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Förord 
Detta är en kandidatuppsats i statsvetenskap skriven vid Linnéuniversitetet i 

Växjö under våren 2017. Att skriva min kandidatuppsats har varit väldigt ut-

manande men samtidigt givande och lärorikt. Jag kan nu med glädje och 

stolthet presentera min uppsats till er. Att skriva en kandidatuppsats kräver 

väldigt mycket handledning, jag vill därför passa på att tacka min fantastiskt 

duktiga handledare Stefan Höjelid som har varit till stor hjälp under mitt upp-

satsskrivande. Jag vill även passa på att tacka min examinator Karl Loxbo, 

för hans ärliga åsikter och goda råd. Jag vill även rikta ett tack till mina op-

ponenter som har kommit med bra och konstruktiv kritik, era kommentarer 

har varit betydelsefulla under mitt uppsatsskrivande. Avslutningsvis så vill 

jag tacka min familj för allt stöd. 

Tack! 

_________________ 

Arianit Peci  

!2



!  
Abstract 
This thesis has aimed to examine why the European member states have 

transferred decision-making power to the EU in the area of asylum- and mi-

gration policy, which constitutes a sensitive area linked to sovereignty. The 

thesis theoretical framework consists of two European integration theories to 

illuminate the tension between supranationalism, with a strong role for the 

Commission and an intergovernmental approach in which the member states 

are the primary actors. The two theories used are therefore Intergovernmenta-

lism and Neo-functionalism. The thesis concludes that neither theory is ex-

clusively able to provide the best explanation. The combination of the two 

integration theories provides the most complete explanation when answering 

the question as to why member states in the EU have transferred decision-

making power to the EU in the area of asylum- and migration policies. 

Keywords: Neo-functionalism, Intergovernmentalism, asylum- and mi-

gration, European Union. 
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1.Inledning

Stora händelser som sker runt om i världen, är allt oftare kopplade till den globala mi-

grationen. Migration är dock inte ett nytt fenomen, människor har alltid förflyttat sig 

från ett ställe till ett annat, antingen i sökandet efter nya möjligheter eller för att undvika 

fattigdom, konflikter och naturkatastrofer. I samband med den Europeiska kolonisering-

en på 1700-talet så fick termen migration en ny innebörd.  En anledning till detta var 1

den stora massinvandringen från Europa till till Nordafrika i mitten av 1800-talet fram 

till det första världskriget. Ett kännetecken för stater i modern tid har varit principen om 

suveränitet, vilket innebär att en stats regering innehar en absolut och slutgiltig auktori-

tet i samhället. Det innebär vidare att ingen utstående och främmande makt har rätt att 

ingripa i en annan stats suveränitet. Nationalstaten och dess begynnelse är daterad till 

1648 då den Westfaliska freden slöts, vilket avslutade det trettioåriga kriget.  I samband 2

med den Westfaliska freden så underströks en stats suveränitet som dess viktigaste ka-

raktärsdrag. Det Westfaliska systemet utvecklades från sitt europeiska ursprung till att 

bli ett globalt system. Till en början introducerades det Westfaliska systemet genom Eu-

ropeisk kolonisering av andra världsdelar och sedan genom avkolonisering och bildan-

det av nationalstater inspirerade utav det västerländska systemet.  Ett utmärkande drag 3

för den internationella migrationen är att det utgör en utmaning för staters suveränitet 

och dess förmåga att reglera förflyttningar av människor över gränser. Omfattningen av 

den irreguljära (även kallad för illegala) migrationen runt om i världen har sannolikt 

aldrig varit större än det är idag. Samtidigt, så har stater i en sällan skådad skala, an-

strängt sig genom intensiva bilaterala, regionala och internationella diplomatiska för-

handlingar för att reglera den irreguljära migrationen. Förflyttningar av människor över 

gränser har format stater och samhällen sedan urminnes tid, vad som är utmärkande un-

der senare år är dess globala omfattning, dess påverkan på den nationella och interna-

tionella politiska handlingsutrymmet samt de enorma ekonomiska och sociala konse-

 Castles, Stephen & Miller, Mark J.The age of migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1

2009, s. 2.

 Castels & Millers, s. 3.2

 Castels & Miller, s. 3.3
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kvenser som dessa får.  I Europa så har asyl- och migrationspolitiken utgjort ett av de 4

områden där medlemsstaterna har varit mycket obenägna att ge upp inflyttande och su-

veränitet åt EU. Enligt forskningen beror det på att migrationspolitiken är ett område 

som berör känsliga frågor såsom gränser, säkerhet och medborgarskap vilket definierar 

en självständig och suverän nationalstat.  Paradoxalt nog, har det skett en kompetens5 -

förskjutning på det asylpolitiska området sedan 1970-talet. Från att ha varit en nationellt 

utformad politik och därefter en allt mer mellanstatlig affär från mitten av 1980-talet har 

asylpolitiken i EU numera blivit föremål för ett ökat supranationellt, eller överstatligt 

inflytande där EU-kommissionen har spelat en viktig och pådrivande roll. I samband 

med Amsterdamfördraget exempelvis, så flyttades asyl- och migrationspolitiken från 

den tredje och mellanstatliga pelaren till den första och överstatliga pelaren och ändrade 

därmed den rättsliga grunden för asyl- och migrationspolitiken. Det är alltså denna pa-

radox, eller gåta, som ligger till grund för uppsatsen syfte. Det är intressant att utifrån 

ett statsvetenskapligt perspektiv analysera hur det kommer sig att medlemsstaterna har 

överlämnat makt till EU inom ett område som historiskt har varit kopplat till en stats 

suveränitet. Uppsatsen kommer att analysera medlemsstaternas maktöverlämning till 

EU inom asyl- och migrationspolitiken utifrån de två vanligaste europeiska integrations-

teorierna, nämligen neofunktionalismen och intergovernmentalismen för att avgöra vil-

ken teori, om någon, bäst kan förklara denna maktöverlåtelse till EU.  

 Castels & Miller, s. 3.4

 Peo Hansen, EU:s Migrationspolitik under 50 år, Lund: Studentlitteratur, s.12.5
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför medlemsstaterna har lämnat över makt till 

EU inom asyl- och migrationspolitiken. Asyl- och migrationspolitiken berör ett suverä-

nitetskänsligt område eftersom att rätten att bestämma vem som får uppehålla sig på en 

stats territorium är själva definitionen för en suverän nationalstat. Det är intressant att 

utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv undersöka hur detta kan förklaras. Jag har såle-

des valt att analysera EU:s asyl- och migrationspolitik utifrån två teorier, nämligen in-

tergovernmentalismen samt neofunktionalismen för att försöka besvara uppstatens frå-

geställning. 

1.1.2 Frågeställning 

De frågor som uppsatsen söker svar på blir då givet uppsatsens syfte:  

• Hur förklarar intergovernmentalismen medlemsstaternas maktöverlåtning till EU 

inom asyl- och migrationspolitiken? 

• Hur förklarar neofunktionalismen medlemsstaternas maktöverlåtning till EU inom 

asyl- och migrationspolitiken? 

• Vilken teori förklarar medlemsstaternas maktöverlåtning till EU inom asyl- och mi-

grationspolitiken bäst? 
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1.2 Disposition  
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Metod 
I metodkapitlet presenteras tillvägagångssättet för mitt uppsatsskrivande, vilket omfattas av 

en kvalitativ textanalys.

Teori
I teorikapitlet introduceras de två teorier som har legat till grund för min uppsats.-

Dessa två teorier är neofunktionalismen & intergovernmentalismen.

Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning kring EU:s gemensamma asyl- och migrations-

politik. Empirin baseras på sekundärkällor i form av böcker och artiklar.

Analys 
Den insamlade empirin analyseras utifrån mitt teoretiska ramverk och avslutas med 

en sammanfattning av min analys.

Resultatredovisning/Slutsats
I detta kapitel besvaras uppsatsen frågesätllning, redogörs egna reflektioner kring studiens 

resultat,kritik mot studien samt ges förslag på fortsatt forskning. 



 

2. Metod 

Jag har använt mig utav en kvalitativ textanalys som metod i mitt uppsatsarbete även 

kallad för kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ textanalys innebär att ”ta fram det vä-

sentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext 

vari den ingår”.  Alltså mäter man inte eller räknar någonting till skillnad från kvantita6 -

tiv innehållsanalys. Det finns flera skäl till att använda den textanalytiska metoden 

framför den kvantitativa innehållsanalysen. Ett viktigt skäl är att att helheten i texten, 

det centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något annat än summan av 

de detaljerade analysenheternas delar. I andra ordalag betyder det att vissa delar av tex-

ten som man analyserar är viktigare än andra. En annan, men närliggande fördel med 

kvalitativ textanalys som lyfts fram i Metodpraktikan är att ”det eftersökta innehållet i 

texten ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom en intensiv läsning av tex-

ten”.  Det innebär alltså att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och se efter om texten 7

eller man själv kan besvara dessa frågor. De frågor som man oftast använder sig utav i 

en kvalitativ textanalys för att bättre förstå texten och få ett genomgripande helhetsper-

spektiv lyder: Vilken är textens poäng? Stöds poängen av det som sägs? Vilka är egent-

ligen argumenten och på vilka premisser vilar slutsatserna?   8

Alltså innebär en kvalitativ textanalys att man ska läsa det material som man utgår ifrån 

kritiskt. Precis som alla annan forskning börjar textanalyser med en övergripande pro-

blemställning. Det är lösningen på detta övergripande forskningsproblem som skall sö-

kas med hjälp av den kvalitativa textanalysen. För att kunna börja sökandet efter lös-

ningen är det det nödvändigt att konkretisera den allmänna problemställningen till ett 

antal preciserande frågor som skall ställas till textmaterialet. Svaret på dessa preciserade 

frågor utgör också lösningen på forskningsproblemet.  Som inom alla andra samarbets9 -

former i den Europeiska Unionen så utgörs den gemensamma asyl- och migrationspoli-

tiken utav en ofantligt stor mängd artikel- och fördragstexter. Att läsa alla de texter och 

 P. Esaiasson & M. Gilljam Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 6

Stockholm: Norstedts juridiks, 2012, s. 210.

 P. Esaiasson & M. Gilljam, s. 2107

 P. Esaiasson & M. Gilljam, s. 2108

 P. Esiasson & M. Gilljam, s. 2159
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fördrag som berör den gemensams asyl- och migrationspolitiken hade därför varit väl-

digt tidskrävande. Jag har på grund av den anledningen valt att begränsa mig till de för-

dragstexter som kan sägas utgöra grunden i EU:s gemensamma asyl- och migrationspo-

litik. Dessa fördrag utgörs av:  

Enhetsakten, Schengenavtalet, Amsterdamfördraget, slutsatserna från Tammerfors och 

Lissabonfördraget. För att presentera en bakgrund och tidigare forskning om EU:s asyl- 

och migrationspolitik har jag använt mig av tryckta böcker samt vetenskaplig artiklar 

skrivna av framstående forskare såsom Hans. E Andersson, Peo Hansen, Sandra La-

venex, Andrew Moravcsik m.fl.  

2.1 Val av teorier  

I mitt uppsatsarbete så har jag använt mig utav två teorier för att försöka besvara upp-

satsens frågeställning. Mitt teoretiska ramverk utgörs således utav intergovernmentalis-

men och neofunktionalismen som är varandras motpoler. De är i grund och botten integ-

rationsteorier som söker förklara den Europeiska integrationsprocessen. I mitt uppsats-

arbete söker jag främst förklara integrationsprocessen kring den gemensamma asyl- och 

migrationspolitiken för att besvara uppsatsens huvudfråga som lyder: Varför har med-

lemsstaterna överlämnat makt åt EU? De två utvalda teorierna står för idéer som står i 

motsats till varandra vilket ger uppsatsen ett tydligt och intressant jämförande perspek-

tiv och belyser spänningen mellan överstatlighet, där kommissionen har en pådrivande 

roll och ett mer mellanstatligt synsätt där medlemsstaterna är de primära aktörerna. Den 

vanligaste kritiken mot neofunktionalismen är att den har ett deterministiskt synsätt på 

integrationen som mer ellr mindre historiskt nödvändig och automatisk.  Därmed kan 10

neofunktionalismen inte förklara eventuell minskad integrationstakt. Förutsättningarna 

för integration varierar mellan olika politikområden, men dessa skilda förutsättningar 

har inte undersökt tillräckligt ur jämförande perspektiv. Avslutningsvis, så brukar dess-

utom neofunktionalismen beskyllas för att vara ideologisk och för att ligga mycket nära 

den politiska praktiken.  Intergovernmentalismens kritiker menar att att teorins snäva 11

fokus på medlemsstaternas betydelse innebär att den missar den vardagsintegration som 

äger rum inom EU. Det kan i själva verket vara så att det är vardagsintegrationen som 

 J. Gustavsson & J. Tallberg. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 447.10

 J. Gustavsson & J. Tallberg, s. 447.11
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föder fram krav på nya fördragsreformer och därmed sätter ramar för regeringarna, inte 

tvärtom.  12

2.2 Definitioner och avgränsningar 

Med flyktingpolitik avses i uppsatsen asylsökande och personer i behov av internatio-

nellt skydd. Närmare bestämt används Genevekonventionens flyktingdefinition från 

1951 som lyder ”en flykting är en person som befinner sig utanför det land, som denne 

är medborgare i, därför att personen känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund 

av sin ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa 

eller politiska uppfattning och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begag-

na sig av detta lands skydd”.  Således är Genevekonventionen med 141 undertecknan13 -

de stater det främsta internationella dokument som preciserar vilka personer som ska 

betraktas som flyktingar. Asyl är ett nyckelord i det europeiska samarbetet och det ska 

därför klargöras att termen avser uppehållstillstånd som beviljats till personer som upp-

fyller Genevekonventionens krav på att vara flykting.  

 J. Gustavsson & J. Tallberg, s. 448.12

 Konvention angående flyktingars rättsliga ställning13
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3. Tidigare forskning 

Hans E. Andersson lektor inom statsvetenskap skriver i sin artikel ”Flyktingpolitiken i 

framtidens EU” att det var först under slutet av 1900-talet som flykting och invandrings-

frågorna på allvar kom att etableras på EU:s dagordning.  Vidare skriver Andersson att 14

det historiskt har funnits en stor tveksamhet till att detta politikområde skall betraktats 

som ett gemensamt intresse. När frågor om asyl- och migration väl hamnat på den euro-

peiska dagordningen så har det främst handlat om skapandet av en fri rörlighet för per-

soner. Detta eftersom att en sådan fri rörlighet för personer har ansetts medföra risker 

för att personer ska nyttja en medlemsstats mer generösa invandringspolitik för att ta sig 

in i en annan medlemsstat. Andersson skriver vidare att det har resulterat i ett antal så 

kallade kompensatoriska åtgärder, bland annat i form av samarbete kring invandrings- 

och flyktingpolitik.  Ett tydligt exempel på staters tveksamhet till samarbete kring flyk15 -

ting- och invandringsfrågor är medlemsstaternas starka reaktioner när kommissionen i 

juli 1985 beslöt att införa konsultationsprocedurer för tredjelandsmedborgare. Kommis-

sionens mål med en sådan konsultationsprocedur var att medlemsstaterna helt enkelt 

skulle utbyta information kring nationella lagförslag som rörde tredjelandsmedborgare. 

Utifrån dagens samarbete kan det knappast tyckas särskilt långtgående, Danmark, 

Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien reagerade dock och väckte talan 

inför EG-domstolen. EG-domstolen slog fast att medlemsstaterna inte hade rätt när de 

hävdade att migrationspolitiken låg utanför ramen för det europeiska samarbetet, men 

upphävde trots detta kommissionens beslut. Det skulle visa sig att det inte var den enda 

gången medlemsstaterna var tveksamma till att betrakta flykting- och invandringspoliti-

ken som ett gemensamt intresse. År 1986 fastslog medlemsstaterna målet att skapa ett 

område utan inre gränser. Trots det mycket begränsade samarbetet kring flykting- och 

invandringspolitiken, så ansåg medlemsstaterna ändå att det var nödvändigt att anta en 

deklaration där de förnekar en överföring av suveränitet för invandringsfrågor.   16

 Andersson, s. 18.14

 Andersson, s. 18.15

 Andersson, s. 19.16
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Sammanfattningsvis skriver Andersson i sin artikel att medlemsstaternas skilda tolkning 

av fördragen har varit en avgörande faktor till att en mer gemensam flykting- och in-

vandringspolitik inte har kunnat utvecklats. 

Statsvetaren Peo Hansen är en annan forskare inom europeisk migrationspolitik. I sin 

bok ”EU:s migrationspolitik under 50 år” skriver Hansen att migrationen är idag en av 

EU:s viktigaste frågor, sommaren 2006 framhöll Franco Frattini, EU:s dåvarande kom-

missionär med ansvar för migrationspolitiken, att ”migrationsfrågan kommer att utgöra 

den största utmaningen för EU under de kommande åren”. Hansen skriver i sin bok att 

allt sedan 1950-talet har den europeiska integrationen, som projekt såväl som process, 

varit intimt förbunden med migrationspolitiska frågor. Den europeiska integrationen har 

på så sätt både påverkat och påverkats av den internationella migrationens skiftande ut-

tryck och följdverkningar under efterkrigstiden.  Hansen menar att givet utvecklingen 17

från slutet av 80-talet och framåt är det inte så förvånande att migrationsfrågor uppnått 

en så hög status inom EU. Hansen menar dock att det är anmärkningsvärt att migrations 

frågan i så stor utsträckning kommit att genomsyra kärnverksamheten i Bryssel och att 

EU fått ett allt starkare formellt mandat och inflytande.  Det är anmärkningsvärt ef18 -

tersom att de flesta forskare och bedömare ännu en bit in på 90-talet var högst tvek-

samma till ett sådant scenario enligt Hansen. Kort sammanfattat så konstaterar Hansen 

liksom Andersson att migrationspolitiken utgjort en av de områdena där medlemsstater-

na varit mycket obenägna att ge upp inflytande och suveränitet åt EU.   Detta eftersom 19

att migrationspolitiken berör känsliga frågor om gränser, säkerhet, medborgarskap, na-

tionell identitet och andra ”känsliga” frågor som definierar den suveräna 

nationalstaten.  20

Sandra Lavenex är en annan forskare inom området för asyl- och migrationspolitik. I sin 

artikel, ”Migration and the EU:s new eastern border: between realism and liberalism” 

menar hon att asyl- och invandringspolitiken inom EU kännetecknas av två motstridiga 

 Hansen, s. 33.17

 Hansen, s. 33.18

 Hansen, s. 12.19

 Hansen, s. 12.20
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politiska ramar: den "realistiska" ramen som betonar och fokuserar på den inre säkerhe-

ten och den "liberala" ramen som betonar mänskliga rättigheter. Den realistiska ramen 

är rotad i en statscentrerad realistfilosofi. Den koncentrerar sig på frågan om gränskon-

troller och understryker normen för statssuveränitet.  21

Lavenex menar att den realistiska ramen inte gör någon åtskillnad mellan olika gränsö-

verskridande rörelser: olagliga invandrare, asylsökande och flyktingar är lika i den me-

ningen att de är tredjelandsmedborgare, vars inträde på statens territorium måste kon-

trolleras av för att säkerställa inre säkerhet och stabilitet.  22

Den liberala ramen följer däremot ett humanitärt perspektiv. Det fokuserar på den en-

skilda personen och understryker normerna för de mänskliga rättigheterna. Följaktligen 

är det inte den gränsöverskridande rörelsen som sådan, men individen och hans eller 

hennes rättigheter som är den centrala huvudfrågan.  När det gäller flyktingar innebär 23

detta att denna ram understryker deras rätt att få skydd och ha tillgång till rättvisa asyl-

förfaranden. Enligt Lavenex är dilemmat med att studera dessa två motstridiga politiska 

ramar att liberala demokratier alltid driver en mellanväg mellan dessa två normativa yt-

terligheter. Både aspekter, effektiv kontroll och respekt för liberala värderingar är ömse-

sidigt beroende. För mycket liberalism kan leda till bristfälliga kontroller och därige-

nom undergräva statssuveräniteten och slutligen den intern säkerheten. Slutligen kan för 

mycket betoning på kontroll undergräva internationella mänskliga rättigheter och den 

liberala principen om fri rörlighet.  Levenex skriver att trots försöken att uppliva en 24

liberal framtoning genom Amsterdamfördraget så domineras EU:s asyl- och migrations-

politik av en strävan att skydda sina yttre gränser mot oönskad invandring.   25

 Sandra Lavenex, Migration and the EU ́s new eastern border: between realism and liberalism, 21

Journal of European Public Policy, 2011,s. 26.

 Lavenex, s. 26.22

 Lavenex, s. 26.23

 Lavenex, 26.24

 Lavenex, s. 24.25
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Vidare skriver Lavenex i sin artikel att den realistiska inriktningen av det europeiska 

samarbetet kring asyl och invandring följde ur logiken av integrationen av den inre 

marknaden, trenden mot restriktiva reformer i de stora medlemsstaterna och kopplingen 

av invandring med den nya interna säkerhetsagendan.  Enligt Lavenex så var inte en 26

ökad migration under 80-talet drivkraften för staters överstatliga samarbete, utan driv-

kraften att anta ”kompensationsåtgärder” som ansågs nödvändiga för att skydda den inre 

säkerheten efter avskaffandet av gränskontroller. Lavenex skriver vidare i sin artikel att 

mellanstatliga grupper bestående av tjänstemän som berör rättsliga och inrikesfrågor 

väckt frågor om asyl och invandring på den europeiska agendan tillsammans med andra 

oönskade gränsöverskridande problem som organiserad brottslighet, narkotikahandel 

och terrorism.  Avslutningsvis, så skriver Lavenex att EU: s asyl- och invandringspoli27 -

tik har fokuserat på begränsning av tillgången till det gemensamma territoriet genom 

förstärkning av de yttre gränserna, en strikt viseringspolitik, transport sanktioner, för-

delningen av ensamt ansvar för utvisning av illegala invandrare och för granskning av 

asylansökningar och enklare asylförfaranden.  28

 Lavenex, s. 27.26

 Lavenex, s. 27.27

 Lavenex, s. 27.28
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4. Teori 

4.1 Intergovernmentalism 
Intergovernmentalism är ett statscentrerat perspektiv som i hög grad bygger på traditio-

nell realism i studiet av internationella relationer. I fokus står de nationella regeringarna 

och de nationella intressena. EU analyseras huvudsakligen som ett mellanstatligt samar-

bete. De överstatliga institutionerna får så mycket makt som staterna är beredda att ge 

dem. Makt och befogenheter förs inte över till den överstatliga nivån, i varje fall inte för 

evigt, utan lånas ut och kan återföras till nationell nivå i den mån staterna så önskar. 

Makten delegeras, snarare än överlämnas.  Teorins kärna utgörs alltså av nationalstaten 29

och dess betydande roll i den europeiska integrationsprocessen. Nationalstaten och de 

nationella beslutsorganen kontrollerade takten av den Europeiska integrationsprocessen 

oavsett intressegruppers förmåga att påverka inrikespolitiken.  Dessa intressegrupper 30

har inte makt och medel för att sätta politisk press på nationalstater eftersom att natio-

nalstaterna är självständiga beslutsfattare vars suveränitet och politiska legitimitet inte 

kan inskränkas. Intergovernmentalismen kan användas för att ge en teoretisk förklaring 

av den europeiska integrationsprocessen genom att betona betydelsen av nationella sta-

ter inom den europeiska unionen. Enligt intergovernmentalismen så är integration ett 

nollsummespel där vinnaren tar allt. Intergovernmentalismen som teori, härstammar, 

uttryckligen eller underförstått, från klassiska teorier om internationella relationer, och 

framför allt, från realist eller neo-realistiska analyser av mellanstatliga förhandlingar.  31

Intergovernmentalismen bör dock inte bara kopplas till EU och dess politik, den kan 

även användas för att förklara beslutsfattande inom olika internationella organisationer. 

Internationella organisationer är mellanstatliga organ, som kan tjäna som arenor för sta-

ter att träffas och diskutera gemensamma frågor, dela idéer och förhandla om avtal. De 

är vanligtvis baserade på internationella fördrag och medlemskapet är frivilligt. De ten-

derar att inte ha beskattningsrätt, och förlitar sig därför på statliga bidrag för sin verk-

samhet. I allmänhet har de inte självständiga befogenheter och har vanligtvis svårt att 
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verkställa beslut. Medan vissa internationella organisationer avviker från denna modell, 

så tillämpar de flesta intergovernmentalister denna typ av ramförståelse för den europe-

iska unionen, om än med viss modifikation.  Enligt intergovernmentalismen, så finns 32

det kostnader och fördelar kopplade till deltagande i den europeiska integrationen. Del-

tagande i den europeiska integrationen kommer att vila på en sammanvägning av för- 

och nackdelar med ett medlemskap och i vilken utsträckning den europeiska integratio-

nen förbättrar effektiviteten bland medlemsländerna.  Huvudsyftet med den europeiska 33

integrationsprocessen, är att främja och bevara sina nationella intressen enligt intergo-

vernmentalismen. Samarbetet inom EU, betraktas därför som konservativt och pragma-

tiskt eftersom att det grundar sig på antagandet att gemensamma lösningar behövs för 

att lösa gemensamma problem.  

Uttryckt med andra ord så bygger inte det europeiska samarbetet på ideologi eller idea-

lism enligt intergovernmentalismen, utan på rationellt beteende för att försöka ta itu 

med de politiska frågor som konfronterar medlemsstaterna i den moderna världen.  Ef34 -

tersom internationellt samarbete kan ske på en mängd olika nivåer och anta många olika 

former, anses samarbetet inom EU endast vara ett exempel på ett mer allmänt fenomen 

enligt intergovernmentalismen. Det är anledningen till varför intergovernmentalister är 

ovilliga att erkänna att det finns en europeisk integrationsprocessen som sådan. De anser 

inte att det europeiska samarbete är obevekligt på väg i en riktning mot någon form av 

europeisk politisk gemenskap eller federal stat.   35

I hjärtat av intergovernmentalismen ligger en viss uppfattning om nationalstaternas su-

veränitet. Suveränitet är fortfarande ett mycket känsloladdat ord, speciellt när det an-

vänds inom ramen för EU: s politik. Det har olika betydelser och förknippas oftast med 

makt, auktoritet, oberoende och utövandet av ens vilja. (Nugent 1999: 502)  En an36 -

vändbar definition om suveränitet gör gällande att rättskapaciteten för nationella be-
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slutsfattare att fatta beslut inte utsätts för yttre begränsningar (Nugents 1999: 502)  En37 -

ligt intergovernmentalismen, så anses medlemsstaterna vara den överlägset mest viktiga 

aktören, eftersom att de har lyckats engagera sig i den europeiska integrationen utan att 

ha avgivit sin suveränitet. Detta innebär att stater innehar väldigt mycket kontroll över 

processen. Intergovernmentalismen accepterar att den europeiska integrationen kan in-

nebära en förskjutning av staters verkställande, och i mindre utsträckning från den lag-

stiftande makten till de europeiska institutioner. Argumentet är att de nationella rege-

ringarna anser att det är i deras intresse att lämna över vissa tillsynsfunktioner för att få 

samarbetet att fungera mer effektivt. Denna betoning på delegation anger tydligt hur 

förespråkare för intergovernmentalismen betraktar EU och dess institutioner.  38

4.2 Neofunktionalism 

Neofunktionalismen uppstod under 1950-talet, det decennium då den europeiska integ-

rationen tog fart och det politiska samarbetet började organiseras. Neofuntionalismen 

har ett viss släktskap med två andra perspektiv på integration och internationellt samar-

bete: funktionalism och federalism. Neofunktionalism har beskrivits som en kombina-

tion av funktionalismens medel, som avser praktiskt samarbete inom avgränsande polit-

kområden och federalismens mål, som är någon form av statsbildning. Neofunktionalis-

ter hävdar att integrationen tenderar att bli självgående genom att det uppstår ett slags 

egendynamik. Denna uppkommer genom interaktionen mellan två olika former av aktö-

rer - transnationella intressen och de överstatliga institutionerna - samt genom att integ-

rationen successivt sprider sig från ett politikområde till ett annat.  Dock så erkänner 39

neofunktionalismen begränsningarna i den traditionella funktionalistiska tanken att in-

tegration i stor utsträckning sker på grund av ömsesidigt beroende på ekonomiska och 

andra områden. Istället lägger den större tonvikt vid samspelet mellan ekonomi och po-

litik. Ur detta perspektiv tenderar skapar neofunktionalismen en dynamik som leder till 

en bredare politisk integration.  Neofunktionalismens grundare är den tyske statsveta40 -
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ren Ernst B. Haas som år 1958 skrev boken ”The Uniting of Europe: Political, Social 

and Economic Forces” som fick stort genomslag i Europa och bland liberaler. I boken så 

förklarar Haas hur sex Västeuropeiska länder kom att initiera en ny form av överstatligt 

samarbete efter det andra världskriget. Ursprungligen så var Haas huvudsyfte att formu-

lera en teoretisk redogörelse av den Europeiska kol- och stålgemenskapen genom att ge 

en vetenskaplig och objektiv förklaring till regionalt samarbete. En teori som alltså skul-

le kunna användas för att förklara liknande processer på andra håll i världen, exempel-

vis i Latinamerika.  41

Neofunktionalismen är nära sammankopplad med den Europeiska integrationsprocessen 

eftersom att det här som politisk och ekonomisk integration utvecklades som mest och 

därav var Europa lämplig för teoretiska och empiriska fallstudier. Huvudfrågan som ne-

ounktionalister söker svar på är om och huruvida ekonomisk integration leder till poli-

tisk integration. Om så är fallet, vilken politisk gemenskap kommer att uppstå isåfall? I 

detta avseende skiljer neofunktionalismen sig från andra traditionella teorier om interna-

tionella relationer. Ett mer realistisk synsätt gällande internationella relationer fokuserar 

och betonar den maktkamp som uppstår mellan stater på den internationella politiska 

arenan. Neofunktionalister anser att alla inblandade stater kommer att bli stärkta av en 

ekonomisk integration och att detta kommer att leda till en fördjupad integration.  Så42 -

ledes är neofunktionalismens fundamentala idé att internationella relationer inte ska be-

traktas som ett nollsummespel istället anses alla involverade som vinnare när stater in-

tegreras politiskt och ekonomiskt. Ett annat viktig område inom neofunktionalismen är 

utvecklingen av överstatliga institutioner och organisationer. Detta eftersom att enligt 

neofunktionalismen så har överstatliga institutioner en egen agenda som med tiden 

kommer att övervinna nationalstaten och dess intressen. Som ett exempel så nämns det 

Europeiska parlamentet. Medlemmar i det Europeiska parlamentet väljs direkt av med-

lemsstaterna, man skulle därför kunna anta att det Europeiska parlamentet är en institu-

tion präglad av nationella intressen. Dock så är ledamöter i det Europeiska parlamentet 

inte uppdelade efter nationalitet. De är indelade efter politisk och ideologisk övertygel-

se.Med andra ord så samarbetar socialdemokrater från Tyskland tillsammans med med-
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lemmar från arbetarpartiet i Storbritannien och liberaler från Spanien samarbetar med 

liberaler från Danmark. Enligt neo-funktionalismen så kommer dessa ledamöter att bli 

mer europeiska i sin framhållning som en konsekvens av den parlamentariska konstella-

tionen och dess arbetssätt. Detta fenomen kallas för ”elitistisk socialisation”. Det faktum 

att ledamöter i det Europeiska parlamentet arbetar tillsammans över gränser gör det svå-

rare för de att fokusera enbart på nationella intressen.  

Politisk integration är alltså utav fundamental betydelse för neofunktionalister, även om 

de inte alltid är överens om hur politisk integration sker. Lindberg, en amerikansk stats-

vetare och en frontfigur inom neofunktionalismen menade bland annat att ” politisk in-

tegration är när regeringar gör sånt som de brukade göra själva tillsammans”. Medan 

Haas som är neofunktionalismens grundare menade att politisk integration uppstår när 

det sker ett attityds- och lojalitetsskifte bland politiska aktörer. Hans berömda uttryck 

om politisk integration lyder: ”Politisk integration är den process varigenom politiska 

aktörer i flera skilda nationella beslutsorgan övertalas att skifta sin lojalitet, förväntning 

och politiska aktiviteter mot ett nytt center, vars institutioner innehar eller kräver juris-

diktion över befintliga nationalstater. Slutresultatet av processen av politisk integration 

är en ny politisk gemenskap, överordnad befintliga”. En av de mest centrala förklarings-

faktorerna inom neo-funktionalismen är spillover, eller så kallade spridningseffekter på 

svenska. Spillover används för att förklara mekanismerna som driver utvecklingen av 

integration framåt. Enligt Lindberg så innebär detta, att politiskt samarbete som bedrivs 

med ett specifikt mål i åtanke leder till utformningen av nya politiska mål för att säker-

ställa uppnåendet av ursprungsmålet.  Det innebär vidare att när ett politiskt samarbete 43

väl har initierats inom ett politiskt område så övergår det med tiden till andra områden, 

vilket leder till en fördjupad integration. Till exempel, kan det ursprungliga syftet vara 

fri rörlighet för arbetskraft inom EU:s gränser. Det blir dock snabbt uppenbart att olika 

nationella bestämmelser om certifiering hindrar arbetstagare från att få anställning i 

andra EU-länder. Till exempel kan sjuksköterskor utbildade i en medlemsstat inte tillå-

tas att arbeta i en annan på grund av skillnader i de nationella utbildningssystemen. 

Följaktligen formuleras nya mål inom utbildningspolitiken för att eliminera hindret för 

den fria rörligheten av arbetskraft. Denna process som generera nya politiska mål utgör 
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själva kärnan i konceptet av spillover inom neo-funktionalismen. Vidare så kan spillo-

ver delas upp i två kategorier, nämligen funktionell och politisk spillover. Funktionell 

spillover inträffar när ett samarbete inom ett område leder till samarbeten inom andra 

områden som nämnts ovan. Politisk spillover uppstår i situationer som kännetecknas av 

en mer övervägd politisk process, där den nationella politiska eliten eller intressegrup-

per hävdar att ett överstatligt samarbete behövs för att lösa specifika problem.  
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5. Analys  

5.1 Enhetsakten 
Alltsedan 1950-talet har den europeiska integrationen både påverkat och påverkats av den 

internationella migrationens skiftande uttryck och följdverkningar under efterkrigstiden. 

Det är dock i samband med ratificeringen av Enhetsakten på 80-talet som en gemensam 

europeisk asyl- och migrationspolitik uppstod. Enhetsakten ratificerades 1987 och var 

den första betydande revideringen av Romfördraget, som utgör grunden till EU-samarbe-

tet. Tanken med det nya fördraget var att det skulle både stärka och utvidga EU:s suprana-

tionella mandat och inflytande.  Under denna perioden så skedde det en stor omvandling 44

inom EU som höjde EU:s ekonomiska och politiska status världen över. Den här perioden 

som sträckte sig från mitten av 80-talet till börja av 90-talet beskrivs som optimistisk och 

”eu-forisk”.  Optimismen föregicks bland annat av Greklands EU-medlemskap, Brelin45 -

murens fall, Tysklands återförening och Sovjetunionens sammanbrott. Den här utveck-

lingen medförde att allt mer och mer politiska områden fick en europeisk dimension där 

migrationspolitiken inte var ett undantag. 

Den främsta strukturella anledningen för ett utökat samarbete kring asyl- och migrations-

politiken utgjordes av inrättandet av den inre marknaden. Målet för enhetsakten fastställs 

väldigt tydligt i artikel 8a, nämligen att gradvis inrätta den inre marknaden senast den 31 

december 1992. Den inre marknaden definieras som "ett område utan inre gränser, där fri 

rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelser-

na i detta fördrag”  Tidigare hade fokus legat på att ta bort de reglerade hindren för ar46 -

betskraftsinvandring inom EU, men i samband med den inre marknaden så skiftade fokus 

till att också ta bort hindren för en spontan fri rörlighet för personer. Således var det lång-

siktiga målet att eliminera alla gräns- och passkontroller och därmed eliminera de fysiska 

gränserna mellan EU-länderna. För att det skulle vara möjligt så var en kompensatorisk 

förstärkning och bevakning av de yttre gränserna nödvändig.  Annars skulle den fria rör47 -
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ligheten inom EU kunna utnyttjas av vem som helst som lyckades ta sig in i något EU-

land. Samarbete, koordination och harmonisering blev de nya ledorden i EU-ländernas 

migrations- och asylpolitik. Vilket innebar att föreställningen om EU som ett territorium 

också förstärktes i intim relation till frågan om migration och asyl.  Denna utveckling av 48

EU:s asyl- och migrationspolitik kan förklaras med hjälp av neofunktionalismens funk-

tionella spillover. Där den inre marknaden ”spillde över” i ett nytt samarbetsområde vil-

ket medförde att allt fler samstämmiga och harmoniserade synsätt på den externa migra-

tionen började växa fram hos medlemsstaternas regeringar.  Detta medförde i sin tur att 49

migrationen från länder utanför EU framställdes som ett gemensamt problem som krävde 

en gemensam hantering inom ramen för EU. EU:s medlemsstater hade förutsett att den 

inre marknaden skulle få viktiga migrationspolitiska konsekvenser och det rådde en kon-

sensus om att den inre marknaden krävde en utökad samverkan för att påbörja harmonise-

ringen av migrationspolitiken.  Sammanfattningsvis så förespråkade kommissionen för 50

en överstatlig asyl- och migrationspolitik i samband med skapandet av den inre markna-

den men det förverkligades aldrig fullt ut. Istället stod det klart att en supranationalisering 

inte låg inom räckhåll detta eftersom att medlemsstaternas regeringar inte var beredda att 

lämna ifrån sig kontrollen över den externa migrationspolitiken.  Vilket ger stöd åt inter51 -

governmentalismen och dess fokus på nationalstaten som den primära aktören på den in-

ternationella politiska scenen. Nationalstaterna uppfattade alltså asyl- och migrationspoli-

tik som suveränitetskänsligt och var därmed inte beredda att överlåta någon beslutsmakt 

till kommissionen. Samarbetet vid den här tiden kan därför betraktas utifrån ett intergo-

vernmentlistisk perspektiv som ett sätt att uppnå nationella mål genom mellanstatliga 

lösningar. 

5.2 Schengenavtalet 
Svårigheterna att inom ramen för EG-samarbetet avveckla gränskontrollerna ledde till att 

fem medlemsstater påbörjade det så kallade Schengensamarbetet. Trots att medlemssta-

terna hade som gemensamt mål att eliminera de inre gränskontrollerna, så var det svårt att 
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förverkliga ett sådant avtal. Det tog medlemsstaterna fem år innan de kunde enas och 

skriva under avtalet 1985. Det tog sedan ytterligare fem år innan Schengenkonventionen 

började tillämpas.  Schengensamarbetet innebär att systematiska personkontroller vid de 52

inre gränserna inom Schengenområdet har avskaffats och att tullkontrollerna vid de inre 

gränserna har förenklats. I samband med att man eliminerade gränskontrollerna 1995 

mellan de undertecknande medlemsstaterna så utökades också det polisiära och rättsliga 

samarbetet, man förde även en harmoniserad viseringspolitik samt enhetliga yttre gräns-

kontroller.  Tyskland, Italien och Frankrike skapade även ett nytt system för att ytterliga53 -

re öka och förbättra polis och tullsamarbetet. I samband med detta samarbete så skapades 

Schengens Informations System (SIS) som är ett innovativt databassystem som lagrar 

belastningsregister och asylapplikationer. Schengens primära målsättning var att utveckla 

en gemensam politik vad gäller de yttre gränserna för att på så vis kunna avskaffa EG:s 

inre gränser. Detta var ett ambitiöst mål som Storbritannien, Irland och Danmark bland 

annat var skeptiska till. Men trots en rådande skepticism bland vissa medlemsstater så 

blev Schengensamarbetet en modell för hela EG och senare även för hela EU.  

Inom ramen för Schengensamarbetet så inrättades det ett nytt system för att fördela an-

svaret när det gäller granskning av asylansökningar till ett medlemsland för att på så sätt 

minska de administrativa kostnaderna samt för att undvika att handlägga dubbla asylan-

sökningar. Schengensamarbetet la också grunden för ett EU-omfattande visumpolitik ge-

nom att inrätta en gemensam lista över olika länders medborgare som skulle behöva vi-

sum för inresa till EU. Schengensamarbetet innebär att man även utökade det polisiära 

samarbetet främst för att bekämpa narkotikasmuggling, .  Schengensamarbetet blev 54

startskotet på en intensifierad mellanstatlig aktivitet inom det migrationspolitiska områ-

det. Mellan åren 1986 och 1991 bildades över 20 olika mellanstatliga organ vars arbete på 

ett eller annat sätt var relaterade till migrationsfrågor.  Detta följdes av undertecknandet 55

av Dublinkonventionen 1990. Medlemsstaterna hårdnande attityder och metoder var bi-

dragande i det mellanstatliga samarbetet kring migrationspolitiken. Det syntes i EU-län-
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dernas allt mer restriktiva flyktingpolitik och nonchalanta attityd mot Genevekonventio-

nen och annan internationell lag gällande flyktingar och mänskliga rättigheter som med-

lemsstaterna förbundit sig att följa. Statsvetaren Peo Hansen skriver att det hårdnande 

klimatet medförde att frågor om asyl och flyktingar, både i den politiska retoriken och 

praktiken, lyftes ur sitt traditionella humanitära sammanhang och istället integrerades i 

staternas säkerhetsorienterade politik för att bekämpa illegal invandring, gränsöverskri-

dande brottslighet, terrorism och narkotikasmuggling.  Vidare skriver statsvetaren Peo 56

Hansen att det intensifierande mellanstatliga samarbetet i EU under 80-talet gick hand i 

hand med en kriminalisering av asylsökande, ett åsidosättande av Genevekonventionen 

samt en övergripande reducering av den externa migrationspolitiken till att nästan uteslu-

tande handla om ”kampen mot illegal invandring” och olika former av internationell 

brottslighet. 

Enligt Peo Hansen så var den här utvecklingen ett resultat av en slags tävlan, en konkur-

rens eller ett sorl länderna emellan. Samarbetet ledde nämligen till en konflikt som i 

grund och botten handlade om hur ansvaret för den så kallade ”flyktingbördan” i EU 

skulle fördelas. Medlemsstaterna var dock inte beredda att ta något ansvar för hur denna 

”flyktingbörda” skulle fördelas, vilket bäddade för ett nollsummespel. Det som hände var 

att länder med en mindre restriktiv asylpolitik oroade sig för att de skulle få många fler 

asylansökningar. Samtidigt oroade sig länderna med en mer restriktiv politik för att asyl-

sökande som kommit in i de mindre restriktiva länderna skulle utnyttja EU:s inre gränser 

och därmed ta sig in i deras länder också.  På grund av denna dynamik försökte medlems-

staterna hitta en mellanstatlig konsensus baserad lösning med minsta gemensamma näm-

nare.  

Utifrån en teoretisk analys så genomsyrar och präglar det integovernmentalistiska per-

spektivet stora delar av Schengensamarbetet. Medlemsstaternas allt mer nonchalanta atti-

tyd gentemot Genevekonventionen som nämndes ovan, är ett sådant exempel där det na-

tionella intresset prioriteras före mänskliga rättigheter. Utifrån ett integovernmentalistiskt 

perspektiv kan SIS också uppfattas som ett mellanstatligt samarbete med målet att försva-

ra det egna territoriet mot illegal invandring, narkotikasmuggling och annan kriminell 

 Hansen, s. 68.56

!21



 

verksamhet. Alltså finner medlemsstaterna det i deras intresse att samarbete kring rättsli-

ga och polisiära frågor eftersom att alla stater gynnas utan att man behöver göra ett avkall 

på statssuveräniteten. Viseringspolitiken som har haft en central betydelse för flyktingpo-

litiken inom ramen för Schengensamarbetet kan också sägas ha ett intergovenrmentalis-

tiskt inslag. Anledningen är att om en person inte får inresetillstånd till ett territorium, så 

kan personen inte heller ansöka om asyl . För att kunna söka asyl i ett land måste en allt57 -

så en person vanligtvis ha tillgång till detta lands territorium. Genom att kräva visum för 

vissa länders medborgare, det vill säga inresetillstånd, kan personer därmed berövas möj-

ligheten att söka asyl. 

5.3 Amsterdamfördraget 
Amsterdamfördraget undertecknades av medlemsstaterna 1997 i Nederländerna och an-

togs 1999. Undertecknandet av Amsterdamfördraget var resultatet av flera års segslitna 

förhandlingar i vilka migrationspolitiken utgjorde en av huvudfrågorna.  I samband med 58

Amsterdamfördraget flyttades asyl- och migrationspolitiken från den tredje och mellan-

statliga pelaren till den första och överstatliga pelaren och ändrade därmed den rättsliga 

grunden för asyl- och migrationspolitiken. Det gav kommissionen en större roll som initi-

ativtagare.  I samband med Amsterdamfördraget så framhöll EU-parlamentet och kom59 -

missionen att en supranationalisering av invandrings- och flyktingpolitiken framstod som 

det enda och bästa alternativet.  Amsterdamfördraget innebar därmed att EU:s institutio60 -

ner tilldelades bindande lagstiftningsbefogenheter på asylområdet för alla medlemsstater. 

Sedan 2005 är Europaparlamentet också medlagstiftare i asylfrågor och har därmed lika 

mycket makt som medlemsländerna i ministerrådet.  Utmaningarna som följde med Am61 -

sterdamfördraget var att göra EU mer ”relevant till dess invånare och mer mottaglig för 

deras bekymmer och problem genom att inrätta ett område med frihet, säkerhet och rätt-

visa”.  Inom det området, skulle alla hinder mot den fria rörligheten för personer över 62
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gränserna elimineras utan att det skulle påverka friheten, säkerheten och de mänskliga 

rättigheterna för EU:s medborgare.  Detta uttrycks i kapitel IV, artikel 61: 

“In order to establish progressively an area of freedom, security and justice, the 

Council shall adopt: a) within a period of five years after the entry into force of the 

Treaty of Amsterdam, measures aimed at ensuring the free movement of persons in 

conjuction with directly related flanking measures with respect to external border con-

trols, asylum and immigration b) other measures in the fields of asylum, immigration 

and safeguarding the rights of nationals of third countries”.   63

Amsterdamfördraget innebar två viktiga förändringar på asyl- och migrationspolitiken. 

Den första förändringen var att Schengensamarbetet integrerades i EU-samarbetet. Det 

skall dock noteras att Storbritannien och Irland har undantag som gör att de får – men inte 

behöver – delta i hela, eller delar av det. Den andra förändringen var att medlemsstater64 -

na, med undantag av Storbritannien, Irland och Danmark, ansåg det som nödvändigt att 

ge kommissionen en starkare roll och att öppna upp för beslut med kvalificerad majoritet. 

Därmed markerade Amsterdamfördraget ett historiskt skifte möt ett betydligt större 

överstatligt mandat och inflytande över migrationspolitiken i EU.  Målsättningen var att 65

utveckla EU till ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Amsterdamfördraget be-

gränsade sig inte, som sina föregångare, enbart till den externa migrationspolitiken, utan 

stadgade bestämmelser om TLM:s möjligheter att röra sig över EU:s inre gränser samt 

miniminormer.  I Amsterdamfördragets artikel 73 stadgas det: 66

1.  Åtgärder som avser asyl, i enlighet med Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 

och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars ställning och andra relevanta 

fördrag, inom följande områden: 
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A.  Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att 

pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlems-

stat. 

B.  Miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. 

C.  Miniminormer för när medborgare i tredje land skall betraktas som flyktingar. 

D.  Miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla flyk-

tingstatus. 

2.  Åtgärder som avser flyktingar och fördrivna personer inom följande områden: 

E. Miniminormer för att ge tillfälligt skydd åt fördrivna personer från tredje land vilka 

inte kan återvända till sitt ursprungsland och för personer som av andra skäl behöver 

internationellt skydd.  67

Den senaste utvecklingen under Amsterdamfördraget kan alltså sägas vara ett försök till 

att förnya liberala element.  Amsterdamfördraget ämnar också att göra samarbetet kring 68

asyl- och migrationspolitiken överstatligt genom att ge större inflytande till kommissio-

nen vilket är ett neofunktuonalistiskt perspektiv. I samband med Amsterdamfördraget så 

inkorporerades också  Schengensamarbetet i EU-samarbetet vilket är utifrån ett neofunk-

tionalistiskt perspektiv en spridningseffekt. Avslutningsvis så öppnar Amsterdamfördra-

get upp för en mer liberal framtoning vilket nämndes tidigare, främst vad gäller TLM:s 

rättigheter vilket också stödjer det neofunktionalistiska perspektivet för mänskliga rättig-

heter samt rörelsefrihet. 

5.4 Slutsatserna från Tammerfors  
I oktober 1999 träffades medlemsstaternas stats- och regeringschefer i finska Tammerfors i 

ett särskilt möte om rättsliga och inrikes frågor. Mötet blev tongivande eftersom Europeiska 
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rådet vid detta möte kom att placera målet om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 

”högst upp på den politiska agendan” och avsåg att ”bibehålla det där”.  Därmed kan man 69

konstatera att asyl- och migrationspolitiken fick en stor politisk tyngd. Kommissionen och 

ministerrådet uppmanades att i ”nära samarbete med Europaparlamentet främja en fullstän-

dig och omedelbar tillämpning av Amsterdamfördraget”.  I slutsatserna från Tammerfors 70

konstaterades också att asyl- och migrationsfrågorna är nära besläktade. Medlemsstaterna 

angav därför fyra gemensamma huvudkategorier för asyl- och migrationspolitiken. Dessa 

fyra huvudkategorier bestod av: 

• Partnerskap med ursprungsländer 

• Rättvis behandling av TLM 

• Hantering av migrationsströmmar 

• Skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem  71

Förslagen om innehållet i detta asylsystem är i delar mer långtgående än den rättsliga grund 

som ges i Amsterdamfördraget. Exemplevis skulle det gemensamma asylsystemet innefatta 

en gemensam asylprocedur samt en enhetlig status giltig i hela EU för de som beviljats 

asyl.  Ett annat exempel är att integrationspolitiken skulle sikta mot att tillhandahålla TLM 72

rättigheter och skyldigheter som var jämförbara med EU-medborgarnas. Beträffande invand-

ringspolitiken mer generellt beslutade medlemsstaterna vid mötet i Tammerförs att huvudfo-

kus skulle ligga på att få till stånd en effektivare hantering av migrationsflödena, verknings-

fullare kontroller vid den yttre gränsen samt en upptrappning av kampen mot den illegala 

invandringen.   73

Trots att målet om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa stod högst upp på den politis-

ka agendan vid mötet i Tammerfors har samarbetet i dessa frågor fortsatt att utvecklas lång-

samt. Hans Andersson skriver i sin artikel ”Flyktingpolitiken i framtidens EU” att en åter-
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kommande förklaring till denna långsamma utveckling är kraven på enhällighet och den 

därmed fortsatta möjligheten för enskilda stater att ensamt stoppa lagförslag.  Hans Anders74 -

son skriver vidare i sin artikel att en annan förklaring till den långsamma utvecklingen är 

frågornas komplexitet samt svårigheten att utveckla samarbetet.  

5.5 Lissabonfördraget  
Lissabonfördraget undertecknades av medlemsstaternas stats- och regeringschefer den 13 

december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2007. I Lissabonfördraget stadgas det att 

målet för EU:s asylpolitik är att harmonisera medlemsstaternas asylförfaranden genom att 

inrätta ett gemensamt asylsystem och på så sätt erbjuda en lämplig status till alla tredje-

landsmedborgare i behov av internationellt skydd och därmed säkerställa att principen om 

”non-refoulement” efterföljs.  Non-refoulement är en internationell princip som appliceras 75

av stater i samband med flyktingar. Den ska skydda flyktingarna mot utvisning eller avvis-

ning när deras liv eller frihet är i fara. Denna politik måste stämma överens med Genè-

vekonvention från 1951 och dess protokoll från 1967. Varken i fördraget eller i stadgan ges 

någon definition av termerna ”asyl” eller ”flykting”. Båda dokumenten hänvisar uttryckligen 

till Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967. Ge-

nom Lissabonfördraget förändrades situationen på så sätt att åtgärderna på asylområdet om-

vandlades till en gemensam politik. Målet är inte längre att bara fastställa miniminormer, 

utan snarare att skapa ett gemensamt system som inbegriper enhetlig status och enhetliga 

förfaranden.  Detta gemensamma system ska omfatta: 76

F. en enhetlig asylstatus för medborgare från tredje land som ska vara gällande i hela den 

europeiska unionen, 

G. en enhetlig status för subsidiärt skydd för de tredjelandsmedborgare som inte beviljats 

europeisk asyl men är i behov av internationellt skydd, 

H. ett gemensamt system som i händelse av en massiv tillströmning, ska utgöra tillfälligt 

skydd för fördrivna personer, 
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I. gemensamma förfaranden för att bevilja samt återkalla enhetlig asylstatus eller subsi-

diärt skydd, 

J. kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att prö-

va en ansökan om asyl eller subsidiärt skydd, 

K. gemensamma normer för mottagande asylsökande eller personer i behov av subsidiärt 

skydd, 

L. partnerskap och samarbete med tredjeländer för att hantera flöden av asylsökande eller 

personer i behov av subsidiärt eller tillfälligt skydd.  77

 Lissabonfördraget artikel 63 (2007/C 306/01)77
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5.6 Sammanfattning av analys 
Utifrån min analys så kan vi konstatera att det fanns en vilja att föra en mer överstatlig asyl- 

och migrationspolitik under Enhetsakten eftersom att tanken med Enhetsakten var att det 

skulle både stärka och utvidga EU:s supranationella mandat och inflytande. Perioden kring 

Enhetsakten kännetecknades av optimism som föregicks bland annat av Greklands EU-med-

lemskap, Brelinmurens fall, Tysklands återförening och Sovjetunionens sammanbrott. Den 

här utvecklingen medförde att allt mer och mer politiska områden fick en europeisk dimen-

sion där migrationspolitiken inte var ett undantag. Som framgick tidigare av min analys så 

utgjordes den främsta orsaken till ett ökat samarbete kring asyl- och migrationspolitiken av 

inrättandet av den inre marknaden. För att den inre marknaden skulle fungera så var det 

nödvändigt med en fri rörlighet för varor, personer och kapital. Detta innebar vidare att pass- 

och gränskontroller för personer skulle elimineras. Denna utveckling av EU:s asyl- och mi-

grationspolitik kan förklaras med hjälp av neofunktionalismens spillover. Där den inre 

marknaden ”spillde över” i ett nytt samarbetsområde vilket medförde att allt fler samstäm-

miga och harmoniserade synsätt på den externa migrationen började växa fram hos med-

lemsstaternas regeringar. I samband med ratificeringen av Enhetsakten och inrättandet av 

den inre marknaden så ser vi alltså klart och tydligt tendenser till ett överstatligt samarbete 

kring asyl- och migrationspolitiken där kommissionen hade en pådrivande roll. Dock så var 

medlemsstaterna inte beredda på att lämna ifrån sig kontrollen och bestämmanderätten till 

förmån för ett mer överstatligt samarbete kring asyl- och migrationspolitiken vilket ger stöd 

åt intergovernmentalismen. Därmed förblev samarbetet mellanstatligt under Enhetsakten. 

Inom ramen för Schengensamarbetet så uppnådde man vissa framgångar med en överstatlig 

framtoning på asyl- och migrationspolitiken även om samarbetet här förblev mellanstatligt. 

Den största framgången inom ramen för Schengensamarbetet var inrättandet av ett nytt sy-

stem för att fördela ansvaret när det gäller granskning av asylansökningar till ett medlems-

land för att minska administrativa kostnader samt undvika dubbla asylansökningar. Scheng-

ensamarbetet la också grunden för ett EU-omfattande visumpolitik genom att inrätta en ge-

mensam lista över olika länder som skulle behöva visum för inresa till EU. Medlemsstater-

nas antog dock en säkerhetsorienterad  politisk ställning under Schengensamarbetet som till 

stor handlade om att bekämpa illegal invandring, gränsöverskridande brottslighet och terro-

rism. Det intensifierande mellanstatliga samarbetet under perioden för Schengensamarbetet 

kännetecknas av en reducering av den externa migrationspolitiken till att nästan uteslutande 
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handla om ”kampen mot illegal invandring” och olika former av internationell brottslighet. 

Det går således att dra slutsatsen att medlemsstaterna prioriterade det nationella intresset i 

form av brottsbekämpning för att skydda sina gränser före ett mer överstatligt samarbete 

kring asyl- och migrationspolitik. Det är i samband med Amsterdamfördraget som EU fick 

ett genombrott inom asyl- och migrationspolitiken. I samband med Amsterdamfördraget 

flyttades asyl- och migrationspolitiken från den tredje och mellanstatliga pelaren till den 

första och överstatliga pelaren och ändrade därmed den rättsliga grunden för asyl- och mi-

grationspolitiken. Det innebar att kommissionen fick en större roll som initiativtagare. Det 

var också i samband med Amsterdamfördraget som EU-parlamentet och komissionen fram-

höll att en överstatlig lösning framstod som det enda och bästa alternativet. Under Amster-

damfördraget tilldelades EU:s institutioner bindande lagstiftande befogenheter på asylområ-

det för samtliga medlemsstater. Sedan 2005 är också Europaparlamentet medlagstiftare i 

asylfrågor, det innebär att Europaparlamentet har lika mycket makt som medlemsländerna i 

ministerrådet. Därmed markerade Amsterdamfördraget ett historiskt skifte mot ett betydligt 

större överstatligt mandat och inflytande över migrationspolitiken i EU. Avslutningsvis så 

införlivades också Schengensamarbetet i hela EU i samband med Amsterdamfördraget.  

I samband med Amsterdamfördraget så beslutade medlemsstaterna också att införa minimi-

normer för bland annat asylsökande, kriterier för när medborgare i tredje land skall betraktas 

som flyktingar samt gemensamma förfaranden för att bevilja eller återkalla flyktingstatus. Vi 

kan förstå Amsterdamfördraget utifrån ett neofunktionalistiskt perspektiv där spridningsef-

fekterna kan sägas ha varit stora och spillt över i en rad samarbetsområden inom asyl- och 

migrationspolitiken, som nämndes ovan med gemensamma miniminormer samt införlivan-

det av Schengensamarbetet. Under Amsterdamfördraget så tilldelades EU:s institutioner, 

främst komissionen och EU-parlamentet större befogenheter, enligt neofunktionalismen 

uppstår det genom en interaktion mellan två olika former av aktörer - överstatliga intressen 

och överstatliga institutioner samt genom att integrationen successivt sprider sig från ett po-

litikområdet till ett annat. Detta möjliggör i sin tur handel och verksamhet över gränserna 

eftersom att man har ett gemensamt regelverk. EU:s överstatliga institutioner, främst kom-

missionen, har delat detta intresse och därför uppmuntrat och verkat för en utveckling i den-

na riktning. 
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6. Resultatredovisning 

Hur förklarar neofunktionalismen medlemsstaternas maktöverlåtning till EU inom 

asyl- och migrationspolitiken? 

I Europa är Ernst B. Haas vetenskapliga rykte oskiljaktigt kopplat till något som kallas "neo-

funktionalism". Även om Ernst B. Haas hade en lång karriär vid University o California i 

Berkeley där han forskade inom många områden är hans mest känd som neofunktionalis-

mens grundare. Haas förstod nationalstatens betydelse, särkilt i skapandet av regionala orga-

nisationer dock så menade Haas att när en regional organisation skapas så uppstår det två 

icke-statliga aktörer inom organisationen som driver integrationen vidare. Dessa två icke-

statliga aktörer är enligt Haas EU-kommissionen och de intresseorganisationer och sociala 

rörelser som bildar sig kring det i regionen.  Haas menade att medlemsstaterna sätter agen78 -

dan och gör vad de kan för att kontrollera efterföljande händelser, men de bestämmer inte 

uteslutande riktning, omfattning och takt.  Istället menade Haas att de regionala byråkrater79 -

na skulle skifta preferenser och bli mer självorganiserande genom att söka driva integratio-

nen vidare från ett ursprungligt område till ett annan. Haas benämnde denna process som 

spillover , en term som ofta används för att försöka förstå och förklara den europeiska in80 -

tegrationen.   

När det gäller migration och särskilt asyl fastställde EU fasta principer inom detta politik-

område i Fördraget om Europeiska unionen och samlade sedan dessa principer ytterligare i 

Amsterdamfördraget  Ända sedan antagandet av Enhetsakten på 80-talet och inrättandet av 81

den inre marknaden så har det varit nödvändigt med någon form av samarbete för att uppnå 

de definierade målen för avskaffandet av de inre gränserna och den fria rörligheten för per-

soner.  Efter Enhetsakten ägde flera diskussioner rum i EU för att harmonisera asyl- och 82
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Public Policy, 2006, s. 257.

 Schmitter, s. 257.79

 Schmitter, s. 257.80

 Stephan Stetter, Regulating migration: authority delegation in justice and home affairs, Jour81 -
nal of European Public Policy, 2004, s. 80.

 Joanne van Selm‐Thorburn, Asylum in the Amsterdam treaty: A harmonious future? Journal of 82

Ethnic and Migration Studies, 1998, s. 627.

!30



 

migrationspolitiken och kulminerade i Amsterdamfördraget och skapandet av ett område 

med ”frihet, säkerhet och rättvisa”.  För att den inre marknaden skulle fungera så var det 83

alltså nödvändigt med en fri rörlighet för varor, personer och kapital. Detta innebar vidare att 

pass- och gränskontroller för personer skulle elimineras. För att det skulle genomföras så var 

det nödvändigt med en harmonisering av asyl- och migrationspolitiken. Denna utveckling av 

EU:s asyl- och migrationspolitik kan förklaras med hjälp av neofunktionalismens spillover 

eftersom att medlemsstaterna insåg att detta var ett område där de inte kunde stå ensamma.  84

Christian Kaunert är en forskare som menar att den europeiska kommissionen har spelat en 

viktig roll som överstatlig politisk entreprenör och pådrivare inom asyl- och migrationspoli-

tiken.  I sin artikel ”Liberty versus Security? EU Asylym Policy and the European Com85 -

misson” menar Kaunert att kommissionens strategi för att hävda sin dominans över bildan-

det av asylpolitiken var tvåsidig: Kommissionens första strategi var en ”övertalningsstrate-

gi” för att få in foten på asylpolitiken enligt Kaunert. Den gick ut på att skapa en koppling 

mellan den inre marknaden och EU:s åtgärder på asylområdet. För det andra införde EU 

asylåtgärder såsom flyktingskydd i samförstånd med Genevekonventionens rådande normer 

och principer, vilket gav kommissionen mer legitimitet.  Dessa miniminormer säkerställde 86

att staterna inte konkurrerade med varandra i ett ”race to the bottom”.  Det innebar att med87 -

lemsstaterna inte behövde sänka sina standarder under sina grannar för att minska antalet 

asylsökande vilket medförde att det öppnade upp för ett överstatligt beslutsfattande på asyl- 

och migrationspolitiken. Avslutningsvis så avfärdar Kaunert det mellanstatliga perspektivet 

eftersom att det antar att nationella intressen och preferenser är fasta innan de kommer till 

”förhandlingsbordet”.  88
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Hur förklarar intergovermentalismen medlemsstaternas maktöverlåtning till EU inom 

asyl- och migrationspolitiken? 

Kärnan i intergovernmentalismen utgörs av tre väsentliga delar: antagandet om rationellt 

statligt beteende, en liberal teori om nationella preferensbildningar och ett mellanstatligt 

perspektiv på staters samarbete. Det rationella statliga beteendet innebär att en stats prefe-

rensbildningar och handlingar på den internationella politiska arenan kan förstås utifrån 

kostnader och fördelar med ömsesidigt samarbete och koalitioner.  Regeringarna utvärderar 89

alternativa handlingsplaner på grundval av en nyttokalkyl. Det utgör grunden för hur rege-

ringar väljer att delegera befogenheter till internationella institutioner. Det går alltså således 

att förklara staters delegering av makt inom asyl- och migrationspolitiken utifrån en nytto-

kalkyl, vilket ger intergovernmentalismen stöd. Ett sådant exempel kan vi hitta i artikeln 

”Explaining the Treay of Amsterdam” skriven av Moravcsik och Nicolaidis där de använder 

sig av länderna Tyskland, Storbritannien och Frankrike som exempel. Enligt författarna hade 

de länderna olika nationella intressen och preferenser vilka kom till uttryck under Amster-

damfördraget. Dessa nationella intressen och preferenser kan förstås utifrån en maximerande 

nyttokalkyl. Tyskland som var det land som tog emot flest asylansökningar under perioden 

för Amsterdamfördraget var också det land som förespråkade för överstatligt samarbete 

kring asyl- och migrationspolitiken inom ramen för EU-samarbetet.  

Tyskland förespråkade i synnerhet för att EU skulle ingå bilaterala avtal med Öst- och Cen-

traleuropeiska länder för återvändande av asylsökande till transitländer.  Storbritannien som 90

hade striktare gränskontroller avsatte sig helt och hållet ett överstatligt samarbete inom ra-

men för asyl- och migrationspolitiken. Däremot förespråkade man för ett utökat polisiärt 

samarbete inom EU. Frankrike låg mittemellan men var generellt oroade för att överstatliga 

institutioner skulle få inflytande på asyl- och migrationspolitiken som var som man ansåg 

som ett suveränitetskänsligt område.  Alltså motsätter sig intergovernmentalister neofunk91 -

tionalismens ideér om spill over och att ett samarbete inom ett område skulle leda vidare till 

samarbeten inom andra områden. Istället betonar man staters nationella preferenser och in-
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tressen som nämndes ovan med fallet för Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Intergo-

vernmentalismen ser alltså integrationen som konsekvensen av medvetna val av medlemsre-

geringarna,uttrycka i fördragen, som syftar till att stärka staterna politiskt och ekonomiskt. 

Därav får intergovernmentalismen stöd eftersom att regeringarna avträder helt enkelt natio-

nell suveränitet till EU i utbyte mot politiska landvinningar på hemmaplan.  92

Vilken teori förklarar medlemsstaternas maktöverlåtning till EU inom asyl- och migra-

tionspolitiken bäst? 

Utifrån ovanstående frågeställning så går det att konstatera att de båda integrationsteorierna 

ger giltiga förklaringar till varför medlemsstaterna överlåter makt åt EU inom asyl- och mi-

grationspolitiken. Dock så kan ingen teori ensam ge en exklusiv förklaring till varför med-

lemsstaterna överlåter makt till EU inom asyl- och migrationspolitiken, de kompletterar sna-

rare varandra och ger på så sätt en helhetsförståelse. Neofunktionalismen lyckas väl med att 

förklara maktöverlåtningen till EU genom dess spridningseffekter där Enhetsakten och inrät-

tandet av den inre marknaden ledde till en harmonisering av asyl- och migrationspolitiken. 

Å andra sidan så hävdar intergovernmentalismen och dess anhängare att det ligger i staters 

nationella intresse, på grund av säkerhetsskäl, samt ekonomiska och politiska skäl att samar-

beta kring asyl- och migrationspolitiken, som i fallet med Tyskland.  

Intergovernmentalismen anser inte att en stat kan förlora sin suveränitet genom regionalt 

samarbete. Istället så hävdar intergovernmentalister att staten kan delegera sin suveränitet 

när det ligger i deras nationella intresse för att sedan återföras till den nationella nivån när 

det så önskas. Ett sådant exempel är Spanien. I sin studie ”The Implementation of Common 

European Asylum Policy in Spain: A Lesson in Intergovernmental Politics” skriver Sophie 

K. Stramm att den mellanstatliga politiken har förhindrat genomförhandet av den gemen-

samma asyl- och migrationspolitiken inom EU:s medlemsstater. Hon hävdar att medlemssta-

terna har kunnat bedriva en restriktiv asylpolitik med skärpta gränskontroller fast det har 

stridit mot den gemensamma asyl- och migrationspolitiken, utan några konsekvenser. Det 

bevisar, menar hon, att medlemsstaterna utgör de primära aktörerna inom detta politikområ-

de. I hennes studie, så framgår det att Spanien, som är hennes exempel, har undvikit att följa 
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specifika bestämmelser som har skrivits in i direktivet om asylprocedurer, standarder för na-

tionalitetsbestämmelsers samt rätten till juridisk representation.  93

Spanien har framgångsrikt drivit fram sin agenda för strikta gränser på EU-nivå, förhand-

lingar om ökad EU gränspatrull av sin kust samt överenskommelser med afrikanska länder 

för att avlasta sin flyktingbörda. Under tiden har Europeiska kommissionen inte utnyttjat 

några mekanismer för att straffa Spanien för sin bristande efterlevnad av direktivet om asyl-

förfaranden.  94

 S. Stramm ”The Implementations of Common European Asylum Policy in Spain: A lesson in 93

intergovernmental politics” s, 6.
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7. Avslutade slutsater 
Målet med uppsatsen har varit att försöka analysera framväxten av den europeiska asyl- och 

migrationspolitiken för att sedan kunna presentera en giltig förklaring till varför medlemssta-

terna har valt att samarbeta kring detta område och därmed överlåtit beslutsmakt åt EU. Ett 

område som alltså är högst suveränitetskänsligt eftersom att de berör en stat och dess nationel-

la intressen på många plan, inte minst vad gäller säkerhet. För att kunna genomföra denna 

studie så har jag använt mig utav två klassiska europeiska integrationsteorier, som kan sägas 

vara varandras motpoler. Den ena teorin, neofunktionalismen, där sprindnigseffekter är ett 

centralt inslag, förklarar neofunktioanlismen med att samverkan på ett politikområde ofta stäl-

ler krav på vidare samverkan inom angränsande områden, med nya intiativ som följd. Efter att 

inledningsvis ha varit begränsad till ekonomiska områden, kommer integrationen sedermera 

att sprida sig till mer politiska områden. Den andra teorin, intergovernmentalismen, hävdar att 

stater enbart samarbetar på en regional och internationell nivå eftersom att det ligger i deras 

intresse. Alltså betraktas stater som rationella nyttokalkylerande aktörer på den internationella 

politiska scenenen. Jag anser att mitt teoretiska ramverk lyckades väl med att uppfylla uppsat-

sens syfte och besvara dess frågeställning. Det ska dock poängteras att dessa två teorier inte 

angör det enda angreppssättet på min problemformulering. Det är möjligt att man hade kunnat 

dra samma slutsater med exempelvis helt andra teorier, såsom realismen eller liberalismen 

samt andra teorier inom internationella relationer. Beträffande resultat så önskar jag också att 

den ena teorin hade gett en bättre förklaring än den andra men nu i efterhand så inser jag att 

det är svårt eftersom att EU:s asyl- och migrationspolitik är ett så brett och komplext område.  

I det här fallet fungerade mina teorier istället som ett komplement till varandra då ingen lyc-

kades helt på egen hand presentera en giltig förklaring till medlemsstaternas maktöverlåtelse 

till EU. En viktig lärdom som jag har fått utav uppsatsen är att det är väldigt svårt att dra någ-

ra absoluta slutsater och generalisera, alla länder har olika förutsättningar och anledningar till 

samarbete så som har påvisats med Tyskland, Storbritannien och Frankrike som exempel. Per-

sonligen så är jag mer utav en realist och i synnerhet när det gäller internationella relationer, 

jag anser så som många andra inom detta fält, att stater enbart samarbetar om det föreligger i 

deras intresse. Med det sagt så tycker jag ändå att det är anmärkningsvärt och nästintill svår-

begripligt hur EU ändå har lyckats få till ett samarbete kring ett så komplext och suveränitets-

känsligt område. Även om incitamenten självklart varierar från land till land, som nämnts ti-
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digare, så är det en ganska stor bedrift ändå. Jag väljer ändå att tolka det utifrån ett realistiskt 

perspektiv, jag tror att kostnaderna hade varit större att stå utanför ett sånt samarbete än förde-

larna. Inför framtida forskning, och jag hoppas att det forskas en hel del kring detta ämne så 

att man kan få ännu mer klarhet, så skulle jag rekommendera att man istället gör en fallstudie 

på ett specifikt land just pågrund av att det är ett brett och komplext område. Nu i efterhand så 

ångrar jag lite grann att jag inte inriktade mig på ett land istället. Ett annat tips kan vara att 

utifrån den senaste flyktingkrisen som har varit i EU analysera hur det kommer sig att det 

finns så stora skillnader i exemplevis mottagande av asylsökande inom EU. Det hade exemp-

levis varit intressant att återigen, göra en fallstudie med Sverige och Ungern som exempel. 

Två länder som påvisade stora skillnader i flyktingmottagande under den senaste flyktingkri-

sen. Vad är det egentligen som avgör hur flyktingmottagandet ser ut i ett land? Är det exemp-

levis ideologiska skillnader, ekonomiska förutsättningar eller något annat?  
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