. 

2008 trädde  nya regler  för arbetskraftsinvandring  i  kraft  i  Sverige efter  en 
uppgörelse  mellan  den  borgerliga  regeringen och  miljöpartiet  de  gröna.  Dessa 
innebar att det inte längre är myndigheter som avgör behovet av arbetskraft utan 
att arbetsgivare som vill rekrytera arbetskraft utanför EU, själv får avgöra om ett 
det  finns  ett  behov  av  att  rekrytera  utanför  Sverige.  Tillståndstiderna  för 
tidsbegränsade arbetstillstånd förlängdes också så att de kan vara upp till två år 
och  efter  prövning  leda  till  permanent  uppehållstillstånd.  Om  en  anställning 
upphör så kan den som har tillfälligt uppehållstillstånd inom tre månader ansöka 
om nytt  arbetstillstånd  utan  att  lämna  Sverige.  Med  det  nya  reglerna  infördes 
också det så kallade spårbytet som innebar att en asylsökande som fått avslag på 
sin  asylansökan  inom  en  viss  tid  kan  ansöka  om  uppehållstillstånd  som 
arbetskraftsinvandrare om denne fått en koppling till arbetsmarknaden under sin 
vistelse  i  landet.  (prop  2007/08:147  )  Reformen  innebar  dels  mindre  statlig 
kontroll över vilka som får uppehållstillstånd då arbetsgivaren avgör behovet av 
arbetskraft  och  dels  nya  möjligheter  för  asylsökande  som  fått  avslag  att  via 
spårbytet kunna få stanna i Sverige på laglig väg. Den skulle på sätt kunna tolkas 
som en svängning av migrationspolitiken i en mer liberal riktning.
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6.2 Kommittén för cirkulär migration och utveckling

I  juni  2009  tillsattes  en  parlamentarisk  kommitté  med  uppdrag  att  utreda 
förutsättningarna för cirkulär migration till och från Sverige. Kommittén har även 
till  uppdrag att med syftet  att öka de positiva utvecklingseffekterna av cirkulär 
migration, ge förslag på eventuella lagändringar och andra åtgärder som bidrar till 
underlätta  cirkulär  migration  till  och  från  Sverige.  (Dir  2009:53  s1) 
Kommittédirektiven definierar cirkulär migration på följande sätt:

”Med  cirkulär  migration  avses  i  uppdraget  tillfälliga  eller  mer  långvariga  och  oftast  

återkommande lagliga förflyttningar mellan två länder. Förflyttningen kan ske antingen genom att  

migranter  flyttar  från sina ursprungs-  eller  bosättningsländer  till  ett  mottagarland  och  sedan  

återvandrar,  eller  genom  att  migranter  under  en  kortare  eller  längre  tid  flyttar  till  sina 

ursprungsländer.” (Dir 2009:53 s1)

Cirkulär  migration  exemplifieras  med  hänvisning  till  utvandringen  av 
svenskar till Amerika under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet. 
Det  uppskattas  att  25%  av  svenskarna  som  utvandrade  till  Amerika  sedan 
återvandrade  till  Sverige,  viket  ska  ha  medfört  positiva  effekter  för  både  den 
svenska och nordamerikanska ekonomin, (Dir 2009:53 s3)  

I  kommittédirektiven  problematiseras  det  faktum  att  det  inte  finns  en 
allmänt vedertagen definition av begreppet cirkulär migration. Orsakerna för detta 
sägs vara att policydiskussionen är relativt ny och att begreppet tolkats  olika i 
olika länder samt använts för att uppnå delvis olika syften. (Dir 2009:53 s 4) 

Hittills  har  Sveriges  regeringsrepresentanter  använt  begreppet  för  att 
beskriva  ett  existerande  rörelsemönster  som  kan  gynna  ursprungsländerna, 
mottagaränderna och den enskilde migranten.  Denna användning av begreppet 
har grundat sig på ett antagande om att merparten av all ekonomisk migration är 
att  betrakta  som tillfällig  i  utgångsläget.  Beslutet  att  migrera  beskrivs  som en 
tillfällig  livsstrategi  vars  varaktighet  kan  konstateras  först  i  efterhand. 
Kommittédirektiven  säger  också  att  begreppet  cirkulär  migration  kan  sägas 
omfatta  även  temporär  migration  men  att  det  inte  är  liktydigt  med  vare  sig 
tillfälliga  arbetskraftsinvandringsprogram,  återvandringsprogram,  eller 
återinvandringsprogram  även  om  alla  dessa  åtgärder  kan  sägas  bidra  till  att 
migrationen  blir  mer  cirkulär.  (Dir  2009:53  s4-5)  Direktivens  beskrivning  av 
cirkulär migration som någon som kan gynna alla parter visar på att en positiv 
inställning  till  fenomenet  är  anlagt  redan  i  inledningsskedet  av 
utredningsprocessen.  Det  kan  också  konstateras  att  Sverige 
regeringsrepresentanter  internationellt  har  hävdat  en  tolkning  av  begreppet 
cirkulär migration som är mer i linje med det som tidigare beskrivits som spontan 
cirkulation och således inte förordat de mer reglerade program som vissa länder 
förordat och som tidigare beskrivits som styrd cirkulation. 
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Ett antal faktorer vars påverkan på förutsättningarna för cirkulär migration 
bör utredas nämns i kommittédirektiven. Dessa är relevanta då de säger något om 
hur begreppet cirkulär migration tolkas av den svenska regeringen. Som exempel 
nämns  att  det  bör  utredas  om det  ska  bli  svårare  att  återkalla  ett  permanent 
uppehållstillstånd på grund av att en person inte längre är bosatt i Sverige. Även 
åtgärder för att underlätta frivillig återvandring, integrationspolitikens påverkan, 
företagares  rörlighet,  välfärdssystemens  påverkan,  validering  av  kompetens 
förvärvad utomlands och regler för överföring av inkomster mellan länder nämns 
som faktorer som bör utredas. (Dir 2009:53 s9-11) 

Direktiven säger att utredningen ska ha som grundläggande utgångspunkt 
att inom ramen för en reglerad invandring, i största möjliga mån undanröja hinder 
för  ökad rörlighet.(Dir  2009:53 s1)  Det  påpekas  även specifikt  att  ”målet  om 
reglerad invandring består” och att utredningen endast berör ”frågor inom ramen 
för  den  nuvarande  reglerade  invandringen  och  endast  personer  som  har  
tidsbegränsade  eller  permanenta  uppehållstillstånd.”    (Dir  2009:53  s11) 
Utredningen kan  således sägas vara styrd på det sättet att det inte går att föreslå 
åtgärder som berör illegala invandrare, som t.ex en amnesti eller regularisering av 
dessa. Det går inte heller att föreslå att gränserna ska öppnas upp helt då detta 
skulle  strida  mot  målet  om  en  reglerad  invandring.  Utgångspunkten  är  också 
sådan att det ej går att dra slutsatsen att ökad rörlighet inte  är ett bra medel för att 
uppnå utveckling.

6.2.1 Hur går arbetet till i kommittén

När  intervjuerna  med  kommittéledamöterna  gjordes  så  var  kommittén  i 
slutfasen  med  arbetet  att  färdigställa  ett  delbetänkande  som  innehåller  en 
kartläggning över cirkulär migration till och från Sverige och dess potential för 
utveckling. Samtliga intervjuade påpekade därför att de inte hade kommit till ett 
skarpt läge där de röstat om något men att de diskuterat sig fram till  en definition 
och  sin  grundsyn  på  frågan  om  cirkulär  migration.  Hitintills  har  därför 
kommittéarbetet handlat mycket om att samla fakta. 

Kommittén har ett sekretariat med tre anställda som skriver alla texterna till 
utredningen.  Sekretariatet  leds  av  huvudsekreteraren  som  är  tjänsteman  och 
fungerar  lite  som  spindeln  i  nätet.  Det  finns  även  åtta  experter  från  olika 
departement  som  är  kopplade  till  utredningen.  Huvudsekreteraren  menade  att 
sekretariatet  kunde  ha  ganska  stort  inflytande  över  problemformuleringen  i 
inledningsskedet men att politikerna kom in mer när det blev skarpa förslag. 

”man säger ibland att tjänstemännen har makt och det kan man ju tycka att man har ibland i  

och med att vi skriver allting och lägger förslag till  politikerna hur vi tycker att vi ska göra.  Jag 

la  ju  upp  utredningsplanen  runt  hur  vi  skulle  skriva  detta  och  hur  man  ska  angripa  vår  

problemställning utifrån direktiven. Sen gick Mikaela och jag igenom det rätt så tidigt i augusti  

och sen så har vi följt det något sånär men det är ju tjänstemännen och sekretariatet som skriver  

materialet, som lägger fram förslag som sen politikerna reagerar på” (Intervju Peter Springfeldt) 
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Ordföranden menade att arbetet byggts upp mycket kring kommitténs möten 
men att hon jobbar ganska mycket med sekretariatet för att komma överens om 
upplägget. Det har enligt ordföranden fungerat som så att sekretariatet har skrivit 
och  bollat  texter  som hon  haft  synpunkter  på  och  bollat  tillbaka  för  att  i  ett 
slutskede skicka till övriga kommittéledamöter. Ordföranden menade att hon hade 
styrt  upplägget  och  inriktningen  en  hel  del  och  att  det  var  hennes  roll  som 
ordförande att göra detta.

”jag har haft ganska mycket synpunkter på själva upplägget och jag tror att jag har haft  en 

ganska tydlig uppfattning från början om hur upplägget ska vara och var vi borde hamna i sak.  

[…]  jag har ju ändå funkat som någon slags arbetsledare åt de tre på sekretariatet och haft  

åsikter  om vad vi  ska göra och vilken  inriktning vi  ska ha samt  sagt vilka jag tyckt  var  bra  

personer att träffa och bra saker att göra” (Intervju Mikaela Valtersson)

Vissa saker har det varit mer diskussion kring, som t.ex hur cirkulär migration 
kunde avgränsas och hur kommittén ser på utveckling.  Dessa diskussioner har 
skett på ett tidigt stadium och blivit medskick till sekretariatet. Enligt ordföranden 
så har det  inte varit  så mycket synpunkter på det slutgiltiga texterna utan mer 
synpunkter på om något perspektiv saknats eller om något bör tas upp mer.  Alla 
intervjuade menade att det nog kommer att bli mer diskussioner och olika åsikter 
när  arbetet  med  slutbetänkandet  börjar  handla  om  att  formulera  mer  skarpa 
politiska förslag. 

”Formellt har vi inte fattat några beslut, utan den delrapport som vi nu kommer att lämna 

handlar egentligen bara om en kunskapsinsamling som ska vara  en del av utredningen, nästa fas  

blir ju den fas som kommer att bli de vassa besluten, vilka politiska processer, vilka eventuella  

lagförändringar osv som behöver vidtas det kommer i nästa fas.” (Intervju Göte Wahlström)

Mycket har också handlat om att avgränsa och snäva in uppdraget då det inte 
går att titta på precis allt. Kommitténs huvudsekreterare menade att sekretariatet 
hade en särskild uppgift  i  att  försöka se till  att kommittén inte svävade ut för 
mycket i förhållande till regeringens direktiv och i förhållande till vad det fanns 
resurser att undersöka.  

6.2.2 Den allmänna inställningen till cirkulär migration i kommittén

Utifrån intervjumaterialet så verkar alla i kommittén tycka att cirkulär migration 
innebär ett nytt sätt att se på migrationsfrågor och det innebär ett nytt angreppsätt 
där fokus sätts på de positiva aspekterna och möjligheterna med migration samt 
att se migranter som en tillgång för samhället. Synen på cirkulär migration som en 
win/win/win  situation  för  sändarlandet,  mottagarlandet  och  den  enskilde 
migranten går igenom i kommittén. Även tankarna om att undvika kompetensflykt 
och få en rotation av kompetent arbetskraft ger avtryck i intervjuerna.  Dock har 
man  även  tagit  in  resonemang  om så  kallade  sociala  remitteringar  vilket  kan 
handla om spridningen av idéer om t.ex demokrati eller antikorruption. En tanke 
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om virtuella cirkulära migranter har också förekommit där nya idéer kan spridas 
via t.ex skype eller facebook.  

”Utgångspunkten är rent allmänt att migration i största allmänhet är positiv och dessutom 

nästan nödvändig för både Sverige och Europa vi utgår ifrån att vi behöver människor som flyttar  

hit av olika skäl så att säga” (Intervju Ulf Nilsson)

Det har även manifesterats en vilja till öppna upp gränserna mer för att främja 
rörlighet men att detta bör ske inom ramen för en reglerad invandring. 

”jag tror verkligen att mer öppna gränser och mer möjligheter till migration  är något bra,  

väl medveten om att inte alla migrerar för att det är positivt utan man kanske flyr för sitt liv men 

lösningen där är ju inte att stänga gränserna utan att ha så öppna gränser som möjligt.  Oavsett  

om det  gäller  människor som behöver  skydd,  arbetskraftsinvandring  eller  annan typ av  legal 

migration  så  är  jag  helt  övertygad om att  det  är  bättre för  både individer  och  samhället.”  

(Intervju Mikaela Valtersson)

Ovan kan vi dock se att synen på cirkulär migration är i linje med regeringens 
kommittédirektiv som säger att kommittén ska utgå ifrån att  det är positivt att 
främja  rörlighet.  Även  fokusen  på  laglig  migration  fastslås  redan  i 
kommittédirektiven. 

De  som  intervjuades  menade  att  vi  ofta  fokuserade  på  problemen  med 
migration idag och att utredningens kanske främsta uppgift var att byta fokus till 
att se de möjligheter som fanns.

 ”jag tycker att hela den svenska migrationspolitiken har handlat väldigt mycket  om att hålla 

människor utanför så mycket det  bara går, så har det känts väldigt mycket.” (Desirée  Pethrus 

Engström)

Flera av ledamöterna menade att det var ett slags paradigmskifte på så sätt att vi 
inte längre förväntade oss att alla som kommer till Sverige skulle vilja stanna hela 
livet utan att många sedan vill åka vidare. 

”Cirkulär migration är ju spännande på det viset att det stjälper ju inte saker och ting upp  

och ner men lite grann gör det ju det. Idag kanske vi har en bild utav människor som kommer till  

Sverige, att de absolut vill stanna här, men det kanske inte är så, utan man kanske vill komma till  

Sverige under ett antal år och jobba och lära sig någonting och sedan åka vidare och utnyttja det  

på arbetsmarknaden i det land där man kommer ifrån.. Det är det som är lite spännande med just  

den här utredningen.  Den stjälper ju attityder och värderingar lite upp och ner.”  (Intervju Maria  

Stenberg)

Ideologiskt  så  sågs  detta  framförallt  som  en  motsats  till  mycket  av 
nationalistiskt och främlingsfientligt tänkande.  Synen på att de mest integrerade 
invandrarna var de som var mest benägna att cirkulera som framkommit i en del 
forskning fanns även i kommittén och det var därför ingen intervjuperson som 
menade att integration och cirkulär migration skulle stå emot varandra. 
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Båda ledamöterna från socialdemokraterna lyfte  specifikt  det  arbetsrättsliga 
perspektivet  och  en  oro  för  att  att  människor  riskerar  att  bli  utnyttjade  på 
arbetsmarknaden. Samt att det fanns skillnader mellan hur mycket folk cirkulerar i 
olika  branscher.  Främst  fanns  det  en  oro  för  vad  som  skulle  hända  med 
arbetskraftsmigranter vid en konjunkturnedgång. 

”...vi  bör akta oss för  att  få en situation där vi  får en utslagningsmekanism där sårbara  

människor som kommer hit i kanske sin första rörelse slås ut och drabbas av sviktande konjunktur  

så  vi  måste  ha  balansen  i  det  här  och  därigenom  hela  kopplingen  till  den  svenska  

arbetsmarknaden, arbetsmarknadens parter inte minst de fackliga organisationernas arbete och 

hantering av det här.” (Intervju Göte Wahlström)

En  hel  del  meningsskiljaktigheter  kring  detta  kan  spåras  tillbaks  till 
utredningen  om  arbetskraftsinvandring  och  reformen  av  reglerna  för 
arbetskraftsinvandring  som slutade  med att  de  borgerliga  partierna  gjorde  upp 
med miljöpartiet för att ta bort myndighetsprövningen av behovet av invandrad 
arbetskraft.  Meningsskiljaktigheterna  kring detta  har  kommit  upp ett  flertal  av 
intervjuerna.  Kommitténs ordförande funderade på att  föreslå  införandet  av en 
vandelsprövning  vid  arbetskraftsinvandring  för  att  gardera  mot  oseriösa 
arbetsgivare. 

 
”det sker inte idag, om man är en arbetsgivare som har gått i konkurs flera gånger eller haft  

problem eller varit i arbetsdomstolen så kollar man inte det utan man kollar bara att det är bra  

anställningsvillkor här och nu, att man har bra löner ett bra avtal och schyssta villkor men man  

kanske skulle vara lite hårdare på arbetsgivare som inte verkar seriösa och det tror jag att de  

kommer att gilla också från S och V.” (Intervju Mikaela Valtersson)

Ledamöterna i kommittén menade att inte hade så mycket kunskap om hur man 
sett på cirkulär migration och hur det definierats i andra länder eller sammanhang 
och  de  flesta  ville  inte  uttala  sig  om  detta.  Det  hade  dock  kommitténs 
huvudsekreterare  och  även  kommitténs  ordförande  som  relaterade  till  hur 
kommitténs arbete är unikt och skiljer sig från det arbete kring cirkulär migration 
som gjorts i EU och FN. 

Ordföranden  menade  att  den  parlamentariska  utredningen  kring  cirkulär 
migration och utveckling var unik och att den  stora skillnaden mellan kommitténs 
syn på cirkulär migration och andra länder var att man i andra länder  var mer 
fokuserade på gästarbetarsystem som bygger på bilaterala avtal mellan länder och 
att Sverige är unikt med att istället upprätta generella regler som gäller alla. Hon 
menade också att Sverige i ett internationellt perspektiv är ganska liberalt land 
oavsett  vem som sitter  i  regering och att  en stor  skillnad också var  att  man i 
Sverige  vid  arbetskraftsinvandring  inte  skiljer  på  högkvalificerad  och 
lågkvalificerad arbetskraft.  

 ”...många länder har mer  kontrollerade system. Man har oftast system som gör att det går  

att  komma  dit  som  högkvalificerad  arbetskraft  genom  avtal  och  man  vill  ha  den  typen  av  

arbetskraft men är väldigt rädd för att öppna upp bredare och det är ju det som också är unikt  
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med det  som vi har gjort med arbetskraftsinvandringen att  det är för alla grupper , det är ingen  

expertimport.” (Intervju Mikaela Valtersson)

”  det  sticker  ut,  vi  går  jättelångt  jämfört  med  många  länder  till  att  ha  en  väldigt  liberal  

lagstiftning vad det gäller arbetskraftsinvandring och i det här att kunna öppna upp". (Intervju 

Mikaela Valtersson)

En annan skillnad är att personer som är arbetskraftsmigranter idag kan ta med 
sig  sina  familjer,  vilket  framförallt  är  sällsynt  när  det  gäller  lågkvalificerad 
arbetskraft i andra länder.  Detta är en inriktning mot spontan migration så som det 
definierats  i  kapitel  3.3.1.  Enligt intervjupersonerna så var kommittén enig om 
inriktningen  mot  att  endast  främja  spontan  migration  och  inte  inrikta  sig  på 
specifika program eller projekt.

Kommitténs  syn på  cirkulär  migration  som en  spontan  och  marknadsstyrd 
process  är  samma  som  Sveriges  regeringsrepresentanter  har  drivit  vid 
internationella möten. Huvudsekreteraren  menade att detta berodde dels på att det 
var  en  liten  krets  av  tjänstemän  som  jobbade  med  migrationsfrågor  inom 
regeringskansliet  som  snabbt  lärde  känna  varandra  och  därför  utvecklat  en 
gemensam bild av hur migrationspolitiken borde utformas. Han menade också att 
det sedan någon gång på 90-talet växt fram en politisk kultur som tjänstemännen 
anpassat sig till och att denna gick ut på att politikerna inte ska detaljreglera för 
mycket utan istället utforma generella regelverk, samt  att marknaden bör styra i 
ganska stor uträckning.     

”I arbetskraftsinvandringsreformen är det ju egentligen marknaden som ska styra  och det är  

unikt för Sverige att politikerna inte är inne och pillar i det här själva. I asyllagstiftningen samma 

sak där. Man avskaffade utlänningsnämnden som iofs var en nämnd men det har gått över till  

domstolsväsendet för att politikerna inte själva ska fatta beslut i den här typen av frågor utan det 

är lagstiftningen som ska följas och sedan marknaden som bestämmer och samma sak här att som  

några andra länder gör, försöka med olika  kvotsystem där politikerna slår fast att nu ska det få 

komma 1500 personer som ser ut så och så.  Politiskt har man växt ifrån det i Sverige.  Politikerna  

sätter upp ramarna och sen sköter marknaden det här på andra sätt och så är det även här tror  

jag. Man vill att det ska vara mer marknaden som styr det här.” (intervju Peter springfeldt)   

6.2.3 Hur tolkas innebörden av begreppet cirkulär migration i 
kommittén.

Mitt  intervjumaterial  säger  att  det  i  princip  konsensus  i  kommittén  rörande 
innebörden av begreppet cirkulär migration. En respondent var lite tveksam till 
huruvida det rörde två rörelser eller fler, men i princip alla är eniga om att en 
cirkulär migrant är någon som rör sig minst tre rörelser över gränsen om det är en 
person som är född utanför Sverige och en migrant som rört sig två gånger över 
gränsen om den är född i Sverige.  
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”Det finns ju ingen riktigt riktigt bra definition på det. Utan vi har funderat på vad det är vi  

menar när vi säger cirkulär migration. Och det är ju inte människor som kommer till Sverige och  

sedan åker tillbaka, utan det är människor som kommer till Sverige, och åker tillbaka och sen  

återvänder. Vice versa att en svensk åker ut och sedan kommer tillbaka så det är där det räcker  

med två rörelser medan det andra är tre rörelser då...”(Intervju Mikael Cederbratt)

Denna relativt snäva definition togs fram för att möjliggöra en framtagning av 
statistik  från  Statistiska  Centralbyrån  över  antalet  cirkulära  migranter.  Det 
påpekades  dock  under  intervjuerna  att  kommittén  hade  en  vidare  syn  på 
fenomenet  cirkulär  migration  och  att   i  princip  alla  var  potentiella  cirkulära 
migranter. Sen har man också velat göra en skillnad mellan migration och besök 
vilket har gjort att man tittar på personer som stannat minst ett år även om alla inte  
varit folkbokförda i Sverige. En annan skillnad i synen på begreppet är dock att 
kommittén inte  har begränsat sig till  tala om cirkulär migration endast när det 
gäller  arbetskraftsinvandring.  Enligt  kommitténs  ordförande  så  såg  många 
utredningen som en fortsättning på arbetskraftsinvandringsreformen men de valde 
att vidga begreppet till att gälla även folk som inte är arbetskraftsinvandrare.  

Kommitténs definition  skiljer sig  från definitionen i kommittédirektiven på 
så sätt  att den även berör personer som är födda i  Sverige medan regeringens 
kommittédirektiv begränsar sig till invandrare.   

Enligt huvudsekreteraren så var det ett initiativ från sekretariatet att bredda 
definitionen av cirkulär migration jämfört med kommittédirektiven. De hade tyckt 
att definitionen i regeringens direktiv var för snäv   och hade sedan diskuterat det 
med ordföranden som höll med.  De presenterade sedan den nya definitionen för 
kommittén  som godkände den.  Kommitténs  ordförande menade att  kommittén 
hade tagit ställning för att vidga begreppet för  att samma regler bör gälla för alla 
oavsett  hur  de  kommit  till  Sverige  eller  om de  är  födda  här  plus  att  de  som 
kommit  till  Sverige  som  arbetskraftsinvandrare  enligt  de  nya  reglerna  är  en 
ganska lite grupp.  

” cirkulär migration och de eventuella hinder man kan undanröja för det och hur man kan 

främja det , det måste gälla alla oavsett varför man är här.  Det måste vara samma regelverk och  

det  är  en  väldigt  liten  del  som  har  kommit  hit  de  senaste  åren  enligt  den  nya  

arbetskraftsinvandringslagen . En del har kommit som arbetskraftsinvandrare på 70/80-talet eller 

så men en stor del har kommit hit som flyktingar för de har sökt skydd och det måste  gälla precis  

samma regler för dem så vårt synsätt har varit, och det har jag också  drivit mycket och tycker är  

viktigt, det är att alla som är här är potentiella cirkulära migranter , och egentligen även svenskar  

som är födda i Sverige från början och som inte har flyttat någon gång över en gräns som kanske  

vill flytta ut ifrån Sverige och sen tillbaka igen, så på något viss så måste man skapa regelverk och 

undanröja hinder för alla de här olika grupperna” (Intervju Mikaela Valtersson)

En klar avgränsning i begreppsdefinitionen är dock att den endast definierar de 
som  vistas  i  Sverige  lagligt  som  cirkulära  migranter.  Detta  har  sin  grund  i 
kommittédirektiven  där  det  fastslås  att  utredningen  ska  handla  om  laglig 
migration. De har dock i viss mån rått olika uppfattningar mellan olika ledamöter 
om huruvida papperslösa borde beröras av utredningen. I dagsläget finns det ett 
kapitel som beskriver situationen för papperslösa migranter som uppehåller sig i 
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Sverige  men inga  åtgärder  kommer  att  föreslås  eftersom det  skulle  bryta  mot 
kommittédirektiven.

”...direktiven var ju ganska tydliga på det området att det här gäller människor som lagligen  

är i Sverige. Om inte det hade stått så hade man kunnat titta även på människor som gått under 

jorden när de haft ett utvisningsbeslut på sig eller dem som över huvud taget inte ger sig till känna  

som också är en ganska stor grupp, som är rena svartarbetare om jag kan uttrycka mig på det 

sättet som åker in jobbar och bara är intresserade av att jobba svart och sedan sticka ut igen, dem 

berör vi inte alls då.” (Intervju Mikael Cederbratt)

”... vi var tvungna att ta med och beskriva det för att få det på bordet, hur många man tror att  

det är och olika orsaker till att man är här för den gruppen är ganska heterogen men det är tydligt  

i vårt uppdrag att det handlar om dem som är lagliga migranter.” (Intervju Mikaela Valtersson)

Respondenten från moderaterna menade att det var ganska naturligt i en statlig 
utredning  att  endast  titta  på  laglig  migration  eftersom  de  sysslade  med 
lagstiftning.  Han  menade  även  att  det  faktum  att  det  är  regeringen  som  ger 
direktiven anlägger ett visst perspektiv. 

”Det är inte ur statens perspektiv men det är ju staten som har ställt frågan i och med att man  

tillsatte utredningen. Så det är naturligtvis först och främst de svar riksdag och regering vill ha för  

att kunna göra mer och kunna göra rätt saker. Det är ju så med alla statliga utredningar på något  

sätt, det är ju inte för att tillfredsställa någon annans svar på vissa frågor utan det får ju ända 

vara statens eller riksdag och regerings svar på de frågor man har, eller som man inte vet att man  

har så att säga...”(Intervju Mikael Cederbratt)

6.2.4 Hur tolkas innebörden av en politik för cirkulär migration

Samtliga intervjupersoner poängterade att utredningsarbetet inte kommit in i 
en fast  där det börjat  lägga skarpa politiska förslag men det gavs ändå ganska 
klara indikationer på vilka politikområden som berördes. 

Dels  så  fördes  det  fram idéer  om reformer  av  systemen  för  visering  och 
uppehållstillstånd  och  hur  länge  en  måste  vara  i  Sverige  för  att  kunna  söka 
medborgarskap. Även att lagstiftningen och processen för att komma till Sverige 
kan behöva anpassas för folk som inte vill stanna permanent i Sverige. Ett förslag 
har varit att ändra reglerna så att du kan lämna Sverige under en längre tid men 
inte förlora den tid som du varit här när det räknas på hur länge du vistats i landet 
i  förhållande  till  hur  länge  en  måste  bo  här  för  att  kunna  ansöka  om 
medborgarskap. Idag anses  du som avflyttad om du varit utanför landet i ett år 
och om du då inte är svensk medborgare så får du söka uppehållstillstånd igen. 

Ett  annat  förslag  som  kom  upp  är  relaterat  till  spårbytet  som  infördes  i 
samband  med  de  nya  reglerna  för  arbetskraftsinvandring  och  innebär  att  en 
asylsökande  som fått  avslag  på  sin  asylansökan  inom  en  viss  tidsperiod  kan 
ansöka  om  tillstånd  som  arbetskraftsinvandrare.  Problematiken  ligger  i  att 
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migrationsverket börjar bli bättre och bättre på att korta ner handläggningstiderna 
för asylärenden och då minskar tiden som de asylsökande har på sig att försöka få 
ett  jobb  och  därmed  söka  uppehållstillstånd  som  arbetskraftsinvandrare. 
Kommitténs ordförande var därför inne på att föreslå en förlängning av tiden som 
en asylsökande kan ansöka om tillstånd som arbetskraftsinvandrare efter att ett 
avslag på asylansökan vunnit laga kraft.  

Det största fokusen i alla intervjuer låg dock på socialförsäkringssystemen och 
hur dessa kunde reformeras så att en inte missgynnas av att migrera. De förslag 
som  dominerade  var  olika  system  för  portabla  rättigheter  i 
socialförsäkringssystemen. Här lades skillnaderna upp mellan bosättningsbaserade 
och  arbetsbaserade  sociala  förmåner  och  det  fanns  en  diskussion  kring  vilka 
förmåner  man  bör  kunna  ta  med  sig  om  man  migrerar.  Bosättningsbaserade 
förmåner är t.ex barnbidrag och dessa går ej att ta med sig idag. Problemen som 
man  vill  åtgärda  handlar  främst  om  arbetsbaserade  förmåner  där  en  måste 
kvalificera sig in i systemet som t.ex a-kassa eller sjukförsäkring. Idag förlorar 
man dessa om man flyttar  från Sverige och måste återkvalificera  sig när  man 
flyttar tillbaka. 

 ”man har många sådana där man måste ha intjänat eller haft i följd att man varit i Sverige i  

kanske 4 eller 5 år eller så för att sedan kvalificera sig vidare och där har vi en diskussion och  

pekar på att man kanske skulle kunna ha vad vi har kallat en pausknapp att även om man har varit  

i Sverige i två år, åker tillbaka till sitt ursprungsland i ett år och sen kommer tillbaka att det där  

året som blev avbrott inte ska räknas så att man inte börjar om från noll utan att man kan räkna  

samman tid inom tio år eller så så att man ändå fortfarande har kvar sina rättigheter.”  (Intervju  

Mikaela Valtersson)

Det påpekade dock att Sveriges pensionssystem redan är ganska anpassat för 
detta beroende på systemet med pensionspoäng som man arbetar in. Det har dock 
diskuterats  huruvida  en  ska  få  ta  med  sig  sin  garantipension  som  idag  är 
bosättningsbaserad, utomlands. 

 ”Men det finns också problem om man skulle göra det för en väldigt liten garantipension kan  

vara enormt mycket pengar beroende på vilket land man återvänder till, om du skulle återvända  

till t.ex.. Somalia så skulle du leva som en kung på dem pengar som en garantipensionär får och vi  

diskuterar den frågan vidare, men vi tror att den här typen av saker är av betydelse för människor 

villighet att flytta på sig, så att man inte får en inlåsningseffekt dvs att det sitter en person här som  

kanske inte har varit  jättelänge i Sverige och blir ålderspensionär och har då sin försörjning  

räddad i den bemärkelsen att man får garantipension men egentligen längtar lite hem, medan där  

finns det då ett dåligt socialt nätverk och samtidigt så får man inte ta med sig garantipensionen.  

Det skulle kunna innebära att man faktiskt inte lämnar Sverige av ekonomiska skäl även fast man  

skulle vilja”  (Intervju Mikael Cederbratt).

Ett annat förslag rörande portabla rättigheter rörde A-kassan. Idag går det att 
söka jobb i tre månader i ett annat EU land och behålla sin a-kassa. Tanken var att 
det  kanske  ska  gå  att  få  a-kassa  och  söka  jobb  även  i  länder  utanför  EU.  

Diskussioner har förts kring idén återvandringsbidrag för migranter som 
vill  återetablera  sig  i  sina  ursprungsländer.  Det  har  under  utredningens  gång 
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kommit fram synpunkter från bosnier i Sverige som hänvisar till Danmark där det 
är möjligt för dem att få en viss summa pengar om de återvänder till sitt hemland. 
Det finns dom som anser att man bör ha ett likadant system i Sverige, men det har 
inte varit en väg som utredningen velat ta. Här är det återigen principen om att alla 
individer ska behandlas lika som har dominerat men även idén om att migranter 
ska ses som resurser. 

 ”någonstans så kan jag tycka att  om samhället  nu har lagt  ner resurser på att  ta emot  

personer, man har utbildat dem i Svenska osv,  och så ska vi dessutom ge dem pengar sedan för att  

åka hem, jag menar då är det väl bättre att vi använder de här personerna  här på något sätt, det  

måste ju vara det mest smarta. (Intervju Desirée Pethrus Engström)” 

”...jag tycker den är lite svår på det sättet att, dels vill jag inte att det ska slå ut något sånt  

här dansk exempel att man försöker få folk att återvända , att man försöker få dem ur Sverige och  

det kan uppfattas så lite också när man erbjuder pengar för att folk ska flytta tillbaka. Jag tänker  

verkligen att det måste vara samma regler. Om man väl har blivit svensk medborgare så har man  

ju lika rättigheter, och då borde det vara samma regler. Om det är svenskar som är födda i Sverige  

som är svenska medborgare, som på ålderns höst vill flytta till Spanien, ska vi ge dem  pengar  

eller  ska  det  vara  skillnad  då  på  medborgarskap  och  medborgarskap?”   (Intervju  Mikaela  

Valtersson)

Det fanns dock ett förslag om att eventuellt låta svenska staten främja svenska 
skolor i områden där många invandrare flyttar  tillbaka på samma sätt som det 
finns  svenska  skolor  i  områden  där  det  bor  många  personer  som  är 
ursprungssvenskar. Detta skulle vara ett sätt  att motverka en eventuell rädsla för 
att  få  sämre  utbildning  eller  offentlig  service  om  en  flyttar  tillbaks  till  sitt 
hemland.   

Ett annat förslag som förts fram är olika sätt att mobilisera diasporor i Sverige 
för att främja utveckling i deras ursprungsländer. Det handlar här om att utnyttja 
de  sociala  nätverk  som många invandrare har  i  sina  hemländer  för  att  främja 
handel mellan Sverige och ursprungslandet.  Ett förslag här har varit att särskilda 
bidrag som ges till invandrare som vill starta företag, även ska kunna ges till folk 
som vill starta upp en verksamhet utanför Sverige. 

”man vill kunna bygga upp en verksamhet där man är  kanske ett företag som har verksamhet  

i Sverige men också i ursprungslandet.  Idag får man inte lån i Sverige, om man t.ex. vill starta  

upp en verksamhet i Nairobi” (Intervju Mikaela Valtersson)

Det har också tittats på ett system som finns i Norge där den som investerar i 
ett projekt som är bra för sitt hemland får investeringen dubblad av staten.
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6.2.5 Speglas motsättningar inom den globala ordningen inom svensk 
migrationspolitik och i så fall hur?

Hur förhåller  sig  synen på cirkulär  migration till  relationen mellan universella 
rättigheter och suveränitet?  Den allmänna synen i kommittén har varit att vi rör 
oss mot en mer globaliserad värld där folk kommer att röra sig mer och gränser 
spelar  mindre  roll.  Cirkulär  migration  definierades  också  av  flera 
kommittéledamöter  som  en  motsats  till  nationalistiskt  tänkande.  Flera 
intervjupersoner tog dock upp avvägningen att som folkvald representera väljarna 
och  lyssna  på  dem och  att  ha  ett  mer  internationellt  perspektiv.  Avvägningen 
mellan att  representera  väljare  som bor  i  Sverige  men samtidigt  ta  hänsyn till 
migranters  rättigheter  kan  relateras  till  diskussionen  om  kommunitarism  och 
universalism som tas upp i kapitel 4.2.3. En ledamot menade att svenska folket 
hade ett stort internationellt engagemang och att det därför inte behövde finnas en 
motsättning. Det framkom också att även om vi nu befinner oss i en lågkonjunktur 
så kommer Sverige att ha ett behov av arbetskraft på längre sikt och därför gynnar 
det Sverige att öppna upp för mer invandring. Vissa ledamöter menade dock att 
detta bland annat på grund av den rådande lågkonjunkturen ibland har  varit svårt 
att förklara för folk. 

Jag ser inga konflikter men jag lyssnar ju in det i människor som känner en oro för det här  

och  jag  får  argumentera  för  cirkulär  migration.  Det  är  klart  att  många mäter  ju  situationen 

utifrån dagens arbetslöshet  i  Sverige,  man mäter  det  utifrån att  vi  har ekonomiska  problem i  

Sverige men det är klart att i ett internationellt perspektiv så lever vi ju relativt välmående här.  

(Intervju Göte Wahlström)

Det som kan uttolkas ur den  syn på cirkulär migration som ett spontant fenomen, 
den definition av cirkulär migration som kommittén har antagit och  de förslag 
som kommit upp under intervjuerna är att det i  allmänhet finns en vilja att ha 
generella  regler  som  gäller  för  alla.  Detta  kan  kopplas  till  idén  om  att  alla 
individer ska ha samma rättigheter som beskrivs närmre i kapitel 4.2.2.  Fokusen 
på spontan cirkulär migration pekar på att lika regler ska gälla för alla. Detsamma 
gäller när kommittén definierade begreppet cirkulär migration på ett sätt så att det 
inte  endast  berörde invandrare.  Även de förslag på vad en politik  för cirkulär 
migration kan innebära pekar på att alla ska behandlas lika liksom oviljan att ha 
olika regler för hög- respektive lågkvalificerad arbetskraft.  

Fokusen på att migrationen ska vara reglerad och oviljan att indefiniera 
papperslösa  i  begreppet  cirkulär  migration  kan  dock  kopplas  till 
suveränitetsbegreppet  och  tyder  på  att  motsättningen  mellan  suveränitet  och 
universella rättigheter inom den globala ordningen går igen även här.  Att vi ska 
ha  en  reglerad  migration  på  sätt  att  det  ska  finnas  lagreglerade  regler  för 
uppehållstillstånd råder det enighet om i kommittén. 
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”Vi utgår allihop ifrån att vi ska ha en lagreglerad migration på så sätt att det ska finnas  

lagar för uppehållstillstånd. Det utgår alla partier ifrån. Sen kan man ha olika åsikter om man ska  

ha amnesti då och då för människor som har gömt sig men själva grundprincipen att den ska vara  

lagreglerad tillsvidare det är alla överens om. Och vi är väl också då överens om även om vi har  

olika  inställning  till  den  nya  lagen  om  arbetskraftsinvandring  att  förutom  flyktingskäl  och  

anknytningsskäl så ska man kunna ha ett arbete att försörja sig på om man ska få ett längre  

uppehållstillstånd i Sverige.” (Intervju Ulf Nilsson)

Här görs en skillnad mellan de som är födda i Sverige och de som inte är det 
på så sätt att om du inte är född i Sverige så måste du antingen kunna försörja dig 
eller ha asylskäl eller anknytningsskäl för att få stanna här. 

Kommitténs  ordförande  som  är  miljöpartist  och  också  var  med  och 
förhandlade fram uppgörelsen mellan regeringen och miljöpartiet rörande reglerna 
för  arbetskraftsinvandring  menade  att  framförallt  moderaternas  och 
socialdemokraternas motstånd mot amnestier för papperslösa är grundad i  att man 
inte vill rucka på principen om en reglerad invandring.  

 ”Det är att man på något sätt i  grunden inte vill  rucka på grundprincipen att  vi har en  

reglerad invandring man menar att, antingen har man en reglerad invandring eller så har man fri  

invandring men de blir oroliga tror jag,  för en situation där man säger vi ska ha reglerad, men 

alla som får nej dem vill vi ändå ska få stanna i någon slags amnesti eller på något annat vis och  

då börjar man luckra upp den här reglerade invandringen så man känner att då tappar man  

kontrollen, och så klart kanske det också kan vara att man ger incitament till att inte klarlägga sin  

identitet och liksom verkligen komma hit på lagliga vägar utan att man visar att det är ok.  Även  

om man varit här illegalt i 4 år så får man ändå stanna sen och sådär. Jag tror de är oroliga för  

det, att man öppnar upp liksom.” (Intervju Mikaela Valtersson)

Den synen bekräftades i viss mån av moderaternas ledamot som menade att det 
var viktigt med ett rättssäkert system men att det inte var bra att ge regelbundna 
amnestier eftersom det i praktiken skulle göra att det inte var någon skillnad på att 
få ett ja eller ett nej i t.ex. en asylprocess. Moderaternas ledamot menade vidare 
att regelbundna amnestier skulle ge incitament för folk att komma utan papper och  
att detta främst skulle gynna arbetsgivare som kunde utnyttja papperslösa som inte 
kan hävda sina rättigheter på arbetsmarknaden. Han menade att detta var en av 
orsakerna till att Spaniens jordbrukssektor i stort sett är beroende av papperslösa 
arbetare. Han tryckte också på vikten av en reglerad invandring för att motverka 
brottslighet. 

Inte heller miljöpartiet har här några realpolitiska förslag om fri invandring 
men har istället drivit igenom förslag som i viss mån innebär kryphål. Spårbytet är 
ett  exempel  på  detta  och  det  var  den  ena  ledamoten  från  socialdemokraterna 
kritisk mot i intervjun då han menade att det skulle urholka asylsystemet då det 
inte var skyddsbehoven som avgjorde om en asylsökande fick stanna utan istället 
hur attraktiv denne var på arbetsmarknaden.  

Ett flertal ledamöter har menat att en politik för cirkulär migration kan minska 
antalet  papperslösa då det skulle bli enklare att komma hit på andra vägar. En 
ledamot menade att många ekonomiska migranter kommer asylspåret för att det 
har varit svårt att kunna komma hit som arbetskraftsinvandrare och att fler lagliga 
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vägar in, som t.ex en politik för cirkulär migration skulle kunna minska antalet 
som kom asylspåret. Detta stödjer en tes om en politik för cirkulär migration som 
en kompromiss för att dels kunna tillgodose ett arbetskraftsbehov och dels kunna 
stävja antalet irreguljära migranter samtidigt som målet om en reglerad invandring 
och kontroll över vilka som kommer in i landet finns kvar.  

Vad som ska urskiljas är en grundsyn som bygger på att det är bra att främja 
ökad rörlighet samtidigt som  vi inte ska ha fri invandring. Det har lett till ett antal 
förslag som är generella och öppnar upp för fler vägar till att migrera och flytta 
flera gånger men samtidigt  gör en klar skillnad i rättigheter  mellan de som är 
svenska medborgare och de som inte är det. Den svenska varianten av cirkulär 
migration är dock betydligt  mer liberal  än något annat system som har utretts. 
Detta  kan  också  kopplas  till  ett  flertal  uttalanden  om  att  alla  människor  ska 
behandlas  lika,  bland  annat  kan  detta  urskiljas  i  motståndet  mot  ett 
återvändandebidrag som enligt den logiken då också ska kunna ges till infödda 
svenskar som vill  flytta utomlands.  Sättet  som frågan hela tiden pendlar kring 
vikten av en mer öppen men fortfarande  reglerad invandring tyder dock på att 
motsättningen som beskrivs i det teoretiska ramverket gå igen även här. 
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7 Sammanfattning och slutsatser

Jag ska nu  sammanfatta analysen och  svara på den övergripande frågeställningen 
om hur begreppsliggörandet av cirkulär migration och  framtagandet av en politik 
för cirkulär migration kan förstås utifrån det teoretiska ramverket. Som tidigare 
beskrivits  så har innebörden av en politik  för  cirkulär  migration tolkas olika i 
olika kontexter. 

Beskrivningen  av  den  ideala  cirkulära  migranten  i  den  akademiska 
litteraturen som tas upp i kapitel 3 ger en bild av de som lyckats bäst med sin 
migration  och  integration  i  mottagarlandet  också  har  bäst  potential  till  att  bli 
cirkulära  migranter.  Detta  ger  lite  av en bild  av en kosmopolit  som cirkulerar 
mellan flera länder och därmed också skapar utveckling. Detta är i sig en väldigt 
liberal tanke och mycket av forskningen pekar på att universella rättigheter och fri 
rörlighet  ger  bäst  förutsättningar  för  cirkulär  migration.  Att  dubbelt 
medborgarskap sägs underlätta är ett exempel på detta.    

När policydiskussionen har nått politiken så dyker dock mer restriktioner 
upp  och  så  som det  beskrivs  i  kapitel  5  så  har  det  pratats  mycket  om olika 
program  för  cirkulär  migration.  Denna  form  av  mer  styrd  cirkulär  migration 
lägger  således  större  fokus  vid  suveränitet  och  kontroll  över  gränsen.  När  det 
gäller  förhållandet  till  global  ordning  så  kan  det  tyckas  naturligt  att  politiska 
ledare lägger större vikt vid sin egen suveränitet än vad akademiker gör då dessa 
har olika roller och  det blir då lättare att  i migrationsforskning  måla upp en bild 
av hur politiker borde agera för att uppnå ett visst resultat utan att ta vidare hänsyn  
till realpolitiken.  

Det svenska fallet  ligger närmre den akademiska policydiskussionen än 
synen på cirkulär migration i EU och globalt men den  skiljer sig också på så sätt 
att det pratas mer om lågkvalificerad arbetskraft än vad som tenderar att tas upp i 
den akademiska diskussionen kring cirkulär migration som i större utsträckning 
har  tagit  upp  exempel  med  högkvalificerade  migranter,  något  som  kan 
exemplifieras  genom ett stort fokus på att undvika brain drain.  Som mitt material 
visar så har inkluderandet av lågkvalificerad arbetskraft i det svenska fallet  byggt 
på idéer om att människor inte ska särbehandlas och att vi därför inte ska göra 
skillnad mellan låg-och högkvalificerad arbetskraft samt att staten inte ska styra 
för  mycket  kring  vilka-  och  hur  många migranter  som passerar  över  gränsen. 
Även  det  faktum  att  det  svenska  fallet  verkar  var  att  det  enda  där  det  i 
begreppsdefinitionen  av  cirkulär  migration  inte  görs  någon  skillnad  mellan 
invandrare  och  svenskfödda  visar  på  väldigt  liberala  tankar  kring  hur 
migrationspolitiken bör styras och utformas. I praktiken så sätts det dock stor vikt 
vid att vi ska ha en reglerad invandring, något som t.ex manifesteras i ett motstånd 
mot amnestier för papperslösa. Många av förslagen blir därför sätt att öppna upp 
för en mer liberal migrationspolitik inom ramen för den reglerade invandringen på 
så sätt att det blir väldigt viktigt att lagen reglerar vilka som får vara i landet och 
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inte.  Den  praktiska  politiken  utformas  därför  på  ett  sätt  som ger  fler  lagliga 
möjligheter att uppmuntrar människor som har lagliga möjligheter att migrera att 
göra detta samtidigt som alla ur ett globalt perspektiv inte får dessa möjligheter. 
Jag drar därför slutsatsen att framtagandet av en politik för cirkulär migration blir 
en  slags  kompromiss  mellan  viljan  och  behovet  av  att  ha  en  mer  öppen 
migrationspolitik samtidigt som suveräniteten över gränsen upprätthålls.  Det går 
också att urskilja själva diskurserna i sättet som intervjupersonerna argumenterar 
där universella rättigheter och suveränitet jämkas ihop till en kompromissdiskurs 
som då benämns som en politik för cirkulär migration.     

Det  mönster  som  jag  har  kunnat  urskilja  ur  materialet  är  vidare  att 
motsättningen  mellan  suveränitet  och  universella  rättigheter  går  att  se  i 
framtagandet av en politik för cirkulär migration i alla kontexter som jag studerat, 
men att styrkeförhållandet mellan dessa två motsatta idéer rörande gränser och 
migration  skiljer  sig  åt  och  på  så  sätt  leder  till  att  det  i  Sverige  blir  mer  av 
policyförslag som ska underlätta spontan cirkulär migration medan EU har haft 
större fokus på styrd migration.  

42



8 Avslutande reflektioner

Här kommer jag att ta upp en del reflektioner som har sin grund i studien men 
som inte är direkt kopplade till uppsatsen syfte och frågeställning. För det första 
så har jag tyckt mig se ett mönster  i mitt material som tyder på att mindre länder 
har antagit mer liberala positioner rörande innebörden av en politik för cirkulär 
migration.  Då  menar  jag  inte  bara  jämförelsen  mellan  Sverige  och  EU-
komissionen utan även enskilda ståndpunkter som går att urskilja i exempelvis 
protokollen från det globala forumet för migration och utveckling.  Mycket går att 
spekulera kring detta men en hypotes som skulle kunna undersökas vidare är att 
större  enheter  i  det  internationella  systemet  känner  ett  större  ansvar  för  att 
upprätthålla  ordningen  och  kanske  då  också  ett  större  kontrollbehov  rörande 
rörelser över sina gränser. 

Ett annat mönster som jag kunnat urskilja i mitt intervjumaterial rörande 
det svenska fallet är att representanterna för socialdemokraterna och moderaterna 
lade större fokus  på vikten av en reglerad invandring och ”ordning och reda” 
medan de mindre partierna lade större fokus på vikten av fri rörlighet. Samma 
mönster  framkom  när  amnestier  togs  upp.  Då  socialdemokraterna  och 
moderaterna är de svenska partier som gör anspråk på att vara statsbärande så 
skulle en hypotes rörande detta kunna vara att de därför tenderar att  se statens 
perspektiv  till  större  del  än  de  mindre  partierna  som  då  får  mer  av  ett 
individperspektiv. 

Vad som gör dessa två reflektioner intressanta är att de kan kopplas ihop för 
att ge en bild där partier som gör anspråk på att vara statsbärande och enheter i det 
internationella systemet som anspråk på att vara stormakter båda tenderar att lägga 
större vikt vid en mer reglerad och styrd migrationspolitik. Detta är något som 
skulle kunna vara intressant att studera vidare kring. 
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9 Executive summary

This  thesis  is  an  interpretative  study  that  investigates  the  meaning  of  the 
concept of circular migration and the policy discussion and interpretation process 
regarding the  formulation of  policies that  promote circular  migration.  Circular 
migration has been put forward as a solution to many of the problems that that are 
said to be caused by international migration today. There is however not a uniform 
definition of what circular migration is and what a policy that promotes circular 
migration would mean. This has had the consequence of  different views on the 
meaning of circular migration  being put forward in different contexts. 

In  this  study  I  relate  the  different  interpretations  regarding  circular 
migration  to  the  paradox  of  governments  putting  forward  policies  to  promote 
migration at the same time as more money than ever is being spent on border 
controls. I relate this paradox to theories on global political order and analyze how 
the policy discussion on circular  migration relates to  a  proposed contradiction 
between  sovereignty and universal rights. In order to do this I ask myself the 
following overarching research question: 

How can the conceptualization of circular migration and the formulation of policies  concerning  

circular migration be understood by relating to a contradiction between sovereignty and universal  

rights?

  
In order to answer the overarching research question I conduct a case study of 

a Swedish parliamentary inquiry mapping and putting forward policy proposals on 
circular  migration.  I  use  this  case  as  an  example  of  how the  meaning of  the 
concept  of  circular  migration  and  policies  that  promote  circular  migration  is 
interpreted.  To  guide  this  case  study  I  use  the  following  operative  research 
questions:

How do the people who work on the parliamentary investigation interpret the meaning of  the  

concept of circular migration?

How to the people who work on the parliamentary investigation interpret the meaning of a policy  

to promote circular migration?

Is the proposed contradiction in the global political order present in  Swedish migration policy  

and if so, how can this be seen? 

I answer these question by conducting a qualitative case study that is based on 
semi-structured  interviews  with  six  politicians  and  one  civil  servant  who  are 
working on the parliamentary inquiry. 
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When mapping the previous research done on the subject I find that the 
policies  that  have  been put  forward  in  order  to  promote  circular  migration  in 
different contexts can be put into two general categories.  These categories are 
policies that try to steer migration flows in order to create circular patterns and 
policies that try to promote already existing patterns of circular migration. These 
two categories can be labeled as manged circulation and spontaneous circulation. I  
also find evidence of the so called “paradox of permanency” which means that 
that policies that have ben put in place in order to stop illegal migration have 
instead made it more permanent. 

My theoretical framework is built upon  constructivist perspective on global 
political order where I describe the world as being ordered by different discourses 
that both describe and affect the global political order at the same time. According 
to  my theoretical  framework several  contradicting  discourses  can co-exist  and 
sometimes  merge  into  compromises  and  I  put  forward  the  discourses  of 
sovereignty and universal rights as contradicting discourses that affect migration 
policy. The theory puts migration policy at the center of this contradiction as a 
right  to  free  movement  for  individuals  would  contradict  sovereignty  over  the 
borders of a state. I also put forward the idea of circular migration as a supposed 
compromise between free movement and state sovereignty.

In my analysis I first apply this theoretical framework, in a short analysis of 
documents that describe  the global policy discourse on circular migration and the 
discourse of the European commission.  This short  analysis  concludes that that 
both the global policy discourse and the discourse of the European commission 
has a focus on managed migration where policies are supposed to be designed in 
order to steer  and control migration flows by introducing different programs. 
This  managed  version  of  circular  migration  is  then  related  to  the  theoretical 
discourse of sovereignty.

After this I go on to my qualitative case study where I analyze the positions of 
the people who work on the Swedish parliamentary inquiry. I here find that the 
members of the  parliamentary committee have a more liberal view on circular 
migration that can be related to discourse of universal rights put forward in the 
theoretical  framework.  The  interview-subjects  see  circular  migration  as 
introducing a new migration policy paradigm where focus is  being put on the 
possibilities and positive aspects of migration. This paradigm is put forward as 
being in opposition to nationalism and xenophobia.  I  also find  a tendency to 
favor general legal frameworks and an unwillingness to have specific programs or 
rules concerning certain people. There is also a consensus in the committee saying 
that  they  view  circular  migration  as  a  spontaneous  migration  pattern.  This 
tendency can also be seen in the conceptualization of circular migration which is 
here  being  conceptualized  in  way  that  is  not  making  a  difference  between 
immigrants and native Swedes.  In this aspect  the definition being used by the 
committee  differs  from  the  original  definition  put  forward  by  the  Swedish 
government. 

When  it  comes  to  the  policy  proposals  that  are  being  put  forward  in  the 
committee  they had  not  discussed any specific  proposals  when the  study was 
made but the respondents put forward their views on possible policy proposals, 
putting a lot of focus on reforms of the social security systems so that they will 

45



not provide disincentives for migration. There are also proposals  of legislation 
concerning citizenship such as a pause button that makes it possible to leave the 
country  and  come  back  without  having  to  restart  the  process  of  becoming  a 
citizen.   The proposals point to a willingness to promote mobility and migration 
in general and for everyone. Something that puts the Swedish case closer to the 
discourse of universal rights.   

The  discourse  of  sovereignty is  however  still  there  as  there is  a  focus  on 
migration being legal and regulated. This can be traced to directives given to the 
committee  by  the  government  which  says  that  they should  only look at  legal 
migration. The committee does present numbers on illegal migrants residing in 
Sweden  in  its  report  but  many  of  the  interview  respondents  also  make 
argumentative statements about the need to have a migration policy that is based 
on regulated migration and many respondents are unwilling to promote amnesties 
for illegal immigrants stating reasons such as the need for a policy of regulated 
migration policy and rule of law.      

In the end I conclude that the supposed contradiction between sovereignty and 
universal rights is present in the Swedish case as the policies of circular migration 
seem to try to promote migration at the same time as a certain degree of control is 
kept over migration flows. I  make the general conclusion that the contradiction in 
the global political order can be seen in all the context where I studied policies of 
circular  migration but  that  the power relation between the  two discourses  can 
differ. If the discourse of sovereignty is stronger there is more focus on managed 
migration, and if the discourse of universal rights I stronger there is a focus on 
spontaneous migration.  Circular migration then provides a pragmatic compromise 
between a will to open up borders for more migration, and a perceived need to 
exercise sovereignty and have control over borders.           
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11 Bilaga A, Intervjuguide.

Syftet med denna uppsats är att undersöka tolkningen av innebörden av  begreppet 
cirkulär migration och innebörden av en politik för cirkulär migration. På en lägre 
abstraktionsnivå är syftet att undersöka hur diskussionerna kring begreppet och 
utformningen  av  politiken   gått  inom  kommittén  om  cirkulär  migration  och 
utveckling för att kunna fastslå vilka faktorer som påverkar olika tolkningar av 
vad en politik för cirkulär migration innebär.   

Utredningen
Vad är din roll i utredningen?

Hur fattas beslut i utredningen?

Begreppet
Hur definierar du begreppet cirkulär migration? 

Finns  den  en  gemensam  tolkning  av  begreppet  cirkulär  migration  inom 
kommittén?

om ja, Skiljer sig denna från tolkningar av begreppet bland andra aktörer eller 
bland andra länder?

Politiken
Vad är din inställning till cirkulär migration som politikområde? 

Vilka problem är det tänkt att politiken ska lösa? 

Hur skulle du beskriva innebörden av en politik för cirkulär migration?

Vilka politiska förslag skulle enligt dig underlätta för cirkulär migration? Vilket 
resonemang bygger du detta på?

Delas  denna  uppfattning av  övriga  i  kommittén,  vilka eventuella  konfliktlinjer 
finns?

Uppföljningsfrågor
Kan du utveckla den eller den aspekten...?

Avslutande, öppen fråga
Har du något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar intervjun?Var det 
något du förväntade dig att jag skulle fråga?
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