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Abstract 

Antalet asylsökande ökade kraftigt under 2015. Med anledning av att många skydds- och 

asylsökande flydde från krig och konfliktdrabbade områden och lyckades ta sig till 

Europa. Det stora antalet asylsökande ledde till stora belastningar på de centrala sam-

hällsfunktionerna samt asylsystemen i många länder i Europa. Sverige, som var en av 

dem, ansåg att rättspolitiska åtgärder behövde vidtas för att minska belastningar på såväl 

det svenska asylsystemet som samhällsfunktioner. Svenska regeringen införde en ny 

striktare Tillfällig lag som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen 

ska tillämpas istället för vissa paragrafer i Utlänningslagen där dessa paragrafer är anpas-

sade till miniminivå enligt internationell rätt och internationella konventioner. I denna 

uppsats granskas lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-

stånd i Sverige och utreds vilka mänskliga rättigheter som förmodligen inte tillgodoses 

flyktingar i och med lagens införande. Dessutom undersöks Tillfälliga lagen i relation till 

Martha Nussbaums och Hanna Arendts syn på mänskliga rättigheter där en diskussion 

förs kring hur Nussbaum och Arendt skulle kunna tänkas ställa sig till införandet av Till-

fälliga lagen. För att uppnå syftet används relevanta remissinstanser som rör lagens infö-

rande samt andra internationella dokument bland annat Barnkonventionen och Allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Resultatet leder till att asylsökandes rätt till 

hälsa, rösträtt, etablering och säkra arbetsvillkor kommer att påverkas negativt och där-

med inte tillgodoses flyktingar p.g.a. att Tillfälliga lagens bestämmelser förhindrar det. 

Vidare visar undersökningsresultat att Tillfälliga lagen skulle innebära, enligt Arendts 

rättighetskritiska teori, kränkningar i rätten att tillhöra ett organiserat samhälle som är en 

förutsättning till att få tillgång till andra mänskliga rättigheter. Enligt Nussbaums kapaci-

tetsperspektiv, skulle Tillfälliga lagen innebära försämring i utlänningars friheter och 

möjligheter att verkliggöra sig själva och utveckla sina kapaciteter.  
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Förkortningar  

Tillfälliga lagen  Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få up-
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Definitioner 

Flykting: begreppet flykting, som härstammar från Flyktingkonventionen, definieras i 4 kap. 1 

§ Utlänningslagen (2005:716). Med flykting menas en utlänning som befinner sig utanför sitt 

hemland och som riskeras välgrundad fruktan för förföljelse p.g.a. ras, nationalitet, kön, sexuell 

läggning, tillhörig till en viss grupp, religiös eller politisk åsikt. Det måste också vara så att 

myndigheter i hemlandet varken kan eller vill skydda personen mot förföljelse.1  

Alternativt skyddsbehövande: definition av alternativt skyddsbehövande förklaras i 4 kap. 2 

§ Utlänningslagen och härstammar från EU:s skyddsgrundsdirektivet. En alternativt skyddsbe-

hövande definierar en person som befinner sig utanför sitt hemland p.g.a. att hen riskeras död-

straff, kroppsstraff, tortyr, omänsklig behandling, eller personligen löper allvarlig risk att ska-

das p.g.a. en väpnad konflikt.2 

Övriga skyddsbehövande: med övrig skyddsbehövande anses en person som befinner sig ut-

anför det landet som hen har sitt medborgarskap i och behöver skydd med anledning av en 

yttre\inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i ursprungslandet. Denna 

kategori inkluderar också personer som inte kan återvända till ursprungslandet p.g.a. miljöka-

tastrofer.3 

Ömmande omständigheter: det är undantagsbestämmelser i Utlänningslagen som ger en ut-

länning rätt till uppehållstillstånd trots att denne inte är flykting, alternativt skyddsbehövande 

eller övrig skyddsbehövande. En utlänning får ett uppehållstillstånd p.g.a. ömmande omstän-

digheter om han/hon bedöms finnas i en sådan situation med särskilt ömmande omständigheter 

så att han/hon får tillåtelse att stanna kvar i landet. Ett exempel kan vara att utlänningen lider 

av dåligt hälsotillstånd, eller att personen har hunnit anpassa eller etablera sig i Sverige. Ett 

annat exempel är dålig situation i ursprungslandet.4 

 

 
1 FN:s flyktingkonventionen, Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, 1951, Genève, antagen 
1951-06-28 GA res. 429 (V), trädde i kraft 1954-04-22, kapitel I. http://www.humanrights.se/wp-con-
tent/uploads/2012/01/Konvention-angaende-flyktingars-rattsliga-stallning.pdf. Se också: Utlänningslag, 
SFS 2005:716, Justitiedepartementet L7, utfärdad 2005-09-29, 4 kap. 1 §. https://www.riksda-
gen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716 
2 Utlänningslag 2005:716, 4 kap. 2 §. 
3 Ibid. 4 kap. 2 a §. 
4 Ibid. 5 kap. 6 §. 

about:blank
about:blank
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716
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1 Inledning 

Idag är allt fler människor på flykt från sina hemländer till följd av bland annat krig, 

allvarliga konflikter, klimatkatastrofer eller omänsklig behandling. De flesta som kom-

mer till Europa via Medelhavet eller Sydösteuropa kommer från de länder som har störst 

antal skyddsbehövande. Flyktingproblematik har varit utmanande för många medlems-

stater i Europa och utsatte dessa länder för stora belastningar. Även Sverige påverkades 

av detta. Exempelvis utsattes centrala samhällsfunktioner för enorma belastningar bland 

annat skolan, boendesituationen och välfärden.5 Enligt FN:s flyktingkommissariat (UN-

HCR) beräknades 65 miljoner människor vara på flykt världen över år 2015.6 Samma år 

tog Europa emot 1 255 600 asylansökningar där 162 877 personer sökte asyl i Sverige, 

vilket är det högsta siffran som Sverige någonsin har haft.7  

Inställningen till migrationsfrågan började ändras i Europa med anledning av att 

EU varken lyckades lösa det grundläggande problemet eller hitta gemensamma strategier 

för att hantera det. Till följd började många länder koncentrera sig på det egna landets 

säkerhet och inte på skyddet av flyktingar. Många länder i Europa genomförde extraordi-

nära åtgärder utan att ta hänsyn till Schengenavtalet som föreskriver att människor ska 

kunna röra sig fritt inom Schengenområdet utan att behöva uppvisa någon resehandling 

vid gränskontroller. Sverige och andra stater som har skrivit under Schengenavtalet satte 

upp tillfälliga gränskontroller och fortsatte sedan med dessa utanför den tillåtna perioden 

för tillfälliga gränskontroller vid ett allvarligt hot mot den inre säkerheten.8  

 

 

 
5 Proposition 2015/16:174. Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sve-
rige. Stockholm: Justitiedepartementet. Publicerad 2016-04-28, s. 21.https://data.riksda-
gen.se/fil/00A12406-C88D-49BD-9CFD-681EE19327E0 
6 UNHCR. Global trends, forced displacement in 2015, s.2. https://www.unhcr.org/576408cd7.pdf 
7 Migrationsverket. Inkomna ansökningar om asyl, 2015. Hämtad 2019-11-24, s. 1. 
https://www.mgrationsverket.se/dowload/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/In-
komna%20ans%C3%B6kningar%20om%20asyl%202015%20%20Applicat-
ions%20for%20asylum%20received%202015.pdf 
8 Migrationsinfo. Schengen. Senast uppdaterad 2019-02-01. Hämtad 2019-11-24.https://www.mi-
grationsinfo.se/migration/eu/schengen/ 
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För övrigt var överenskommelserna, som fanns för att reglera en rättvis fördel-

ning av asylsökande mellan EU:s medlemsstater, inte tillräckliga för att kontrollera det 

stora antalet flyktingar. Exempelvis Dublinförordningen som fördelar flyktingkvoten och 

fastställer vilken stat som har ansvaret för att pröva en asylansökan. Huvudregeln i Dub-

linförordningen är att en asylansökan ska göras i det första EU-landet som asylsökande 

kommer till.9 För att bestämma vilken stat som är ansvarig för en asylansökan, registreras 

ett fingeravtryck för alla som befinner sig i en Dublinstat utan tillstånd, vilket är proble-

matiskt eftersom många flyktingar lyckas undvika att lämna fingeravtryck.10  

Svenska migrationsverket använder sig, som grund för sina beslut om uppehålls-

tillstånd, av olika internationella människorättskonventioner som svenska staten har skri-

vit under. Det innebär att svenska staten inte får införa eller fatta beslut i nationell lag-

stiftning som strider mot dessa konventioner. Exempel på folkrättsliga överenskommelser 

som reglerar asylrätt är FN:s flyktingkonvention angående flyktingars rättsliga ställning 

1951 (Genèvekonventionen), FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande friheterna (EKMR). På EU-nivå finns också bland annat Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna och flera andra skyddsdirektiv som reglerar 

flyktingars rättigheter. Sverige ska också anpassa sin nationella lagstiftning enligt EU-

rätt (regler som EU-länderna har beslutat om tillsammans i EU:s institutioner) eftersom 

EU-rätten har företräde.11 Slutligen är svenska Utlänningslagen den huvudsakliga lagen 

som reglerar migrations- och asylrättsliga frågor i Sverige. 

 

 

 

 

 

 
9 Migrationsverket. Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen). 
Senast uppdaterad 2017-11-09. Hämtad 2019-11-27.https://www.migrationsverket.se/Privatper-
soner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Du-kan-inte-valja-vilket-land-som-provar-
din-asylansokan-Dublinforordningen.html 
10 Migrationsverket. Information om Dublinförordningen. Senast uppdaterad 2019-01-21. Hämtad 
2019-11-27.https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/EU-och-internation-
ellt/Schengensamarbetet/Dublinforordningen.html 
11 Sveriges riksdag. EU:s lagar och regler. Senast uppdaterad 2019-02-28. Hämtad 2019-11-
24. http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/#  

about:blank
about:blank
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http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/
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1.1 Bakgrund 

Till följd av flyktingproblematiken har många av EU:s medlemsstater stängt sina gränser 

och begränsat möjligheten att få uppehållstillstånd. I Sverige ansåg regeringen att rätts-

politiska åtgärder behövde vidtas för att minska belastningar på det svenska asylsystemet 

och därmed minska antalet asylsökande. Under 2015 presenterade svenska regeringen ett 

förslag på flera åtgärder som ämnade minska antalet asylsökande.12 Dessa åtgärder inne-

bär bland annat att man temporärt anpassar asylreglerna, svenska Utlänningslagen, till 

miniminivå enligt EU-rätt, inför ID-kontroller på alla kollektiva transportsätt till Sverige 

såsom färjor och tåg, förbättrar kapaciteten för mottagande och etablering av asylsökande. 

Man införde också en skarp tillfällig Utlänningslag som begränsar möjligheten till uppe-

hållstillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande samt rätten till familjeåter-

förening.13 Syftet med åtgärderna var att få flyktingarna att söka asyl i ett annat land. 

Tillfälliga lagen trädde i kraft 20 juli 2016. Regeringen uppger att under novem-

ber 2015, då antalet asylsökande var som störst, fick migrationsverket mer än 10 000 

asylansökningar i veckan. Trots att antalet asylsökande minskade under 2016 så ansåg 

regeringen att lagen fortfarande behövdes eftersom flyktingsituationen i Europa kan leda 

till att Sverige återigen hamnar i en situation med ökande antal asylsökande.14  

Vid jämförelse mellan Utlänningslagen och Tillfälliga lagen finner man tre stora 

ändringar. Å ena sidan ska flyktingar och alternativt skyddsbehövande i Sverige beviljas 

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till skillnad från tiden före Tillfälliga lagen då perma-

nenta tillstånd var vanligast. Utifrån Tillfälliga lagen 1 § ska lagens bestämmelser om 

uppehållstillstånd tillämpas framför Utlänningslagens (2005:716) bestämmelser i den 

omfattningen som lagens bestämmelser utskiljer sig från Utlänningslagen. Enligt 5 kap. 

1 § 3 st. Utlänningslagen (2005:716) ska ett uppehållstillstånd vara permanent eller gälla 

i minst tre år. Istället för vad som anges i 5 kap i Utlänningslagen innebär Tillfälliga lagen 

(2016:752) utifrån 5 § och 9 § att uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade. Den avgö-

rande skillnaden som Tillfälliga lagen innebär är att den som bedöms vara alternativt 

 

 
12 Prop. 2015/16:174, s. 1 och 21. 
13 Regeringskansliet. Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmotta-
gande. Publicerad 2015-11-24. Hämtad 2019-11-26.https://www.regeringen.se/artik-
lar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/ 
14 Proposition 2015/16:174, s. 22. 
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skyddsbehövande beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd som varar i 13 månader, me-

dan den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år.15 Å andra 

sidan har möjligheten till familjeåterförening blivit mer begränsad och gäller endast för 

flyktingar.16 Den tredje förändringen innebär att permanent uppehållstillstånd endast ska 

beviljas en utlänning när den tidsbegränsade tillståndet har löpt ut och personen har en 

anställning så att hen kan försörja sig.17 

Den tidigare Utlänningslagen baserades på FN:s flyktingkonvention som grun-

dar sig i artikel 14 av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) som 

rör rätten att söka asyl i ett annat land.18 Flyktingkonventionen skapades ursprungligen 

för att lösa problemen som världen stod inför efter andra världskriget då många männi-

skor tvingades att flytta från sitt eget territorium. Från början var syftet med konventionen 

att ge skydd till de som befann sig på flykt p.g.a. andra världskrigets händelser. FN:s 

flyktingkonvention fastställer vilka som internationellt betraktas vara flyktingar och re-

dogör vissa rättigheter, bistånd och andra rättskydd som dessa har rätt till och bör få av 

de staterna som ratificerat konventionen. Konventionen reglerar alltså medlemsstaternas 

skyldigheter gentemot flyktingarna. Samtidigt anger den flyktingarnas skyldigheter i för-

hållande till värdlandet.19  

FN:s flyktingkonvention utvidgades med tilläggsprotokollet 1967, New York-

protokollet, som fastslår att konventionen inte längre är begränsad till europeiska flyk-

tingar och inte heller till tidsperioden före 1951, utan den ska omfatta alla människor som 

befinner sig i flykt utan geografisk- eller tidsbegränsning.20 Tillsammans med Flykting-

konventionen har tilläggsprotokollet visat sig vara ett betydande verktyg som har hjälpt 

massor människor som behövde skydd. 

 

 
15 Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, SFS 2016:752, 
Justitiedepartementet L7, utfärdad 2016-06-22 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/do-
kument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-begransningar-av_sfs-2016-752 
16 Prop. 2015/16:174, s. 37 
17 Ibid. s. 55 f. 
18 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, UN Doc. A/RES/217 (III), antagen 1948-
12-10, art. 14.https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattig-
heterna.pdf 
19 Migrationsinfo. Flyktingkonvention. Senast uppdaterad 2019-09-05. Hämtad 2019-11-
27.  https://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingkonventionen/ 
20 New York-protokollet, Protokoll rörande flyktingars rättsliga ställning, 1967, New York, antagen 
1967-01-31, trädde i kraft 1967-10-04, s. 46. https://www.unhcr.org/protect/PRO-
TECTION/3b66c2aa10.pdf 
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Trots det stora antalet människor som idag befinner sig i flykt, definieras inte alla som 

flyktingar i Flyktingkonventionens mening. FN:s flyktingkonvention, som är det all-

männa dokumentet som ger flyktingstatus, är inriktad på personlig förföljelse på vissa 

grunder. För att kunna erkännas som flykting bör man vara förföljd av t.ex. ras, religion 

m.m.21 Människor som flyr från krig, fattigdom eller klimat- och naturkatastrofer m.fl. 

kategoriseras inte som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Det är i och med Till-

fälliga lagen som man i Sverige och för första gången gjorde en skillnad mellan konvent-

ionsflyktingar och andra flyktingar där man införde tillfälliga uppehållstillstånd för alla 

som inte är konventionsflyktingar. I samband med införandet av Tillfälliga lagen fick 

flyktingbegreppet för första gången en praktisk innebörd i svensk migrationspolitik på ett 

sätt som det aldrig har varit tidigare. Samtidigt behövde handläggare på migrationsverket 

nu avgöra om en person var konventionsflykting eller inte. 

Utöver de mänskliga rättigheter som formuleras i artikel 14 i FN:s deklaration 

om de mänskliga rättigheterna, vars praxis specificeras i FN:s flyktingkonvention, finns 

det andra mänskliga rättigheter som möjligen inte tillgodoses flyktingar i och med infö-

randet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sve-

rige. Studiens huvudsakliga syfte är att granska Tillfälliga lagen och utreda vilka mänsk-

liga rättigheter dessa är. Vidare är syftet att undersöka Tillfälliga lagen i relation till 

Martha Nussbaums och Hanna Arendts syn på mänskliga rättigheter. För att uppnå syftet 

ska följande huvudfrågeställningar besvaras med användning av rättsanalytisk metod: 

- Finns det mänskliga rättigheter som flyktingar inte får tillgodosedda i och med 

införandet av Tillfälliga lagen (för att lagen förhindrar det)? I sådana fall vilka?  

- Hur skulle Nussbaum och Arendt kunna tänkas ställa sig till införandet av Till-

fälliga lagen?  

 

 

 

 
21 FN:s flyktingkonventionen, 1951, kapitel I. 
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1.3 Material och avgränsningar  

I detta avsnitt kommer uppsatsens primär- och sekundärmaterial att presenteras. Se-

dan motiveras de avgränsningar som görs i uppsatsen. Slutligen kommer en källkri-

tik av materialet att lyftas upp.  

1.3.1 Primär- och sekundärmaterial 

Uppsatsens primärmaterial består av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att 

få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen skulle gälla i tre år, till och med den 19 juli 2019, 

och som nämnts i bakgrunden innebär den att Sverige ska bevilja tidsbegränsade uppe-

hållstillstånd och andra typer av begränsningar. Det huvudsakliga syftet med förändring-

arna i Utlänningslagen är att uppnå en jämnare fördelning av asylsökande mellan EU:s 

medlemsstater där varje stat tar sitt ansvar för flyktingmottagandet.22 Staten föreslog se-

dan i lagrådsremissen att Tillfälliga lagen ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 

2021 med vissa ändringar som t.ex. att rätten till familjeåterförening ska gälla både alter-

nativt skyddsbehövande och flyktingar.23 

Sekundärmaterial kommer att bestå av rapporter från migrationsverket och andra 

källor som rör forskningssyfte. Dessa från migrationsverket, belyser bland annat hur an-

talet asylsökande i Sverige har sett ut innan och i samband med införandet av Tillfälliga 

lagen. Andra sekundära material är svenska Utlänningslagen, propositioner, remissinstan-

ser till lagens införande, Hanna Arendts rättighetskritiska teori och Martha Nussbaums 

kapacitetsperspektiv. Förutom ovanstående kommer även andra internationella dokument 

att användas i uppsatsen, såsom FN:s flyktingkonvention, Allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna, Barnkonvention och Internationell konvention om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter med avsikt att belysa de rättigheter som möjligen inte 

kommer att tillgodoses flyktingar med Tillfälliga lagens införande. Eftersom Flykting-

konventionen täcker de viktigaste aspekterna gällande flyktingar, kommer den först och 

 

 
22 Prop. 2015/16:174, s. 21. 
23 Proposition 2018/19:128. Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige. Stockholm: Justitiedepartementet. Publicerad 2019-05-09. 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/05/prop.-201819128/ 
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främst att användas för att ge en huvudsaklig förståelse för hur begreppet ”flykting” de-

finieras. Utöver en stor del av sekundärmaterial som presenteras ovan omfattar tidigare 

forskning också en statlig offentlig utredning, en utredning av Röda korset och en stu-

dentuppsats som berör Tillfälliga lagen.   

1.3.2 Avgränsningar 

På grund av uppsatsens primära fokus kommer endast Tillfälliga lagen, remissvar och 

andra internationella dokument att redovisas ingående. Då uppsatsen avser undersöka 

vilka mänskliga rättigheter som eventuellt inte tillgodoses flyktingar i och med införandet 

av Tillfälliga lagen, avgränsar sig uppsatsen till att endast beröra två kapitel av Utlän-

ningslagens bestämmelser. Det första är 5 kap. Uppehållstillstånd som berör just Tillfäl-

liga lagen (2016:752). Det andra är 4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande som 

kommer att användas för att definiera flyktingar och andra skyddsbehövande. Uppsatsen 

kommer inte heller att redogöra alla Tillfälliga lagens paragrafer, utan vissa paragrafer 

vilka är av betydelse för uppsatsens diskussion framförallt dessa som rör tillfälligt och 

permanent uppehållstillstånd samt familjeåterförening. Därmed kommer uppsatsen inte 

att behandla förlängningen av Tillfälliga lagen, trots att det kanske är av intresse att dis-

kutera ändringar som skedde i och med förlängning av Tillfälliga lagen.  

Avgränsningar i uppsatsen görs även i språkvalet d.v.s. sekundärmaterial kom-

mer att studeras på svenska språket. Även den teoretiska delen i uppsatsen, Nussbaums 

kapacitetsperspektiv, kommer att läsas på svenska i första hand. Den originalversion som 

är skriven på engelska kommer också att användas vid behov för att bygga en bättre upp-

fattning. Däremot läsas Arendts rättighetskritiska teori endast på engelska. Vid använd-

ning av engelskt- eller svenskt skriven version kommer det att vara tydligt visat i källhän-

visningen.  

Ytterligare en avgränsning gällande den teoretiska delen görs kring valet av lit-

teratur. Nussbaum har flera verk där hon presenterar sin teori, men jag kommer använda 

mig framförallt av kapitel två i Creating Capabilities då det är i det kapitlet som Nuss-

baum ingående beskriver sin kapacitetsteori. När det gäller Arendts rättighetskritiska teori 

har jag valt enbart kapitel nio i boken The Origins of Totalitarianism i vilken hon redogör 

kring statslösa flyktingar och utmanar flyktingskap och rättigheter. 
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Slutligen förs en diskussion i uppsatsen angående Nussbaums tänkta inställning 

till Tillfälliga lagen och här avgränsas denna till att bara omfatta några förmågor av Nuss-

baums lista över förmågor som anses ha högsta prioritet i en människans liv bl.a. rätt till 

liv, känslor, samhörighet och kontroll över den egna miljön. Kapaciteter som anses vara 

irrelevant för uppsatsens ämne har valts bort, trots att Nussbaum framhåller att de tio 

centrala kapaciteterna inte ska ses som fristående punkter. Hon menar att rättvisan uppnås 

genom interaktionen mellan dessa. Jag kommer att återge de tio centrala kapaciteterna 

som förmågemodellen består av, med beskrivning av endast de som jag valt för mitt ar-

bete.  

1.3.3 Källkritik 

Vid sökning av relevant material, som ska användas i uppsatsen, har materialens kvalitet 

och trovärdighet uppmärksammats. För att kunna besvara de frågeställningar som ställs i 

uppsatsen har materialen tagits först och främst av officiellt tillförlitliga statliga och in-

ternationella webbsidor som t.ex. Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Migrationsverket 

och UNHCR. Även sifferbaserad information, som t.ex. antalet asylsökande, har jämförts 

med andra källor för att säkerställa att informationen stämmer. Dessutom anses Nuss-

baums och Arendts teorier som används i uppsatsen vara välkända och erkända teorier.  
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1.4 Metod 

Urvalet av material som ligger till grund för uppsatsen har bland annat utförts genom 

relevanta ordsökningar, detta framförallt i urvalet av tidigare forskning i avsnitt två. Res-

ten av materialen hämtades från Migrationsverkets- och Riksdagens hemsida där källhän-

visades det till olika användbara källor inom dessa hemsidor. Den teoretiska delen i den 

uppsatsen bygger på Arendts och Nussbaums teorier som anses vara relevanta för att dis-

kutera Tillfälliga lagen utifrån ett människorättsligt perspektiv.  

En rättsanalytisk metod som jag har stött på under inläsning av flera examensar-

beten på kandidatnivå, som tagit sig an olika lagstiftningar, anses vara relevant att använ-

das i analys av Tillfälliga lagen. En rättsanalytisk metod kan jämföras med rättsdogmatisk 

metod som fastställer gällande rätt genom att analysera de allmänt godtagna rättskällorna 

som t.ex. lagstiftning, rättspraxis och lagförarbeten på ett objektivt sätt.24 För att ha ett 

större utrymme att analysera och utvärdera lagen kommer en rättsanalytisk metod att an-

vändas. Rättsanalytisk metod handlar som sagt inte bara om att fastställa gällande rätt 

utan även analysera rätten. Även när det gäller material i rättsanalytisk metod kan man 

använda typer av material som inte ingår gällande rätt.25 Rättsanalytiska metoden ger mer 

utrymme för kritik.26 

1.5 Forskningsetiska bedömningar 

Egentligen finns det inte så många etiska överväganden som ska redogöras inför denna 

uppsats eftersom uppsatsen först och främst behandlar offentliga lagtexter. För frågan om 

min position i förhållande till uppsatsen är det viktigt att reflektera ifall min bakgrund 

kommer att påverka analysen, då många i min närhet, bland annat vänner eller folk jag 

känner igen, har blivit påverkade av Tillfälliga lagen och upplevt sig kränkta. Är jag rätt 

person för att diskutera Tillfälliga lagen? Kan min identitet och bakgrund bidra till att jag 

har ett kritiskt förhållningssätt till Tillfälliga lagen? Avsikten för denna uppsats är inte att 

 

 
24 Peczenik, Aleksander. Juridikens teori och metod. Göteborg: Fritzes Förlag AB, 1995, s. 9 och 33. 
25 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation. 
Tredje upplaga. Norstedts Juridik AB, 2015, s. 45 f. 
26 Ibid. s. 726. 
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avgöra om Tillfälliga lagen bryter mot Sveriges internationella åtaganden om mänskliga 

rättigheter, utan avsikten ligger bara i att belysa de mänskliga rättigheterna som förmod-

ligen inte kommer att tillgodoses flyktingar med Tillfälliga lagens införande. Sedan är 

avsikten, när det gäller Nussbaums och Arendts tänkta inställning till denna lag, att endast 

illustrera hur de skulle ställa sig till införandet av Tillfälliga lagen. Därmed kommer jag 

att sträva efter att vara så objektiv så möjligt i förhållande till allt material som står för 

grund till uppsatsen.  

Primärmaterialet i uppsatsen såsom Tillfälliga lagen kommer i fortsättningen att 

granskas utifrån en kritisk synvinkel. Detta med anledning av att det kan finnas delar av 

primärmaterials innehåll som kan betraktas stå i strid med mänskliga rättigheter. Att 

granska lagtexter inom mänskliga rättighetsstudier kan medföra att man lätt förhåller sig 

kritiskt under granskningen. Med det i åtanke kommer jag att förhålla mig så objektiv 

som möjligt i granskning av uppsatsens material.  
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2 Litteraturöversikt och tidigare 

forskning 

Med anledning av att Tillfälliga lagen är relativt ny och har införts under undantagsom-

ständigheter saknas en omfattande forskning på området. Med bakgrund att uppsatsen 

utreder en lagtext kommer tidigare forskning i detta fall att bestå av propositioner, utred-

ningar, remissinstanser och studentuppsatser som finns inom fältet. Detta avsnitt kommer 

att vara uppdelat i fyra rubriker; Lagar och propositioner; Kritik av Tillfälliga lagen, som 

inkluderar en kritisk rapport av Röda korset, en studentuppsats och remissinstansers kri-

tik; en utredning av SOU; Deklarationer om de mänskliga rättigheterna.  

2.1 Lagar och propositioner 

Proposition 2015/16:174 

 

Det huvudsakliga innehållet i proposition 2015/16:174 handlar om ett förslag på en Till-

fällig Utlänningslag som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd för alla skyddsbe-

hövande utom kvotflyktingar. Förslaget var att lagen ska gälla i tre år. Regeringen moti-

verar i propositionen att lagen behövs för att skapa andrum i svensk migrationspolitk. 

Detta p.g.a. det stora antalet asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015. Förutom 

det föreslås att lagen också ska innehålla begränsade möjligheter för skyddsbehövande 

med tidsbegränsat uppehållstillstånd som t.ex. gäller anhöriginvandring och skarpa för-

sörjningskrav. Dessutom ska uppehållstillstånd p.g.a. särskilt ömmande förhållanden be-

viljas för övriga skyddsbehövande endast om utvisningen av utlänningen innebär strid 

mot ett svenskt konventionsåtagande. 27 

 

 
27 Proposition 2015/16:174, s. 1 f och 22. 
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Samtidigt ska en utlänning som inte befinner sig i Sverige och ansöker om up-

pehållstillstånd p.g.a. anknytning beviljas ett uppehållstillstånd endast om ett avslag in-

nebär strid mot ett svenskt konventionsåtagande. För övrigt ska permanent uppehållstill-

stånd beviljas en utlänning endast när tillfälliga uppehållstillstånd har löpt ut och personen 

kan försörja sig själv.28 Det beskrivs i propositionen att flera remissinsatser som t.ex. 

Barnombudsmannen, Rädda barnen, Röda korset och UNHCR m.m. ifrågasätter och av-

stryker förslaget. De menar att förslaget kan innebära negativa konsekvenser för utlän-

ningar som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd och även för myndigheter 29 Det 

framgår inte någonstans i propositionen att en konsekvensanalys har genomfört av förar-

betet för att se vilka konsekvenser lagen kan orsaka, vilket bevisar att lagen inte har till-

räckligt analyserats. 

 

Proposition 2018/19:128 

 

I proposition 2018/19:128 rekommenderas det att Tillfälliga lagen (2016:752) ska fort-

sätta vara i kraft till och med 19 juli 2021. Förslaget om förlängning av Tillfälliga lagen 

ska innehålla vissa ändringar, detta mot bakgrund av att Sverige har förbundit sig till bl.a. 

FN:s konvention om begränsningar av statslöshet och barnkonvention. Å ena sida föreslås 

det att utlänningar som föds i Sverige och som är statslösa ska beviljas ett permanent 

uppehållstillstånd. Å andra sidan förordas lagförslaget att Tillfälliga lagen ska ändras så 

att rätten till familjeåterförening ska gälla både de som definieras alternativt skyddsbehö-

vande och flyktingar. Slutligen beskrivs i propositionen att förslaget om förlängning av 

Tillfälliga lagen rekommenderas att gälla från och med den 20 juli 2019.30 

 

Tillfälliga lagen (2016:752)  

 

I och med införandet av Tillfälliga lagen infördes ett antal begränsningar som gällde up-

pehållstillstånd. Uppehållstillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska 

vara begränsat istället för permanent. Personer som bedöms ha flyktingstatus beviljas ett 

uppehållstillstånd som gäller i tre år medan de som bedöms vara alternativt skyddsbehö-

vande bifalls ett uppehållstillstånd som gäller i 13 månader. De som har skyddskategorin 

 

 
28 Prop. 2015/16:174, s. 1 f. 
29 Ibid. s. 22. 
30 Proposition 2018/19:128. 
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”övrigt skyddsbehövande” har undantagits från såväl rätten till uppehållstillstånd och från 

rätten att erhålla skyddsstatusförklaring. Uppehållstillstånd som beviljas p.g.a. ömmande 

omständigheter ska enligt Tillfälliga lagen endast beviljas om ett avslag skulle innebära 

strid mot ett svenskt konventionsåtagande.31 

Rätten till familjeåterförening har också ändrats i avgörande delar där t.ex. rätten 

till familjeåterförening kan beviljas beroende på vilken statusförklaring anknytningsper-

son har. Asylsökande som bedöms som alternativt skyddsbehövande undantas från rätt 

till familjeåterförening, såvida de inte har ansökt om asyl senast den 24 november 2015 

eller om ett avslag av anhörigpersons uppehållstillstånd skulle innebära strid med Sveri-

ges konventionsåtagande. Endast de som får flyktingstatus och beviljas ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd har rätt till familjeåterförening. För att återförening ska vara möjligt 

måste makarna ha uppfyllt 21 år. Uppehållstillstånd p.g.a. anknytning gäller enligt hu-

vudregeln i Tillfälliga lagen endast om den person man åberopar anknytning till, uppfyller 

särskilda försörjningskrav.32 

Försörjningskraven innebär att anknytningspersonen som finns i Sverige ska vid 

anhöriginvandring bevisa att hen kan både försörja sig och sina familjemedlemmar som 

ansöker om uppehållstillstånd. En anknytningsperson ska också kunna visa att hen har en 

bostad av tillräcklig storlek för sig själv och sin familj. Dock finns det undantag från 

försörjningskraven som innebär att regeln inte gäller om anknytningsperson i Sverige är 

ett barn. Den gäller inte heller om en ansökan om familjeåterförening görs inom tre må-

nader från att anknytningsperson i Sverige har beviljats ett uppehållstillstånd som flykting 

eller (alternativt skyddsbehövande, om hen ansökt om asyl senast 24 november 2015). 

Försörjningskraven gäller inte också om familjemedlemmar inte har möjlighet att åter-

förenas i något land utanför EU. Dessutom ska familjemedlemmarna redan ha samman-

bott tillsammans innan anknytningsperson kom till Sverige och att deras relation är väle-

tablerat.33 

För övrigt ska permanent uppehållstillstånd enligt Tillfälliga lagen endast bevil-

jas när ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut och om personen har en inkomst och 

kan försörja sig själv. Dessutom anges det i lagen att utlänningar som inte har fyllt 25 ska 

beviljas permanent uppehållstillstånd enbart om hen har fullgjort en gymnasieutbildning, 

 

 
31 Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, SFS 2016:752. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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en yrkesinriktad utbildning som ges inom en vuxenutbildning eller motsvarande. Vidare 

har barn möjlighet att beviljas permanent uppehållstillstånd i vissa särskilda fall t.ex. om 

barnet bedöms ha ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd.34 Innan införandet av Tillfälliga la-

gen spelades inte så stor roll om man definieras som flykting eller som alternativt skydds-

behövande då alla brukade få permanent uppehållstillstånd. På grund av lagen blev det 

viktigare att man tydligt identifierar om en person bedöms vara flykting p.g.a. personlig 

förföljelse m.m. eller om personen är alternativt skyddsbehövande som flydde från krig 

eller omänsklig behandling. 

2.2 Kritik av Tillfälliga lagen 

Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen 

 

Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen är en rapport som publicera-

des av rödakorset och syftar till att illustrera vad Tillfälliga lagen har för humanitära kon-

sekvenser. Röda korset var en av de remissinsatserna som inte tillstyrkte införandet av 

Tillfälliga lagen och påstod att denna kan medföra allvarliga humanitära konsekvenser 

för många individer. Röda korset bevisar i denna rapport att många av de förutsebara 

konsekvenserna har förverkligats. För att undersöka detta har Röda korset använt sig av 

161 domar från Migrationsverket och 28 intervjuer som bl.a. genomförts med personer 

som blivit påverkade av Tillfälliga lagen, frivilliga som jobbar inom svenska röda korset 

och har kontakt med de nämnda personer samt andra professionella aktörer. För övrigt 

har Röda korset även skickat enkäter till psykologer och kuratorer som arbetar på Svenska 

Röda Korsets krigsskadades behandlingscenter. Enkäterna ligger till grund för rapportens 

resultat.35  

Röda korset har i sin utredning kommit fram till att Tillfälliga lagen leder till en 

ökad psykisk ohälsa, oro och stress hos de som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstill-

stånd. Utredningen visar också att barn riskerar att drabbas av trauma p.g.a. föräldrarnas 

psykiska ohälsa. Tillfälliga uppehållstillstånd försvagar även utlänningars möjlighet till 

 

 
34 Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, SFS 2016:752. 
35 Beskow, Linda. Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen. Billes Tryckeri AB. 
Upplaga: 150 ex, 2018, s. 5. https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/doku-
ment/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/konsekvenser-av-den-nya-lagen-181206.pdf 
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att få behandling mot traumatiska minnen som de bär med sig från sina hemländer. Sam-

tidigt har begränsningar i rätten till familjeåterförening lett till att föräldrar och barn lever 

åtskilda under lång tid, vilket även leder till dåligt psykiskt mående och då ännu mer 

integrationssvårigheter. Slutligen förklarar utredningen att bostads- och försörjningskra-

ven är svåra att uppfylla och riskerar att drabba kvinnor mest då de har lägre sysselsätt-

ningsgrad än män.36 

 

Den temporära lagen - en fråga om status och konventionskränkningar? 

 

De flesta tidigare studentuppsatser har skrivit om Tillfälliga lagen i form av kritik. Flera 

studentuppsatser har undersökt Tillfälliga lagen med utgångspunkt i flyktingbarns psy-

kiska hälsa. Andra uppsatser har fokuserat på de begränsningarna som Tillfälliga lagen 

utgör i relation till Europakonventionen och Barnkonventionen. Det finns även uppsatser 

som diskuterar rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande från olika 

perspektiv. Ett exempel på en tidigare studentuppsats kommer att presenteras här nedan. 

Valet av just denna studentuppsats har genomförts just för att den tycktes vara intressant 

och ger en bild över Tillfälliga lagens förenlighet med andra dokument. 

Jenny Gustavsson och Chloé Sjöström skriver ett rättsvetenskapligt examenar-

bete som undersöker om Tillfälliga lagen står i konflikt mot Sveriges internationella åta-

ganden. De utgår från att analysera huruvida Tillfälliga lagen överensstämmer med 

Europa- och Barnkonventionen genom att fokusera på rätten till familjeåterförening i en-

lighet med de internationella överenskommelserna som Sverige har skrivit under. För att 

få större förståelse av lagens förenlighet med EU-rätten använder de förarbeten, SOU:er, 

remissvar och rättsfall från Migrationsöverdomstolen. Uppsatsens huvudsakliga fokus 

gällande EU-rätt är rätten till familje- och privatliv i Europakonventionen och principen 

om barnets bästa i Barnkonventionen.37 Gustavsson & Sjöström kommer fram till att trots 

att Tillfälliga lagen inte kan anses strida mot asylrätten, så är det inte säkert att begräns-

ningarna är förenliga med Sveriges skyldigheter under Barnkonventionen.  

 

 

 
36 Beskow, Linda. Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen, 2018, s. 56 f.  
37 Gustavsson, Jenny och Sjöström, Chloé. Den temporära lagen - en fråga om status och konventions-
kränkningar?. Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete. Örebro universitet, VT 2017. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1147191/FULLTEXT01.pdf 
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Remissinstanser  

 

I och med att regeringen föreslår en ny lag, skickas ut ett utkast till lag till berörda orga-

nisationer eller myndigheter, så kallade remissinstanser, för att dessa ska kunna lämna 

synpunkter på lagförslaget, så kallade remissvar. Lagförslagen till Tillfälliga lagen be-

möttes av kritik från många remissinstanser som ansåg att lagen inte var fullständig då 

den sakande en konsekvensanalys. Arbetsgivarverket, Tjänstemännens centralorganisat-

ion (TCO), Amnesty, Socialstyrelsen och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyk-

tingar anser att förslaget kan ha negativ påverkan på asylsökande förutsättningar till in-

tegration där förslaget anses kunna komplicera etableringen på arbetsmarknaden. Vidare 

framhäver Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att förslaget om 

tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer att bidra till att belasta hälso- och sjukvården 

både ekonomisk och administrativt eftersom asylsökande kan drabbas av psykisk 

ohälsa.38  

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet ser att förslaget kraftigt ökar 

Migrationsverkets och Migrationsdomstolars arbetsbörda och kostnader, vilket å ena si-

dan beror på att Migrationsverket kommer att behöva omprova förlängningar av de be-

viljade tidsbegränsade uppehållstillstånd när giltighetstiden är över. Å andra sidan hand-

lar det om att personer som exempelvis har beviljats alternativt skyddsbehövande för-

modligen kommer att överklaga statusförklaring och ansöka därmed om flyktingstatus-

förklaring. Detta ökar i sin tur antalet ärenden vid Migrationsverket och Migrationsdom-

stolarna, vilket innebär ännu mer belastning.39  

Röda korset påstår bland annat att förutom att förslaget saknar en tillräcklig ana-

lys och kan ha allvarliga humanitära konsekvenser på flyktingar, så riskerar den bryta mot 

Sverige folkrättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter. Dessutom kan förslaget med-

föra större konsekvenser som kräver större resurskostnader för stora delar av samhället. 

Svenska röda korset avstyrker förslaget i sin helhet då de också anser att det är irrelevant 

 

 
38 Prop. 2015/16:174, s. 68. 
39 Lunds universitet Juridiska fakulteten. Svar till promemorian Begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss). Ju2016/01307/L7. Lund: Juridiska fakultets-
styrelsen,2016-03-09, s. 2. http://www.jur.lu.se/?_escaped_frag-
ment_=IDB9AEECAB3056334DC1257F7900381C6E 
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att permanent uppehållstillstånd beviljas endast personer som har anställning utan undan-

tag för äldre, sjuka och andra särskilt utsatta personer.40  

2.3 SOU 2017:103 

Statens offentliga utredningar 2017 analyserar förutsättningar för att skapa lagliga vägar 

för att söka asyl i EU. Utredningen berör Tillfälliga lagen under beskrivandet av svenska 

asylregler utan att lägga huvudfokus på den. Utredningen ska föreslå regelverk som ska 

skapa lagliga vägar för att asylsökandet i EU ska kunna utformas med hänsyn till EU-rätt 

och andra internationella överenskommelser. Dessutom har utredningen haft i uppdrag 

att undersöka vad bristen på lagliga vägar har för konsekvenser. Samtidigt ska den under-

söka de praktiska aspekterna av införandet av lagliga asylvägar, såväl för den asylsökande 

som myndigheter vilka har ansvar att behandla ansökningar. Utredningen har kommit 

fram till att studier, arbetskraftsinvandring och familjeåterförening är de möjliga vägar 

som en skyddsbehövande kan ta för att söka asyl i EU. Slutligen bekräftar utredningen att 

asylsökande behöver erbjudas flera säkra och lagliga vägar för att kunna ta sig in till EU.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Röda Korset. Svenska Röda Korsets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möj-
ligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Ju2016/01307/L7. Stockholm: Regeringskansliet Justitie-
departementet, 2016-03-02, s. 2 f. https://www.regeringen.se/494a88/contentas-
sets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/31_roda-korset.pdf 
41 SOU 2017:103. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Stockholm 2017. https://www.rege-
ringen.se/4afca8/contentassets/7cc5fea9212e488ba2e439ec7fc3c723/lagliga-vagar-for-att-soka-
asyl-i-eu-sou-2017-103.pdf 
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2.4 Deklarationer om de mänskliga rättigheterna  

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är den första universella förkla-

ringen som anger att det finns grundläggande och universella rättigheter som ska till-

komma alla och som samtliga stater kring världen ska eftersträva att uppnå. Förklaringen 

antogs 1948 och anses vara utgångspunkten till alla internationella folkrättsliga konvent-

ioner. Rättigheter och friheter som stadgas i Allmänna förklaringen har återgivits med 

tillägg i många konventioner. Artiklarna i Allmänna förklaringen behandlar sådant som 

anses vara en självklar rätt för varje individ runt världen, t.ex. rätt till arbete, rätt till hälsa, 

rätt till politiskt deltagande och rätt till utbildning m.m. 42 

FN:s barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och trädde i 

kraft 1990. Konventionen ratificerades i Sverige 1990 med ett syfte att ge barn rätt till 

lika behandling och respekt oavsett bakgrund. Den definierar å ena sidan vilka rättigheter 

som borde tillkomma alla barn och föreskriver å andra sidan staters ansvar att skydda 

barn mot övergrepp och annan kränkande behandling. Staterna som har skrivit under kon-

ventionen ansvarar för att följa konventionens artiklar och ta hänsyn till det som anses 

vara barnets bästa i alla beslut som rör barn och dess liv.43 Barnkonventionen ställer upp 

många artiklar som är relevanta att diskutera i förhållande till uppsatsens ämne, bland 

annat artikel 24 och 39 som betonar barnets rätt till bästa hälsa, rätt till hälso- och sjukvård 

samt rätt till fysisk och psykisk rehabilitering.44 I artikel 6, 26 och 27 betonas konvent-

ionsstaternas ansvar att både fysiskt och psykiskt säkerställa alla barns rätt till liv, ut-

veckling och trygghet.45 Vidare uttrycks i artikel 9 och 10 barns rätt att återförenas med 

sin familj, ifall de splittras, samt rätt till att upprätthålla direkt kontakt med föräldrarna. 

Dessutom stadgas det att konventionsstaterna ska behandla familjeåterförenings ansök-

ningar på ett positivt, humant och snabbt sätt.46 

 

 
42 FN-förbundet. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Hämtat 2019-12-
30.https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-
rattigheter/den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna/ 
43 Barnombudsmannen. Barnkonvention. Hämtat 2019-12-30. 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 
44 Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s generalförsamling, antagen 
1989-11-20, art. 24 och 39. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkon-
ventionen/hela-barnkonventionen/#Art24 
45 Barnkonventionen, 1989, art. 6, 26 och 27. 
46 Ibid. art 9 och 10. 

https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna/
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/hela-barnkonventionen/#Art24
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/hela-barnkonventionen/#Art24
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3 Teori  

Den teoretiska delen i uppsatsen utgår ifrån Arendts rättighetskritiska teori och Nuss-

baums kapacitetsperspektiv. Trots att Arendts teori är från 1951 anses den fortfarande 

vara relevant för att den diskuterar mänskliga rättigheter som idé. Under redogörelse av 

Nussbaums teori kommer en del kritik att noteras i fotnot bland annat Amartya Sen som 

också är en av de teoretikerna som har utvecklat kapacitetsperspektiv och som Nussbaum 

hänvisar till i sin bok Creating Capabilities. 

3.1 Hanna Arendts Rättighetskritiska teori 

Att man har sina mänskliga rättigheter just i kraft av att vara människa problematiseras 

av Arendt i boken The Origins of Totalitarianism. Det som Arendt huvudsakligen gör i 

den boken är att analysera totalitära staters maktanspråk och rasism som en totalitär ide-

ologi. I kapitel nio “The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man” 

som utgör grunden för beskrivning av hennes teori, driver Arendt ett kritiskt resonemang 

om mänskliga rättigheter där hon utreder vad som händer med människans rättigheter om 

hen blir statslös eller tvingas vara i flykt. Detta gör hon genom att analysera perioden efter 

krigstiden i Europa och uppkomsten av nationalstater.47  

 Arendts teori problematiserar idén att rättigheter endast kan erhållas av männi-

skor som är medborgare i en suverän stat. Hennes kritik bygger på att människor som 

förlorar sitt medborgarskap också förlorar sin rätt till rättigheter eftersom det är medbor-

garskapet i de suveräna stater som ger människor denna rätt. Arendt belyser detta genom 

att beskriva situationen som många människor befann sig i efter andra världskriget, d.v.s. 

svårigheten att kunna tillhöra en stat som möjliggör ett anspråk på rättigheter. Arendt 

säger att det värsta inte är att de rättighetslösa människor har förlorat sina hem och sina 

 

 
47 Arendt, Hannah. “The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man”. Ur The Ori-
gins of Totalitarianism. USA: The World Publishing Company, Cleveland, 1958, s. 267. 
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sociala strukturer som de var etablerade i, utan omöjligheten att hitta ett nytt hem, ett nytt 

territorium där de kan hitta en egen gemenskap och en stat som kan skydda dem.48 Arendt 

kallar de personer, som har förlorat sitt hem och sin tillhörighet och därmed saknar en 

statlig skydd, för statslösa. Staten har en central roll i Arendts teori eftersom det är just 

staten som ger det rättsliga skyddet.49 

Enligt Arendt bör mänskligheten fungera som ett effektivt rättighetsskydd för de 

personer som har förlorat alla andra skydd och bara har sin mänsklighet kvar. Det är då 

deras rättighetsskydd borde mobiliseras, men enligt Arendt är det tvärtom, det är just då 

som man är allra mest skyddslös. Utifrån Arendts perspektiv är poängen med mänskliga 

rättigheter just att man ska ha dem med sig överallt och att de ska skydda en människa i 

alla sammanhang.50 Således ifrågasätter Arendt antagandet att mänskliga rättigheter är 

universella då hon anser att rättigheter inte tillkommer alla människor även om de borde 

göra det. 

Politik är också ett värdebegrepp då det politiska enligt Arendt inte bara är en 

beteckning på hur samhället organiseras i största allmänhet utan det politiska är någonting 

speciellt, något värdefullt och nödvändigt för jämlikhet. Arendts huvudpoäng går ut på 

att det finns en paradox mellan antagandet om att man har rättigheter i kraft av sin mänsk-

lighet och det faktumet att det bara tycks vara i kraft av politisk gemenskap som rättig-

hetsinnehav blir förståelig.51 Arendt skriver att “Only the loss of a polity itself expels him 

from humanity”52 d.v.s. om man inte ingår i en politisk gemenskap och endast har sin 

mänsklighet kvar faller man lätt ur den mänskligheten som tillerkänns rättigheter. Arendt 

vill komma fram till att den här paradoxen exemplifierar situationen som statslösa flyk-

tingar och vissa minoriteter befinner sig i. Att staten är skyldighetsbärare är självklarhet, 

men om man inte har någon stat eller institutionell struktur som räknar denne till sig, då 

skulle det bli mycket svårare för en att få sina rättigheter tillfredsställda.53 

Arendt diskuterar vidare problematiken som begreppet ”statslös” fångar upp, ex-

empelvis att en statslös kan vara den formella definitionen som innebär att man inte har 

pass eller medborgarskap någonstans. Men det kan också betyda att man har ett formellt 

medborgarskap eller ett pass men att man i realiteten är utesluten, lika utesluten eller 

 

 
48 Arendt. “The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man”, 1958, s. 293. 
49 Ibid. s. 268 f f och 277 f. 
50 Ibid. s. 299. 
51 Ibid. s. 301 f. 
52 Ibid. s. 297. 
53 Ibid. s. 301 f. 
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kanske mer utesluten än vad en formellt statslös är. Det kan bero på flera skäl, bland annat 

att man är en marginaliserad minoritet i en stat där man har formellt medborgarskap och 

att man är i en situation där ens handling inte spelar någon roll. Samtidigt kan man, enligt 

Arendt, i praktiken vara statslös om man befinner sig på flykt, där den stat vilken man har 

sitt medborgarskap i har blivit den aktör som kränker en och att det inte finns någon annan 

som betraktar en som sin angelägenhet. I en sådan situation har ens pass inget värde hel-

ler. Det som Arendt vill uttrycka med statslöshet är att en person inte har någon politisk 

samhörighet eller politiskt samhälle som räknar denna person till sig. Och då blir männi-

skans liv beroende av välgörenhet, inte av rättigheter.54 

En annan sak som Arendt försöker visa med begreppet ”statslös” är den betydel-

sefulla skillnaden mellan att utsättas för en rättighetskränkning och att inte ha några rät-

tigheter som kan kränkas. Att man har rättigheter som kan kränkas tyder på att man har 

politisk tillhörighet och är då en rättighetsinnehavare. Men den rättighetslösa situationen 

som statslösa kännetecknas av är att de inte har några rättigheter som kan kränkas ef-

tersom man tillhör inte någon politisk gemenskap. Följande mening talar för Arendts 

resonomang” The calamity of the rightless is […] that they no longer belong to any com-

munity whatsoever. Their plight is not that they are not equal before the law, but that no 

law exists for them”55. 

Ett exempel som presenteras av Arendt är att statslösa ska tjäna på att vara en 

misstänkt brottsling än att vara en statslös. Detta med anledning av att man som en brotts-

ling har en institutionell roll, den skyddas av ett statligt system trots att man kanske är 

brottsling. Att en brottsling ställs till rätta väcker vissa rättigheter som hen har. Medan de 

papperslösa eller statslösa flyktingarna faller ner från mänsklighetens karta i en institut-

ionell icke-existens. Arendt introducerar ”The right to have rights” vilket betyder rätt ”to 

live in a framework where one is judged by one’s actions and opinions [..] a right to 

belong to some kind of organized community”56. Med andra ord betyder det rätten att 

tillhöra en grupp där ens handling och tänkande räknas och spelar roll. Man får t.ex. sina 

vanliga mänskliga rättigheter, såsom rätt till hälsa eller rösträtt, bara först när den rättig-

heten till politisk tillhörighet är tillfredsställd. Detta eftersom allting enligt Arendts tan-

kevärld äger rum inom det politiska tillståndet.57 

 

 
54 Arendt. “The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man”, 1958, s. 296. 
55 Ibid. s. 295 f. 
56 Ibid. s. 296 f. 
57 Ibid. 
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3.2 Martha Nussbaums Kapacitetsperspektiv 

Martha Nussbaums kapacitetsperspektiv (eller ”förmågemodellen” som det kallas i den 

svenska översättningen av boken) är ett synsätt kring mänskliga rättigheter där hon argu-

menterar för olika förmågor. Nussbaums kapacitetsperspektiv handlar om att främja in-

dividens förmågor vilket gynnar individen att göra aktiva val och därmed leva ett värde-

fullt mänskligt liv. Perspektivets huvudfokus ligger i beskyddandet av centrala frihetsom-

råden som krävs för att kunna leva ett värdefullt mänskligt liv.58 Nussbaums teori är in-

dividbaserad och ser exempelvis varje individ som ett mål i sig och ställer fråga om ”What 

is each person able to do and to be?”59. Det betyder att varje individ ska ha de möjlighet-

erna som hjälper hen att realisera sig själv utifrån sin egen kontext och position. Poängen 

och värdet med rättigheter är inbundet till förverkligandet av individers kapaciteter att 

leva värdefulla mänskliga liv.  

Nussbaum har en betydelsefull roll i att utveckla perspektiv på mänskliga rättig-

heter som kopplar rättigheter till utveckling och till mått på livskvalité där människans 

faktiska kapaciteter står i centrum. Nussbaum beskriver att perspektivet preliminärt anses 

vara relevant för att jämföra och utvärdera livskvalitet samt för att teoretisera angående 

fundamental sociala rättvisa.60 De primära frågor som perspektivet ställer är hur ett vär-

defullt mänskligt liv ser ut och vad det är som ett rättvist samhälle minimalt ska sträva 

efter att främja och stödja.61 Nussbaum ställer också frågor kring hur människor reagerar 

på orättvisor och ojämlikhet samt vilka effekter en långvarig underordning har på männi-

skor själva och på deras situationer.62  

Nussbaum förklarar att förmågor är just svaret på vad en enskild person skulle 

kunna göra och vara, det är bland annat ett antal möjligheter som anses vara värdefulla 

för människans liv. Hon beskriver att förmågor är just det som Amartya Sen kallar för 

reella friheter. Således är det kapaciteter som behöver realiseras. Nussbaum förklarar vi-

dare att förmågor inte handlar bara om de förmågor som en person bär på sig, utan också 

 

 
58 Nussbaum, Martha C. Främja Förmågor. En modell för mänskliga rättigheter. Stockholm: Karneval 
förlag, 2013, s. 40 f och 27. 
59 Nussbaum, Martha C. Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cambridge, Mass.: 
The Belknap of Harvard University Press, 2011, s.18. 
60 Nussbaum, Martha C. Främja Förmågor. En modell för mänskliga rättigheter, 2013, s. 27. 
61 Ibid. s. 37. 
62 Ibid. s. 28. 
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de möjligheter som skapas av de omgivna omständigheterna.63 Innan redogörelse för de 

olika kapaciteter är det viktigt att förtydliga denna distinktion som Nussbaum gör mellan 

interna och kombinerande kapaciteter. Interna kapaciteter är individens egenskaper, me-

dan kombinerade kapaciteter är en kombination av individens förutsättningar, som dels 

har att göra t.ex. med fysisk funktion men också livserfarenheter, och de externa omstän-

digheter såsom politiska, sociala, ekonomiska och moraliska som skapar möjligheter som 

individen har till val och handling.64 Detta är faktiskt vad som gör Nussbaums perspektiv 

speciellt d.v.s. att den inte bara belyser rättigheterna utan den ser till att det finns förut-

sättningar för var och en i ett samhälle att utöva dessa rättigheter. 

Nussbaum har utvecklat en lista65 över tio grundläggande mänskliga kapaciteter 

som är nödvändiga för ett välmående liv. Nussbaum anser att kapacitetsperspektivet 

handlar först och främst om social rättvisa där det största ansvaret ligger hos staten som 

ska se till att alla medborgare åtminstone kommer över en tröskelnivå och har de tio cen-

trala kapaciteter som är en förutsättning för social rättvisa.66 Hon anser också att hennes 

kapacitetslista är kulturellt flexibel och anpassningsbar. Det är viktigt att poängtera att 

även om Nussbaum använder begreppet medborgare så menar hon att andra som vistas i 

ett land, legalt som illegalt, ska ha samma rättigheter och möjligheter.67  

Jag kommer att återge de tio kapaciteterna men endast presentera de som anses 

vara relevanta för analysen. De tio kapaciteterna är följande; liv, fysisk hälsa, kroppslig 

integritet, sinne, fantasi och tankar, känslor, praktiskt förnuft, samhörighet, respekterande 

relationer till andra arter, lek, samt kontroll över ens egen omgivning - både politiskt och 

 

 
63 Nussbaum, Martha C. Främja Förmågor. En modell för mänskliga rättigheter, 2013, s. 29 f. 
64 Ibid. s. 30. 
65 Motståndare till Nussbaums kapacitetsperspektiv påstår att punkterna i listan är omöjliga att för-
verkligas. Exempelvis anser Phillips McReynolds att Nussbaums teori är ganska borta från att kunna 
realiseras på ett praktiskt sätt då teorin inte har någon verklig strategi. (McReynolds, Phillips. “ Nuss-
baum’s Capabilities Approach: A Pragmatist Critique”. The Journal of Speculative Philosophy, Vol. 16, 
no. 2, 2002, s. 142.)  
Andra ifrågasätter huruvida kapaciteter då man pratar om mänskliga kapaciteter eller om mänskliga 
rättigheter verkar täcka samma fält. En kritik som riktas av Sen handlar om att kapacitetsperspekti-
vet bara kan fånga en del av det som är viktigt med mänskliga rättigheter, nämligen det han kallar 
för ”opportunities”- de reella substantiella möjligheterna att göra det man vill göra. Medan den lika 
viktiga delen som handlar om ”processes” anser Sen inte fångas av kapacitetsperspektiv. Sen beskri-
ver att ”processes” handlar om att man lever i ett tillstånd av ofrihet där trots att man kanske gör 
precis det hen själv vill, så ändå kan processen på vägen dit vara orättfärdig, orättvis eller kränkande, 
och för att man ska uppleva friheten är man beroende av att anpassa sig till de normerna som finns i 
samhället. (Sen, Amartya. “Human Rights and Capabilities”. Journal of Human Development, vol. 6, 
no. 2, 2005, s. 152 f.) 
66 Nussbaum, Martha C. Främja Förmågor. En modell för mänskliga rättigheter, 2013, s. 41. 
67 Ibid. s. 44. 
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materiellt. Det viktiga enligt Nussbaum är att var och en ska ha dessa kapaciteter och sen 

är det personen själv som kan välja att utnyttja dessa eller inte.68 Här nedan presenteras 

de valda kapaciteterna:  

 

➢ Liv: att man lever sitt liv med normal livslängd och att man inte dör förrän man 

har fullgjort meningen med sin tillvaro.69 

➢ Känslor: att den känslomässiga utvecklingen inte förhindras p.g.a. bland annat 

rädsla och ångest.70  

➢ Samhörighet: som å ena sidan innebär att man har möjlighet till att leva tillsam-

mans med andra människor, tillhöra ett större sammanhang och att kunna ha ett 

sympatiskt förhållningssätt till sina medmänniskor. Å andra sidan handlar det om 

att man har de förutsättningarna som garanterar för denne självrespekt och män-

niskovärde. Att man blir bemöt och behandlad på ett okränkbart sätt med respekt 

för sitt människovärde.71 

➢ Kontroll över den egna miljön: det handlar å ena sidan om rätten till politiskt del-

tagande där man är en aktiv del och kan delta i beslut som påverkar sitt liv. Å 

andra sidan betonar den punkten kontroll över de materiella omständigheterna där 

man har rätt till äganderätt och att söka arbete på samma premisser som andra.72  

Värt att nämna här att Jag har valt att lyfta upp känslor då den sällan uppmärksammas i 

lagar och konventioner gällande” flyktingar” trots att den är av stor vikt för människans 

mående. 

Nussbaum betonar också skillnaden mellan kapacitet och funktion där funktion 

förklaras som en aktiv realisering av förmågor. Nussbaum beskriver det genom ett exem-

pel presenterad av Sen och som förklarar skillnaden mellan begreppen; förmåga och 

funktion. Exemplet förklarar att en person som väljer att fasta har också förmågan att 

välja att inte fasta medan en person som svälter inte har förmågan att inte svälta. Detta 

trots att både två har samma funktion gällande näringsintag. Varför den distinktion är 

 

 
68 Nussbaum, Martha C. Främja Förmågor. En modell för mänskliga rättigheter, 2013, s. 41 ff. 
69 Ibid. s. 41. 
70 Ibid. s. 42. 
71 Ibid. s. 42. 
72 Ibid. s. 43. 

 



 

30 

 

viktigt för Nussbaum beror på att distinktionen betonar valfrihet där den å ena sidan be-

traktar den enskilda personen som en rationell aktör och å andra sidan innebär den respekt 

för personen att välja och välja bort.73  

En annan viktig sak som Nussbaum tar upp i sin teori är Adaptiva preferenser 

som handlar om att man anpassar sig och sina behov efter sin livskvalité. Det betyder 

alltså att om man inte har speciellt stora förväntningar och om brister eller orättvisor anses 

vara normala, kommer man inte att begripa det som ett problem utan man anpassar sina 

livsförväntningar efter vad som är normalt. Det som Nussbaums kapacitetperspektiv vill 

beakta är det faktumet att människors tillfredställelse kan vara ett opålitligt mått på vad 

som är rättvist.74  

 

 

 

 

 

 
73 Nussbaum, Martha C. Främja Förmågor. En modell för mänskliga rättigheter, 2013, s. 33 f. 
74 Ibid. s. 87 f och 90. 
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4 Analys 

I enlighet med uppsatsens syfte kommer jag i detta avsnitt att undersöka Tillfälliga lagen 

med hjälp av rättsanalytisk metod. Detta genom att använda remissinstanser och internat-

ionella dokument som ger större utrymme att utreda ifall det finns rättigheter som inte 

tillgodoses flyktingar i och med Tillfälliga lagens införande. Dessutom så kommer meto-

den att användas i senare avsnitt för att betrakta lagen utifrån två presenterade teorier, 

vilket kan anses som en form av utvärdering av lagen.  

4.1 Rätt till hälsa 

Inledningsvis har var och en enligt Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

art.25 (1) ”rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 

välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård [..]”75. Samtidigt ska konvent-

ionsstaterna enligt ICESCR art.12 (1) erkänna ”rätten för var och en att åtnjuta bästa möj-

liga fysiska och psykiska hälsa”76.Till följd av begränsning i rätten till familjeåterförening 

och pressen som bostads- och försörjningskrav innebär, kan flyktingar eller alternativt 

skyddsbehövande, som inte har någon möjlighet till att återförenas med sina familjer eller 

till att uppfylla de svåra kraven, lida av psykisk ohälsa.  

Att rätten till hälsa förhindras i och med Tillfälliga lagens införande kan bevisas 

t.ex. i Röda korsets utvärdering av Tillfälliga lagens konsekvenser. I utvärderingen be-

skriver Röda korset att Tillfälliga lagen har lett till ökad psykisk ohälsa hos asylsökande. 

Att alternativt skyddsbehövande separeras från sina familjer under lång tid och kanske 

inte alls får återförenas, orsakar stress, oro och dåligt mående. Å andra sidan bevisar Röda 

korsets utredning att personer, som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd, inte 

kommer att ha möjlighet till att tillgodogöra sig behandling av tidigare trauma eller i vissa 

 

 
75 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, art.25 (1). 
76 Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 993 U.N.T.S. 3, anta-
gen 1966-12-16, art 12(1). 
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fall nekas vård. Detta är med anledning av att sjukvården har gjort sin bedömning att 

behandlingen kräver längre tid för att ge önskad effekt.77 

Asylsökande i Sverige har varit under svåra förhållanden i sina hemländer där 

de utsatts för obehagliga traumatiska händelser p.g.a. krigsupplevelser, konflikter och 

omänsklig behandling. Det är självklart att deras psykiska hälsa kan påverkas negativt när 

de bland annat får stanna under begränsad tid där förlängning av deras tidsbegränsade 

uppehållstillstånd och rätten till familjeåterförening inte kan garanteras. En ytterligare 

anledning är språk- och bostadsproblem. Röda Korset visar i sin rapport att det är svårt 

för svårt sjuka personer och personer som lider av trauma att tillgodogöra sig vård i Sve-

rige och att genomföra ordentliga traumabehandlingar då de inte anses ha en stabil till-

varo.78 Även om vissa får tillgång till vård så riskeras dessa personer fortfarande att inte 

fullfölja den vården dem har erbjudits under fortsatt vistelse om dem ska skickas hem 

efter utlöpt uppehållstillstånd. Således utgör Tillfälliga lagen ett förhinder för personer 

att ha rätt till hälsa samt komplicerar behandling och lindring av den psykiska ohälsan. 

Dessutom försämras återhämtningsmöjligheter p.g.a. avsaknad av familjestöd och oro för 

resterande familjemedlemmar i hemlandet. 

Otryggheten och osäkerheten hos föräldrar, som orsakas av lagens bestämmel-

ser, innebär också negativa konsekvenser för barns hälsa. Barns rätt till hälsa och utveckl-

ing påverkas negativt då föräldrarnas dåliga psykiska hälsa kan föras över till barnen. I 

Röda korsets utredning nämns det att barn till traumadrabbade föräldrar ofta riskeras att 

själva bli sekundärt traumatiserade. I utredningen belysas dessutom en studie från ett 

barnsjukhus där barn till föräldrar som har drabbats av tortyr och omänsklig behandling, 

förklaras vara mer benägna att drabbas av bland annat ångest, depression, PTSD och be-

teendestörningar än andra barn. Att asylsökande föräldrar lever i oro till följd av de strikta 

begränsningarna om uppehållstillstånd och försörjningskrav kan också leda till att barnen 

drabbas av sämre psykisk hälsa.79 Å andra sidan drabbas många barn av allvarliga psy-

kiska problem p.g.a. att de har varit under svåra omständigheter i deras hemländer eller 

på vägen till Sverige. Parallellt med det och med hänsyn till det korta tidsbegränsade 

uppehållstillståndet får dessa barn svårigheter med att tillgodogöra sig behandling. Det 

 

 
77 Beskow, Linda. Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen, 2018, s. 5. 
78 Ibid. s. 7 och 9. 
79 Ibid. s. 26 f. 
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tycks särskilt anmärkningsvärt att det är bara barn, som bedöms ha ett varaktigt nedsatt 

hälsotillstånd, har rätt till permanent uppehållstillstånd. 

Det är av särskild betydelse i detta sammanhang att belysa Barnkonventionen 

som i art. 24 betonar barnets rätt till bästa möjliga hälsa samt rätt till hälso- och sjukvård 

och rehabilitering.80 Konventionsstaterna ska enligt art.39 sträva efter att vidta alla lämp-

liga åtgärder som understödjer både fysisk och psykisk rehabilitering samt social återan-

passning för ett barn i en miljö som främjar barnets hälsa och värdighet. Speciellt för barn 

som bland annat har utsatts för omänsklig eller förnedrande behandling, tortyr eller väp-

nade konflikter.81 Tidsbegränsade uppehållstillstånd kan leda till att barnens rätt till reha-

bilitering och sjukvård förhindras. 

UNICEF beskriver i sitt remissvar att Tillfälliga lagen kommer att drabba barn 

särskilt hårt och medföra negativa konsekvenser för dem. UNICEF betonar vikten av fa-

miljeåterförening och permanent uppehållstillstånd för flyktingbarn som har varit utsatta 

och som söker en trygg miljö.82 Tillfälliga lagens bestämmelser som begränsar alternativt 

skyddsbehövande rätt till familjeåterförening, säkerställer inte barnets rätt till privat- och 

familjeliv, vilket i art.1683 i Barnkonventionen anges vara en förutsättning till barnets 

utveckling och god hälsa. Artikel 6, 26, och 27 framhäver konventionsstaternas ansvar att 

säkerställa varje barns rätt till liv, utveckling, överlevnad, trygghet och skydd samt en god 

levnadsstandard som gäller barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling.84 Det är fak-

tiskt ett faktum att barn, som lever med sina föräldrar i en trygg familjemiljö, upplever 

bättre psykisk hälsa vilket är särskilt uppmärksammat för barn som har varit med om 

svåra upplevelser.  

Att ha rätt till att förenas med egna föräldrar är en av de mest grundläggande 

mänskliga rättigheterna som varje barn har rätt till, särskilt flyktingbarn som har varit 

utsatta och behöver en trygg familjemiljö som främjar deras utveckling och trygghet. En-

ligt art.9 och 10 i Barnkonventionen är stater skyldiga att på bästa möjliga sättet säker-

 

 
80 Barnkonventionen, 1989, art. 24.  
81 Ibid. art. 39. 
82 UNICEF Sverige. Remissvar på utkast till lagrådsremiss- Begränsningar av möjligheten att få uppe-
hållstillstånd i Sverige. Stockholm: Justitiedepartementet, Enheten för migrationsrätt, 2016-03-09, s. 
2 f. https://www.regeringen.se/494a88/contentas-
sets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/36_unicef.pdf 
83 Barnkonventionen, 1989, art. 16. 
84 Ibid. art. 6, 26 och 27. 

 

https://www.regeringen.se/494a88/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/36_unicef.pdf
https://www.regeringen.se/494a88/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/36_unicef.pdf
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ställa barnets rätt att förenas med sina föräldrar utan att skilja på flyktingstatus eller alter-

nativt skyddsbehövande barn.85 I art. 9 och 10 är det tydligt att rätt till familjeåterförening 

ska beviljas när familjer har splittrats då den är grundläggande för en trygg familjemiljö. 

Således är rätten till familjeåterförening eller permanent uppehållstillstånd en förutsätt-

ning till förverkligande av rätten till hälsa. I och med den tidsbegränsade lagens bestäm-

melser som varken beviljar alternativt skyddsbehövande flyktingbarn rätt till familjeåter-

förening eller flyktingstatus, kan rätten till hälsa inte tillgodoses. Detta till följd av ökad 

psykisk ohälsa bland flyktingbarn som uppstår p.g.a. försämrade möjligheten till en trygg 

familj miljö.  

4.2 Rätt till rösträtt 

Trots det stora antalet utländska medborgare som finns i Sverige saknar en stor del rätt 

att delta i det svenska riksdagsvalet och kan därmed inte påverka Sveriges politik och 

lagstiftning. De vuxna flyktingarna med uppehållstillstånd är den enda befolkningskate-

gori som saknar rösträtt i riksdagsvalet. Enligt Allmänna förklaringen art.21 (1) och (3) 

har var och en rätt till att ”delta i sitt landsstyre, direkt eller genom fritt valda ombud, [..] 

Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med till-

lämpning av allmän och lika rösträtt”86. Det innebär att alla individer bör få bli hörda och 

ha samma förutsättningar att påverka samhället.  

Inledningsvis har alla flyktingar i Sverige en begränsad rösträtt. De flyktingar 

som är bosatta i Sverige och har tidsbegränsat uppehållstillstånd kommer endast att åt-

njuta rösträtt till kommun och landstingsfullmäktige. Detta eftersom rösträtt i riksdagsva-

let, enligt svenska grundlagen, tillkommer endast svenska medborgare som är 18 år och 

är eller har varit folkbokförd i Sverige. Detta gäller också rösträtt till Europaparlamentet 

där även medborgare i något av EU:s medlemsländer och är folkbokförd i Sverige får 

rösträtt till Europaparlamentet. Rösträtt till att utse ledamöter till kommun- och lands-

tingsfullmäktige gäller om man är 18 år, svensk medborgare eller medborgare i något av 

EU:s medlemsländer och är folkbokförd i kommunen eller landstinget. Samma rösträtt 

 

 
85 Barnkonventionen, 1989, art. 9 och 10. 
86 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, art. 21. 
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ägs dessutom av medborgare i något annat land utanför EU eller statslös som har varit 

folkbokförd i Sverige i tre år i följd.87 

Att alla invånare i Sverige skall ha samma rättigheter och skyldigheter är själv-

klarhet. Men avseende rösträtten har utlänningarna fortfarande inte samma rättigheter 

som svenska medborgare. I och med införandet av Tillfälliga lagens begränsningar kan 

möjligheten till rösträtt och politiskt deltagande försämras. Med hänsyn till begränsningar 

som gäller tidsbegränsade uppehållstillstånd för både flyktingar och alternativt skyddsbe-

hövande samt de strikta försörjningskraven för att beviljas permanent uppehållstillstånd, 

kan möjligheten till att få svenskt medborgarskap försvagas. Detta eftersom det är bara 

de som har bott i Sverige i 5 år och har permanent uppehållstillstånd, som kan ha möjlig-

het att ansöka om svenskt medborgarskap.88 Med anledning av att det är bara svenska 

medborgare som har rösträtt till riksdagsvalet blir det svårare för utlänningar, som inte 

längre får permanenta uppehållstillstånd p.g.a. Tillfälliga lagen, att söka till svenskt med-

borgarskap och få denna rättighet tillgodosedd.  

Å andra sidan kan långa väntetider i behandling av flyktingars ansökningar, som 

orsakas av Tillfälliga lagens införande, leda till att många vuxna flyktingar inte får rösträtt 

till kommun och landstingsfullmäktige under väntan på ett beslut om uppehållstillstånd. 

Detta trots att dessa vuxna flyktingar kan ha bott i Sverige i 3 år men utan att vara folk-

bokförda. Istället för att underlätta för flyktingar att få uppehållstillstånd och därmed 

svenskt medborgarskap, som är en förutsättning till politiska rättigheter, bidrar Tillfälliga 

lagen till att vissa politiska rättigheter inte tillgodoses flyktingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Valmyndigheten. Rösträtt och röstlängd. Publicerad 2019-12-04. Hämtad 2019-12-26. 
https://www.val.se/att-rosta/vem-har-rostratt/rostratt-och-rostlangd.html 
88 Migrationsverket. EU-medborgare och deras familjer som har bott fem år i Sverige. Senast uppda-
terad 2016-04-20. Hämtad 2019-12-26.https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-
medborgare-och-varaktigt-bosatta/Efter-fem-ar-i-Sverige.html 

https://www.val.se/att-rosta/vem-har-rostratt/rostratt-och-rostlangd.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Efter-fem-ar-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Efter-fem-ar-i-Sverige.html
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4.3 Rätt till integration/etablering 

Att nyanlända har rätt till etablering, har inte kunnat hittas i de internationella dokumenten 

om mänskliga rättigheter eller i FN:s flyktingkonvention. Däremot anger det svenska re-

geringen att nyanlända har rätt till etableringsinsatser i Sverige. Detta för att de snabbt 

ska kunna komma i sysselsättning och därmed integreras i samhället genom att matcha 

rätta insatser med individens behov.89 

I Röda korsets utredning beskrivs att många som beviljas korta tidsbegränsade 

uppehållstillstånd upplever sig osäkra kring hur lönsamt det är att satsa på högre akade-

miska studier. Detta för att de egentligen inte vet om de kommer att få stanna i landet 

efter uppehållstillstånds giltighetstids utgång och därför väljer många att inte studera då 

en utbildning ofta tar längre tid. Istället väljer många att arbeta då en oavslutad utbildning 

inte kommer att ge någon nytta ifall deras uppehållstillstånd inte förnyas och de blir 

tvungna att åka tillbaka till sina hemländer. Utredningen beskriver också att många flyk-

tingar som beviljades tidsbegränsade uppehållstillstånd, väljer yrkesförberedande studier 

för att snabbare hitta jobb och bara för att kunna uppfylla de försörjningskraven som möj-

liggör familjeåterförening.90  

I en rapport om nyanländas etablering på arbetsmarknaden, uttrycker arbetsför-

medlingen att lagen om tillfälliga uppehållstillstånd har en inverkan på arbetsmarknaden 

och studiemotivationen. Arbetsförmedlingen menar att lagen bidrar till ökat incitament 

för nyanlända akademiker att acceptera ett arbete under sin kvalifikationsgrad och fastna 

i det istället för att komplettera eller validera sin utbildning på universitet. Lagen ger inte 

starka incitament för nyanlända att validera sin kompetens eller påbörja kompletterande 

utbildningar som de har med sig utan istället förstärker att många ger företräde åt sådant 

som ökar chansen till permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening.91 Röda korset 

 

 
89 Migrationsinfo. Etableringsprogrammet. Senast uppdaterad 2019-02-06. Hämtad 2019-12-
26.https://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/etableringsreformen/ Se också: Regerings-
kansliet. Frågor och svar om införandet av det nya regelverket för etableringsinsatser för vissa nyan-
lända invandrare. Publicerad 2017-11-01. Hämtad 2019-12-26. https://www.regeringen.se/artik-
lar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-
vissa-nyanlanda-invandrare/ 
90 Beskow, Linda. Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen, 2018, s. 7 och 29. 
91 Arbetsförmedlingen. Kunskapsöversikt: Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. 
Statistik och publikationer. Publicerad 2017-06-15. Hämtad 2019-12-26.https://arbetsfor-
medlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/analys-och-utvarde-
ring/kunskapsoversikt-nyanlandas-etablering-pa-den-svenska-arbetsmarknaden 

 

https://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/etableringsreformen/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/kunskapsoversikt-nyanlandas-etablering-pa-den-svenska-arbetsmarknaden
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/kunskapsoversikt-nyanlandas-etablering-pa-den-svenska-arbetsmarknaden
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/kunskapsoversikt-nyanlandas-etablering-pa-den-svenska-arbetsmarknaden
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förklarar i remissvaret att förutsättningar för en utländsk läkare att delta i etableringsin-

satser, t.ex. genom att genomföra en kompletterande utbildningsinsats för att kunna arbeta 

som läkare i Sverige, kommer att förändras. En utländsk läkare ska istället föredra att ta 

okvalificerat arbete för att kunna uppfylla de försörjningskraven och återförenas med sin 

familj eller beviljas permanent uppehållstillstånd.92 

På grund av det korta uppehållstillståndet kommer många att avstå från studier 

som tar längre tid än vad deras uppehållstillstånd räcker till, vilket i sin tur leder till att 

många värdefulla kompetenser förloras och matchningseffektivitet på arbetsmarknaden 

blir sämre. Detta med anledning av att högutbildade utlänningar riskerar prioriteras för 

arbeten med lägre kvalifikationsgrad mot de som är lågutbildade.93 För övrigt kan integ-

rationen också försvåras p.g.a. av begränsningar som gäller familjeåterförening där 

många har svårt att skaffa sig ett liv i Sverige då de lever separerade från sina familje-

medlemmar och inte har möjlighet att återförenas. Således försvårar Tillfälliga lagens 

bestämmelser om tidsbegränsade uppehållstillstånd och försörjningskraven integrations-

möjligheter. Lagen gör att mindre antal flyktingar intresserar sig i att integreras i sam-

hället eller skaffa sig en utbildning, använda den kompetens eller validera den utbild-

ningen man har med sig från hamlandet.  

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) är tveksamma när det gäller Tillfäl-

liga lagens reglering och avsikt. Nyanlända som berörs av detta och har ettåriga uppe-

hållstillstånd, skall ha en etableringsplan som motsvarar den tid som uppehållstillståndet 

gäller. Merparten av de personer vars asylärenden hanteras utifrån denna lag kommer 

troligen att beviljas förlängd giltighetstid. Arbetsförmedlingen får dock ett mycket svårt 

uppdrag gällande insatser för dessa personer. De tidsbegränsade etableringsplanerna kan 

påverka nödvändiga insatser negativt pga. den korta planeringen. Risken att vissa insatser 

fördröjs eller inte påbörjas kan man inte bortse ifrån. TCO beskriver att en situation där 

nyanlända bollas mellan kortsiktiga uppehållstillstånd och behovet av etablering på ar-

betsmarknaden kan påverka deras möjlighet till etablering negativt. Det är självklart att 

 

 
92 Röda Korset. Svenska Röda Korsets yttrande över utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möj-
ligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 2016, s. 15. 
93 Arbetsförmedlingen. Kunskapsöversikt: Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden, 
2017, s. 25. 
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tidsaspekten är mycket viktig när det gäller människors möjlighet att kunna integreras, 

både på arbetsmarknaden och i samhället.94  

Sammanfattningsvis bidrar tillfälliga uppehållstillståndet till att flyktingars möj-

ligheter till att få ta del av etableringsinsatser, blir försämrade. Möjligheten för nyanlända 

att få ett arbete som är i nivå med deras utbildning eller erfarenheter blir inte tillgodosedd, 

vilket leder till en försämrad etablering för dessa personer. 

4.4 Rätt till säkra arbetsvillkor/förhållanden  

I Allmänna förklaringen art.24 beskrivs att var och en har rätt till arbete, fritt val av syssel-

sättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden, skydd mot arbetslöshet och 

lika lön för lika arbete utan diskriminering.95 Samtidigt betonar Flyktingkonventionen 

art.17 staternas ansvar att tillerkänna flyktingar samma behandling som landets egna med-

borgare när det gäller rätten att innehava lönad anställning.96 

Men bestämmelserna om att försörjningskraven är en huvudsaklig förutsättning 

för familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd, kan tvinga utlänningar att ta 

vilket arbete som helst för att uppfylla dessa krav. Detta med anledning av att det också 

är svårt att komma fram med ansökan om familjeåterförening inom 3 månader om man 

vill undvika försörjningskraven. Utlänningar med kort uppehållstillstånd möter svårig-

heter med att hitta ett jobb då arbetsgivare i vissa fall gärna väljer att anställa en person 

som kommer att stanna under längre tid i landet. För en anknytningsperson som vill åter-

förenas med sin familj som finns i hemlandet eller familjer med många barn i Sverige 

utgör försörjnings- och bostadskraven större utmaningar.  

Mot den bakgrunden kommer förmodligen många att utnyttjas på arbetsmark-

naden. Många remissvar till lagförslaget har pekat ut problematiken som strikta försörj-

ningskrav kan medföra för dessa personer. I Röda korsets utredning påpekas att många 

personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd accepterar dåliga arbetsförhållanden då 

de anser att arbetet kan möjliggöra återförening med familjen eller underlättar beviljandet 

 

 
94 TCO. Remissvar utkast till lagrådsremiss om Begränsningar av möjligheterna att få uppehållstill-
stånd i Sverige. Stockholm: Justitiedepartementet, s. 2 f. https://www.tco.se/globalassets/re-
misser/2016/remisssvar---begransingar-av-mojligheterna-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige.pdf 
95 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, art. 24. 
96 FN:s flyktingkonventionen, 1951, art. 17. 

 

https://www.tco.se/globalassets/remisser/2016/remisssvar---begransingar-av-mojligheterna-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige.pdf
https://www.tco.se/globalassets/remisser/2016/remisssvar---begransingar-av-mojligheterna-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige.pdf
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av ett permanent uppehållstillstånd. Tillfälliga lagens bestämmelser kan leda till att dessa 

personer tvingas in att anta sämre anställningsmöjligheter där de t.ex. får lägre löner än 

de med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.97 Dessutom bevisas 

det i utredningen att utländska kvinnor kan drabbas hårdare av de strikta försörjningskra-

ven än utländska män då statistiken visar att utrikesfödda kvinnor har en lägre sysselsätt-

ningsgrad och även en längre etableringstid på arbetsmarknaden.98 Mest kommer detta att 

påverka gravida och nyblivna mammor eftersom de kommer att ha det mycket svårare att 

hitta jobb och därmed kunna ha en inkomst och försörja sig. 

Vidare ser TCO och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) att det kan 

finnas ett betydande missbruk och utnyttjande i arbetsmarknaden med Tillfälliga lagens 

införande. Å ena sidan kan oseriösa arbetsgivare utnyttja nyanländas svaga ställning ge-

nom oskäliga löner och arbetsvillkor där nyanlända t.ex. tvingas att jobba extra utanför 

arbetstider utan att få rätt ersättning. Å andra sidan blir nyanlända mer beroende av sina 

arbetsgivare och därmed mer utsatta då de inte vågar rapportera om de utsätts för orättvist 

eller dåligt bemötande med anledning av rädslan att förlora anställningen.99 Vidare be-

kräftar Arbetsförmedlingen i sitt remissvar att betraktandet av försörjningskraven eller 

anställningen som en grundförutsättning för beviljandet av permanent uppehållstillstånd 

leder till att handel av anställningsavtal blir vanligare där många nyanlända förmodligen 

kommer att offra mycket för att kunna få ett anställningsavtal.100 Med andra ord betyder 

det att nyanländas rätt till skyddandet från ekonomiskt utnyttjande samt rätt till säkra ar-

betsvillkor inte kan tillfredsställas då Tillfälliga lagen förhindrar det. 

 

 

 

 

 
97 Beskow, Linda. Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen, 2018, s. 8 och 30. 
98 Ibid. s. 8. 
99 TCO. Remissvar utkast till lagrådsremiss om Begränsningar av möjligheterna att få uppehållstill-
stånd i Sverige, s. 2 och 4. Se också: Saco. Lagrådsremissen Begränsningar av möjligheten att få uppe-
hållstillstånd i Sverige. Ju2016/01307/L7. Stockholm: Justitiedepartementet, 2016-03-10, s. 2. 
https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/remissvar/16rem12.pdf 
100 Arbetsförmedlingen. Remissvar utkast till lagrådsremiss om Begränsningar av möjligheterna att 
få uppehållstillstånd i Sverige. Dnr Ju2016/01307/L7, 2016-03-10, s. 7. https://www.rege-
ringen.se/494a87/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/21_arbetsfor-
medlingen.pdf 

https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/remissvar/16rem12.pdf
https://www.regeringen.se/494a87/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/21_arbetsformedlingen.pdf
https://www.regeringen.se/494a87/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/21_arbetsformedlingen.pdf
https://www.regeringen.se/494a87/contentassets/cbebce43816043d6bf864dd0e076b722/21_arbetsformedlingen.pdf


 

40 

 

5 Diskussion 

5.1 Tillfälliga lagen utifrån Rättighetskritiska te-

ori 

Enligt Arendts viktiga resonemang om rätten att tillhöra ett organiserat samhälle eller 

rätten till ett politiskt deltagande, skulle det korta Tillfälliga uppehållstillståndet som be-

viljas alternativt skyddsbehövande anses begränsa rätten till politiskt deltagande. Detta 

eftersom tillfälliga uppehållstillståndet innebär en tillfällig och villkorsbunden rätt att till-

höra ett organiserat samhälle. Å andra sidan skulle Tillfälliga lagens konsekvenser på 

försämrad etablering och integration, utifrån Arendts resonemang, också anses vara en 

begräsning av rätten att tillhöra ett politiskt samhälle. Arendts perspektiv kan bland annat 

bekräftas med hänsyn till att det är permanent uppehållstillstånd som krävs för att man 

ska kunna ansöka om svenskt medborgarskap vilket är en förutsättning till många andra 

rättigheter. Enligt Arendts synpunkt är det medborgarskapet som är den avgörande grund-

rätten som ger rätt till andra mänskliga rättigheter. Detta då hon genom sin rättighetskri-

tiska teori bevisar att mänskliga rättigheter är medborgerliga. Och eftersom utlänningars 

möjlighet att få ett medborgarskap minskas i och med Tillfälliga lagen, minskar också 

rätten att tillhöra ett organiserat samhälle, skulle Arendt kunna säga. Däremot skulle 

Arendt anse att det temporära uppehållstillståndet erkänner utlänningar en viss status, vil-

ket till fördel är bättre än att utlänningar inte beviljas något uppehållstillstånd alls. Den 

ger bland annat en del tillhörighet till ett organiserat samhälle.  

Enligt Arendt anses den rättsliga statusen, som man erkänns, vara av stor vikt 

för ens möjlighet att kunna få sina andra mänskliga rättigheter uppfyllda. I och med att 

Tillfälliga lagen gör skillnad på utlänningar som får en flyktingstatus i enlighet med Flyk-

tingkonventionen och andra som får ett alternativt skyddsbehövande status, kan detta 

tyckas vara problematiskt av Arendt. Detta då, enligt hennes resonemang, människor som 

inte inkluderas i begreppet flykting, inte kan få sina rättigheter tillgodosedda i enlighet 

med internationellt skydd. Detta innebär med andra ord att de personer som exkluderas 

av flyktingskapet, saknar en institutionell status och därmed tillhörighet. Personer som 
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flyr sina liv p.g.a. andra fruktan än det som är formulerat i Flyktingkonventionen och som 

räknas vara alternativt skyddsbehövande eller övriga skyddsbehövande skulle i och med 

Tillfälliga lagen inte har möjlighet att kräva sina rättigheter i kraft av sin mänsklighet. 

Detta för att de, utifrån Arendts perspektiv, inte har någon statligt eller internationellt 

skydd. I och med att Tillfälliga lagen gör denna skillnad mellan konventionsflyktingar 

och andra flyktingar blir det svårare för de, som inte klassas som flyktingar, att få sina 

rättigheter tillgodosedda. 

Tillfälliga lagen kan bland annat bekräfta Arendts teori om att det är den rätts-

liga\statliga statusen som är avgörande om man har rätt att ha rättigheter eller inte. Ex-

empelvis är det statliga eller internationella statusen som ”flykting” som ger utlänningar, 

enligt Tillfälliga lagen, rätt till familjeåterförening till skillnad från alternativt skyddsbe-

hövande som saknar något statligt skydd. Ett ytterligare bevis som kan vara en indikation 

på Arendts perspektiv, om att rättigheter inte tillkommer en person i kraft av att vara 

människa, är att försörjningskraven i Tillfälliga lagen är en förutsättning till permanent 

uppehållstillstånd. I detta sammanhang gör personens möjlighet till arbete och självför-

sörjning en avgörande faktor för personen att ha rätt till de rättigheterna som ett perma-

nent uppehållstillstånd innebär.  

Något som också skulle tyckas vara oroväckande, enligt Arendt, är att övriga 

skyddsbehövande förlorar möjligheten att få uppehållstillstånd i samband med införandet 

av Tillfälliga lagen. Detta skulle ytterligare anses enligt Arendt förminska möjligheten 

för människor, som omfattas av denna kategorin och inte klassas som ”flyktingar”, att 

hitta en stat som kan ge dem skydd och räkna dem till sig. Dessa personer skulle i enlighet 

med Arendts teori inte ha rätt till att tillhöra ett politiskt samhälle och därmed inte rätt till 

andra rättigheter. I Tillfälliga lagens proposition motiverar svenska staten att orsaken till 

Tillfälliga lagens införande är att skapa andrum i Sveriges migrationspolitisk då svenska 

myndigheter inte kunde klara av migrationsbördan. Detta kan bland annat exemplifiera 

Arendts antagande om att statens suveränitet och medborgerliga rättigheter prioriteras 

före asylsökandens rätt till sin främsta rättighet d.v.s. rätten att tillhöra ett politiskt sam-

hälle och därmed erkännas statligt skydd.101  

Hittills kan man konstatera utifrån Arendts teori att mänskliga rättigheter i verk-

ligheten är medborgerliga, då de inte tillkommer människor i kraft av sin mänsklighet 

 

 
101 Arendt. “The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man”, 1958, s. 294. 
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utan i kraft av att de är medborgare i en stat. Det innebär att en person som inte erhåller 

ett medborgarskap kan inte kräva ut sina rättigheter då han/hon inte har någon stat som 

han/hon kan kräva rättigheter av. I och med att Tillfälliga lagen försvagar utlänningars 

möjlighet till medborgarskap så ger den dem inte rätt till rättigheter. Eftersom det är, 

enligt Arendt, den politiska tillhörigheten\juridiska erkännandet i form av medborgarskap 

som ger rätt till andra rättigheter som t.ex. utbildning, sjukvård, rösträtt m.m. Utlänningar 

som beviljas uppehållstillstånd enligt Tillfälliga lagen skulle utifrån Arendts perspektiv 

inte ha samma tillgång till grundläggande politiska och sociala rättigheter till skillnad från 

statens medborgare.  

5.2 Tillfälliga lagen utifrån Kapacitetsperspektiv 

I själva verket ska Tillfälliga lagen, enligt Nussbaums kapacitetsperspektiv, innebära be-

gräsningar i utlänningars möjligheter till att uppfylla kapaciteterna. Nussbaum skulle 

tycka att Tillfälliga lagen försämrar utlänningars friheter och möjligheter som gör det 

möjligt för dem att verkliggöra sig själva och utveckla sina kapaciteter. Lagen tvingar 

utlänningar till olika levnadssätt och val istället för att ge dem möjligheter som anses 

vara kärnan i Nussbaums resonemang. Ur Nussbaums perspektiv kan man konstatera att 

Tillfälliga lagens begränsningar om tillfälligt uppehållstillstånd, familjeåterförening och 

försörjningskraven minskar utlänningars utrymme för handlingsfrihet. Konsekvenserna 

som med lagens införande bland annat medför de icke tillgodosedda rättigheter, förhind-

rar utlänningars rätt att få sina kapaciteter realiserade på samma sätt som andra männi-

skor. 

 Om en utlännings rättighet till hälsa eller etableringsinsatser har blivit tillfreds-

ställd, beror det på vilka omständigheter som utlänningen åtnjuter dessa rättigheter under. 

Om det är så att man har tillgång till dessa rättigheter enbart så länge migrationsverket 

tycker att man beviljas tillfälligt uppehållstillstånd och om migrationsverket byter åsikten 

sedan så kommer man bli av med dem igen då de här kapacitet\rättigheter inte är säkra 

för utlänningar. Således föreligger inte det som Nussbaum kallar för kapacitets säkerhet. 

För att man ska komma över ”tröskelnivå”, som Nussbaum beskriver, och uppnå 

ett välmående liv måste de tio kapaciteterna realiseras. Att utlänningar, enligt Tillfälliga 

lagen, endast har tillgång till vissa kapaciteter kan ett välmående liv, enligt Nussbaum, 
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inte anses vara tillfredsställt. Men samtidigt beskriver Nussbaum att det finns vissa för-

mågor som har en effekt att främja andra relaterade förmågor d.v.s. det som kallas frukt-

bara förmågor.102 Och på samma sätt kan försämrad möjlighet till fruktbara förmågor 

försvaga tillgång till andra relaterade förmågor.  

Ur föregående resonemang skulle Nussbaum påstå att försämrad möjlighet till 

permanent uppehållstillstånd eller med andra ord samhörighet, som anses vara en fruktbar 

förmåga, innebär i sin tur försämrad möjlighet till andra relaterade kapaciteter. Detta för 

att permanent uppehållstillstånd gör det möjligt för utlänningar att få t.ex. bättre arbets-

villkor, etablering, psykisk hälsa samt bättre möjlighet till medborgarskap som är en för-

utsättning till att man utövar sina politiska rättigheter till bästa förmån. För en utlänning 

innebär ett permanent uppehållstillstånd en ökad chans till att skaffa jobb, söka studier, 

vara kulturellt och samhälleligt engagerad och därmed må bättre.  

Liv: rätten till att man lever sitt liv med normal livslängd kan utifrån Tillfälliga lagen 

anses vara icke-tillgodosedd beträffande utlänningar då deras liv anses påverkas negativt 

och därmed är en ”normal livslängd” inte skyddad. Detta p.g.a. av den psykiska ohälsan 

och oron som flyktingar, både vuxna och barn, utsätts för. Utlänningars psykiska hälsa 

och mående kan hotas till följd av begräsningar i familjeåterförening som tvingar famil-

jemedlemmar att leva separerade från varandra under lång tid. Samtidigt anses försörj-

ningskraven vara väldigt stressande och svåra att uppfylla. Dessutom kan utlänningars 

möjlighet till en normal livslängd påverkas p.g.a. att utlänningar med tillfälliga uppehålls-

tillstånd nekas vård och behandling i vissa fall med anledning av att behandlingen anses 

kräva längre tid.  

 Å andra sidan kan utlänningars livkapacitet, utifrån Nussbaums perspektiv, be-

traktas vara i fara om de nekas förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd och 

tvingas att återvända till hemlandet där deras liv redan är i fara. Samtidigt kan alternativt 

skyddsbehövande, på strävan efter familjeåterförening, välja att återvända till sina ur-

sprungsländer utan att ha någon garanti på ett normalt liv för att leva med sina familjer. 

Således kan utlänningars möjlighet till att leva en normal livslängd till slutet inte blir 

tillgodosedd.  

 

 

 
102 Nussbaum, Martha C. Främja Förmågor. En modell för mänskliga rättigheter, 2013, s. 52 f. 
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Känslor: enligt kapacitetsperspektivet innebär denna kapacitet att man har möjlighet till 

känslomässig utveckling utan att hämmas av ångest och rädsla. Rätten till känslor, i ljuset 

av Nussbaums perspektiv, kan ses kränkt då Tillfälliga lagen leder till psykiska besvär 

för utlänningar som ställs under den. Det faktum att alternativt skyddsbehövande som 

avslås möjligheten att återförenas med sina familjer, riskeras få allvarliga påföljder för 

sina känsloliv. Många kommer att lida av ångest och depression över såväl sin situation i 

Sverige som sina familjer. Även barnens känsloliv kan troligen påverkas av detta då deras 

psykiska hälsa kan försämras p.g.a. att de inte får möjlighet att leva ihop med sina föräld-

rar. 

Det korta tidsbegränsade uppehållstillståndet och begränsningar till permanent 

uppehållstillstånd tillsammans med självförsörjning som krav, innebär att man hela tiden 

lever i oro då man inte är säker på hur länge han\hon kommer att få stanna i landet. Detta 

medför allvarlig skada för ens psykisk hälsa och känsloliv. Alternativt skyddsbehövande 

som får ett uppehållstillstånd i 13 månader och kämpar för att skaffa sig ett jobb vilket är 

en förutsättning till permanent uppehållstillstånd, och sedan utvisas efter att uppehållstill-

stånd löpt ut, kan utifrån Kapacitetsmodellen, sannolikt påverka personens möjlighet till 

ett önskvärt känsloliv.  

Samhörighet: denna kapacitet beskriver att varje människa ska ha möjlighet till samhö-

righet, gemenskap, socialt utbyte och respekt för sitt människovärde. I ljuset av Nuss-

baums perspektiv anses Tillfälliga lagen ignorera utlänningars upplevelse och mående av 

situationen samt deras behov av skydd och återförening med familjen. Tillfälliga lagen 

ger tillfälligt skydd till människor vars skyddsbehov inte är tillfälligt. Nussbaum skulle 

också kunna säga att utlänningar inte har möjlighet till att leva sitt liv med egna villkor, 

med dessa personer som de önskar att vara i gemenskap med. Samtidigt kan försämrade 

etablerings- och integrationsmöjligheter tillsammans med den psykiska ohälsa göra att 

utlänningar, som berörs av Tillfälliga lagen, känner sig isolerade och därmed kan varken 

integrera sig i samhället eller känna samhörighet och gemenskap.  

För övrigt skulle Nussbaum kunna anse att det blir mycket svårare i och med 

Tillfälliga lagen att utlänningar beviljas uppehållstillstånd p.g.a. ömmande omständig-

heter genom att åberopa att man har lyckats skaffa sig ett liv och därmed upplever en 

trygg social situation i landet. Detta med anledning av att i och med Tillfälliga lagen 

skulle uppehållstillstånd p.g.a. ömmande omständigheter endast beviljas om ett avslag 

skulle strida mot Sveriges konventionsåtaganden. 
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Kontroll över den egna miljön: denna kapacitet handlar om människans rätt till politiskt 

deltagande och yttrande där man deltar i politiska beslut som styr ens liv. Mot detta som 

bakgrund skulle Nussbaum kunna säga att denna rätt inte kommer att tillgodoses flyk-

tingar eftersom Tillfälliga lagen begränsar deras möjlighet till politiskt deltagande t.ex. 

genom begränsad rösträtt. Å andra sidan betonar denna kapacitet människans rätt till egen 

kontroll över sina materiella omständigheter t.ex. genom anställning. Här skulle Nuss-

baum kunna säga, utifrån det som vi har kommit fram till i fråga 1, att utlänningars möj-

lighet till att själva välja sin sysselsättning och vara i ett tillfredställande arbetsförhållande 

kränkas. Detta med hänsyn till att människans valfrihet är en nyckel till att förestå kapa-

citetsperspektivet.  
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6 Sammanfattning och slutsats 

Sammanfattningsvis var syftet med uppsatsen att undersöka om det finns mänskliga rät-

tigheter som inte tillgodoses flyktingar i och med införandet av lagen om tillfälliga be-

gränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och i sådana fall vilka. Vidar 

var syftet att få människorättsperspektiv genom att läsa av Nussbaums och Arendts tänkta 

ställning till införandet av Tillfälliga lagen. Uppsatsens frågeställningar kunde besvaras 

genom att undersöka Tillfälliga lagens bestämmelser utifrån remissinstanser som är kri-

tiska mot lagens införande, Röda korsets utredning om konsekvenser av Tillfälliga lagen, 

Barnkonventionen, Allmänna förklaringen, Flyktingkonvention och ICESCR. Metoden 

som har använts för att besvara frågeställningar är rättsanalytisk metod som har gett ett 

större utrymme för att analysera, utvärdera och kritisera lagen med hjälp av nämnda do-

kument. 

Uppsatsens huvudsakliga resultat är att rätt till hälsa, rösträtt, etablering och 

säkra arbetsvillkor inte kommer att tillgodoses flyktingar i och med Tillfälliga lagen. 

Detta med anledning av att Tillfälliga lagen för det första har en negativ påverkan på 

utlänningars psykiska hälsa, både vuxna och barn, och försämrar deras möjlighet till en 

längre behandling. Vidare kommer permanent uppehållstillstånd att vara extra svårt att 

få, vilket förminskar utlänningars möjlighet att få ett medborgarskap som är en förutsätt-

ning till rösträtt i alla nivåer. Gällande etablering och integration så kommer etablerings-

möjligheter att vara negativt påverkade eftersom Tillfälliga lagens bestämmelser om för-

sörjningskraven hämmar nyanländas vilja och motivation till att etablera sig i samhället. 

Slutligen bidrar Tillfälliga lagens begräsningar i familjeåterförening och permanent up-

pehållstillstånd samt de strikta försörjningskraven till sämre arbetsförhållanden och eko-

nomiskt utnyttjande av utlänningar i arbetsmarknaden. 

Den andra frågeställningen besvaras utifrån Arendts och Nussbaums teorier. 

Tillfälliga lagen kan sägas bekräfta Arendts resonemang om att mänskliga rättigheter inte 

kan ses som universella eftersom det är den juridiska statusen som bestämmer utlänning-

ars rätt till rättigheter. Enligt Arendt skulle Tillfälliga lagen kunna anses begränsa rätten 

att delta i ett organiserat eller politiskt samhälle. Vidare i resultatet kommer man fram till 

att Tillfälliga lagen, enligt Nussbaum, skulle anses förhindra utlänningars rätt till att få 
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sina kapaciteter realiserade på samma sätt som andra människor. Nussbaums och Arendts 

tänkta ställning till Tillfälliga lagen gör det ännu tydligare att denna lag bidrar till att de 

viktigaste mänskliga rättigheterna inte kommer att tillgodoses flyktingar. 

Avslutningsvis och utifrån det som man har kommit fram till så är det svårt att 

bedöma om lagen har bidragit till något positivt gällande asylfrågan samt om lagen egent-

ligen löst asylproblemet som belastade Sverige. Den omfattande kritiken av remissinstan-

serna mot lagen och regeringens ofullständiga sätt att bemöta kritiken påvisar att Tillfäl-

liga lagen har varit oplanerat och införts i brådska och panik. Tillfälliga lagens bestäm-

melser om tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad rätt till permanent uppehålls-

tillstånd och familjeåterförening kommer att ha en negativ påverkan på nyanländas hälsa, 

politiskt deltagande, etablering och arbetsvillkor. Att utlänningars viktigaste rättigheter 

blir icke-tillgodosedda i och med lagens införande bör egentligen inte motiveras av att 

man eftersträvar en jämn fördelat antal asylsökande mellan länderna i Europa.  

På slutet av uppsatsen skulle förslag till kommande forskning kunna vara att man 

undersöker huruvida internationell rätt kan motivera tillämpning av sådan lag som bidrar 

till att vissa rättigheter inte tillgodoses flyktingar. Eller att man undersöker hur svenska 

myndigheter såsom migrationsverket tolkar och tillämpar lagen i sina beslut om asylan-

sökningar. 
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