
DN DEBATT: "Invandringen är okontrollerad". Polisbefäl på Arlanda: Vår otillräckliga 
gränskontroll ökar flyktinghatet i Sverige 
  
Människosmugglarnas verksamhet är i dag så lönsam att den påstås konkurrera med 
narkotikasmuggling. Samtidigt förvägras polisen konsekvent resurser till en effektiv 
gränskontroll, och gränsen mot Danmark övervakas inte. Detta leder till att Sverige tvingas ta 
emot stora mängder asylsökande som saknar riktiga flyktingskäl - bland dem finns 
ekonomiska flyktingar, kriminella och rena lycksökare. Denna okontrollerade invandring ökar 
flyktinghatet. Det skriver Peter Barth, gränskontrollbefäl på Arlanda flygplats. 
 
Det finns anledning att kritisera det nuvarande sättet att hantera svenskt flyktingmottagande 
eftersom det för närvarande inte fungerar tillfredsställande. Åsikter om flyktingars behov av 
skydd skiljer sig inte i någon större utsträckning i svensk politik. I stort kan man säga att det 
råder samstämmighet mellan den nuvarande regeringen och de andra partierna. 
 
Det kan diskuteras vilket antal flyktingar Sverige har möjlighet att ta emot, men det faktum att 
en flykting som behöver skydd här också ska få det råder det ingen tvekan om. Den viktiga 
frågan är i stället vem som är att betrakta som flykting. Här finns en stor osäkerhetsfaktor och 
jag ska strax utveckla varför. 
 
Det finns internationella överenskommelser om vilken belägenhet en människa ska vara i för 
att få flyktingstatus, och jag finner ingen anledning att gå närmare in på det. Däremot vill jag 
kritisera det system som för närvarande råder för att konstatera huruvida en person är att anse 
som flykting eller ej. 
 
Jag påstår att ett så pass osäkert flyktingmottagande som det Sverige i dag bedriver leder till 
ökad flyktingfientlighet. 
 
I dag är Statens invandrarverk ansvarigt för den utredning som inleds när en utlänning söker 
asyl. Utredningen har föregåtts av att polisen, som ansvarar för gränskontrollen, har fått 
kontakt med utlänningen vid gränsen/passkontrollen. Polisens roll är endast att försöka utröna 
identitet och resväg och sedan överlämna den sökande till Invandrarverket som prövar 
asylskälen. 
 
Ett stort antal utlänningar söker också asyl inne i landet. Dessa har ofta passerat gränsen med 
falska handlingar och/eller vid en okontrollerad gränspassage (detta på grund av 
medlemskapet i EU), till exempel i södra Sverige från Danmark. Vissa har passerat gränsen 
helt legalt men bestämt sig först senare för att söka asyl. Vad som är signifikativt för de flesta 
av de nämnda är att de saknar handlingar vid det tillfälle då de kontaktar myndigheterna, 
oavsett om de befinner sig inne i landet eller vid gränsen. 
 
Ett skäl varför dessa asylsökande inte vill visa sin identitet och resväg är att de misstror de 
svenska myndigheternas kompetens att göra en rättvis bedömning. Skulle de deklarera sitt 
rätta ursprung är risken stor att de återsänds till hemlandet alternativt till det transitland de 
passerat på vägen. 
 
Andra orsaker är att de saknar asylskäl i Sverige, redan har flyktingstatus i ett annat land där 
de inte trivs, är så kallade ekonomiska flyktingar, är kriminella som flyr undan straff i 
hemlandet eller är rena äventyrare och lycksökare som önskar utnyttja den svenska generösa 
modellen. 



Vän av ordning undrar kanske hur detta är möjligt? Vanliga resenärer är normalt tvingade att 
visa upp sina handlingar vid passkontroller när de reser. Saken är den att de sökande haft 
handlingar under sin resa mot Sverige, falska eller ej, men avhänt sig dessa före ankomsten 
till gränsen eller vid tillfället för första myndighetskontakten. 
 
För att lyckas betalar man en människosmugglare som förfalskar en passhandling eller 
visering som är tillräckligt bra för att kunna göra resan. Innan man sedan kontaktar 
myndigheterna, vid gränsen eller inne i landet, göms de egna eller lämnas de falska 
handlingarna till smugglaren som organiserat resan. För att ytterligare försvåra för 
myndigheterna vid ankomst till en flygplats dröjer man sig kvar i transithallen någon eller 
några timmar, i vart fall till dess att det flyg man kom med har lämnat. Sedan återstår bara att 
gå fram till passkontrollanten och där uppge att man söker asyl. 
 
Polisen kan varken fastställa resväg eller identitet, utan bara registrera personen i det namn 
han uppger. När ärendet sen överlämnas till Statens invandrarverk har man få eller inga 
möjligheter att kontrollera sanningshalten i den bakgrundshistoria den asylsökande uppger. 
På detta sätt tvingas svenska myndigheter att ta emot personer som kanske saknar de skäl som 
definieras av flyktingbegreppet. Men det räcker inte med detta. Sverige tvingas också ta emot 
ett okänt antal människor som redan har flyktingstatus i andra länder - det vill säga människor 
som förvisso är flyktingar men som inte är nöjda med det värdlandets flyktingpolitik. Flera 
avslöjas med att försöka få olika identitetr i olika länder för att på så sätt åtnjuta flera sociala 
nätverk samtidigt och därmed fördubbla sina bidrag. 
 
Ett sätt att komma till rätta med problemet är att vid flygplatserna ha så kallad gatekontroll. 
Gatekontroll går till så att passagerarna kontrolleras redan när de stiger av flygplanet. Då kan 
man i vart fall fastställa att en person verkligen kom med ett visst flyg. Sedermera kan man 
spåra personen genom att kontrollera passagerarlistor och bokningar, utläsa var biljetterna 
inköptes och så vidare och därmed avslöja om personen verkligen kommer från den plats han 
uppger alternativt styrka sanningshalten i hans påståenden - och därmed också ge den riktige 
flyktingen en rättvis chans att få sina asylskäl prövade. 
 
Denna metodik används redan, men är personalkrävande och har i dag med konsekventa 
ekonomiska nedskärningar eftersatts. 
 
Ett annat nödvändigt sätt är att övervaka gränsen i södra Sverige. I dagsläget kan det gå till så 
att människosmugglare reser med färjorna fram och tillbaka för att kontrollera om det finns 
gränskontroll eller ej. Med dagens möjligheter till kommunikation kan man mycket lätt 
signalera till den andra sidan att släppa på de utlänningar som vill ta sig in i Sverige illegalt. 
Det enda sättet att komma till rätta med detta problem är att helt enkelt ha kontroll. Men det är 
samma problematik även här. Personalresurserna finns inte i den nedrustade 
polisorganisationen. 
 
Ytterligare ett sätt är att bötfälla de flygbolag som slarvar med kontrollen av de passagerare de 
transporterar. Exempelvis Storbritannien har ett sådant system medan Sverige avstått med 
motiveringen att de som är i behov av skydd då aldrig skulle kunna ta sig hit. Det finns en 
poäng i den bedömningen, men dessvärre är nog resultatet att många som inte har asylskäl nu 
har lättare att föra svenska myndigheter bakom ljuset. 
 



Det finns flera skäl till att ha en tillfredsställande gränskontroll. Med dagens obeslutsamma 
politik är alltså osäkerhetsfaktorn stor i den viktiga utredningen om vem som faktiskt är 
flykting eller ej. 
 
Det spelar dem som är kritiska till utlänningar i allmänhet och flyktingar i synnerhet rakt i 
händerna när man kan påstå att Sverige har en okontrollerad invandring. Faran är att detta 
bidrar till ett större flyktinghat. Dessutom kan människosmugglarna fortsätta sin lukrativa 
verksamhet som i dag är så lönsam att vissa påstår att den till och med konkurrerar med 
narkotikasmuggling. 
 
Genom att statsmakterna konsekvent vägrar ge polisen resurser till en effektiv gränskontroll 
kan människosmugglare fortsätta att profitera på människors hopp om en bättre framtid, 
samtidigt som de riktiga flyktingarna förvägras en rättvis behandling. 
 
Jag menar att sammantaget, trots alla ansträngningar som görs för att få ett humant 
flyktingmottagande, integration och jämlikhet i samhället, har de styrande glömt bort en 
viktig del av flyktingmottagandet. Detta kan i längden vara förödande för trovärdigheten och 
engagemanget för svensk flyktingpolitik, både nationellt och internationellt. 
 
Med marginella riktade insatser till polisväsendet och en klar politisk vilja kan man komma 
till rätta med en stor del av dessa problem. I stället har man låtit avskeda ett stort antal 
civilanställda professionella passkontrollanter till nackdel för poliser som nu tvingas sitta i 
passkontroll i stället för att arbeta problemorienterat mot brottslighet. 
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Sverige tar emot ett okänt antal människor som försöker få olika identiteter i olika asylländer 
för att kunna fördubbla sina bidrag, skriver gränskontrollbefälet Peter Barth. 
 


