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Abstract 

This thesis treats the development of the European Union asylum- and migration 

politics and the EU member states transfer of authority to the European Union. 

The main purpose has been to look closer with the use of the application of theory 

of neofunctionalism and liberal intergovernmentalism on the European Union 

case. The focus will be to answer the following questions: How has the political 

development within EU asylum and migration policy developed through the 

period of The Single European Act to the ratification of the Stockholm program? 

And how can the chosen theory explain European countries transfer of national 

decision regarding asylum policy in favor of a supranational European asylum 

policy? Based on the available material of European Union programs and 

harmonization measures for this area I have attempted to understand to what 

extent the European Union’s development in the area of the asylum and migration 

politics can be explained through the theories of neofunctionalism and liberal 

intergovernmentalism. The result of my analysis is confirmation of the European 

Union development of the area of the asylum and migration policy and also a 

series of explanations according to the theories regarding the member states 

transfer of authority to the EU. The thesis has also led to an understanding of the 

methods of application. 

 

Nyckelord: EU, neo-funktionalism, liberal intergovernmentalism, integration, 

asyl- och migrationspolitik. 
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1 Inledning  

Alltsedan mitten av 1980- talet har den gemensamma invandringspolitiken inom den 

europeiska unionen gradvis vuxit fram. Stater har ofta värnat om migrationspolitiken och sett 

detta område som en nationell angelägenhet under en lång period, detta för att den har berört 

och fortfarande berör känsliga inrikespolitiska frågor. Från att ha varit något som 

huvudsakligen togs upp i samarbete mellan EU-länder utanför unionens kompetensområde, 

framförallt i samband med utvecklingen av Schengensamarbetet, blev flykting- och 

invandringspolitiken under 1990-talet en mer central del av unionens politik. Skälet till detta 

kan man säga är den fria rörligheten för personer inom unionens område. Men att skapa ett 

enhetligt samarbete utanför den fria rörligheten har däremot visat sig vara ganska 

komplicerat.
1
  

 

Genom olika åtgärder har det ratificerats olika förordningar och program inom den europeiska 

unionen som ska främja och leda till en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik och 

upprätthålla den fria rörligheten. Bland dessa är Amsterdamfördraget och Haagprogrammet. 

Genom Amsterdamsfördraget flyttades migrations- och asylfrågor från den tredje till den 

första pelaren vilket innebar att asyl- och migrationsfrågorna skulle tas hand med överstatliga 

medel och vid europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 antogs ett program som syftade till 

att utveckla en gemensam flykting- och invandringspolitik. Man antog även inom EU olika 

bestämmelser, såkallade harmoniseringsåtgärder rörande asylgrunder, asylmottagande, 

familjeåterförening och tillfälligt skydd vid massflykt. Men fortfarande skiljer sig 

medlemsländernas syn på flyktingar åt.
2
  

 

 I Italien har det stiftats lagar om att avvisade personer som inte lämnar landet kan dömas till 

fängelse som brottslingar och i Grekland menar man att asylsökande sätts i fångläger.  I ljuset 

av det varnar Amnesty för att flyktingar görs till syndabockar. Man har även med tiden 

effektiviserat gränskontrollerna genom FRONTEX som är en säkerhetsmyndighet för de yttre 

EU- gränserna. Myndigheten ansvarar för samordningen av de nationella 

gränsbevakningsväsendenas verksamheter för att säkerställa skyddet vid EU:s gränser till 

icke- medlemsländer och främjar för att en laglig invandring ska organiseras.
3
  

 

Den så kallade gemensamma europeiska asyl- och migrationspolitiken har kanske inte alltid 

varit gemensam och självklar. Stater har många gånger värnat om den nationella 

bestämmanderätten över sådana frågor till förmån för en överstatlig asyl- och 

migrationspolitik. Men vad är det egentligen som har gjort att de europeiska medlemsländerna 

valt att samarbeta på överstatliga nivåer? Och hur har den politiska utvecklingen sett ut 

innanför EU inom ramen för asyl- och migrationspolitiken? Det är bland annat frågor som har 
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väckts när man studerat den europeiska asyl- och migrationspolitiken och därför utgör även 

asyl- och migrationspolitiken ett område som ständigt kräver ny kunskap.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Till stöd för de tankar och frågor som nämns vid uppsatsens inledning kring gemensam 

europeisk asyl- och migrationspolitik uppstod frågeställningen och syftet med denna uppsats. 

Internationellt samarbete som rör asyl- och migrationspolitik väcker ofta frågor om staters 

suveränitet. Möjligheten att avgöra vilka som får stanna i ett land är skiljer sig från andra 

politiska områden; det är en fråga som oftast berör själva kärnan i vad en stat är.
4
 I en text 

från en proposition skriven år 1996 finner man att det är en internationellt erkänd princip att 

alla stater har rätten att avgöra vilka personer som får uppehålla sig på deras territorium och 

det är det som utgör själva kärnan i statssuveräniteten.
5
 

 

Syftet med uppsatsen blir således att med hjälp av teorierna om neofunktionalismen och 

liberal intergovernmentalismen undersöka hur den politiska utvecklingen har sett ut inom EU 

inom ramen för asyl- och migrationspolitiken samt försöka redogöra för varför EU:s 

medlemsländer kan ha valt att samarbeta på en överstatlig nivå inom området för asyl- och 

migrationspolitik. Tanken är att framställa den form för gemensamt politikskapande som 

vuxit fram på migrations och asylområdet. Förhoppningen är att ge läsaren en ökad förståelse 

för vad den europeiska asyl- och migrationspolitiken innebär då detta område ständigt kräver 

en ny kunskap. För att uppfylla uppsatsens syfte blir frågeställningarna följande:   

 

1. Hur förklarar teorierna om neofunktionalismen och liberal 

intergovernmentalismen utvecklingen inom EU:s asyl- och migrationspolitik under 

tidsperioden 1985—2010? 

 

2. Hur kan neofunktionalismens och liberal intergovernmentalismen förklara 

europeiska länders överflyttning av nationell beslutanderätt gällande asylpolitiken till förmån 

för en överstatlig asylpolitik? 

 

Dessa frågeställningar innehåller en del begrepp som är viktiga att diskutera och definiera. 

Det är därför viktigt för läsaren att först och främst förstå vad som menas med överstatlighet i 

en internationell kontext.  

 

”Ett internationellt samarbete är överstatligt när stater har överfört rätten att utöva offentlig 

makt till ett autonomt, internationellt organ som fattar bindande beslut”
6
   

 

Jämfört med traditionella internationella organisationer är EU mer lik ett nationellt politiskt 

system när det gäller den institutionella uppbyggnaden och karaktären på beslutsprocesserna.
7
 

Därför utgör en europeisk asyl- och migrationspolitik i detta avseende de avtal och fördrag 
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som reglerar detta politikområde och som påverkar staternas procedurer i de olika processer 

som asyl- och migrationspolitiken kännetecknas av, exempelvis de fördrag och program som 

antagits för en gemensam asyl- migrationspolitik. Dessa fördrag och program tillämpas inom 

den europeiska unionen och har företräde om de krockar med nationell lagstiftning.  Med 

andra ord ska de avtal som faller under EU:s första pelare och som blir bindande för staterna 

genom lagstiftning främst ligga i fokus.  

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition är följande: I kapitel 1 presenteras en kort inledning för att ge läsaren 

en bakgrund. Därpå följer syftet och frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara. I kapitel 

1 redogörs även för uppsatsens metod. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning kring asyl- 

och migrationspolitiken där ett antal forskare och uppsatsförfattare introduceras. Kapitel 3 

redogör för uppsatsens teori där även kritik mot teorin utgör en del av kapitlet. I samma 

kapitel görs även en operationalisering av teorin. I kapitel 4 redogörs och den historiska 

bakgrunden till asyl- och migrationspolitiken. Kapitel 5 består av uppsatsens sammanfattning 

och slutsats. 

1.3 Metod  

I texten ovan har jag klargjort för de problem och frågeställningar som uppsatsen har för 

avsikt att undersöka och söka kunskap om och nedan redovisas den undersökningsmetod som 

används för det avsedda syftet.  

 

Uppsatsen är av beskrivande karaktär vilket innebär att den ger svar på frågor av typen ”hur 

eller när” 
8
 Vidare består uppsatsens metod av en kvalitativ textanalys även kallad kvalitativ 

innehållsanalys vilket innebär att ingenting räknas eller mäts utan att en noggrann läsning av 

materialets delar, helhet och den kontext vari den ingår genomförs. Jag har inom ramen för 

denna studie valt de viktigaste officiella dokumenten som legat till grund för asyl- och 

migrationspolitiken under en given tidsperiod. Denna tidsperiod sträcker sig allt från år 1986 

då Enhetsakten undertecknades fram till år 2010 då Stockholmsprogrammet godkändes.   

 

Det som studeras är perioden runt Europeiska enhetsaktens ratificering 1986, perioden runt 

Maastrichtfördragets ratificering 1992, perioden runt Amsterdamfördragets ratificering 1997, 

perioden för Nicefördragens ratificering 2001 samt tiden för Stockholmsprogrammet 2010. 

Anledningen till val av period är att den nyligen nämnda perioden är av särskild betydelse för 

migrations- och asylpolitiken eftersom det är under dessa år som den största utvecklingen av 

detta politikområde skedde. Utöver de officiella dokumenten har jag även använt mig utav 

böcker som är författade av framstående forskare inom ämnet för asyl- och migrationspolitik.  
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Tillvägagångssättet baseras på att jag systematiskt har undersökt och lyft fram det väsentliga 

innehållet i de aktuella texterna.
9
 Jag har då bland annat tittat på framväxten av den 

europeiska asyl- och migrationspolitiken, vilka samarbeten har funnits, hur dessa samarbeten 

har spridit sig, var och när integration har skett samt vilka länder som har varit delaktiga i 

denna utveckling. Detta har gjorts utifrån de valda teorierna som har operationaliserats.  

 

 För tydlighetens skull kan tillvägagångssättet även uttryckas i form av variabler. De 

oberoende variablerna är i detta fall spridningseffekter. Dessa spridningseffekter är de 

begrepp som teorin kännetecknas av och som jag operationaliserat för att kunna undersöka 

om, hur, när och var en integration har skett samt varför medlemsländerna har valt att 

samarbeta på överstatliga nivåer. Politisk integration utgör i denna studie den beroende 

variabeln, alltså den variabel som blir påverkad av spridningseffekterna. Identifikationen 

kring dessa variabler har skett genom min innehållsanalys, där jag kontinuerligt ställt frågor 

till texten som har bearbetats. Mer om tillvägagångssättet finns i texten nedan, (se punkt 

3.3.1).  

 

Avsikten med detta metodval är alltså att på bästa sätt kunna belysa utvecklingen inom den 

europeiska asyl- och migrationspolitiken. Det är lättare att få ett helhetsperspektiv med detta 

tillvägagångssätt. Att kombinera detta metodval med kvantitativa metoder är något som också 

har tänkts igenom under uppsatsens gång men jag har valt att utesluta det på grund av tidsbrist 

men också dessutom för att jag anser att den kvalitativa metoden kan belysa och framhäva 

utvecklingen inom denna politik bättre än någon annan metod, eftersom den tillåter mig att gå 

på djupet och lyfta fram det väsentligaste i det som ska studeras. 

1.3.1 Fallstudien  

Eftersom jag ämnar studera och förklara integrationens utveckling och orsaker i detalj och 

även länders möjliga samarbete kring migrationspolitiken är det bästa metodvalet den 

traditionella fallstudien, vilket betyder att ett fall undersöks med flera analysenheter.
10

 Mitt 

fall utgör migrations- och asylpolitikens införlivande i det europeiska samarbetet med tonvikt 

på EU där mina analysenheter i denna uppsats har för avsikt att studera de bakomliggande 

faktorerna till asyl- och migrationspolitiken, exempelvis de olika fördragen och programmen 

som har ratificerats antagits på området. Studien har vissa jämförande inslag. Med det menas 

att olika punkter i migrations- och asylpolitikområdets historia har jämförts. Anledningen till 

detta metodval är även för att jag anser att det behöver göras en full bild av fallet för att skapa 

förståelse för den integrationen inom migrations- och asylpolitiken som har skett i EU samt 

varför medlemsländerna har valt att samarbeta kring dessa frågor. Jag vill framförallt öka 

förståelsen för det valda fallet och dess processer för att sedan förstå vad som har skett och 

varför det har skett.  

 

Valet av just detta fall har gjorts för att asyl- och migrationspolitiken innehåller ett brett 

spektrum av intresseväckande politik samtidigt som den typen av politik länge setts som en 

suverän fråga som staterna länge värnat om. På senare tid har alltfler stater lämnat ifrån sig 

makt och överfört den på överstatliga arenor. Genom att undersöka detta fall kan det 
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förhoppningsvis skapa en större förståelse till varför de europeiska medlemstaterna har valt att 

samarbeta på överstatliga nivåer samt hur den politiska integrationen i EU inom ramen för 

denna politik har sett ut. Detta sätts sedan in i en kontext vari de olika integrationsteorierna tar 

plats. 

 

Som tidigare nämnt i texten är de olika tidpunkterna som avses alla spridda över en 

tjugofemårsperiod då migrations och asylpolitiken får tros ta sin plats i det europeiska 

samarbetet. Vad gäller tidsaspekten för de olika programmen har uppsatsens fokus varit på de 

program som antogs från Enhetsakten fram till Stockholmsprogrammet. Anledningen till det 

är att den största utvecklingen inom den europeiska asyl- och migrationspolitiken har skett 

under den tidsaspekten. Vanligtvis så bör man göra sådana val så att kravet på 

kriteriekonsistens uppfylls och med det menas att valets tidpunkt påverkar studiens resultat så 

lite så möjligt.
11

 Därför som jag nämnde tidigare i studien har jag valt följande tidpunkter; 

perioden runt Europeiska enhetsaktens ratificering 1986, perioden runt Maastrichtfördragets 

ratificering 1992, perioden runt Amsterdamfördragets ratificering 1997, perioden för 

Nicefördragens ratificering 2001 samt tiden för Stockholmsprogrammet 2010. Genom att 

undersöka och tillämpa dessa tidsaspekter lyckas jag automatiskt fånga in tidpunkter som 

både ligger nära men också mer avlägset i tid, vilket gör att jag reserverar mig för sviktande 

kriteriekonsistens.  

1.3.2 Metoddiskussion 

Det har sedan länge funnits en långvarig konflikt bland forskare när det kommer till 

fallstudiemetoden. Diskussioner har bland annat handlat om svårigheter i att dra några 

allmänna slutsatser på basis av enskilda fall. Man menar också att det är svårt att sammanfatta 

och utveckla generella teorier med enbart fallstudie som underlag. Denna typ av tolkningar 

brukar nästan alltid ifrågasätta fallstudiens status som vetenskaplig metod men jag har dock 

valt att överväga fördelarna framför nackdelarna.  En generaliserbarhet ska i denna uppsats 

helt uteslutas då det faktiskt är svårt att generalisera till exempelvis andra regioner. 

Uppsatsens avsikt blir heller inte att generalisera eftersom uppsatsens syfte är att undersöka 

unika fall och unika fall är vanligtvis inte lämpliga för generaliseringar. I vissa fall medger 

fallstudien en generalisering och det är då teorin brukar göra jobbet i hopp om att utöka teorin. 

En sådan kallas för analytisk (eller teoretisk) generalisering.
12

  De valda teorierna lämpar sig 

dessutom till generaliseringar men det är resultatet som möjligen inte går att generalisera.  

 

Under uppsatsens gång har det funnits en rad olika problem kopplat till metodvalet. Fokus har 

exempelvis legat på fördragen och de olika programmen som har tagits fram inom migrations- 

och asylpolitiken vilket har gjort att man ibland riskerat att missa andra viktiga aspekter, 

aspekter som kanske har påverkat den politiska integrationen inom migrations- och 

asylpolitiken. Detta gör även att en viss kritik mot de tidsperioder som har valts är grundad. 

Eftersom uppsatsen har fokuserat på vissa ögonblick (fördragen och programmen som har 

skapats) från 1986- 2010 har risken varit att man har förbisett andra väsentliga aspekter. En 

annan risk som har funnits med under uppsatsens gång är att mitt perspektiv har kunnat 

                                                                                                                                                    

 
11

 P. Esaiasson, M. Gilljam, m.fl. Metodpraktikan 2008 s, 167 
12

 P. Esaiasson, M. Gilljam, m.fl. Metodpraktikan 2008 s, 182 



 

 6 

påverka urval och tolkning av de utvalda texterna. Jag har trots detta bedömt metoden givande 

för att producera kunskap inom detta fält.  

1.3.3 Val av teori 

Teorierna om neofunktionalismens spill over effekter och den liberala 

intergovernmentalismens rationalitet utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Dessa två teorier 

kan sägas vara specialiserade på just EU-samarbetets integration. Trots att det finns många 

likheter inom dessa teorier finns en del olikheter också och vilket denna uppsats bland annat 

haft för avsikt att belysa. Undersökningen har haft en teorikonsumerande strävan vilket 

innebär att det är det enskilda fallet som stått i centrum för undersökningen. Teorier om 

neofunktionalismens spillover effekter och den liberala intergovernmentalismens rationalitet 

har varit behjälpliga i att förklara vad som hände i just migrations- och asylpolitikens 

integrationsutveckling.
13

  Studien har också haft en avsikt som var att undersöka vilken teori 

som skulle få mest stöd i förklaringen av den politiska utvecklingen inom asyl- och 

migrationspolitiken. Det har dock inte varit uppsatsens avsikt att svara strikt på 

frågeställningarna i termer om ”Ja” eller ”Nej” utan uppsatsen har ämnat förklara olika 

samband utifrån de valda teorierna. Dessa perspektiv har hädanefter gett olika 

förklaringsfaktorer som därefter gett uppsatsen en särskild tyngd. Teorierna har hela tiden 

varit tänkta att komplettera varandra och gett en ökad förståelse av de frågeställningar som 

ska undersökas. De har även beskrivit olika orsaker till att tillämpa en såkallad 

maktöverföring och de har även förklarat den politiska utveckling som har skett inom 

området. Teorierna har lämnat utrymme att operationalisera och genom operationaliseringen 

även en möjlighet att konkretisera teorin.
14

  

 

Två andra teoretiska ingångar diskuterades även under valet av teori, nämligen 

internationaliseringsteorin och europeiseringsteorin. Internationaliseringsteorin hade kunnat 

förklara olika orsakssamband och hade med största sannolikhet kunnat förklara varför stater 

valt att samarbeta på överstatliga nivåer i frågor som rör migrations- och asylpolitik. 

Internationaliseringsteorin kan sägas härstamma från ett globalisering och 

regionaliseringsperspektiv och Kjell Goldman delar in teorin i tre olika områden. Han menar 

att ett lands politik kan internationaliseras i tre olika avseenden, dessa omfattar de politiska 

problemen, det samhälle som de politiska besluten avser, och de sätt varpå de politiska 

besluten fattas. Han menar att dessa tre områden utgör en förändringsprocess där någonting 

kan sägas bli mer internationellt än förr. Frågor som exempelvis varit nationella har numera 

blivit alltmer internationaliserade och ett exempel kan vara migrations- och asylpolitiken. 

Anledningen till att denna teori inte använts är för att den med största sannolikhet kan förklara 

staters överlämnande av makt till överstatliga organ men teorin hade troligtvis haft svårigheter 

att beskriva integrationsprocessen som sådan. Internationalisering som teori har dessutom 

kritiserats för att vara alltför abstrakt.
15

 

 

Ett annat perspektiv som jag också har funderat över i mitt val av teori är 

Europeiseringsteorin. Europeisering kan sägas bestå av en process av en såkallad ”bottom-
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up” process som syftar till utvecklingen av EU: s institutioner och även en ”top-down” 

process som istället syftar på institutioners påverkan på medlemsländernas politiska strukturer 

och processer.
16

 Europeiseringsteorin brukar ofta användas för att sammanfatta processer som 

avser förändringar både på EU-nivå och i samband med exempelvis kandidatländer som blir 

medlemmar i EU.  Europeisering som koncept används för att man ska kunna analysera EU:s 

makt och möjligheter till att förändra och påverka.
17

 Denna teori hade kunnat tillämpas i 

denna studie i diskussionen kring varför stater väljer att samarbeta på överstatliga nivåer, 

alltså även övergången från ett nationellt till ett överstatligt beslutsfattande. Anledningen till 

att denna teori inte valdes för denna studie är för att den har en alltför stor fokus på hur EU 

påverkar medlemsländerna och har ett stort top- down styrt perspektiv. Inom ramen för denna 

studie analyseras integrationsprocessen nerifrån och upp varvid historiska utvecklingen 

analyseras i etapper.  

1.4 Material  

Migrationsområdet utgör ett brett område och präglas av en rad olika uppfattningar och 

meningar. Det finns en stor mängd litteratur om migrationspolitik och andra ämnen som är tätt 

sammankopplade med migrationspolitik. Uppsatsens material har framförallt utgått från ett 

källmaterial bestående av EU- dokument. Bland annat har fördrag och vissa rättsakter utgjort 

en del av materialet så som bland annat Schengenavtalet, Enhetsakten, Maastrichtfördraget, 

Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Stockholmsprogrammet, som ett led i 

Lissabonfördraget.  

 

Eftersom det är svårt att söka svar och få en heltäckande bild av migrations- och asylpolitiken 

utifrån det ovannämnda materialet har jag använt mig utav annan litteratur som till största del 

är författade av framstående statsvetenskapliga forskare och författare som: Hans E. 

Andersson, Sandra Lavenex, Peo Hansen, m.fl. I uppsatsen används också vetenskapliga 

artiklar och andra relevanta internetsidor. De böcker som har använts har valts ut främst 

genom referenser från andra böcker och även genom rekommendationer från forskare i ämnet.  

 

En viss kritik mot att använda sig utav dokument bör nämnas eftersom dokument många 

gånger inte är framkallade i forskningssyfte. Det är därför extra viktigt att klargöra varför de 

trots allt har utgjort en god informationskälla. Dokument är ämnade att användas i de syften 

där det är uppenbart att dokumentet ger en bättre information eller mer information än vad 

någon annan informationskälla hade gjort. Oftast utgör dokument bra källor för kvalitativa 

studier då de kan ge undersökningen en empirisk grund med tanke på den kontext där ett 

problem eller frågeställning hör hemma
18

. I denna uppsats har en del EU- dokument använts, 

dels för att de är skapade av framförallt EU-kommissionen och medlemsländerna och för att 

de utgör den mest informationsrika källan inom det området som studeras. Det har funnits en 

viss risk för att dokumenten har varit politiskt ”korrekta” istället för skrivna i den realitet som 

                                                                                                                                                    

 
16

 T. A. Börzel, Pace-Sitting, Foot-Dragging, and Fence-Sitting: Member State Responses to 

Europeanization, 2002 s, 193 
17

 S. Bulmer 2007 “Theorizing Europeanization”, i G. Paolo & V. Maarte, s, 48-49 
18

 Meriam. B. 1994 Fallstudien som forskningsmetod  s, 24 
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vi befinner oss i. Men med detta i åtanke har det trots ovannämnd kritik varit gynnsamt att 

använda dessa dokument.  

 

1.5 Avgränsningar 

Att skriva en uppsats om asyl- och migrationspolitik är ett stort åtagande. I läsningen och 

sökningen efter information dyker det upp nya infallsvinklar och information som berör 

migrationspolitik. Eftersom det har antagits en rad direktiv, förordningar, och 

informationssystem sedan det europeiska migrationssystemet tog fart var det viktigt att 

avgränsa området till de viktigaste samarbetsåtgärder som har lett till en politisk utveckling på 

området och påverkat medlemsländerna i sina nationella lagstiftningar. Studien har således 

främst avgränsats till att undersöka de viktigaste fördragen som legat till grund för den 

europeiska asyl- och migrationspolitiken. Uppsatsens syfte har även varit att besvara 

frågeställningen med stöd av de fördrag och de program som antagits inom ramen för den 

europeiska asyl- och migrationspolitiken då dessa tydligt visar på en politisk utveckling och 

att ett överstatligt samarbete har skett.  

 

Det hade varit statsvetenskapligt intressant att undersöka den europeiska asyl- och 

migrationspolitikens påverkan på medlemsländernas nationella lagstiftningar. Något som 

också hade varit betydelsefullt att undersöka är om den europeiska asyl- och 

migrationspolitikens överstatlighet lett till en mer restriktiv eller generös politik inom EU. Då 

varken tid eller omfattning tillåter något sådant har uppsatsen endast avgränsats till att 

förklara den politiska utvecklingen av den europeiska asyl- och migrationspolitiken och 

genom det även förklara varför medlemsländerna har valt att samarbeta inom ramen för EU:s 

asyl- och migrationspolitik utifrån de valda integrationsteorierna. 
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2 Tidigare forskning  

Denna del av uppsatsen ämnar åskådliggöra de forskare som har forskat och skrivit om 

europeisk överstatlig migrationspolitik och om staters suveränitet. Det har visat sig att det 

finns ett flertal forskare som har diskuterat ämnet EU och europeisk gemensam asyl- och 

migrationspolitik. Det har inom området pågått ett flertal hektiska diskussioner och flera 

teorier har vuxit fram under en lång period. Den europeiska unionen har länge varit central 

för forskning och lett till framväxten av flera teorier om regional integration.  

 

 En framträdande forskare inom detta ämne är Hans. E Andersson. Han diskuterar i sin bok 

”Överstatlig flyktingpolitik”2008 att den största anledningen till att stater överlämnar alltmer 

av sin beslutskompetens till de överstatliga organen inom EU beror på en naturlig utveckling 

om gemensamma regler för asyl och invandringsfrågor, med det menar han att EU konceptet 

bygger på tanken om fri rörlighet och att det för med sig en naturlig utveckling av 

gemensamma regler. Han avvisar en rad teorier men väljer att lyfta fram neofunktionalismens 

förklaringskraft. Andersson förklarar det överstatliga samarbetet inom EU utifrån den 

framodlade, funktionella och politiska spridningseffekten.
19

 Han menar bland annat att 

skapandet av ett område med fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer krävde 

borttagna personkontroller. Detta i sin tur har lett ett vidare samarbete i asyl och 

invandringspolitiken.
20

  

 

Statsvetaren Peo Hansen är en annan forskare som forskat om europeisk migrationspolitik. I 

sin bok ”EU:s  migrationspolitik under 50 år”, konstaterar Peo Hansen liksom Hans. E. 

Andersson att migrationspolitiken i stort utgjort de områdena där medlemstaterna varit 

mycket obenägna att lämna ifrån sig makt och suveränitet åt EU. Hansen klargör effekterna av 

asylpolitikens gradvisa sammansmältning med kampen mot den illegala invandringen. Han 

gör även en omfattande genomgång av migrationspolitikens historia som den har utvecklats 

sedan inledningen av den europeiska integrationen på 1950-talet och han visar på de 

spänningar som finns mellan EU:s yttre respektive inre gränser. 
21

  

 

Till skillnad från Andersson redogör Hansen även för de olika hinder som finns vid en 

supranationalisering av migrationspolitiken. Han menar att det finns en del forskning som 

avvisar supranationalisering av migrationspolitik. Hansen menar att forskare har påstått att 

migrationsfrågan utgör för staterna fortfarande ett mycket känsligt område i den nationella 

politiken vilket innebär att supranationella lösningar kan bli omöjliga i någon större 

omfattning.
22  

Hansen liksom Andersson argumenterar genom ett liknande perspektiv på 

neofunktionalismens spridningseffekter och båda författarna utgår från att integration i en 

sektor leder till samarbete i en annan.   

                                                                                                                                                    

 
19

 H. E. Andersson, Överstatlig flyktingpolitik  2008 s, 191 
20

 H. E. Andersson, Överstatlig flyktingpolitik  2008, s, 192 
21

 P. Hansen EU:s migrationspolitik under 50 år, 2008 s, 17 
22

 P. Hansen EU:s migrationspolitik under 50 år, 2008 s, 210-211 
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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 EU har fått en mer realistinfluerad migrations- och asylpolitik. Lavenex menar därmed 

att EU:s migrations- och asylpolitik utformas mellan två politikskapande principer om det 

moderna statssystemet: territoriell suveränitet och universella mänskliga rättigheter. Denna 

såkallade uppdelning enligt Lavenex reflekterar en grundläggande tvist inom EU, där den fria 

rörligheten och individens rättigheter är en grundläggande princip, men där frågan om 

överstatliga beslut kring yttre gränser och ansvarsfördelning ofta väcker motstånd.
23

 Inom 

området för asyl- och migrationspolitik handlar det mest om hur samarbetet inom unionen 

skall och bör utformas, och Lavenex hävdar att detta bör förstås i termer av realism och 

liberalism. Hon beskriver det realistiska perspektivet som statscentrerat och utgår från att 

stater är de främsta aktörerna i det internationella systemet. Det liberala perspektivet följer 

istället ett humanitärt perspektiv och fokuserar på individen. Det liberala perspektivet ställer 

istället individen och universella, mänskliga rättigheter i centrum. Inom detta område är 

statens uppgift att garantera att dessa värderingar följs, Lavenex menar att i stort sett utforma 

all politik i spänningsfältet mellan dessa normativa, extrema poler, även den gemensamma 

migrationspolitiken.
24

 

 

Andra forskare som bland annat har studerat migrations- och asylpolitiken är Fleur Alink med 

flera som i artikeln ”Institutional Crises and reforms in policy sectors in the case of asylum 

policy in Europé” hävdar att den institutionella krisen är en förklaring till utvecklingen av den 

gemensamma migrations- och asylpolitiken. Författarna söker svar på hur och varför vissa 

aktörer hamnar i institutionella kriser och varför institutionella kriser uppstår inom ett område 

och inte annat.
25

 Enligt författarna kan institutionell obalans bäst förstås i termer av kritiska 

processer som sammanslås i olika faser mellan ett vilseledande förflutet och en ovetandes 

framtid. Det är dynamiska episoder som sätter eliter på prov enligt författarna. Mot bakgrund 

av detta sammanfattar de därför institutionell obalans som:  

 

”A policy sector is in crisis when its institutional structure experiences a relatively 

strong decline and unusually low levels of legitimacy”.
26

  

 

Författarna menar att den europeiska asyl- och migrationspolitikens obalans varierar stort. 

Först och främst menar dem, varierar den genom en stegvis obalans i olika europeiska länder, 

där författarna tar upp en rad olika exempel på länder som har genomgått en institutionell 

obalans.
27

 Sammanfattningsvis menar de att om en sektor, i detta fall exempelvis migrations- 

och asylpolitiken lider av en institutionell obalans ökar automatiskt sektorns sårbarhet. Därför 

krävs samarbete inom sektorn men de menar samtidigt att den nya politiken (asyl- och 

migrationspolitiken) som växer fram är starkt påverkad av den gamla och behöver därmed 

inte vara bättre.
28
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 S. Lavenex Migration and the EU´s new eastern border: between realism and liberalism s, 24 
24
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 F. Alink, A. Boin, P.T. Hart 2001 Institutional Crises and reforms in policy sectors; the case of asylum    
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policy in Europe, 290 
27

 Ibid. 2001 s, 291-292 
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Det finns som tidigare nämnt alltså en uppsjö av vetenskaplig forskning om regional 

integration. Men det finns få vetenskapliga studier som har försökt att förklara framväxten av 

EU:s regelverk inom migrations- och asylpolitiken. Simon Hix är en av de forskare som har 

tagit sig an med att beskriva hur fördragstexterna inom detta område vuxit fram, men dessa 

har endast till en begränsad omfattning kunnat förklara utvecklingen av migrations- och 

asylpolitiken.
29

 Se exempelvis Hix, Simon och Jan Niessen 1996, Reconsidering European 

Migration Policies. The intergovernmental Conferenceand the reform of the Maastricht 

Treaty. Jag vill som tidigare nämnt i texten bidra med en viss kunskap inom området inom 

migrations- och asylpolitiken då jag anser att en studie av detta område innebär ett närmande 

av EU-projektet i sin helhet. Man kan därför säga att asyl- och migrationspolitiken fungerar 

som en lins genom vilken vi får syn på vad EU vill vara och vad det vill bli.  

 

                                                                                                                                                    

 
29
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3 Teori 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens grundstenar, teorierna. Teorierna ska leda sökandet 

efter förklaringar till de frågor som undersökningen avser att besvara. Det föll sig naturligt 

att från början söka sig till forskningen om europeisk integration för att sedan kunna se om 

den innehåller teoretiska ansatser som blir möjliga att använda i EU-sammanhang. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är de klassiska integrationsteorierna, neofunktionalism 

och liberal intergovernmentalism. 

 

Neofunktionalismen och liberal intergovernmentalism har under ett antal årtionden haft stor 

betydelse inom den europeiska integrationsforskningen. Teorierna har även sedan ett antal 

årtionden tillbaka dominerat integrationsforskningen inom Europastudier. De beskrivs ofta 

som raka motsatser till varandra men kan enligt Jakob Westberg betraktas som 

kompletterande infallsvinklar på integrationsprocessen där neofunktionalismen fokuserar 

intresset till handlingar från överstatliga aktörer och transnationellt organiserade 

intressegrupper och där den mellanstatliga forskningsinriktningen intresserar sig för 

återhållande och möjliggörande faktorer för integrationen som utgår från nationella aktörer 

och kontexter. Teorierna erbjuder ännu fler infallsvinklar på integrationsprocessen som riktar 

sig på samspelet mellan EU:s olika beslutsnivåer och som uppmärksammar det inflytande 

som EU- systemet har på medlemstaternas politik.
30

 

3.1 Neofunktionalism 

Neofunktionalismens främsta förespråkare var Jean Monnet och Robert Schuman och teorin 

har länge varit knuten till europeisk integration. Monnet fokuserade på den europeiska 

integrationsprocessens dynamik och förändringsstrategi och enligt Monnet fanns två viktiga 

motiv att uppfylla en integrationsprocess, ekonomi och politik. Teorins främsta fokus är i 

synnerhet samarbete och Monnet menade framför allt att ett samarbete över gränserna genom 

ekonomisk och politisk integration kunde möjliggöra en högre levnadsstandard och tillväxt.
31

 

Med politisk integration avses; 

 

“Political integration is the process whereby political actors in several distinct national 

settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward a 

new centre, whose institutions possess or demand jurisdiction over the pre-existing national 

states. The end result of a process of political integration is a new political community, 

superimposed over the pre-existing ones” (Haas 1958: 16) 

                                                                                                                                                    

 
30

 J. Westberg 2008 EU:s drivkrafter; en introduktion till teorier om europeisk integration s, 133 
31

 J. Westberg 2008 EU:s drivkrafter; en introduktion till teorier om europeisk integration s, 65 
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Att stegvis fördjupa samarbetet skulle enligt Monnet på sikt leda till att solidaritet skapades 

mellan medlemsländerna.
32

 Det är dock viktigt att betona att det idag är stor skillnad mellan 

Jean Monnet och Robert Schuman som kan beskrivas som politiska neofunktionalister och 

dem som kan beskrivas som vetenskapliga neofunktionalister, exempelvis Ernst B. Haas, 

Leon Lindberg med flera. Dessa har naturligtvis byggt sina tankar och perspektiv genom de 

politiska neofunktionalisterna men istället fokuserat på att beskriva, förklara, och förutsäga 

den europeiska integrationen.
33

Dessa neofunktionalister fokuserade även mer på aktörernas 

betydelse än de politiska neofunktionalisterna. De menar att det är aktörerna som deltar i 

processen som via sina intressen bestämmer hur integrationen utformas. Ernst B. Haas 

beskriver därför politik som en gruppbaserad och pluralistisk syssla eftersom politik är en 

pågående kamp mellan olika intressegrupper. Neofunktionalismens perspektiv är en 

integrationsteori vilket innebär att det saknas ett tydligt slutmål. Ett gemensamt och enat 

Europa skulle om det fanns något slutmål vara det. Neofunktionalismen analyserar därför 

integrationsprocessen istället för att se resultat av den.
34

 

 

Aktörerna i deras kontext utgör sådana aktörer som återfanns i de gemensamma överstatliga 

institutionerna, men kanske främst i de olika grupper som genom att arbeta för sina egna 

intressen ansågs driva integrationen vidare. Den mest framträdande och centrala idén som de 

vetenskapliga neofunktionalisterna har förespråkat att tanken att ett påbörjat samarbete 

kommer att ”spilla över” i annat samarbete.
35

  

 

Denna teori bygger främst på det centrala begreppet ”spillover” (spridningseffekt) som 

tillkommer genom ett ekonomiskt eller politiskt motiv.
36

 En spridningseffekt kan komma till 

på tre olika vägar, den är antingen funktionell, framodlad, eller politisk. Den funktionella 

spridningseffekten går ut på att ett samarbete som redan är upprättat har en förmåga att 

automatiskt spridas vidare till andra närliggande områden. Forskare inom denna teori nämner 

ofta den ekonomiska och monetära unionen som ett resultat av en funktionell spridningslogik 

där man band samman tillväxt inom handel över gränserna inom EU med funktionellt behov 

av en gemensam valuta. Med en gemensam valuta och samarbete på området minskar 

automatiskt också riskerna som är relaterade till handel enligt neofunktionalisterna.37
 Den 

framodlade innebär att man till följd av olika politiska motiv skapar exempelvis 

paketlösningar för att samarbetet ska kunna gå djupare och för att bredda integrationen.38
 Det 

är inte alltid staterna är överrens eller i led med vad paketlösningen innebär men i många fall 

kan staten förlora mer på att stå utanför än att vara med och samarbeta. Om någon stat väljer 

att avstå från samarbetet kan nackdelarna bli fler än fördelarna om förslaget inte godtas. 

Denna variant av spridningseffekter har dock inte setts som särskilt framgångsrika, trots att en 

nationell nackdel i en paketfråga kan kompenseras av en vinst i en annan. Den sista typen av 

spridningseffekter är den politiska där huvudaktörerna är icke-statliga aktörer och politiska 

lojaliteter som förflyttar sig från den nationella arenan till den europeiska.39  
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 M. Cini 2007 European Union Politics, s, 88-89  
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3.2 Liberal Intergovernmentalism  

Även liberal intergovernmentalismen hör till diskursen inom europeisk integration och är en 

teori som ämnar förklara den europeiska integrationsprocessen. Liberal intergovernmentalism 

är ofta igenkänd av sin stats-centrism och den främsta talesmannen inom denna teori är 

Andrew Moravcisik.
40

 Han fick sin framfart inom området för europeisk integration i början av 

1900-talet. Enligt honom bör särskilda förklaringsmodeller för europeisk integration inte skapas 

eller utvecklas eftersom allmänna teorier räcker till för att förklara olika integrationsskeden.41   
 

Hans främsta förklaring till framväxten av dagens EU utgör det mest centrala och 

uppmärksammade tillskottet till integrationsteorin sedan 60-talet. Moravcsik ser stater som 

aktörer på den internationella arenan. Enligt honom är stater rationella och nyttomaximerande 

aktörer som söker efter det bästa alternativet i en rådande situation där de kollektiva utfallen 

blir resultatet av individuella aktörers strävan efter egna preferenser. Han menar därför att 

samarbete och institutioner blir ett resultat av rationella staters val; mellanstatliga 

förhandlingar och EU ses som en internationell regim för policy koordination.
42

.  

 

Moravcsik menar också att nationella regeringars preferenser kring en europeisk integration 

oftast varit ekonomiska och geopolitiska än relaterade till exempelvis säkerhet.
43

 För att 

beskriva utfallet av internationella förhandlingar mellan stater med olika nationella 

preferenser presenterar liberal intergovernmentalismen en förhandlingsteori. Den 

förhandlingsteorin förklarar det verkliga utfallet av internationella förhandlingar mellan stater 

med olika preferenser där utfallet av förhandlingar beror på aktörernas förhandlingskraft.
44

 

Moravcsik förklarar också att det finns en asymmetrisk interdependens länderna emellan där 

olika intressen ofta står i konflikt med varandra. Den andra förhandlingsteorin handlar om att 

det finns överstatliga entrepenörer som med hjälp av sin makt och sina resurser spelar den 

viktigaste rollen i vilka uppgörelser staterna åstadkommer. Just för detta måste ömsesidiga 

relationer och fördelar skapas mellan olika stater. Han menar att staterna frivilligt ger makt åt 

överstatliga institutioner. Institutionerna synliggör bara staternas regler. Därför menar 

Moravcsik att en europeisk integration inte handlar om att ersätta nationalstaten utan bör 

istället ses som ett verktyg för att handskas med och anpassas till den globaliserade världen.
45

  
 

Det kan konstateras att Moravcisiks förklaringsmodell utgår från ett traditionellt liberalt och 

pluralistiskt antagande med en tydlig åtskillnad mellan stat och samhälle. Det är 

intressegruppernas preferenser (nyttouppfattningar) som utgör grunden för vad som i en given 

situation utgör nationella intressen.
46

 Denna ståndpunkt ligger inte långt från 

neofunktionalismens tanke på den politiska spridningseffekten, att intressegrupper skapar en 

sorts dynamik som fördjupar integrationen.
47
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3.3 Teoridiskussion 

Forskare inom området för integration har hävdat att liberal integovernmentalism såväl som 

neofunktionalism har många förtjänster eftersom teorierna lyckas fånga in många aspekter av 

den ständigt pågående integrationen, både nationellt men också internationellt. Det har dock 

framförts en hel del kritik mot både neofunktionalismen såväl som liberal 

intergovernmentalismen. Liberal intergovernmentalism har kritiserats för sin snäva fokus på 

historiska uppgörelser att den har missat den pågående vardagsintegrationen som äger rum 

inom EU och där de övernationella institutionerna har betydligt mer framskjutna positioner 

menar en del kritiker.
48

 Andra forskare menar även att Moravcsik inte har fokuserat 

tillräckligt på de andra aktörernas bidrag till integrationsprocessen utan endast på de 

nationella regeringarnas centrala roll.
49

 Trots denna kritik anser jag att Liberal 

intergovernmentalismen kan förklara integrationens utveckling samt ge en tydlig bild av 

varför stater väljer att samarbeta på överstatliga nivåer inom ramen för asyl- och 

migrationspolitiken, detta eftersom staterna är de centrala aktörerna i den internationella 

arenan.  

 

Neofunktionalismen har både kritiserats på empiriska grunder såväl som teoretiska. Det har 

argumenterats för att neofunktionalismen inte längre passade in på den verklighet som var på 

1970 talet och att den endast fokuserade på den internationella dimensionen av 

integrationen.
50

 Moravcsik har framförallt riktat sin kritik mot neofunktionalismen och dess 

framodlade spridningseffekt, där han argumenterar för att kommissionen inte har så pass 

mycket inflytande över integrationen som neofunktionalismen får det att verka som.
51

 Kritiker 

till neofunktionalismen menar även att teorin inte kan förklara varför integrationstakten 

minskar eller rent av upphör på vissa områden vilket faktiskt har skett vid ett flertal 

tillfällen.
52

 Neofunktionalismen sägs även neka vikten av elitsocialisering och betona vikten 

av den internationella dimensionen av integration för mycket genom att flytta nationalstaten 

till en nivå av överstatligt samarbete.
53

 Trots denna kritik anser jag att teorin ger uppsatsen en 

viss tyngd att den kan skapa en realistisk bild av den pågående integrationsprocessen.  

3.3.1 Operationalisering av teorierna  

För att en analys skulle möjliggöras med hjälp av teorierna och frågeställningen som grund 

har operationaliseringen skett enligt teorin. För att ta reda på varför stater överlämnar makt 

inom ramen för asyl- och migrationspolitiken har det varit viktigt att se till 

neofunktionalismens centrala ”inriktning” som är spridningseffekten.  
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En utav spridningseffekterna är funktionell spridning där fokus har riktas på om det redan 

funnits samarbeten som varit upprättade och om dessa samarbeten automatiskt haft förmågan 

att spridas vidare till andra närliggande områden (integration i en sektor i stort sett tvingar 

fram integration i en annan sektor). Detta har därefter kunnat förklara varför stater valt att 

samarbeta på en överstatlig nivå. Det praktiska tillvägagångssättet har bestått i att jag på ett 

systematiskt sätt analyserat detta i de officiella dokument som legat till grund för 

undersökningen. Jag har främst tittat på var samarbeten har funnits upprättade, när och hur de 

har spridit sig från ett område till ett annat. Fokus har legat på samarbeten allt från 

ratificeringen av Enhetsakten till Stockholmsprogrammet.  

 

Den andra spridningseffekten är den framodlade och det centrala har varit att jag undersökt 

om stater på grund av politiska motiv skapat ”paketlösningar” för att samarbetet ska kunna gå 

djupare och för att bredda integrationen. Här är som tidigare nämnt i texten staterna inte alltid 

överrens eller i led med vad paketlösningen innebär men kan trots det förlora mer på att stå 

utanför än att vara med och samarbeta. I denna del har samma systematiska undersökning som 

i ovanstående operationalisering gjorts och även här har detta skett utifrån de officiella 

dokumenten som legat till grund för den europeiska asyl- och migrationspolitiken. I denna del 

har jag bland annat tittat på i vilken omfattning det funnits olika paketlösningar, vilka stater 

som har varit oeniga men trots oenigheten valt att antingen inleda ett samarbete eller stå 

utanför.  

 

Den sistnämnda är den politiska spridningseffekten och innebär att huvudaktörerna är icke-

statliga aktörer som förflyttar sig från den nationella arenan till den europeiska. Inom ramen 

för den politiska spridningseffekten har jag undersökt huruvida det finns NGO: s eller andra 

organisationer som arbetar inom ramen för den gemensamma asyl- och migrationspolitiken 

och då har jag främst tittat på om dessa befinner sig på en europeisk arena. Som tidigare 

nämnt har jag även här på ett systematiskt och grundläggande sätt utgått från de officiella 

dokument som ligger till grund för den europeiska asyl- och migrationspolitiken men även 

från annan relevant litteratur.  

 

Liberal intergovernmentalismen har operationaliserats genom att fokus ligger på en förklaring 

av den politiska utvecklingen inom ramen för asyl- och migrationspolitiken och staters 

ageranden samt bakomliggande faktorer som kan ha spelat en roll inom området för asyl- och 

migrationspolitiken utifrån ett liberal intergovernmentalistiskt perspektiv. Utgångspunkten har 

fokuserat på att den europeiska integrationen är en serie av medvetna val av 

medlemsregeringarna uttryckta i fördragen som syftar till att stärka staterna politiskt.
54

 

Staterna gynnas alltså mer av samarbete genom att medlemstaterna ses som en arena för att 

föra nationella politiska mål där de exempelvis medvetet avstår från sin nationella suveränitet 

för att kunna vinna politisk framgång. Vid analysen har särskilt Moravcsiks inriktning att EU 

fungerar som en förlängning av den nationella politiken istället för någon som begränsar 

staternas inflytandemöjligheter beaktats.  
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4 Bakgrund och analys 

 

I detta avsnitt presenteras den europeiska asyl – och migrationspolitikens utveckling genom 

åren. Utvecklingen har skett i olika etapper och det utgör grunden för vad som sedan 

sammanlänkar de viktiga komponenterna i integrationsprocessen.  

4.1 Migrations och asylpolitiken vid den europeiska 

Enhetsakten  

Att fånga utvecklingen av migrationspolitiken är nästan som att fånga ett rörligt mål. 

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

internationella migrationens skiftande uttryck och följdverkningar under efterkrigstiden. Men 

den egentliga startpunkten för en gemensam asylpolitik startade på 80-talet då Enhetsakten 

undertecknades. Enhetsakten ratificerades 1987 och kan sägas vara den första betydande 

ändringen av EU:s ursprungliga Romfördrag från femtiotalet. Tanken med det nya fördraget 

var att det skulle göra EU starkare och vidga EU:s supranationella mandat och inflytande. Det 

är egentligen under den perioden som den stora förändringen av EU inleddes och den 

förändringen höjde även EU-projektets ekonomiska och politiska status världen över. 

Perioden beskrivs ofta som präglad av ”eu-fori” eftersom den europeiska integrationen kom 

att spela en självklar roll i ett nymornat intresse för europeisk kultur och identitet.
55

   

 

Det som är av intresse i Enhetsakten i denna del av uppsatsen är upprättandet av den inre 

marknaden med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital som uttrycks 

Enhetsaktens andra kapitel, artikel 13.
56

  

 

”The internal market shall comprise an area without internal frontiers in which the free 

movement of goods, persons, servivces and capital is ensured in accordance with the 

provisions of this treaty”(Single European Act 1987, article 13 s, 8)   

 

Det går att fastställa att utifrån den Europeiska enhetsakten inte fanns några etablerade former 

för migrations och asylpolitik inom det dåvarande EG. Med etablerade former menar jag att 

det inte fanns någon rättslig grund för de dåvarande institutionerna att bedriva någon 

migrations och asylpolitik.
57

 Man kan därför konstatera att det inte har skett någon integration 

inom området just vid Enhetsakten men däremot har det funnits tendenser till det. Det som var 

centralt i den europeiska integrationen vad gäller asyl och migrationspolitiken vid denna tid 
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var att det fanns en stark vilja att förverkliga den fria rörligheten för varor, personer, tjänster 

och kapital. Målsättningen var att detta skulle vara fullt etablerat den 31 december 1992.
58

 För 

att nå upp till detta kom medlemstaterna överens om att börja fatta beslut med kvalificerad 

majoritet i en rad frågor. Medlemstaterna ansåg att enhällighetskravet kastade grus i 

maskineriet och det berodde på att många stater ofta hävdade särintressen, vilket i sin tur 

ledde till mycket långsamma beslutsprocesser med urvattnade resultat. Men vad gällde asyl- 

och migrationspolitiken valde staterna att behålla enhällighetskravet
59

  

 

Detta tyder på att staterna inte var beredda på att samarbeta kring dessa frågor. Antagligen 

uppfattades dessa fortfarande som mycket suveränitetskänsliga där staterna inte var redo för 

att ge ifrån sig någon makt. Därför kan man utifrån liberal intergovernmentalismen konstatera 

att medlemstaterna fortfarande ville ha kontroll över denna politik eftersom de insåg att de 

genom ett samarbete under den perioden inte kunde uppnå sina nationella preferenser. 

Samarbete på EU-nivå kan därför ses som ett mål att uppnå de nationella preferenserna.  

 

Som ovannämnt definierades den inre marknaden som ett område utan inre gränser där fri 

rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs. Men under den perioden skilde 

denna definition sig åt. Bland annat menade Storbritannien att denna bestämmelse inte 

hindrade staterna från att fortsätta kontrollera medborgare från ett tredje land. Man menade att 

eftersom det inte gick att särskilja en gemenskapsmedborgare från en tredjelandsmedborgare, 

borde, kunde och skulle personkontrollerna behållas.
60

 Detta är ytterligare ett stöd för liberal 

intergovernmentalismen. Det fanns alltså stater som på den tiden ville behålla 

personkontrollerna på grund av egna särintressen. Genom att inte kunna särskilja en 

medborgare från gemenskapen och en tredjelandsmedborgare visar på att vissa stater redan då 

förespråkade för en ökad kontroll av invandring från ett tredje land. Men den kontrollen ville 

staterna antagligen fortfarande behålla på en nationell nivå med stöd av ovanstående 

argument.  

 

Men en tid efter enhetsaktens upprättande följde Berlinmurens fall, Tysklands återförening 

och Sovjetunionens sammanbrott. Den utvecklingen ledde till att EU påbörjade sjösättandet 

av EMU projektet. Detta ledde i sin tur till att allt fler frågor och områden som tidigare hade 

funnits under den nationella politiken nu började förses med en europeisk dimension och det 

visade sig bara efter ett litet tag att migrationspolitiken inte skulle vara något undantag. Så 

småningom växte harmoniserade synsätt fram hos de dåvarande medlemsländernas 

regeringar. För att en fri rörlighet och en avveckling av EU:s inre gränser skulle förverkligas 

var det tydligt att detta skulle vara betingat av en parallell, kompensatorisk förstärkning av 

bevakningen vid EU:s yttre gränser. Man menade som tidigare nämnt att den fria rörligheten 

annars skulle komma att utnyttjas av vem som helst. Migrationsrörelserna kunde på så sätt 

öka vid de gränser där EU hade en bristfällig yttre gräns menade man. På detta vis växte detta 

fram som en gemensam angelägenhet för EU:s samtliga medlemmar.
61

 Ledorden för denna 

gemensamma angelägenhet blev i medlemsländernas migrations- och asylpolitik samarbete, 

koordination och harmonisering. Det blir här viktigt att skilja på inre och yttre gränser. Med 

inre gränser avsågs fri rörlighet för personer inom den europeiska gemenskapen och med yttre 

gränser avsågs EG- ländernas gränser mot ett tredje land.   
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Kommissionen föreslog under den tiden att den externa invandringen och asylpolitiken skulle 

bli föremål för en överstatlig harmonisering. Men alla länder var inte eniga och alla tolkade 

inte EG-fördraget på samma sätt, bland dessa fanns Storbritannien. Det fanns de 

medlemsländer som menade att EG-fördraget skulle tolkas så att man helt hade förbundit sig 

att ta bort gränskontrollen av personer vid gränser mot andra medlemsländer och andra 

medlemsländer menade att fördraget skulle tolkas som att medlemsländerna behöll sin rätt att 

kontrollera tredjelandsmedborgare vid gränserna. Man kom i efterhand på att det med ”blotta” 

ögat inte gick att definiera och kontrollera en tredjelandsmedborgare. Trots dessa oenigheter 

finner man i materialet, i slutet av Enhetsakten en förklaring som fastställer att de 

undertecknade länderna på något sätt antog en deklaration och förband sig att samarbeta i 

frågor som rörde inresa, rörlighet och bosättning av tredjelands medborgare.  

 

Political declaration by the governments of the Member states on the free movement of 

persons. 

 

”In order to promote the free movement of persons, the member states shall co-operate, 

without prejudice, to the power of the community, in particular as regards the entry, 

movement, and residence of nationals of third countries. They shall also cooperate in the 

combating of terrorism, crime, the traffic in drugs, and illict trading, in works of art and 

antiques”  

 

Av Enhetsakten framgår inte hur detta samarbete är byggt eller hur det ska se ut i framtiden. 

En sammantagen bedömning är att det inte finns några upprättade former av samarbete inom 

migrations och asylpolitiken. Enhetsakten kan trots det ses som en startpunkt i 

integrationsprocessen av den europeiska asyl och migrationspolitiken.
62

 Denna utveckling kan 

förklaras utifrån den neofunktionalistiska teorin där den framodlade spridningseffekten får 

stöd genom att det går att finna i Enhetsakten en förklaring som fastställer att de 

undertecknade länderna trots oenigheter under den tiden förband sig att samarbeta i frågor 

som rörde inresa, rörlighet och bosättning av tredjelandsmedborgare. Detta kan ses som en 

form av paketlösning för dessa länder eftersom de antagligen hade förlorat mer på att stå 

utanför samarbetet än att vara en del av det. 

 

Den politik som startade vid Enhetsakten skapade ytterligare en annan politik. Jag syftar på 

två politiska organisationer som upprättades utanför det dåvarande EG-samarbetet. Dessa är 

Schengensamarbetet mellan Beneluxländerna och den andra är den såkallade ”Ad Hoc Group 

on Immigration and Asylum”. Organisationen bildades på initiativ av det brittiska 

ordförandeskapet. Tanken med ”Ad Hoc Group on Immigration and Asylum” var att de skulle 

arbeta fram metoder och förfaranden som skulle motverka missbruk och koordinering av 

asylrätten och den skulle även innefatta missbruk och koordinering av en del utav 

viseringspolitiken. Ytterligare en grupp bildades efter denna och det var ”The Coordinations 

Group on the Free Movement of Persons”, koordinationsgruppen för fri rörlighet för personer. 

Denna arbetsgrupp bildades under mötet ett Europeiska Rådets möte i Rhodos 1988. Tanken 

var att arbetsgruppen skulle utarbeta förslag och samordna medlemsländernas olika 

synpunkter på asylpolitiken. 1989 lade gruppen fram det så kallade ”Palmadokumentet” vid 

Europeiska rådets möte i Madrid. Palmadokumentet kan sägas vara ett ledande moment för 
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samarbetet på asylpolitikområdet. I Palmadokumentet fastställdes att ett område utan inre 

gränser krävde stramare kontroller vid de yttre gränserna. Det var även en rad andra punkter 

som skulle åtgärdas. Bland annat ville man att medlemstaterna skulle arbeta för att bekämpa 

de nätverk som smugglade in papperslösa invandrare, skapa en lista över de länder vars 

medborgare var tvungna att ha visum samt fastställa vilken stat som skulle behandla en 

asylansökan.
63

 att Palmadokumentet ansågs vara ett ledande moment för samarbete inom 

migrations- och asylpolitiken skedde inga större genombrott. Koordinationsgruppen 

meddelade tre år senare efter upprättandet av dokumentet Europeiska rådet att ”med 

beklagande notera att många av de nödvändiga åtgärderna föreslagna i Palmadokumentet inte 

kommer att vara implementerade den 1 januari 1993” (Koordinationsgruppen 1992).
64

  

 

Det går utifrån ovanstående diskussion konstatera att en viss vilja att utveckla något enhetligt 

fanns redan vid upprättandet av Enhetsakten. Skapandet av olika grupper, som exempelvis 

”the ad hoc group on immigration” visar på ett steg mot en viss riktning. Denna riktning går 

att förklara till en viss mån utifrån neofunktionalismens spridningseffekt. Den funktionella 

spridningseffekten kan sägas få stöd genom det att man utifrån Enhetsakten kan se att det har 

skett en spridning från ett samarbete till ett annat. För att en fri rörlighet och passerandet av 

gränser skulle möjliggöras på bästa sätt upprättades ett flertal grupper och organisationer, 

bland dessa ”coordinators group on the free movment of persons” och dessa lade fram 

Palmadokumentet som fick en stor betydelse för migrations och asylpolitiken på den tiden. 

Samtidigt som ambitionerna från medlemstaterna säkerligen var något höga kan man även se 

ett visst ointresse av att skapa något mer förpliktigande samarbete inom migrations- och 

asylpolitiken. Detta kan sägas vara med anledning av de oenigheter som fanns på den tiden 

men också för att mycket av det som lades upp på agendan inte slutfördes, jag syftar på 

koordinationsgruppens meddelande till det europeiska rådet om att man inte skulle lyckas att 

implementera de föreslagna åtgärdena i Palmadokumentet. Därför kan liberal 

governmentalismen sägas få mer stöd här än neofunktionalismen eftersom staterna antagligen 

under den perioden inte såg något intresse av samarbete på europeisk nivå, antagligen 

gynnades staterna mer av att upprätthålla samarbetet på nationell nivå.   

 

Vid sidan av upprättandet av Enhetsakten slöts Schengensamarbetet år 1985 i gränsstaden 

Schengen i Luxemburg och slöts av länderna Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike 

och Västtyskland. Detta samarbete befann sig då utanför EG:s ramverk, bland annat för att 

vissa länder inte ville avveckla sina gränskontroller. Vid denna tid rådde det fortfarande 

oenigheter huruvida medlemstaterna vid de inre gränserna skulle kunna kontrollera 

medborgare från stater som inte var medlemmar av EU, så kallade tredjelandsmedborgare 

Utan detta samarbete hade det alltså varit möjligt för tredjelandsmedborgare att röra sig fritt 

inom unionen. Det avtal som slöts mellan länderna reglerade bland annat vilka steg som 

skulle tas för att skapa fri rörlighet. Målet var att successivt avskaffa passkontrollerna för 

resande över de inre gränserna, det vill säga mellan de länder som anslutit sig till avtalet. 

Även en viss koordinering och av polisiär verksamhet tillkom och detta eftersom man var 

tvungna att upprätthålla ländernas inre säkerhet och detta skulle därför kompenseras med 

olika åtgärder, bland dessa var en koordinering av polisiär verksamhet.
65
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Trots att Schengensamarbetet vid den tidpunkten endast omfattade fem medlemsländer kan 

det i alla fall konstateras att det pågick en viss samordning kring asyl- och 

migrationspolitiken. Man ser dessutom att det fanns en stark vilja att utveckla en större 

enhetlighet. Sett utifrån ett neofunktionalistiskt perspektiv kan därför den framodlade 

spridningseffekten förklara utvecklingen inom området genom att när Schengenarbetet 

etablerades var från början inte alla stater eniga men trots oenigheten valde de att samarbeta. 

Schengen var trots allt ett samarbete utanför EG men har en betydande roll i etablerandet av 

den framtida gemensamma asyl- och migrationspolitiken.  

 

Utifrån ett liberal intergovernmentalistiskt perspektiv kan dessa stater sägas ha samarbetat 

kring dessa frågor endast för att kunna vinna politisk framgång. Om staterna inte samarbetade 

inom frågor som rörde inre, yttre gränser och tredjelandsmedborgare skulle det säkert leda till 

att de stater som inte samarbetade antingen fick ett mycket stort antal asylsökande eller en 

mycket restriktiv migrations och asylpolitik som inte alls skulle vara lika likartad som andra 

EG- länders politik. Det i sig skulle säkerligen medföra andra förluster på den internationella 

arenan. Mot bakgrund av detta kan man konstatera att staterna gynnades mer av samarbete 

genom att de istället såg samarbetet som en arena för att föra nationella politiska mål.   

4.2 Migrations och asylpolitiken vid 

Maastrichtfördraget  

Efter Enhetsakten följde Maastrichtfördraget som undertecknades 1992 och det är genom 

detta fördrag som EG blev till EU. EG-fördraget delades upp i två olika delar, den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och samarbetet i Rättsliga och inrikes 

frågor (RIF). Det är utifrån dessa komponenter som man beskriver unionens pelarstruktur, där 

EG-fördraget utgör den första pelaren, GUSP utgör den andra pelaren och RIF den tredje. 

Maastrichtfördraget skapades kan man säga till följd av både yttre och inre händelser, bland 

annat kommunismens fall i Östeuropa. Det brukar hävdas att det var medlemstaterna som 

ville utöka de framsteg som man hade uppnått med den europeiska enhetsakten och det ville 

man göra genom nya förändringar. Under tiden för Maastrichtfördragets upprättande drog 

stora flyktingströmmar in från forna Jugoslavien, men även från andra delar av tredje världen. 

Medlemstaterna ville frigöra det tilltagande flyktingproblemet samt det befarade 

invandringstrycket och de tyckte att de nationella lösningarna var otillräckliga.
66

  

 

Maastrichtfördraget inkorporerade den tidigare nämnda ”ad hoc gruppen”, gruppens 

verksamhet (och organisation) som EU-fördragets tredje pelare, som i fördraget heter 

”Avdelning VI- Bestämmelser om samarbete i rättsliga och inrikes frågor även kallad för 

artikel K. I detta område omfattades bland annat tull,- polis, asyl- och invandringsfrågor. 

GUSP innefattades i avd. V i Maastrichtfördraget. Det som gör EU speciellt inom ramen för 

Maastrichtfördraget är det samarbete som sker i den första pelaren. Inom denna pelare är de 

gemensamma institutionerna viktiga aktörer och ministerrådet fattar i många fall beslut med 
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kvalificerad majoritet. För de andra pelarna var det i allt huvudsakligen mellanstatliga 

beslutsformer
67

.  

 

Inom ramen för den tredje pelaren var tanken att man skulle förverkliga unionens mål, 

särskilt den fria rörligheten för personer. För att ha möjligheten att förverkliga unionens 

mål skulle medlemstaterna bland annat betrakta frågor som var av gemensamt intresse. 

Dessa uttrycks i Maastrichtfördragets kapitel VI, artikel K och är följande: 

 

”För att uppnå målen i EU, särskilt den fria rörligheten för personer, och utan att det 

påverkar befogenheterna för Europeiska gemenskapen, skall medlemsstaterna betrakta 

följande områden som frågor av gemensamt intresse:” 

 

1. Asylpolitiken 

 

2. Reglerna för personers överskridande av medlemstaternas yttre gränser och för 

kontrollförfaranden i samband med detta. 

 

3. Invandringspolitiken och politiken mot medborgare i tredje land när det gäller: 

 

a) Villkoren för inresa till och rörlighet inom medlemstaternas territorium för 

medborgare i tredje land 

b) Villkoren för bosättning inom medlemstaternas territorium för medborgare i 

tredje land, inklusive villkoren för familjers återförening och tillträdet till 

arbetsmarknaden, 

c) Kampen mot olaglig invandring, bosättning och arbete inom medlemstaternas 

territorium när det gäller medborgare i tredje land.
68

  

 

Utifrån ovanstående diskussion kan man se att Maastrichtfördraget tillät institutionerna att 

faktiskt involveras i asyl- och migrationspolitiken men fortfarande var ledorden under denna 

tid mellanstatlighet. Men Maastrichtfördraget visar att migrations- och asylfrågorna tog ett 

stort steg in i EU:s ramar och det framgår även utifrån fördraget att asyl- och 

migrationspolitiken inkluderas, till skillnad från Enhetsakten där det knappt framgick något 

om detta politikområde. Därför kan det konstateras med försiktighet att en viss integrering av 

detta politikområde inom ramen för Maastrichtfördraget har skett.  

 

Inom den tredje pelaren kunde medlemstaterna anta gemensamma ståndpunkter, besluta om 

gemensamma åtgärder och även utarbeta konventioner. Men i princip krävde alla dessa 

handlingar enhälliga beslut i ministerrådet. Vad gällde asyl- och migrationspolitiken hade 

kommissionen initiativrätt delat med medlemstaterna. Det kan egentligen jämföras med hur 

den första pelaren fungerar där kommissionen i princip hade och har exklusiv initiativrätt. 

Men EG-domstolen hade utvecklat en praxis för det asyl- och migrationspolitiska området. 

Det gällde att frågor om exempelvis mänskliga rättigheter skulle inte bara omfattas av EG-

fördragen och allmänna principer i ländernas författningar, utan även med hjälp av annan 

internationell rätt och då främst Europakonventionen och Genèvekonventionen.
69

 Till stöd för 

ovanstående resonemang har artikel K.3 i Maastrichtfördraget analyserats: 
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”1. The matters referred to in Article K.l shall be dealt with in compliance with the European 

Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 

1950 and the Convention relating to the status of Refugees of 28 July 1951 and having regard 

to the protection afforded by Member States to persons persecuted on political grounds”.
70

 

 

Ovanstående diskussion slår uttryckligen fast att dessa frågor skulle behandlas med beaktande 

av Europakonventionen och Genèvekonventionen. Sammantaget kan man konstatera att asyl- 

och migrationspolitiken inom ramen för Maastrichtfördraget fortfarande kännetecknades av 

mellanstatlighet under den perioden vilket i sig innebar att medlemstaterna inte samarbetade 

inom detta område fullt ut.
71

 

 

Undantaget inom asyl- och migrationspolitiken var dock visumpolitiken. Den politiken 

placerades i den första pelaren vilket innebar att kommissionen fick friheten att föreslå vilka 

länder vars medborgare skulle ha visum. Detta tyder på en överstatlighet inom ramen för 

visumpolitiken. Att kräva visum innebär att en annan stats medborgare måste ha tillstånd att 

besöka landet ifråga. Därför kan man säga att visum är ett kraftfullt medel för att kontrollera 

invandring, vilket blir tydligt inom ramen för migrations- och asylpolitiken eftersom om en 

person inte kan nå fram till ett lands territorium kan han eller hon inte heller söka asyl.
72

  

 

Vad som också är viktigt att nämna är att det två år efter Maastrichtfördragets tillämpning 

skapades olika grupper som arbetade med utvärderingen av Maastrichtfördraget samt hur man 

skulle kunna förändra regleringen kring migrations- och asylpolitiken för att få till stånd ett 

effektivare samarbete inom detta område. Detta hade sedan en stor påverkan på framtiden 

inom migrations- och asylpolitiken. Unionens institutioner skulle kontinuerligt utföra 

rapporter på hur Maastrichtfördraget fungerade och därför bildade man en grupp. Även en 

annan grupp bildades som blev en så kallad reflektionsgrupp. Den gruppen bestod mestadels 

av representanter för medlemstaternas utrikesministrar. Reflektionsgruppen kom i sin första 

rapport att föreslå att man vid regeringskonferenser skulle fokusera på förändringar inom tre 

huvudområden. De huvudsakliga målen var att: Att se till att Europa upplevs som mer 

väsentligt av sina medborgare, att se till att unionen kan fungera bättre och förbereda den för 

utvidgning och att ge unionen bättre möjligheter att vidta åtgärder utanför sitt territorium.
73

  

 

Det var reflektionsgruppens förhoppning att unionen genom att få till stånd förändringar inom 

dessa områden skulle stå rustad för framtida utmaningar. Reflektionsgruppen hade på 

uppmaning av Europeiska rådet i Cannes valt att begära följande saker inom ramen för frihet 

och inre säkerhet. De begärde också att unionen på ett bättre sätt skulle hantera utmaningen 

med det växande migrationstryck som den utsätts för och vars storlek och mångfald kräver ett 

gemensamt handlande, och de menade också att utnyttjande av illegala invandrare är ett 

problem som bör angripas på europeisk nivå.
74

 Detta tyder alltså på att det fanns ett antal skäl 

som förklarade behovet av en gemensam politik. Det går att konstatera att reflektionsgruppens 

rapport är full av indikationer på en rad spridningseffekter vilket givetvis ger ett starkt stöd åt 

neofunktionalismen. Återigen får den funktionella spridningseffekten mest stöd genom det att 
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integration sprids från ett område till ett annat, i detta fall krävdes ett samarbete och en 

harmonisering av migrations- och asylpolitiken för att förverkliga den inre marknaden, 

särskilt den fria rörligheten. Men här kan även liberal intergovernmentalismen få stöd genom 

att skolbildningens antagande är att samarbete är staternas reaktion på exempelvis 

omvärldsförändringar i form av ett ökat antal asylsökande. 

 

Diskussionerna kring hur samarbetet hade fungerat under den tredje pelaren tog mycket fasta 

på att samarbetet under den tredje pelaren var resultatlöst och man ville därför se en starkare 

målsättning. Många inom reflektionsgruppen ville föra över migrations- och asylfrågorna till 

gemenskapsrätten, alltså till den första pelaren. Det var även några inom gruppen som ville 

att Schengensamarbetet, Dublinkonventionen (som inte var ratificerad) och den Yttre 

gränskontrollkonventionen (som inte ens var undertecknad) skulle införlivas inom ramarna 

för EU-samarbetet. Detta ville man för att kunna effektivisera samarbetet.
75

 Det hävdades 

att:  

 

Även om begränsad omfattning, är den slutliga effekten av dessa konventioner mycket större 

än vad som ursprungligen förväntades. (SN 4038/91, B I, förf. övers i Andersson 2008 s, 

106).  

 

Trots att man kan konstatera att en viss harmonisering inom asyl- och migrationspolitiken 

hade skett under tiden för Maastrichtfördraget kan det påpekas att Dublinkonventionen trädde 

i kraft först 1997 och konventionen om Yttre gränskontroller trädde aldrig i kraft. Det tog 

även fem år för ministerrådet att anta en gemensam ståndpunkt med regler för när en person 

ska anses uppfylla Genevékonventionens definition av att vara flykting. Därmed kan man 

fortfarande konstatera att viljan för en ökad harmonisering fanns men trots det gick processen 

väldigt trögt fram och som ovannämnt antogs heller inte vissa konventioner, exempelvis 

konventionen om yttre gränskontroller vilket tyder på att det inte fanns en helt enhetlig 

hållning inom asyl- och migrationspolitiken. 

 

Under Maastrichtfördraget hände det en hel del, även utanför EU:s beslutsfattande 

församlingar och den officiella politiken. Man såg ett ökat intresse för migrationsfrågorna 

inom civilsamhället. En uppsjö av etablerade och nybildade invandrar- och 

minoritetsorganisationer, en rad sociala rörelser och NGO: s trappade under denna period upp 

påtryckningsarbetet på det migrations- och flyktingpolitiska området. Dessa organiserade sig 

både nationellt och transnationellt, i allt högre utsträckning gjorde dessa EU till ett 

gemensamt gravitationsfält.
76

 Här kan man utifrån neofunktionalismens spridningseffekter 

konstatera att det har skett en politisk såväl som funktionell spridning. Genom att ett flertal 

NGO: er, grupper och politiska aktörer formades både nationellt som transnationellt under 

denna period visar detta tydligt på en politisk spridningseffekt som innebar att huvudaktörerna 

är icke-statliga aktörer som växer fram och förflyttar sig från den nationella arenan till den 

europeiska.   

 

Schengensamarbetet fortgick vid sidan av Maastrichtfördraget och breddades på sätt och vis 

eftersom samarbetet kom att omfatta ett flertal medlemsländer förutom Irland, Storbritannien 

och Danmark kom Italien, Portugal, Spanien och Grekland att ingå i samarbetet. 
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Schengensamarbetet hade som tidigare nämnt en egen agenda med en fristående politisk 

agenda och utan någon egentlig inblandning från EU:s institutioner. Från och med 1990 hade 

kommissionen tillträde som observatör då Exekutiva kommittén sammanträdde.
77

 

 

Vid sidan av Schengensamarbetet påbörjades ett arbete som sedan ledde till att 

Dublinförordningen bildades. Detta samarbete innebar att medborgare i ett tredjeland 

som ville söka asyl inte fick välja i vilket land de vill ha sin asylansökan prövad. Om en 

tredjelandsmedborgare exempelvis ville söka asyl i ett EU-land men eventuellt sökt asyl 

i ett annat EU-land skulle personens asylansökan prövas i det första landet enligt 

förordningen. Dublinförordningen och Schengensamarbetet är nästintill identiska och 

talade genom tydliga tecken att ett samarbete inom ramen för migrations och 

asylpolitiken var en nödvändighet.
78

  

 

Återigen får både neofunktionalismen såväl som liberal intergovernmentalismen stöd 

härigenom. Neofunktionalismen kan förklara att Schengensamarbetet utvidgades till 

Dublinförordningen. Genom en funktionell spridningseffekt kan man konstatera att 

samarbetet kring den fria rörligheten ledde in på migrations- och asylpolitiken. Det 

förklarar framväxten av Dublinförordningen. I detta fall uppstod Schengensamarbetet 

och Dublinförordningen nästintill samtidigt och kan ses som att både ekonomiska och 

politiska motiv uppstod. Ser man detta utifrån det liberal intergovernmentalistiska 

perspektivet går det att konstatera att en stat omöjligen hade kunnat konstruera ett 

liknande system som Dublinförodningen. Upprättandet av Dublinförordningen kan 

sägas vara endast en rationell reaktion inför en någorlunda förändrad internationell 

kontext.   

 

Maastrichtfördraget visar att migrations- och asylfrågorna tog ett stort steg in i EU:s 

ramar och Maastrichtfördragets reformer bevittnade en genomgripande omvandling av 

den externa migrationspolitikens formulering, utformning, funktion och institutionella 

arkitektur. Denna beskrivning accelererar senare med Amsterdamfördragets 

reformprogram och med detta skulle EU och den supranationella nivåns inflytande både 

breddas och fördjupas.
79

  

4.3 Migrations och asylpolitiken vid 

Amsterdamfördraget  

Amsterdamfördraget undertecknades i Nederländerna 1997, alltså fem år efter 

Maastrichtfördraget men ratificerades först 1999. Unionen utvidgades ytterligare till att nu 

även omfatta Finland, Sverige och Österrike (1995). Migrations- och asylpolitiken kom att 

flyttas enligt fördraget från den tredje pelaren till den första, alltså gemenskapspelaren vilket 

kom att förespråka för överstatlighet. Det är även i Amsterdamfördraget som migrations- och 
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asylpolitiken blev en stor prioritet i politikskapandet, både inom unionen men också gentemot 

tredje länder.
80

  

 

Inom fördraget har jag endast fokuserat analysen vid den nya avdelningen ”Avdelning IV- 

Visering, asyl och annan politik som rör fri rörlighet för personer” i EG-fördraget, som 

omfattar det som tidigare var både artikel 100c och artikel K enligt Maastrichtfördraget. Detta 

innebär alltså att asylpolitiken innefattas av gemenskapspelaren.
81

 Till skillnad från de andra 

fördragen kan man nu konstatera att ett ”riktigt” och definierat politikområde har växt fram, 

och kan kort beskrivas att den politik som dels vuxit fram inom ramen för enhetsakten och 

Maastrichtfördraget nu har formaliserats genom Amsterdamfördraget.  

 

Amsterdamfördraget kan sägas ha nått ett såkallat historiskt skifte inom asyl och 

migrationsfrågorna och lett till ett mer överstatligt mandat och inflytande över området. Ett 

utav de största målen med Amsterdamfördraget var att man skulle utveckla EU till ett område 

med frihet, säkerhet och rättvisa. Man ville även fastställa ett gemensamt asylförfarande, 

d.v.s. att enas om ett harmoniserat och effektivt tillvägagångssätt där beviljandet av 

ansökningar om asyl och flyktingstatus skulle baseras på gemensamma kriterier. 

Amsterdamfördraget drog således upp huvuddragen i hur man skulle påbörja detta arbete. 

Men både EU-organisationen självt ofta har varit otydliga vad gäller omfattningen av 

reformen påpekades det att den långt ifrån innefattade migrationspolitiken i fullständighet.
82

 

 

Lavenex sammanfattar detta utifrån analytiska termer genom att hävda att detta samarbete 

främst var ett instrument för de viktigaste mottagarländerna av flyktingar och asylsökande att 

motverka oönskad invandring och att på något sätt försöka införa begränsningar genom den 

europeiska integrationen. Bortom denna samordning av gränskontrollpolitik menar hon att det 

finns en nationell invandrings- och flyktingpolitisk tradition. Därför menar hon att detta 

”tillstånd” som pågår under Amsterdamfördraget kan beskrivas som ett ”multi- level” 

regelverk, där den europeiska och den nationella samverkar i termer av formella kompetenser 

och materialsubstanser.
83

 Hennes resonemang får stöd i det liberal intergovernmentalistiska 

perspektivet där stater trots att de samarbetar på överstatliga nivåer har en nationell asyl- och 

migrationspolitisk agenda. Staterna ser endast den europeiska unionen och samarbetet som ett 

instrument för att uppnå egna mål.  

  

Amsterdamfördraget markerade som tidigare nämnt ett tydligt och nytt skede inom området 

för asyl och migrationsfrågorna. Fördraget innehåller regler om inrättandet av ett område med 

frihet, säkerhet och rättvisa. Artikel 61 i fördragets nya avdelning IV i Amsterdamfördraget 

lyder såhär:  

 

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 controls, asylum and immigration b) other 

measures in the fields of asylum, immigration and safeguarding the rights of nationals of third 

countries (Council EU 1997a: Art 61) 
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Artikel 63 i Amsterdamfördraget underströk vikten av att utveckla en uppsättning av 

asylpolitiska miniminormer och bestämmelser i EU. Den första punkten i artikel 63 styrker 

att:  

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

protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning samt andra relevanta 

fördrag, inom följande områden: 

 

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 medlemsstat. 

 

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 

flyktingstatus. 

 

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

 

a) 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.
84

 

 

Dessa miniminormer innebär att staterna själva får komma överens om nivån för dessa 

normer. Som en del av dessa miniminormer har en rad direktiv införts, bland annat 

asylprocedurdirektivet (2005/85/EG), mottagandedirektivet (2003/9/EG) och 

skyddsgrundsdirektivet (2004/83/EG) införts. Miniminormer innebär att enskilda 

medlemstater kan ha generösare regler beträffande ett visst område inom asyl- och 

migrationspolitiken medan andra endast behöver hålla sig till de utsatta normerna. Därför kan 

man konstatera utifrån liberal intergovernmentalismen att detta är en nationell fråga för 

staterna. En fråga som är svår att enas kring eftersom staterna själva får komma överens om 

nivån för dessa normer. I detta fall kan de nationella regeringarna agera efter egen 

”nyttomaximering” och därigenom kan det vara svårt att nå upp till en gemensam miniminivå 

eftersom vissa stater kanske inte önskar höja standarden. Direktiven lämnar därmed ett visst 

utrymme för nationell tolkning. De länder som exempelvis önskar ta emot en större antal 

asylsökande kan erbjuda generösare villkor medan de länder som försöker begränsa antalet får 

möjlighet att utnyttja miniminivån för att om möjligt få de asylsökande att vända sig till 

länder som erbjuder högre standard.
85

  
 

Det som är av stor vikt i denna del av uppsatsen är införlivandet av Schengensamarbetet 

genom Amsterdamfördraget. Det visar tydligt på hur ett samarbete lett till ett annat. Vid 

Schengens införlivande genom Amsterdam omfattade det samtliga EU-länder förutom 

Storbritannien och Irland. Österrike gick med 1995 följt av Danmark, Finland och Sverige. 

Danmarks inträde i Schengen innehåller vissa särbestämmelser. Island och Norge omfattas 

också av Schengensamarbetet genom mellanstatliga avtal med den europeiska unionen sedan 
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1996.  Den andra delen av Schengensamarbetet utgör Schengenkonventionen och man säger 

att det är en tillämpningskonvention som reglerar samarbetets bestämmelser. I dessa 

bestämmelser ingår bland annat en harmoniserad viseringspolitik, likformiga gränskontroller 

mot ett tredjeland, polissamarbete och dataskydd.
86

  

 

För att upprätthålla den harmoniserade arbetet inom migrations- och asylpolitiken har 

medlemsländerna infört något som heter SIS och står för Schengen Information System. Det 

är ett datasystem som används som ett hjälpmedel för spaning och efterlysning av bland annat 

brottslingar där medlemsländerna kan registrera personer som de inte vill ska få resa in i 

Schengenområdet. För att även upprätthålla den harmoniserade viseringspolitiken införde 

medlemsländerna något som heter VIS. Det är ett IT system för gränsöverskridande 

information. Detta system har byggts upp för att begränsa eventuella hot mot 

Schengenområdet och det främjar för att en person som erhåller en visering till 

Schengenområdet behandlas som en rättmätig person och en person som inte har falska 

handlingar. Systemet ska även förhindra ”visumshopping” som innebär att:  

 

“In the practice of making further visa applications to other EU States when a first 

application has been rejected” 
87

  

 

De ovannämnda samarbetena kan förklaras av både neofunktionalismen och liberal 

intergovernmentalismen. Genom Amsterdamfördraget blev dessa system en grundläggande 

utgångspunkt för att den fria rörligheten skulle kunna bibehållas. Det skulle inte finnas en 

enda stat som skulle kunna upprätta detta system på egen hand. Därför kan ett samarbete över 

gränserna ses som en naturlig lösning. Enligt neofunktionalismen kan man säga att det sker en 

spridning här enligt den framodlade spridningseffekten då detta kan ses som en paketlösning 

för att öka samordningsvinsterna. Sett utifrån ett liberal intergovernmentalistiskt perspektiv 

försvårar SIS för kriminella att komma in i respektive land och samtliga medlemsländer 

gynnas därför av systemet som helhet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att dessa 

system bygger på en samordningsvinst för samtliga medlemsländer utan att de behöver offra 

nationella intressen. 

 

Trots Amsterdamföredragets ikraftträdande och Schengens införlivande i det europeiska 

samarbetet hade EU kommissionen, parlamentet och domstolen under den perioden 

fortfarande liten bestämmanderätt över medlemsländerna. Det var i stort sett de själva som 

styrde sin politik genom samarbete. Det var först år 2005 som bestämmanderätten ändrades 

inom EU.  Besluten kom att tas genom enhällighet med vetorätt.
88
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4.4 Migrations och asylpolitiken vid 

Tammerforsprogrammet och Nicefördraget 

Efter undertecknandet av Amsterdamfördraget träffades medlemmarnas stats- och 

regeringschefer under Finlands ordförandeskap 1999 i Tammerfors för att diskutera inrikes 

och rättsliga frågor.
89

 Kommissionen och ministerrådet uppmanades här att ifråga om asyl- 

och migrationspolitiken främja en omedelbar tillämpning av Amsterdamfördraget. Vid mötet i 

Tampere beslöts det att Migrations- och asylpolitiken skulle placeras högst upp på 

dagordningen för första gången. Rådet beslöt under mötet också att man successivt skulle 

upprätta ett gemensamt asylsystem i EU. Detta asylsystem skulle omfatta en gemensam 

asylprocedur och en enhetlig status i hela EU för de personer som beviljas asyl.
90

 Europeiska 

rådet var även under Tampere beslutet om att ersätta minimireglerna med enhetliga 

bestämmelser. Det kan även konstateras att faller var så eftersom man ville ha en gemensam 

standard i asylpolitiken, det vill säga att det var fritt fram att tillämpa gemenskapsrätt inom 

detta område.
91

 

  

Vid Tampere fanns det även en önskan om att effektivisera hanteringen av migrationsflödena. 

För att bättre kunna reglera detta och kontrollera de skiftande flödena av migranter skulle man 

göra en omfattande satsning på utvecklingen av såkallade partnerskap med länder utanför EU, 

så kallade tredjeländer.
92

 Även vid Tampereprogrammet fanns det en uppsjö av icke-statliga 

organisationer som involverades i detta. Organisationerna hade främst sett Tampere som en 

”hjälp” åt flyktingarna i EU, senare fick de klart för sig det istället skulle sänka flyktingarnas 

rättigheter.
93

    

 

Tampereprogrammet tyder på att unionen nu går mot ett samarbete och även här kan det 

konstateras att en viss integration äger rum genom att migrations- och asylpolitiken placeras 

högst upp på den politiska agendan och även att man ska tillämpa Amsterdamfördraget fullt ut 

förespråkar för överstatlighet. Genom Tampereprogrammet ser vi också hur tydligt EU:s 

medlemsländer ville ”lösa” det tilltagande migrationsflödet genom samarbete. Utifrån liberal 

intergovernmentalismen kan detta ses som en nationell angelägenhet, att länder ville minska 

migrationsbördan och därför sågs ett samarbete nödvändigt. Även neofunktionalismens 

funktionella spridningseffekt kan få stöd genom att samarbetet vid Amsterdamfördraget 

”spillde” över i annat samarbete i Tampere. Den politiska spridningseffekten får också stöd 

härigenom eftersom man under Tampere kunde se ett flertal NGO: s på den europeiska arenan 

som engagerade sig i detta. 

 

Nicefördraget upprättades efter det viktiga mötet i Tammerfors och trädde i kraft den första 

februari 2003 som en förklaring på de institutionella frågor som uppstod i och med att ett 

antal nya stater var på väg att bli medlemmar i den europeiska unionen. Nicefördraget innebar 

egentligen inga större ändringar i asyl- och migrationspolitiken. Medlemsländerna försökte 
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genom Nicefördraget att skynda på processen i riktning mot beslut med kvalificerad majoritet. 

Den största förändringen som kan sägas ha hänt i Nicefördraget hamnar under avdelning IV. 

Artikel 67 som innefattar olika bestämmelser om asyl- och migrationsfrågorna får en till 

punkt. Det är rådet som ska besluta i asylpolitiken enligt den femte punkten, artikel 251.
94

  

 

Detta indikerar på att det inte verkar ha skett några större förändringar i jämförelse med det 

beslutsfattande som fanns efter Amsterdamfördraget. I detta skede, vid Nicefördraget går det 

att konstatera att en mer koordinerad integration inom migrations- och asylpolitiken finns. Det 

banbrytande för migrations- och asylpolitiken är det program, Stockholmsprogrammet som 

skapades som en del i Lissabonfördraget och kom också att spela en betydande roll för 

framtiden. 

4.5 Migrations och asylpolitiken vid Migrations- och 

asylpakten och Stockholmsprogrammet  

Efter Tammerforsprogrammet och Nicefördraget följde Haagprogrammet som egentligen bara 

fastlade en vidare beskrivning av Tammerforsprogrammet.
95

 Migrationspakten (The European 

pact on immigration and asylum) som kom att skapas efter Haagprogrammet är en gemensam 

strategi avsedd att forma en gemensam europeisk strategi för laglig och olaglig migration.
96

 

Hittills har man alltså inom ramen för migrations- och asylpolitiken tagit stora steg framåt i 

rätt riktning vad gäller samarbete. Visumpolitik har införts, harmonisering av yttre gränser har 

genomförts, länderna har nu infört en bättre standard för hanteringen av legal migration och 

ett brett samarbete har utvecklats i att hantera illegal migration.  

 

Genom Migrationspakten har medlemsländerna gjort ett åtagande jämte varandra och dess 

medborgare. Det går att konstatera att asyl- och migrationspolitiken nu nått ett tydligt skede 

av samarbete. En strategi har etablerats med tydliga mål och praktiska verktyg har skapats. 

Även här kan den funktionella spridningseffekten inom neofunktionalismen få stöd genom att 

Haagprogrammet ”spillde” över i en gemensam strategi, Migrationspakten.  

 

De huvudområden som migrationspakten behandlar är följande; organisera laglig invandring 

med hänsyn till de prioriteringar, behov och kapacitet vilket bestäms av varje medlemsstat för 

att främja integration; att kontrollera illegal invandring genom att se till att ett återsändande av 

illegala migranter säkerställs till transitlandet; att göra gränskontrollerna mer effektiva; att 

bygga ett Europa för asylsökande; att skapa omfattande partnerskap med ursprungs och 

transitländer för att uppmuntra synergieffekter mellan migration och utveckling.
97

  

 

I Migrationspakten har jag främst fokuserat vid delen IV (konstruera ett Europa av asyl)  

Detta har gjorts eftersom den berör de miniminormer som tidigare diskuteras i uppsatsen och 

som spelar en stor roll i utformandet av den gemensamma migrations- och asylpolitiken och 

man sätter vikt vid att dessa faktiskt blir enhetliga så att klyftan mellan de olika 
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medlemsländerna inte blir stor. Inom området IV (konstruera ett Europa av asyl) ansåg man i 

Migrationspakten att man bland annat skulle införa ett praktiskt samarbete mellan 

myndigheter inom de olika medlemsländerna i hanteringen av asylansökningar. Som ett steg i 

detta samarbete skulle troligtvis ett europeiskt stödkontor komma att upprättas. Rådet skulle 

även uppmana kommissionen att lägga förslag för att fastställa ett enda asylförfarande med 

gemensamma garantier och även anta en enhetlig status för flyktingar och personer som 

omfattas av skydd. Medlemsländerna skulle även hjälpa varandra vid olika kriser i världen 

som eventuellt kunde leda till ett ökat antal asylsökande. Medlemsländerna uppmanas att 

ställa upp för varandra och visa solidaritet och speciell hänsyn bör tas till de länder som inte 

ligger bra till geografiskt eftersom dessa länder kan vara särskilt utsatta för oproportionerligt 

tryck på sina nationella asyl- och migrationssystem.
98

  

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån Migrationspakten utläsa att man har nått en viss 

konsensus i frågan om migrations- och asylpolitiken men i realiteten kan denna pakt också 

innebära att det blir ännu svårare för asylsökande att korsa gränsen till Europa. Även i 

migrationspakten börjar man nu kräva att allt större fokus ska läggas på återsändandet av 

illegala flyktingar. Samtidigt som pakten förespråkar för att harmonisera laglig invandring, för 

att bland annat tillgodose EU-länders behov av arbetskraft. I detta skede i Migrationspakten 

handlar det alltså om att på ett sätt välkomna arbetskraftsinvandring och ovälkomna ”de 

oönskade” som tar sig till Europas gränser på olaglig väg. Detta kan ses utifrån ett liberal 

intergovernmentalistiskt perspektiv där länderna genom EU för ett samarbete för att 

upprätthålla de nationella preferenserna i detta fall, fortfarande ha makt över gränserna.   

 

Stockholmsprogrammet utgjorde det tredje viktiga programmet för migrations- och 

asylpolitiken. Anledningen till att Lissabonfördraget inte noggrant analyseras i detta 

delkapitel som ett fördrag är för att Lissabonfördragets genomförande inom ramen för detta 

politikområde beskrivs i Stockholmsprogrammet. Man kan säga att Lissabonfördraget ledde 

till att kan att området för frihet, säkerhet och rättvisa konsoliderades. Stockholmsprogrammet 

kan alltså sägas ha upprättats som ett led i Lissabonfördraget.
99

 

 

Men det bör här, trots allt nämnas vad som hände inom unionen när Lissabonfördraget trädde 

i kraft. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken stärktes genom ett inrättande av den 

Europeiska utrikestjänsten. Det som tidigare kallades för ordförandeskap och som delades 

mellan medlemstaternas stats- och regeringschefer har genom Lissabonfördraget ersatts med 

en enda ordförande. Det som också har förändrats genom Lissabonfördraget är att EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna genom Lissabonfördraget fått erhålla samma juridiska 

status som fördragen samtidigt som unionen anslöts till Europakonventionen. Det som även 

skedde genom Lissabonfördraget var att den tidigare pelarstrukturen avskaffades och ersattes 

av Europeiska unionen. Man stärkte även Europaparlamentets roll och inflytande vid 

lagstiftning.
100

 

 

I denna etapp av migrations- och asylpolitiken tillämpas alltså medbeslutandeförfarandet. 

Ingen större förändring har skett i beslutsprocessen på EU-nivå. Däremot har domstolen fått 

en mer omfattande rättspraxis på detta område.
101

 

                                                                                                                                                    

 
98

 European Pact On Immigration 2008 s, 12 
99

 Faktablad om Asylpolitik, Europaparlamentet 2012 s, 1 
100

 COM(2010)171, se även C.F. Bergström, J. Hettne och A. Södersten (Lissabonfördraget SIEPS) 
101

 Faktablad om Asylpolitik, Europaparlamentet 2012 s, 2 



 

 32 

 

Stockholmsprogrammet är en del av det europeiska området för frihet, säkerhet och rättvisa 

och är utformat för perioden 2010-2014. Programmet är alltså ett steg för att genomföra målen 

och ambitionerna med EU- fördraget. Inom Stockholmsprogrammet ansåg man att man 

ytterligare åtgärder behövde genomföras, en övergripande strategi för att möta de fortsatta 

utmaningar som unionen skulle få inom ramen för migrations- och asylpolitiken. Samarbetet 

mellan länderna behövde även intensifieras inom detta område.
102

 Stokholmsprogrammets 

största fokus ligger på punkterna; en rättigheternas Europa, ett lagens och rättvisans Europa, 

ett Europa som skyddar, tillträde till Europa i en globaliserad värld, ett Europa präglat av 

ansvar, solidaritet, och partnerskap i migrations- och asylfrågor och ett Europa i ett globalt 

sammanhang; den yttre dimensionen av frihet, säkerhet och rättvisa.
103

  

 

Av Stockholmsprogrammet framgår det att rådet och Europaparlamentet bör intensifiera sina 

insatser för att senast 2012, i enlighet med artikel 78 i EUF- fördraget, upprätta ett gemensamt 

asylförfarande och en enhetlig status för personer som beviljas asyl eller subsidiärt skydd. I 

Stockholmsprogrammet har alltså tidpunkter börjat fastslås för när samarbetet ska 

intensifieras, detta är ett steg mot en integrerad migrations- och asylpolitik. Det framgår även 

av Stockholmsprogrammet att Europeiska rådet uppmanar medlemstaterna att stödja varandra 

i uppbyggandet av tillräcklig kapacitet i sina nationella asylsystem, särskilt eftersom en av 

grunderna för ett trovärdigt och hållbart Ceas (common European asylum system) är att 

medlemsstaterna bygger upp tillräcklig kapacitet i de nationella asylsystemen.  

 

Det har även under Stockholmprogrammets tillämpning skapats ett stödkontor för dessa 

frågor, EASO, det Europeiska stödkontoret för asylfrågor och det framgår av programmet att 

stödkontoret bör spela en central roll vid samordningen av dessa åtgärder för 

kapacitetsuppbyggnad. Dublinsystemet som tydligt försöker fördela ansvaret för prövningen 

av asylansökningarna framhävs som en viktig hörnsten i uppbyggnaden av det gemensamma 

migrations- och asylsystemet. Återigen nämns vikten av solidaritet mellan medlemsstater som 

står under ett särskilt tryck, den solidariteten måste främjas och bibehållas framgår det av 

Stockholmsprogrammet.  

 

Som även framgick i Migrationspakten är det viktigt att öka unionens dialog och samarbete 

med ursprungs- och transitländer för att förbättra deras kapacitet att genomföra 

gränskontroller, bekämpa olaglig invandring, bättre hantera migrationsströmmar och 

garantera skyddsamt att få migrationens positiva effekter på utveckling. Återvändande och 

återtagande utgör fortfarande en prioritering i unionens yttre förbindelser.
104

 Som ett led i 

detta har Återvändandedirektivet tillämpats i de olika medlemstaterna.
105

 

Återvändandedirektivets tillämpningsförfaranden är sådana att när en person fått 

utvisnings/avvisningsbeslut och inte lämnar det aktuella medlemslandet inom angiven tid kan 

ett återreseförbud införas. Inreseförbudets varaktighet ska alltid fastställas med behörig 

hänsyn till alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet och ska vanligtvis inte överstiga 

fem år. I särskilda fall får det emellertid överstiga fem år om tredjelandsmedborgaren utgör ett 
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allvarligt hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller nationell säkerhet. Detta förbud 

innebär att personen i fråga inte får återvända till Schengenområdet inom fem år.
106

  

 

Dock har inte genomförandet av det europeiska gemensamma migrations- och asylsystemet 

varit helt smärtfritt. Länder har åtaliga gånger argumenterat kring hur systemet ska se ut, hur 

dess innehåll ska vara utformat m.m. I skrivandets stund nås jag av nyheten att alla 

förhandlingar mellan Europaparlamentet och EU-ländernas ministrar kring det europeiska 

migrations- och asylsystemet är klara. Den nya politiken ska alltså bestå av fem olika delar 

som på olika sätt reglerar migrations- och asylpolitiken. Dessa fem delar utgör de tidigare 

nämnda miniminormerna. I samband med upprättandet av den gemensamma migrations- och 

asylpolitiken försvinner dessa miniminormer och ersätts av enhetliga och gemensamma 

regler. De formella besluten väntas bli klara till sommaren 2013.
107

 

                                                                                                                                                    

 
106

 Svenska Regeringen; Återvändandedirektivet 
107

 A. Selnes 2013, EU:s nya flykting- och asylpolitik klar.   



 

 34 

5 Sammanfattning och slutsats  

I detta avsnitt ska jag sammanfatta kapitlet ovan samt dra några allmänna slutsatser kring 

framväxten av den europeiska migrations- och asylpolitiken. 

 

 

Det går sammanfattningsvis att konstatera att alltsedan Enhetsakten undertecknades fram till 

det att Lissabonfördraget trädde i kraft har vi kunnat se en gemensam politik växa fram.  

Denna politik kan sägas ha varit både gemensam men också delad. Migrations- och 

asylpolitiken kan sägas ha haft skiftande uttryck, från en tid till en annan. Teorierna om 

Neofunktionalismen förklarar tydligt att EU har utvecklats och utvidgats genom årens lopp. 

Den har även bekräftat varför samarbetet fortskridit. Men som kritikerna tidigare har hävdat 

kring neofunktionalismen förklarar den inte när en integration sker. Liberal 

intergovernmentalismen har också påvisat en hel del förklaringar som ger en ökad förståelse 

för varför stater kan tänkas samarbeta på en överstatlig nivå. 

 

 

Utifrån analysen i kapitel 4 kan man dra slutsatser att man vid Enhetsaktens ratificering inte 

kunde se några tecken på överstatlighet eller något samordnat samarbete. Det går dock att dra 

slutsatsen att det fanns en viss vilja att utveckla något enhetligt redan då. Genom att de 

dåvarande medlemsländerna var måna om att den fria rörligheten inte skulle komma att 

utnyttjas av vem som helst menade de att den skulle vara betingad av en parallell, 

kompensatorisk förstärkning av bevakningen vid EU:s yttre gränser. Det är här som en viss 

vilja att utveckla något enhetligt samarbete började växa fram.  Ledorden i detta samarbete 

blev samarbete, koordination och harmonisering. Länderna valde att samarbeta i detta 

sammanhang eftersom de troligtvis insåg att de alla skulle kunna påverkas av den fria 

rörligheten och att ingen ensam skulle klara av att hantera de effekter som skulle följa med 

den fria rörligheten.  Det kan även uttryckas i form av att länderna var mycket måna om att 

kontrollera invandringen från ett tredje land och därför såg man samarbete som en bra lösning 

på det. Under Enhetsakten skapades ett flertal samarbeten, program och politiska 

organisationer så som Schengensamarbetet mellan de dåvarande Beneluxländerna och den så 

kallade ”Ad Hoc Group on Immigration and Asylum” och Palmadokumentet. Detta visar 

tydligt att den neofunktionalistiska spridningseffekten får stöd. För att den fria rörligheten 

skulle möjliggöras upprättades ett flertal grupper och organisationer. Även teorin om liberal 

intergovernmentalismen förklarar denna utveckling. Stater kan sägas ha samarbetat kring 

dessa frågor endast för att vinna politisk framgång. Om staterna inte samarbetade inom frågor 

som rörde inre och yttre gränser skulle det säkerligen leda till att de stater som inte 

samarbetade skulle få ett ökat antal asylsökande och dessa stater skulle säkerligen förlora 

andra viktiga politiska aspekter på den internationella arenan.  

 

Inom Maastrichtfördraget började migrations- och asylpolitiken ta sin form. Diskussionerna 

blev alltmer hektiska inom ramen för detta fördrag och ett flertal grupper skapades för att 

effektivisera samarbetet kring detta politikområde. Reflektionsgruppen som var en av de 

grupper hade som tidigare nämnt i uppsatsen, på uppmaning av Europeiska rådet i Cannes 

begärt att unionen på ett bättre sätt skulle hantera utmaningen med det växande 
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migrationstryck som den utsätts för och vars storlek och mångfald skulle kräva ett gemensamt 

handlande. Redan vid Maastrichtfördraget började man alltså tala om hur unionen skulle 

hantera det växande migrationsuttryck som den utsätts för. Liberal intergovernmentalismen 

får återigen sitt stöd härigenom eftersom samarbete på EU- nivå krävdes för att hantera 

nationella problem, så som ökande migrationsflöden. Under Maastrichtfördraget började även 

ett flertal NGO: s ta form på den europeiska arenan varför den politiska spridningseffekten får 

sitt stöd.  

 

Man kan konstatera att Amsterdamfördraget ledde till det stora genombrottet inom 

migrations- och asylpolitiken där de största målen var att fastställa ett gemensamt 

asylförfarande. Migrations- och asylpolitiken kom under Amsterdamfördraget att flyttas från 

den tredje till den första pelaren vilket för första gången nu förespråkade för överstatlighet. I 

och med Amsterdamfördraget gavs EU:s institutioner under 1999 nya befogenheter som 

gjorde det möjligt för de att utarbeta rättsakter på asylområdet enligt en särskild institutionell 

mekanism. För första gången började man tala om att inrätta ett område med frihet, säkerhet 

och rättvisa. Även miniminormer infördes där staterna själva skulle få avgöra om de vill ha 

generösare respektive restriktivare regler beträffande ett visst område inom migrations- och 

asylpolitiken. Även Schengensamarbetet införlivades genom Amsterdamfördraget. Genom 

Schengensamarbetet införlivades även en rad andra system som ett steg mot en gemensam 

migrations- och asylpolitik. Bland dessa system är exempelvis SIS (Schengen information 

system) upprättad. Det ansågs som tidigare nämnt vara ett nödvändigt datorprogram i 

bekämpningen av brottslighet och terrorism. Neofunktionalismen kunde genom den 

framodlade spridningseffekten förklara detta system som en ”paketlösning”. Denna 

paketlösning kan i sig göra att vinsterna ökar för alla berörda och länderna tjänar mer på att 

vara med än att stå utanför eftersom inget land hade klarat av ett sådant system på egen hand. 

På så sätt kan även en integration fortsätta och inte stagnera. Att stater väljer datorsystem som 

SIS kan enligt liberal intergovernmentalismen förklaras genom att de vill hålla kriminella och 

eventuella terrorister utanför sitt territorium. På så vis spelar det rationella intresset in och 

även här leder det kanske till att stater hellre interagerar på den supranationella arenan än den 

nationella.  

 

Vid mötet i Tampere och Nicefördraget kan man inte säga att migrations- och asylpolitiken 

fortgick. Vid mötet i Tampere beslöts det att Migrations- och asylpolitiken skulle placeras 

högst upp på dagordningen för första gången. Rådet beslöt under mötet också att man 

successivt skulle upprätta ett gemensamt asylsystem i EU. Här såg man tydligt att migrations-

och asylpolitiken var ett steg närmare en harmonisering. Men det är inte först förrän 

Migrationspakten skapas. Det är först då som en praktisk strategi tillämpas på alla 

medlemstater. Det går att konstatera att Migrationspakten ledde till en viss integration inom 

området samtidigt som den även ledde till att försöka försvåra för illegala flyktingar att korsa 

gränsen till Europa. Lissabonfördraget ledde till en rad förändringar inom området för 

migration och asylpolitiken och det uttrycks genom Stockholmsprogrammet. Genom 

Lissabonfördraget har miniminormer fastställts och en väg mot ett gemensamt system med en 

enhetlig status och enhetliga förfaranden har nästintill nåtts.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att vi utifrån kapitel fyra kan se att en viss harmonisering 

och integration av migrationspolitiken i EU har skett. Men mycket inom migrations- och 

asylpolitiken har genom årens lopp präglats av svårigheter att enas kring en gemensam 

harmonisering av detta politikområde. Trots att asyl- och migrationspolitiken har varit ett 

område där medlemsländerna kanske inte alltid varit benägna att ge ifrån sig makt från den 

nationella till den internationella arenan kan man trots det förklara att medlemstaterna redan 

vid samarbetets start supranationaliserade den fria rörligheten. Därmed kan man konstatera 

att den fria rörligheten automatiskt ledde till att medlemstaterna släppte ifrån sig makt. Det 

blir därför svårt och nästintill omöjligt att studera nationalstaten som sådan eftersom den har 

visat sig vara så föränderlig genom historiens lopp. För att egentligen förstå varför 

medlemstaterna gått med på en viss supranationalisering av migrations- och asylpolitiken bör 

man egentligen inte laborera och experimentera med abstrakta föreställningar som vanligtvis 

på förhand låser fast nationalstatens preferenser och drivkrafter. Man kan istället konstatera 

att det inte är nationalstaten som egentligen deltar i politiska processer, utan istället politiska 

aktörer och politiska intressen, i förstahand i form av nationella regeringar. När man söker 

svaret på varför medlemstater samarbetar på överstatliga arenor är det därför viktigt att sätta 

fokus på varför en supranationalisering har varit möjlig i ett skede och inte i annat. Detta har 

den neofunktionalistiska spridningseffekten haft svårt att förklara och bevisa, vilket 

egentligen har styrkts genom den kritik som finns riktad mot teorin. Supranationaliseringen 

av migrations- och asylpolitiken bör därför ses som en smidigare form av nationell 

intresseförvaltning. Därför får liberal intergovernmentalismen mest stöd genom att det går att 

konstatera att detta handlar om en process där nationella regeringar använder EU strategiskt 

för att uppnå nationella politiska mål. Regeringarna avträder helt enkelt nationell suveränitet 

till EU i utbyte mot politiska landvinningar på hemmaplan.
108

 Därav får liberal 

intergovernmentalismen mest stöd. 
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Diskussion 

Avsikten med detta avsnitt är ge en avslutande diskussion med egna tankar och åsikter kring 

ämnet.   

 

Mitt mål med denna uppsats var att försöka se på utvecklingen av den europeiska asyl- och 

migrationspolitiken och genom det även hitta möjliga förklaringar till varför stater kan tänkas 

ingå i överstatliga samarbeten med hjälp av neofunktionalismens spridningseffekter och 

liberal intergovernmentalismen som grund. Som tidigare nämnt har teorierna i uppsatsen 

beskrivit att en utveckling inom asyl- och migrationspolitiken har skett. Dessa teorier har varit 

oerhört värdefulla och lett till en ökad förståelse om europeiskt samarbete och integration. 

Teorierna har även lyft fram vissa förklaringsfaktorer och tonat ner andra under analysens del 

och de har även hjälpt till att i det invecklade händelseförlopp urskilja betydelsefulla faktorer. 

Man kan därför utifrån denna uppsats inte hävda att det har pågått en kamp mellan teorierna 

utan att de snarare har samspelat med varandra och visat möjliga förklaringar på den 

europeiska asyl- och migrationspolitikens utveckling och olika faktorer som kan ha spelat roll 

hos medlemsländerna som har valt ett överstatligt samarbete inom ramen för asyl- och 

migrationspolitiken.  

 

Teorierna har dock inte varit behjälpliga i att ge några exakta svar på varför stater väljer att 

samarbeta på överstatliga nivåer framför den nationella nivån, utan snarare bara bidragit med 

förklaringar och perspektiv. Det är därför viktigt att påpeka att medlemsländer säkerligen har 

andra skäl och faktorer som gjort att de valt en ”supranationell” väg istället för en ”nationell”.  

Vissa länder kanske vid skedet för en supranationalisering hade förespråkat mer för en 

överstatlig asyl- och migrationspolitik och andra kanske hellre såg ett nationellt spår. Det kan 

även vara så att regeringar gärna samspelar på överstatliga nivåer för att lättare undgå det 

politiska ansvar som de faktiskt bär på. Det är lättare att gömma sig bakom EU:s front och 

därigenom inte ställas för något ansvarsutkrävande och något demokratiskt ansvar för den 

politik man bedriver eller vill bedriva. När en regering väl avsagt sig och flyttat upp politiken 

på en överstatlig nivå finns det dessutom ingen återvändo eftersom en regerings godkännande 

av supranationaliseringen blir bindande för efterföljande regeringar.  

 

 Ratificeringen av de olika europeiska programmen har lett till att medlemsländerna hellre 

samarbetar på europeisk nivå än nationell för att det kanske gynnar länderna mer. Här kan 

man exempelvis se Dublinförordningen och återvändandedirektivet. Om länderna önskar föra 

en restriktiv asyl- och migrationspolitik kan de gynnas mer av att ha kontroll över antalet 

asylsökande än att inte ha någon kontroll alls. Man kan även konstatera att de 

harmoniseringsåtgärder som antagits inom området tenderar till att skapa samordningsvinster 

för samtliga medlemsländer utan att de egentligen behöver uppoffra några särskilda nationella 

intressen. SIS försvårar exempelvis för kriminella att komma in i ett land vilket medför att 

stater gynnas utav det, samtidigt som det sker en smidig utveckling av samarbetet. Det gäller 

även för VIS, genom ett gemensamt informationssystem kan man undvika såkallad 

visumshopping, vilket leder till en gynsamhet för länderna.  
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Jag tror även att internationaliseringsteorin hade kunnat förklara varför det EU har gått denna 

framtid till mötes. Detta är dels på grund av att nationalstaten idag är alltmer bunden och styrd 

av medlemskap i olika organisationer, bland dessa EU och detta är på grund av 

globaliseringen. Stater kanske inte förlorar sin suveränitet idag utan istället fortlever de och 

får nya betydelser. Jag tror därför att det är många fler perspektiv som kan förklara den 

europeiska asyl- och migrationspolitikens utveckling och även att stater väljer att samarbeta 

på överstatliga nivåer. Världen har idag blivit sammanlänkad över de nationella gränserna på 

alla möjliga nivåer. Det går därför enligt mig inte att undvika ett samarbete på överstatliga 

nivåer och ett internationaliseringsperspektiv kan även om det är abstrakt visa hur en 

utveckling sker inom ett visst politikområde. 

 

Slutligen kan jag påpeka med försiktighet att jag välkomnar ett europeiskt gemensamt arbete 

inom ramen för asyl- och migrationpolitiken, detta för att skapa ett gemensam och enhetlig 

yta för de europeiska ländernas politik inom detta område. Det krävs idag ett harmoniserat 

synsätt för att möta den ständiga asylinströmningen och migrationen till Europa och det är alla 

medlemsländers ansvar för att asylsökande ska få ett värdigt mottagande men också ett 

värdigt återvändande för de personer som omfattas av återvändandedirektivet. Att ha en 

fungerande europeisk arena för asyl- och migrationspolitiken kan också leda till att restriktiva 

länder tar ett lika stort ansvar som övriga länder och det kan i sin tur leda till ett enhetligt 

samarbete. Dock tror jag att svårigheterna att nå ett enhetligt samarbete kommer att vara 

påtagliga framöver. För trots att EU:s medlemsländer har kommit överens om en gemensam 

migrations- och asylpolitik (CEAS), tror jag att de olika medlemsländerna befinner sig i olika 

ekonomiska situationer, traditioner och kulturer vilket givetvis påverkar synen på den 

migrationspolitik som ett land kan styra och har medel för att föra framåt.   

 

En av de lärdomar jag har fått med mig från arbetet med denna uppsats är svårigheten att 

undersöka staters överföring av beslutanderätt till den europeiska arenan. Det går inte att 

förklara ett sådant komplext och brett område utifrån två teorier och fallstudien som design. 

Det som uppsatsen lyckats belysa inom ramen för den frågeställningen är endast olika 

perspektiv och möjliga förklaringar till varför de europeiska länderna kan ha överfört sin 

beslutanderätt inom asyl- och migrationspolitiken åt EU. Men det är i stort sett i generella och 

övergripande drag. 

 

Rekommendationer till framtida forskning kan vara som tidigare nämnt i uppsatsen att 

undersöka hur den europeiska asyl- och migrationspolitiken påverkat ett specifikt land, hur 

den kan ha fungerat i praktiken och om den tillämpats fullt ut. Annan intressant forskning 

kring ämnet skulle kunna vara om den europeiska asyl- och migrationspolitiken lett till en mer 

restrikiv eller generös asyl- och migrationspolitik inom ett visst land eller inom unionen som 

helhet. Det hade även varit aktuellt att undersöka varför just ett specifikt land har valt att anta 

och tillämpa de olika programmen och harmoniseringsåtgärderna som antagits inom ramen 

för asyl- och migrationspolitiken istället för att undersöka det generellt, vilket gjorts i denna 

undersökning.  

 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma att jag i denna uppsats lyckats fånga en liten del av det 

stora område som utgör EU:s asyl- och migrationspolitik. Någon ny forskning kring detta 

ämne kan tyvärr inte fångas in inom ramen för min uppsats men min förhoppning är att jag 

bidragit med viss ny kunskap. 
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