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Abstrakt 
 
The purpose with this study is to examine the integration process within EU: s asylum 

and migration policy from when the Treaty of Lisbon came into force until 2015. The 

thesis describes the development within this field and identifies indicators, which 

speaks for or against a deepened cooperation. Furthermore the study has its main 

theoretical basis in Neofunctionalism while Liberal Intergovernmentalism is working as 

a complement to Neofunctionalism. The methods, which are used for this essay, are 

qualitative content analysis, idea and ideology analysis and concept history analysis.  

 

The documents that the study has focused upon are the Treaty of Lisbon, Stockholm 

programme, “ An open and secure Europe: making it happen” programme and at last on 

the legislative activities. During the chosen period it has been institutional and 

legislative changes, which have contributed to a harmonisation of the asylum and 

migration policy. However, there is a gap between the programmes ambitious 

guidelines and objectives and legislation concerning illegal migration. Within other 

sectors there has been more legislative activities, for instance asylum and legal 

migration. This study concluded that the integration process has taken a few steps 

forward and the cooperation within asylum and migration policy has deepened.  

 
Nyckelord 
 
EU, Asylum- and migration policy, Neofunctionalism, Liberal Intergovernmentalism, 

Integration process, Supranationalism, Intergovernmentalism  
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Förkortningar  
 
CEAS- Common European Asylum System  
 
EASO- European Asylum Support Office1 
 
EG- Europeiska gemenskaperna som från 1967 till 1993 var namnet på den nuvarande 
Europeiska unionen. EG består av tre överenskommelser: Kol- och stålunionen, 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Euratom.  
   
EU- Europeiska Unionen. Genom Maastrichtfördraget 1993 bytte unionen namn från 
EG till EU.2  
 
EU-Lisa- European Agency for the operational management of large-scale it systems in 
the area of freedom, justice and security3 
 
Frontex- European Agency of management of operational cooperation at external 
borders of the member states and of the European Union4 
 
GUSP- Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik  
 
RIF- Rättsliga och inrikesfrågor 
 
TLM- Tredjelandsmedborgare   
 
SIS II- Second generation Schengen Information System  
 
VIS- Visa Information System. 5 
 
 
 

                                                
1Stockholmsprogrammet	(2010)	s.	38	
2	http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-historia/		
3	http://www.eulisa.europa.eu/AboutUs/WhoWeAre/Pages/default.aspx		
2	http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-historia/		
3	http://www.eulisa.europa.eu/AboutUs/WhoWeAre/Pages/default.aspx		
4	http://frontex.europa.eu/about-frontex/origin/		
5	Stockholmsprogrammet	(2010)	s.	38	
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1 . Inledning  
 
Den Europeiska Unionen har genom dess historia gradvist gått mot en mer överstatlig 

riktning, genom att succesivt förflyttat makt från nationell nivå till EU-nivå. Ämnet är 

intressant och aktuellt idag då EU står inför kriser så som flyktingströmmar samt 

kritiska röster och medlemsstater som anser att samarbetet har blivit för vertikalt. 

Samtidigt finns det tidigare studier och teorier som hävdar att EU som helhet och även 

mellanstatliga områden har en överstatlig utveckling.6     

 

Sedan mitten av 1980-talet har den gemensamma asyl-och migrationspolitiken stegvist 

utvecklats och har blivit ett mer integrerat område mellan medlemsstater och EU.  Från 

att varit något som främst har behandlats mellan EU-länder utanför unionens område, 

framför allt i samband med utvecklandet av Schengensamarbetet, blev asyl-och 

migrationspolitiken en mer central punkt inom EU på 1990-talet i takt med att 

Maastrichtfördraget trädde i kraft.7 Detta skedde samtidigt som EU-medlemsstaterna 

hade svårt att bemöta de flyktingströmmar huvudsakligen från Balkankriget på en 

nationell nivå. 8 

 

Följande milstolpe för utvecklingen av samarbetet inom asyl-och migrationspolitiken 

skedde genom Amsterdamfördraget följt av Haagprogrammet. Genom 

Amsterdamfördraget förflyttades asyl-och migrationsfrågor från den tredje till den 

första pelaren, vilket medförde att asylfrågor behandlas med kvalificerad majoritet 

medan invandring och migration tas genom enhälliga beslut. 

 

Därmed går det att konstatera att samarbetet inom asyl-och migrationspolitiken har 

genom åren gått mot en mer överstatlig riktning och det är i och med det intressant att 

granska hur den utvecklingen, med utgångspunkt från Lissabonfördraget fram tills 2015 

ter sig. Har samarbetet fördjupats mer inom detta område? Går vi mot en än mer 

integrerad riktning?  Frågorna om överstatlig utveckling samt asyl-och migration är i 

allra högsta grad relevanta då dagens debatt genomsyras av EU-samarbetet och 

                                                
6 Kiratli, Osman Sabri (2015): The role of identity in support for supranational integration in EU Foreign and 
Security Policies, s. 1-37 
7 Hansen, Peo. 2008. EU:s migrationspolitik under 50 år. s.15-16  
8 Boswell, Christina, (2003) The external dimension of EU-immigration and asylum policy. S. 621	
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flyktingströmningarna. Denna uppsats kommer att undersöka om integrationen har 

fördjupats inom asyl-och migrationspolitiken under tidsperioden mellan 2009, då 

Lissabonfördraget trädde i kraft, fram tills år 2015.  

 

1.1 Problemdiskussion 
 

Frågan om EU och överstatlighet är ett ämne som många samhällsvetenskapliga 

forskare har intresserat sig för och undersökt. Inom området finns en uppsjö av litteratur 

som behandlar frågan varför medlemsstater väljer att ge upp sin suveränitet i förmån till 

EU och teorier har utvecklats över tid för att specifikt förklara integrationsprocessen 

mellan EU och dess medlemsstater.  

 

Asyl-och migrationspolitiken kännetecknas ofta som ett känsligt område för stater och 

deras ovilja ge upp sin suveränitet till EU men enligt tidigare forskning har ländernas 

enande kring EU-konceptet om fri rörlighet, lett till vidare samarbete kring asyl-och 

migrationsfrågor. Det vill säga att för att uppnå ursprungsområdet har det varit 

nödvändigt att samarbeta inom andra områden och i det här fallet när man avskaffade 

personkontroller för att verkställa idén om fri rörlighet. Detta exempel på utveckling 

inom området är enligt teorin neofunktionalism en så kallad spill-over effekt där man 

argumenterar för att integration inom ett område leder automatiskt vidare till integration 

inom ett annat område.  

 

Idag har asyl-och migrationspolitiken drag av både överstatlighet och mellanstatlighet. 

Enligt tidigare forskning skulle då även mellanstatliga sektorer gå mot en överstatlig 

riktning och där områden redan är överstatliga intensifieras samarbetet ytterligare.9  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9	Hansen, Peo. 2008. EU:s migrationspolitik under 50 år. S 211	
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1.2 Syfte och frågeställning  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om integrationen har fördjupats inom asyl-och 

migrationspolitiken med neofunktionalismen som grund. Liberal intergovernmentalism 

kommer även att fungera som ett komplement till neofunktionalismen med ändamålet 

att inte förbise mönster som kan vara av betydelse. Uppsatsens avsikt är att kartlägga 

EU: s maktbefogenheter kontra medlemsstaters inom området för asyl och migration för 

att vidare genomföra en historisk granskning om att det eventuellt har förflyttats makt 

från nationell nivå till EU-nivå mellan 2009-2015 Vidare kommer det också läggas 

tyngdpunkt på den institutionella utvecklingen för att genomföra uppsatsens syfte. Den 

första frågan kommer fungera som grundpelare till de andra två frågorna och på så vis 

se om det finns indikationer som visar på en mer överstatlig utveckling inom området 

för asyl och migration i EU och vad som talar emot.  

 

1) Hur ser EU:s asyl-och migrationspolitiska utveckling ut under perioden 2009-

2015? 

 

2) Finns det indikationer som talar för en fördjupad integration inom området för 

asyl-och migrationspolitik? 

 

3)  Vad talar emot en fördjupad integration?  

 

 

1.3 Definitioner av centrala begrepp 

 

Makt: Begreppet makt är svårt att definiera då det dels finns olika synsätt och det finns 

skillnader i olika sammanhang. I uppsatsen kommer makt definieras utifrån den första 

dimensionen som har sin utgångpunkt att studera vem som har makt över den politiska 

agendan och fokuserar på vem som har makt över enskilda beslut inom olika 

politikområden.10  

 

                                                
10 Nilsson, Irene (2007) Styrning och makt: EU:s utvärdering av Rumänien, s. 10  
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Suveränitet: Definieras i uppsatsen enligt följande: En suverän stat är en 

konstitutionellt oberoende stat som erkänns och respekteras som självständig av andra 

stater. 

 

Överstatlighet: I denna uppsats definieras överstatlighet i ett EU-sammanhang där 

organisationen tar över traditionella funktioner som annars utövas av nationella stater. 

Det innebär att ett land inte längre kan ensamt ta beslut om inrikes eller internationella 

frågor. 11En överstatlig beslutsprocess innebär att beslut tas genom majoritet och 

påverkar de medlemsstater som har röstas emot en lag, då de måste acceptera utgången. 

På det sättet har nationella parlament överlåtit en del av sin makt till institutionerna i 

EU. 12 

 

Mellanstatlighet: Staterna har kvar sin suveränitet men väljer att samarbeta inom olika 

områden genom mellanstatliga medel. Inom EU mellanstatliga områden har 

medlemsstaterna kvar sin rätt att ta beslut och det med enhällighet medan EU innehar 

endast stödjande eller samordnande roll.13  

 

1.4 Disposition 

 
Uppsatsens disposition ser ut på följande vis: I första kapitlet introduceras läsaren till 

problemområdet och uppsatsen syfte samt frågeställningar. I det andra kapitlet 

presenteras tidigare forskning samt val och diskussion kring teorier. I kapitel tre 

redogörs metod och material som jag avser att använda. I kapitel fyra behandlas 

frågeställningen och en analys genomförs.  Kapitel fem består av uppsatsens slutsatser 

och avlutande diskussion.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11 Heatcote, Nina (1966) The crisis of European supranationality, s 141 
12 http://sv.euabc.com/word/888  
13 http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Sa-styrs-EU/Ar-EU-en-overstatlig-eller-mellanstatlig-
organisation/		



  
 

5 

 

2 . Tidigare forskning  
Avsnittet inleds med en redovisning av tidigare forskning inom ämnet och därefter 

presenteras de val av teorier avsedda för uppsatsen, följt av en teoridiskussion. 

 

Hans. E Andersson är en betydande forskare inom området asyl-och migrationspolitik. I 

sin bok ”Överstatlig flyktingpolitik” från 2008, diskuterar Andersson denna sektor inom 

EU och hävdar att anledningen till att medlemsländer överlåter alltmer av sin 

beslutsbefogande till de överstatliga EU-institutionerna, beror på en naturlig utveckling 

av gemensamt regelverk för asyl och invandringsfrågor. Enligt honom har det sin grund 

i EU konceptet som bygger på tanken om fri rörlighet och att det leder vidare till en 

automatisk utveckling av gemensamma lagar och regler.  

 

Andersson är en anhängare av neofunktionalismen och förespråkar för teorins 

förklaringskraft. Han väljer att analysera det överstatliga samarbetet inom EU genom tre 

olika spridningseffekter: framodlade, politiska och funktionella. Med hjälp av dessa 

förklarar Andersson att skapandet av sektorn för fri rörlighet för tjänster, varor, kapital 

och personer tvingande fram en borttagning av personkontroller. Detta har medfört till 

ett vidare samarbete inom asyl-och migrationspolitiken. 14 

 

Peo Hansen är en annan forskare som har undersökt EU:s asyl-och migrationspolitik. 

Han menar på att migrationspolitiken överlag är områden som har varit känsliga för 

medlemsstaterna där de har varit ovilliga att överlämna sin makt och suveränitet på en 

EU-nivå.15 Hansen förklarar detta fenomen inom asyl-och migrationspolitikens 

utveckling är en effekt av medlemsstaternas gemensamma kamp mot illegal invandring. 

Både Hansen och Andersson förespråkar neofunktionalismens spridningseffekter och 

båda forskarna argumenterar för att samarbete inom ett område leder till integration 

inom en annan. 16 

 

Sara Levenex har också forskat inom detta område och argumenterar för att EU har fått 

mer influenser från realism gällande asyl-och migrationspolitiken. 

                                                
14	Andersson,	Hans.	E.	2008.	Överstatlig	flyktingpolitik	s.	191-192	
15 Hansen, Peo. 2008. EU:s migrationspolitik under 50 år. s.17 
16 Hansen, Peo. 2008. EU:s migrationspolitik under 50 år. S 211	
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 Hon menar på att asyl-och migrationspolitikens utveckling ska förklaras utifrån ett 

realistisk och liberalistisk perspektiv. Utformningen sker genom att två politiska värden, 

territoriell suveränitet och universella mänskliga rättigheter, och dess tvist sinns 

emellan.  Där individens rättigheter och den fria rörligheten anses vara en fundamental 

princip, men frågan kring överstatliga beslut som berör yttre gränser och 

ansvarsfördelning är känslig.     

 

Realismens förklaringskraft enligt henne ligger i att stater är de primära aktörerna i det 

internationella systemet. Det liberala perspektivet beskrivs istället som humanitärt och 

fokuserar på individen, där de universella mänskliga rättigheterna är centrala. Då är det 

statens plikt att garantera att dessa värderingar efterföljs. Lavenex argumenterar för att i 

stort sätt alla politiska områden följer dessa mönster av friktion mellan dessa två 

politiska principer, inklusive asyl-och migrationspolitik.  

 

Det finns en riklig tillgång av vetenskaplig forskning kring EU och dess 

integrationsprocess. Men James Hampshires studie är den som ligger närmast 

problemområdet studien vill belysa. Hampshires har forskat om europeisk migration 

och EU:s styrelsesätt efter Lissabonfördraget trädde i kraft fram tills idag och hans 

arbete går ut på att undersöka dynamiken inom den politiska kontexten och 

beslutsförfarandet. Hans slutsats är att den rådande politiseringen inom Europa på 

inrikesnivå tillsammans med den ökande fragmenteringen av de nationella 

migrationsintressena har förstärkt motståndet till vidare harmonisering och kanalisering 

inom området. Medlemsstaternas oenighet kring fri rörlighet, utvidgningen av Schengen 

och över flyktning- och asylsökande, har lett till en brist på lagstiftande aktivitet sedan 

2009. Han avslutar sin studie med att vara öppen för att flyktingkrisen kan leda till en 

ökad aktivitet inom lagstiftningen och att samarbetet fördjupas som en effekt av det 

inom asyl-och migrationspolitiken. 17 

 

 

 

                                                
17	Hampshire,	James,	(2015)	European	migration	governance	since	the	Lisbon	treaty:	introduction	to	the	special	
issue,	s.	548-550	



  
 

7 

2.1 Teori 

Uppsatsen kommer ha sin grund i neofunktionalismen men kommer att kompletteras av 

liberal interngovernmentalism. Anledningen till valet av att använda liberal 

interngovernmentalism som komplement till neofunktionalismen är att förhindra att 

stirra sig blind inom ett spår och förbise mönster som är av betydelse. Där 

neofunktionalismen har svag förklaringskraft är det tänkt att liberal 

interngovernmentalism ska täcka upp neofunktionalismens hål och på så sätt komma 

närmare sanningen inom problemområdet.  

 
2.1.1 Neofunktionalism 
 
Neofunktionalism som bygger främst på arbete av Ernst B. Haas och Leon Lindeberg. 

Teorin syftar till att förklara integration och maktförflyttning från nationell till 

överstatlig nivå. Inom neofunktionalismen är spill-over effekten en central punkt där 

spill-over effekten är nödvändig för integrationen och möjligheten att konkretisera det 

överstatliga målet. Teorin ser också ett automatiskt samband för mer djupgående 

samarbete och nödvändigheten av överstatlighet för att sådana samarbeten skall fungera 

till fullo. 18  

 

Områden där beslutsförfattandet fortfarande ligger på en mellanstatlig nivå kommer 

enligt neofunktionalismen även makten här att omfördelas till överstatlig nivå. För att 

ett projekt likt EU skall kunna fungera är detta en nödvändighet och neofunktionalismen 

understryker att om makten inte för blotta ögat befinner sig på överstatlig nivå så 

influeras det nationella beslutsfattandet i allra högsta grad av lobbyorganisationer som 

värderar effektivitet, produktion och ekonomisk tillväxt och av naturliga skäl 

förespråkar en mer djupgående integration inom EU.  

 

Ben Rosamond förklarar integrationen i EU genom ett neofunktionalistiskt synsätt. 

Strategin som Rosamond presenterar sammanfattar sju påståenden som kan förklara 

integrationskurvan av ett mer djupgående samarbete inom EU. Denna integrationskurva 

tar sin grund i "low politics" men poängterar att dessa är fast förankrade inom den 

ekonomiska sektorn för att vidare kunna integrera till andra delar av samhället. 

Sedermera bör det också skapas en högre makt, vilket representeras genom 

kommissionen i EU. Genom denna institution kan man sedan verka för djupare 
                                                
18	Heywood, Andrew. 2011. Global Politics, s. 511-512 	
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integration utan distraktion från de nationella aktörerna och istället ge dem möjligheten 

att fungera som en sponsor för mer djupgående samarbete.  

 

Med dessa förutsättningar är den integrationsproceduren i rullning och genom sin 

utgångspunkt i den ekonomiska integrationen, sträcker sig integrationskedjan till allt 

kopplat till ekonomi och därav berörs i allra högsta grad även asyl och 

migrationspolitiken. Integrationen bidrar även till att institutionalisera det överstatliga. 

Genom den givna proceduren kommer även sociala intressen att te sig mer till den 

överstatliga auktoriteten än den nationella då det ofrånkomligen söker den mest 

effektfulla vägen för att uppnå sina materiella intressen. 

 

Spill-over effekten förklarar även hur ett mer djupgående samarbete för projekt likt EU 

är oundvikligt. Detta på grund av att spill-over effekten är ofrånkomlig då integration 

inom ett område oundvikligen leder till integration inom andra ämnen men även vad vi 

kan kalla forcerad spill-over förekommer och framhålls som positivt av 

neofunktionalismen. Forcerad spill-over sker då effekten inte sker automatiskt men 

anses nödvändig för vidare integration, detta är framförallt applicerbart på områden där 

nationalstaterna frivilligt inte vill frånsäga sig sin suveränitet inom ett visst område, 

exempelvis inom asyl-och migrationspolitik. Med hjälp av påtryckningar framförallt 

från kommissionen och nationella intresseorganisationer som lobbar för ett mer 

djupgående samarbete inom sådana områden är det än dock genomförbart.19 Detta kan 

ges i exempel då staters ursprungsmål är den fria rörligheten för arbetare som korsar EU 

gränser men hindras av nationell lagstiftning. Det följs av att det skapas nya politiska 

mål för att överkomma dessa barriärer.  Processen av nya politiska mål är kärnan av 

neofunktionalismens koncept om spill-over effekten.20    Kultiverad spill-over effekt är 

en annan variant som förklarar överstatliga institutioners handlingar och förklarar hur 

det ligger i deras intresse att främja en integration då det gynnar dem. De kan liknas vid 

ombud för integration.21   

 

 

 

                                                
19 Rosamond, Ben. (2000) Theories of European Integration, s. 51-68. 
20 Cini, Michelle, Pérez Sólorzano Borragán, Nieves, (2013) European Union Politics, s. 63 
21 Iannou, Demostenes, Niemann, Arne (2015) European economic integration in times of crisis: a case of 
neofunctionalism? s. 199 
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2.1.2 Liberal Intergovernmentalism 
 
Neofunktionalismen, vilket har motiverats innan, är väl lämpad för undersökningens 

syfte och frågeställning. I uppsatsen kommer även liberal intergovernmentalism 

användas som ett komplement eftersom det kan vara fruktbart, då teorin förklarar 

fenomen i internationell och regional integration och samarbete.  

 

Liberal intergovernmentalism skapades som en motreaktion till neofunktionalismen och 

är en av de mest erkända integrationsteorierna. Det som kännetecknar teorin är synen på 

stater som den främsta aktören på den internationella arean som drivs av rationalitet och 

av nyttomaximering. Eftersom staterna är rationella och nyttomaximerade aktörer söker 

de efter det bästa alternativet i rådande situationer. En av de mest kända bidragarna till 

teorin är Andrew Moracvsik och han beskriver att europeisk integrationsprocess oftast 

har drivits utifrån staters ekonomiska och geopolitiska intressen. Alltså är ett samarbete 

likt EU ett resultat av staters val som vilar på rationalitet.  

 

Teorin utesluter inte andra aktörers påverkan utan betonar även intressegruppers 

inflytande på inrikesnivå som drivs av nyttomaximering och driver på sina intressen 

inför staters regeringar. Därmed utgör dem grunden för vad som utgörs av nationella 

intressen i olika situationer.  

 

Moravcik förklaringsmodell betonar inrikesinressen där olika intressegrupper tävlar om 

att influera de nationella företrädena. Den här processen beskriv som en intra-stats 

förhandlingar där resultatet av dessa kamper formar regeringens ståndpunkter. Steget 

efter är internationella förhandlingar och de institutioner som underlättar 

implementeringen av tagna beslut.  Staters överföring av suveränitet till överstatliga 

institutioner sker eftersom de gynnas av det och ser dessa som de effektivaste medlen 

att genomföra sina nationella intressen.  Däremot är staters position gentemot 

överstatliga institutioner starkare eftersom de alltid har det slutliga valet.22  

 

 

                                                
22 http://hum.port.ac.uk/europeanstudieshub/learning/module-4-theorising-the-european-union/3-
intergovernmentalism-liberal-intergovernmentalism/ & Iannou, Demostenes, Leblond, Patrick, Neimann, Arne (2015) 
European integration and the crisis: practice and theory, s 164  
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2.2 Teoridiskussion 

 
Forskare inom området för europeisk integration har lyft upp fördelar med både liberal 

intergovernmentalism och neofunktionalism, då de har lyckats fånga många 

beståndsdelar av både nationell och internationell integration. Dock har båda teorierna 

fått utstå en del kritik. Liberal intergovernnmentalism för att inte ta tillräcklig hänsyn 

till andra aktörers påverkan än staters bidrag till integrationen inom EU. Jag tycker ändå 

att teorin bidrar med att ge en bild varför stater väljer att samarbeta på överstatliga plan 

och är användbart som ett komplement till neofunktionalismen. 

 

Neofunktionalismen har främst fått kritik för dess teori om spridningseffekter inom EU, 

där kritiker menar på att kommissionen inte har det stora inflytande som anhängare till 

neofunktionalism hävdar. Det finns även kritik som argumenterar för att 

neofunktionalismen inte kan förklara varför integrationsprocessen minskar eller upphör 

inom ett område.23 Vilket hände under 70-talet och tidigt 80-tal, att den politiska 

integrationen minskade och inte stämde överens med neofunktionalismens bild om 

intensifierat politiskt samarbete. Däremot fick teorin ett uppsving under 90-talet och 

2000-talet då den europeiska integrationen låg i linje med spill-over effekten. Till 

exempel den nya fasen inom EG genom införandet av den europeiska enhetsakten och 

den inre marknaden.24 Trots kritiken riktat mot neofunktionalismen tycker jag att teorin 

är fruktbar och är av stor hjälp för att analysera integrationsprocessen inom EU.  

 

Jag avslutar med en tolkning av integrationsschema i sju steg med sin grund i 

neofunktionalismens teori om spridningseffekter.25 Modellen kommer användas som ett 

analysverktyg i resultatdelen och slutsatsen för att på så vis kunna hjälpa mig att 

identifiera om samarbetet inom asyl-och migrationspolitiken har intensifierat. Eftersom 

integrationsprocessen inom området redan har tagit sin början kommer jag därmed att 

använda mig av analysmodellen från och med steg tre och framåt. Detta motiveras med 

att Enhetsakten fick asyl-och migrationspolitiska följder och det ledde i sin tur vidare 

till samarbete inom asyl, immigration, kontroll av externa gränser samt polis- och 

rättsligt samarbete.26 Se nästa sida.  

 
                                                
23 Cini, Michelle, Pérez Sólorzano Borragán, Nieves, (2013) European Union Politics, s. 66 
24 Cini, Michelle, Pérez Sólorzano Borragán, Nieves, (2013) European Union Politics, s. 67 
25 Rosamond, Ben. (2000) Theories of European Integration, s. 51-68.  
26 Hansen, Peo. 2008. EU:s migrationspolitik under 50 år. s 59		
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3 . Metod och Material  
I denna del motiveras val av metod och vidare redovisar vilket material som har 

använts som grund till undersökningens syfte.  

 

3.1 Metod 

 

Den här undersökningen kommer genomföras med en kvalitativ innehållsanalys där 

fokus kommer vara på inslag i texterna som senare kommer utvärderas utifrån 

frågeställningen given. Neofunktionalismen passar väl för metoder som bygger på 

innehållsanalyser då den tydligt klargör ett integrationsschema och hur förflyttningen 

gradvis sker från nationell till överstatlig beslutsfattning.  

 

Kommission &  

EU-domstolen 

(Överstatliga institutioner) 

 

 Low Politics 
 

High Politics 

Institutionaliserar 

 det överstatliga 

Nationella regeringar & 

NGO 

(Sponsorer) 

EU blir det mest effektiva 

medlet för sociala 

intressen att uppnå sina 

mål 

 

Fördjupat samarbete! 

Figure 1: Integrationsschema 
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Integrationsschemat kommer fungera som mall för analysen om huruvida 

maktfördelningen har förflyttats från nationell nivå till EU nivå samt om EU har ett mer 

djupgående samarbete inom asyl-och migration. Undersökningen kommer att 

komplettera kvalitativ innehållsanalys med begreppshistoria, då vissa begrepp behövs 

definieras. Exempelvis överstatligt, mellanstatligt och makt. Begreppshistoria är 

fruktbart då man vill få en så korrekt definition av termer och begrepp som möjligt och 

ökar uppsatsen validitet. 

 

Eventuella validitetsproblem som kan tänkas uppstå gällande granskningen av vilka 

aktörer som har makt genom undersökning av olika föredrag. Om uppsatsen använder 

sig av ett maktbegrepp eller en dimension av makt kan kritik uppstå från de som utgår 

från den andra eller tredje maktdimensionen. 27     

 

Studien kommer också använda sig av idé-och ideologianalys då metoden är användbar 

för att konkretisera teorierna. En idé i ett samhällsvetenskapligt sammanhang kan 

betraktas som en tankekonstruktion om hur verkligheten ser ut och som en värdering av 

företeelser. Idéanalysen blir därmed applicerbar på de valda teorierna då de syftar till att 

förklara verkligheten och i detta fall hur, vad och varför en europeisk integration uppstår 

och ter sig. Vidare kommer jag använda mig av idealtyper som verktyg för 

operationaliseringen av teorierna. Ett problem som kan uppstå vid användningen av 

denna analysmodell är att om verktyget är för hårt strukturerat är att man kan få en 

tolkning som har svagt stöd i materialet. Trots kritiken anser jag att metoden är lämplig 

då jag kommer hantera material som EU-dokument och program mm.  

 

3.2 Operationalisering av teorierna  

Vid operationalisering utgår jag från mina frågeställningar med teorierna som grund till 

analysdelen. Studien kommer således använda en analysmodell för att ta reda på vart 

någonstans i integrationskurvan EU befinner sig. För att kunna avgöra detta kommer en 

granskning av EU-policy och lagstiftningen ske för att på så vis se om det har resulterat 

i några systemförändringar som talar för eller emot ett fördjupat samarbete.  

 

 

 
                                                
27 Bergström, Göran, Boréus, Kristina (2012): Textens mening och makt, s. 41, 54-88 & 214 
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Det material som har behandlats är främst de EU-fördrag och dokument samt litteratur 

som är relevant för frågeställningarna. Vidare har en definition gjorts av respektive 

teoriers bild av integration genomförts genom att ta fram operationella indikationer som 

kännetecknar integration inom en organisation enligt teorierna. 

 De olika teoriernas indikationer har valts med omsorg så att de stämmer överens med 

de teoretiska ramverken och dels för att det inte skall påverka uppsatsen validitet. Som 

operationaliseringsverktyg har jag valt att använda mig av idealtyper som är en vanlig 

metod vid idéanalyser. Idealtyper innebär att man renodlar särdrag hos ideologier eller 

idéer, men i detta fall teorierna, för att sedan konstruera ett idésystem.  

 

                     Syn på integration                            Syn på aktörer  
 
 
Neofunktionalism 
 

 

Process, Spill-over 

Överstatlighet,  

Försvagar medlemsstaterna  

 

EU- institutioner 

NGO 

Medlemsstater 

 

 
 
Liberal  
Intergovernmentalism 

 

Staters val, Mellanstatligt,  

Rationellt, Gynnsamt  

Stärker medlemsstaterna  

 

Medlemsstater 

NGO 

Figure 2: Operationalisering 
 

 

I analysschemat har det skett en renodling särdragen hos neofunktionalism och liberal 

intergovernmentalism och dessa renodlingar av teorierna kommer fungera som 

analytiskt mätinstrument tillsammans med figur 1 i resultatdelen. Däremot syftar den 

inte till att förklara verkligheten men är användbart då man kan avgöra om en del av 

materialet som faller utanför teorierna ramar samt analysera integrationsprocessen på ett 

systematiskt sätt.28  

 

                                                
28 Bergström, Göran, Boréus, Kristina (2012): Textens mening och makt, s. 150-153 
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3.3 Material 

 

Det material undersökningen främst harbehandlats är EU-dokument så som 

Lissabonfördraget och ”The Stockholm Programme”. Därefter följer behandling av ”An 

open and secure Europe: making it happen” från 2014 och de direktiv som har antagits 

mellan 2009-2015. Genom fördragen kan man kartlägga maktfördelning mellan 

medlemsstater och EU och se om det eventuellt har skett en maktförflyttning från 

nationell nivå till EU nivå. De olika verksamhetsplaneringsdokumenten kommer även 

att behandlas eftersom de är intressanta då riktlinjer och förslag för EU samarbetet är 

framställda. Dock kan kritik föras mot användandet av dokument då de inte är skrivna i 

forskningssyfte. Trots denna kritik anser jag ändå att dokument ger en bra empirisk 

grund för denna kvalitativa studie, då de är rika på information. Vid definiering av 

centrala begrepp har andra forskares definitioner använts av i syfte att få dem att 

överensstämma i ett EU-sammanhang. Tidigare forskning, teorier och artiklar inom 

ämnet kommer också fungera som grund för uppsatsen. En noggrann källhantering 

kommer också att genomföras för att öka reliabiliteten i studien. 29 

  

3.4 Avgränsningar  

 

 Jag har valt att avgränsa undersökning till området för asyl och migration och 

tidsspannet mellan 2009 och 2015, då det är nödvändigt för uppsatsens genomförande. 

Tidsperioden motiveras med att Lissabonfördraget trädde i kraft år 2009, vilket innebar 

stora förändringar inom EU, dess institutioner samt medlemsstaterna. En tidigare 

startpunkt hade riskerat att bli ett för stort arbete samt att uppsatsen hade fått en mer 

historieberättande karaktär snarare än en analyskaraktär. En senare slutpunkt är 

problematiskt då processer kan förändras i skrivande stund.   

 

 Det är även nödvändigt att göra avgränsningar inom asyl-och migrationspolitiken, då 

det är stort område. Därför kommer jag avgränsa mig till att undersöka asyl-och 

migrationspolitikens utveckling och dess eventuella förändringar som berör personer 

som inte är EU medborgare och även kallad den externa dimensionen. Studien kommer 

inte heller att avse att undersöka hur samarbetet fungerar i praktiken. 
                                                
29 Bergström, Göran, Boréus, Kristina (2012): Textens mening och makt, s. 48, 148-153 & 172-173 
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4 . EU:s utveckling inom asyl-och migrationspolitiken 
I detta avsnitt kommer den empiriska undersökning samt analys redovisas. Det inleds 

med en bakgrund följt av en förklaring av EU:s regelverk. Därefter kommer 

frågeställningen behandlas, presenteras och analyseras.   

 

4.1 Bakgrund  

I denna del har jag valt att benämna EU som EG fram tills Maastrichtfördraget 1993, 

även kallad Fördraget om europeisk union, då unionen bytte namn från EG till EU.30 

 

Det är en svår uppgift att avgöra när samarbetet kring asyl-och migrationspolitik inom 

Europa har tagit sin början. Däremot brukar många forskare se utvecklingen och den 

stora omvandlingen av EG som skedde på 80-talet som betydelsefulla för formandet av 

det gemensamma arbetet kring dessa frågor. Enhetsakten undertecknades 1988, med 

trädde i kraft 1992, innebar avförskaffandet av restriktioner för fri rörlighet av personer, 

kapital, varor och tjänster för EG-länderna.31 För EG betydde detta att dess 

supranationella inflytande utvidgades och stärktes genom att det nationella vetot 

slopades och ersattes med kvalificerad majoritetsomröstning i ministerrådet på 

ekonomi-politiska områden kopplade till den inre marknaden. Detta var på grund av att 

man ville effektivisera området för att överkomma de nationella hinder som stod i vägen 

för implementeringen av Enhetsakten. Enhetsakten fick betydande migrationspolitiska 

följder32 och ledde vidare till början av kollaboration inom asyl, immigration, kontroll 

av externa gränser samt polis- och rättsligt samarbete.  

 

Ungefär vid samma period som undertecknandet av Enhetsakten undertecknade 

Tyskland, Frankrike och Beneluxländerna Schengenavtalet som syftade till att ta bort 

gränskontrollerna mellan dessa länder. Schengenkonventionen undertecknades 1990 och 

handlade om implementeringen av de nödvändiga åtgärderna för att försäkra att interna 

gränser kan passeras under vilken tidpunkt som helst utan några säkerhetskontroller 

utförda på personer.  

                                                
30 Hansen, Peo. 2008. EU:s migrationspolitik under 50 år. s 73 
31 Boswell, Christina, The external dimension of EU- immigration and asylum policy. s 621	
32 Hansen, Peo. 2008. EU:s migrationspolitik under 50 år. s 59 
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Avtalet trädde i kraft 1995 och utvidgades med flera andra EG-länder men det är viktigt 

att notera att Schengensamarbetet inte var en del av EG än.   

 

Resultatet blev att det fanns ett behov och vilja bland dessa EG och/ eller Schengen-

länderna att kompensera för den ökande sårbarheten för irreguljär migration genom att 

minska den. Likväl fanns det former av samarbete mellan dessa länder som avsåg att 

begränsa immigrationen in till EG/ Schengen och de enades bakom en mer restriktiv 

politik inom detta område. Vidare utvecklades Schengensystemet så att asylsökande 

bara fick tillåtelse att ansöka om asyl inom ett Schengenland i syfte att reducera de 

administrativa kostnaderna och bördorna som förorsakades när en asylsökande fick 

avslag i ett land och ansökte inom ett annat. Denna princip lade grunden för 

införlivandet av Dublinkonventionen inom EG som undertecknades 1990 och trädde i 

kraft 1997.  

 

Den externa migrationspolitiken fick en allt större plats på EU:s dagordning där 

medlemsstaternas uttryckte en oro för den ökande flyktingströmmen från Jugoslavien 

och befarade en ökad invandring från Östeuropa som en effekt av Berlinmuren och 

Sovjet Unionens fall. Man insåg att nationella medel inte var tillräckliga för att bemöta 

dessa problem och detta innebar också att regeringar inte längre motiverade 

migrationspolitiken kopplat till den fria rörligheten utan den blev en politik som 

motiverades sig själv. Framförallt kampen mot illegal invandring och asylfusk enade 

länderna. 

 

 Det var genom Maastrichtfördraget, trädde i kraft 1993, som migrationspolitiken 

belystes ytterligare. Med fördraget tillkom en ny struktur som bestod av tre pelare: 

Gemenskapspelaren, GUSP och RIF. Den tredje pelaren RIF omfattade yttre 

gränskontroller, extern migration-och asyl politik, civilrättsligt samarbete och polisiära 

samt straffrättsliga frågor och var av en mellanstatlig karaktär och var löst länkad till det 

supranationella. Maastrichtfördraget medförde skapandet av EURODAC, vars syfte var 

att säkerställa Schengens- och Dublinsystemets beslut om att asylsökande fick endast 

tillåtelse att ansöka om asyl inom ett medlemsland. 33   

 

                                                
33 Hansen, Peo. 2008. EU:s migrationspolitik under 50 år. s 67 & 76-77 
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Med Amsterdamfördraget som trädde i kraft 1999 blev Schengensamarbetet en del av 

EU:s juridiska regelverk och samarbetet kring immigration förflyttades från den tredje 

mellanstatliga pelaren till den första pelaren som är av mer överstatlig struktur. 

Kommissionen fick därmed ett större inflytande.34 Efter en viss försening började man 

år 2004 ta beslut inom migrationspolitiska frågor med kvalificerad majoritetsröst eller 

enhälligt. Genom Amsterdam och Maastrichtfördraget vann Storbritannien, Irland och 

Danmark undantagsklausuler, vilket betyder att de inte är en del av samarbetet inom 

området för frihet, säkerhet och rättvisa. Vidare var toppmötet i Tammerfors 1999 första 

gången Europeiska rådet hade migrationspolitik högst upp på dagordningen och man 

kommer överens om att succesivt införa ett gemensamt asylsystem i EU. 35 

 

Med en allomfattande policy att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa satte 

man upp målen för områdena i det s.k. Hagueprogrammet, verksamt mellan 2004 till 

2010. Det var också genom Hagueprogrammet som EU satte upp mål för 

implementeringen av ett gemensamt asylsystem som skulle börja verka 2010 men 

förlängdes till 2012. Programmet bidrog även med att Europeiska flyktingfonden fick 

gradvist mer resurser samt målet att skapa Frontex. 36 

 

4.2  Förklaring av EU:s regelverk  

 

Maktbefogenheterna har delegerats mellan EU och dess medlemsstater och det finns tre 

olika former: 

Exklusiv kompetens innebär att beslutsförfattandet har överförts från medlemsländerna 

till EU. Exempel på områden där EU endast fattar beslut är tullunionen, 

konkurrensregler, gemensamma valutan och handelspolitiken mot länder utanför EU.  

 

Delad kompetens betyder att medlemsstaterna har kvar sina befogenheter om EU inte 

har valt att använda sin beslutskompetens inom ett område. I den mån EU väljer att 

utnyttja sin kompetens förlorar å andra sidan medlemsstaternas sin.37 

                                                
34 Boswell, Christina, (2003) The external dimension of EU- immigration and asylum policy. S 627 & 632 
35 Hansen, Peo. 2008. EU:s migrationspolitik under 50 år. s 105 & 109 
36 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l16002		
37 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders. (2014) Introduktion till EU, s 44-46 
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 Med andra ord betyder det att medlemsstaterna får lagstifta i områden angående en 

specifik fråga om EU inte redan har gjort det. 38 Jordbrukspolitiken och den inre 

marknaden är exempel på områden som berörs av detta.  

 

Exklusiv kompetens av medlemsstater innebär att beslut tas på nationell nivå.  

 

Fördrag- EU: S grundlagar 

EU: S samarbete regleras främst av två grundläggande fördrag: unionsfördraget och 

funktionsfördraget.  

 

Unionsfördraget innehåller bestämmelser om EU: s fundamentala mål och värden, 

principerna för samarbetet och delegering av befogenheter mellan EU och 

medlemsstaterna. Det berör även hur EU ska uppfylla de demokratiska grundsatserna 

samt reglerna för de olika EU institutionerna och hur funktionerna är uppdelade mellan 

dessa. Behandlar även bestämmelser om GUSP.  

 

Funktionsfördraget omfattar reglerna för EU:s verksamhet och de olika områden med 

undantag för GUSP som finns under unionsfördraget. Exempel på detta är den fria 

rörligheten, konkurrensregler samt bestämmelser om de olika institutionernas arbetssätt. 
39 

Olika typer av regler- förordningar, direktiv och beslut 

Förordningar innehåller bestämmelser som blir direkt bindande och applicerbara för 

alla medlemsstater. Används då det önskas att införa enhetliga regler överallt inom EU 

inom ett specifikt område. Exempel: Jordbrukspolitiken där större delen regleras av EU-

förordningar.  

 

Direktiv berör alla medlemsstater och är bindande till det resultat EU vill uppnå men 

tillvägagångssättet ligger på nationell nivå. Direktiv kan betraktas som ett verktyg för 

harmonisering inom samarbetet.  

 

Beslut riktas till särskilda medlemsstater, individer eller företag är bindande för dem 

som är berörda av beslutet.  

                                                
38 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-makt-varierar-mellan-olika-
politikomraden/  
39 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders. (2014) Introduktion till EU, s 44-46		
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Internationella förordningar fastställs av medlemsstaterna för att nå mål för EU.  

 

EU: s regelverk i förhållande till nationella lagar  

Om en nationell lag strider mot en av EU: s regler ges alltid EU-lagen företräde och det 

är fastställt av EU domstolen. Det är medlemsstaternas plikt att tolka de nationella 

lagarna så att de överensstämmer med EU: s regelverk.  Bestämmelserna kring detta 

återfinns i Lissabonfördraget.  

 

4.3 Lissabonfördraget  

 
En kort introduktion till förberedelserna av Lissabonfördraget 

Lissabonfördraget undertecknades av samtliga stats-och regeringschefer den 18 

december 2007 men trädde i kraft år 2009. Men själva fördraget var ett resultat av flera 

års arbete som syftade till att förenkla det tunga och komplicerade system EU var byggt 

på och var ett svar på den kritiken som riktades mot EU. En av de faktorerna som 

spelade roll för omvandlingen av EU var att unionen under 10 år hade nästan 

fördubblats från 15 till 28 medlemsstater och det förstärkte kritiken att EU:s system för 

beslutsordningen inte skulle passa till det antal medlemsstater. 40 

 

Befogenhetsfördelningar 

Principerna om befogenhetsfördelningar mellan EU och medlemsstaterna innan 

Lissabonfördraget blev verksamt innebar att de var formellt begränsade till EG-

fördraget och någon liknande princip fanns inte stipulerat för det samarbete som 

reglerades i Unionsfördraget.41 Vidare vilade fördelningen av maktbefogenheter på 

praxis eller doktriner42 och de tidigare fördragen var utan en sammanställning över 

tilldelade maktbefogenheter, vilket tillkom med Lissabonfördraget.  

 

Det dåvarande synsättet verkade snarare handla om hur medlemsstaterna gemensamt 

skulle tillämpa sina egna befogenheter för ömsesidiga mål än en fördelning och 

tilldelning av befogenheter till EU. Genom Lissabonfördraget avskaffade man EG som 

begrepp och istället blev EU ett rättssubjekt i dess helhet och för första gången bildades 
                                                
40 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders. (2014) Introduktion till EU, s 19 & 48-51 
41 Bergström, Carl Fredrik, Hettne, Jörgen. (2010) Lissabonfördraget. En grundlag för EU? s. 47 
42 Melin, Mats, Nergelius, Joakim. (2012) EU: s konstitution. Maktfördelning mellan den europeiska unionen, 
medlemsstaterna och medborgarna, s 31 
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en utgångspunkt för samarbetet i sin helhet. Detta redogörs tydligast i artikel 5:2 i det 

nya Unionsfördraget:  

 

”Enligt principen om tilldelade befogenheter ska unionen endast handla inom ramen 

för de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen för att nå de mål 

som fastställs där. Varje befogenhet som inte har tilldelats unionen i fördragen ska 

tillhöra medlemsstaterna.”  

 

Detta kan förstås som en bekräftelse för medlemsstaterna att de befogenheter som inte 

är tilldelade ska även fortsättningsvis vara exklusiv kompetens för medlemsstaterna. 

Vidare innebar detta ett klargörande av det fundamentala maktförhållandet mellan 

medlemsstaterna och EU och att dess institutioner endast får agera inom ramen för de 

befogenheter de har tilldelats. 43 

 

I området för frihet, säkerhet och rättvisa där migration-och asylpolitiken omfattas av, 

delar EU och medlemsstaterna maktbefogenheterna sinns emellan. Delad kompetens 

betyder att EU gemensamt med medlemsstaterna har befogenhet att lagstifta. När EU 

tillämpar sin kompetens genom att besluta om rättsakter upphör samtidigt 

medlemsstaternas kompetens inom det ämnet. Den här processen brukar benämnas som 

”lagstiftningsutrymmets” upptagenhet eller EU-rättens ”spärrverkan”. Vilket syftar till 

att i den grad beslut tas på EU-nivå blir utrymmet för den nationella lagstiftningen 

samtidigt upptaget eller intecknat. Man kan också se det från perspektivet att i den takt 

som den gemensamma lagstiftningen expanderar, växer EU:s exklusiva kompetens där 

medlemsstaterna lämnar över sina suveränitetsrättigheter till EU och området för delad 

kompetens minskar samtidigt. 44  

 

Starkare ställning för Europarlamentet och EU-domstolen  

Det kommer härmed inte att diskuteras kring kommissionens och ministerrådets 

befogenheter eller dess ställning då det inte har förändrats nämnvärt med 

Lissabonsfördragets inträde. Utan istället kommer det att fokuseras på 

europaparlamentet och EU-domstolen som har vunnit en starkare ställning genom 

fördraget och rådet kommer behandlas kort.  

                                                
43 Bergström, Carl Fredrik, Hettne, Jörgen. (2010) Lissabonfördraget. En grundlag för EU? s. 47-48	
44 Melin, Mats, Nergelius, Joakim. (2012) EU: s konstitution. Maktfördelning mellan den europeiska unionen, 
medlemsstaterna och medborgarna, s 31-32 
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Det är främst europaparlamentet som har stärkts sin ställning genom att 

medbeslutsförfarandet blev det ordinarie lagstiftningsförfarandet som täcker både 

irreguljär och laglig migration. Detta innebär att parlamentets roll som lagstiftare blir 

jämlik med ministerrådet.45   

 

En av effekterna blev att EG-domstolen bytte namn till Europeiska unionens domstol 

eller EU-domstolen. Domstolen har sedan tidigare kvar sina uppgifter om att 

säkerhetsställa att regelverket efterföljs vid tolkning och tillämpning av fördragen.  

Dock har det skett en förändring då EU-domstolens behörighet har utvidgats, till följd 

av uppdelningen av de tre pelarna försvann. Detta innebär att EU-domstolen får en 

generell kompetens gällande området för frihet, säkerhet och rättvisa och med andra ord 

lagstiftningen kring asyl-och migrationspolitiken. Samtidigt har samtliga nationella 

domstolar, tidigare högsta domstolar, befogenheten att begära förhandsavgörande av 

EU-domstolen. Avslutningsvis har domstolen att bepröva åtgärder som har vidtagits 

hänseende till allmän ordning kopplat till gränskontrollerna.46  

 

Det är även värt att belysa att det Europeiska rådet blev en av EU:s institutioner men 

dess uppgifter har inte förändrats genom fördraget. Däremot är det av symbolisk värde 

och också ett tecken på EU:s utvidgning. Man har ett fortsatt stort inflytande inom EU, 

då de tar beslut om organisationens allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.  

 

Förändringar inom asylpolitiken  

Även om Lissabonfördraget inte innebar några förändringar i beslutsförfattandet inom 

asylfrågor, då kvalificerad majoritetsomröstning och medbeslutandeförfarande 

inrättades 2004 respektive 2005,47 finns det ändå skillnader mellan Amsterdamfördraget 

och Lissabonfördraget.  Lissabonsfördragets artikel 78 (1) klargör att EU ” ska utveckla 

en gemensam asylpolicy, subsidiärt och tillfälligt skydd”. Strävan efter ett gemensamt 

system har tidigare nämnts i Tammerforsprogrammet och i Hagueprogrammet men 

skulle först bli implementerat år 2010 och därmed ingå i Lissabonfördraget. 

Amsterdamfördraget har däremot en mer blygsam ton, där man uttrycker att EU skall 

vidta åtgärder på asyl, flyktingar och internflyktingar, genom att upprätta 

                                                
45http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html  
46 Bergström, Carl Fredrik, Hettne, Jörgen. (2010) Lissabonfördraget. En grundlag för EU? s 72-74 och 76	
47http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html		
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miniminormer. Dock inte på det som berör ansvarsfördelningen och bestämmelserna om 

ansvar om ansökningar.  Den nya artikeln 78 (1) kan förstås som att EU är given 

kapaciteten under Lissabonfördraget att harmonisera lagen till fullo och även 

förtydligandet av EU: s befogenheter gällande subsidiärt skydd, vilket i 

Amsterdamfördraget innan bara refererade indirekt till.  

 

Amsterdamfördragets ansvarsfördelning behölls inte utan Lissabonfördraget 

introducerade en ny allmän lag som säger att EU:s asyl- och migrations policys och 

deras implementering skall styras genom principen för solidaritet och rättvis fördelning 

av ansvar, inklusive dess finansiella konsekvenser, mellan medlemsstaterna. Denna 

föreskrift är i sig inte lagligt bindande men motiverar exempelvis införandet av 

European Refugee Fund.  

 

Immigration 

 Om man jämför lagstiftningen mellan Amsterdamfördraget och Lissabonfördraget 

gällande migration kan man fastställa att EU:s befogenheter har stärkts. Det blir tydligt 

med skyldigheten att utveckla en gemensam policy och de specifika målen för 

migrations policy: ” Effektiv förvaltning”, ”rättvis behandling” av lagliga invånare och 

”förhindrandet och bekämpningen” av illegal migration samt människohandel.  

Även om EU och medlemsstaterna har delad kompetens resulterar formuleringen i de 

nya bestämmelserna i att det blir enklare att motivera för intensivare handlingar av EU 

och att de överensstämmer med principerna om proportionalitet och subsidiaritet. 48 

 

Laglig migration  

Inom detta känsliga område har det skett stora förändringar inte minst när det kommer 

till beslutsförfattandet. Med Lissabonfördraget infördes medbeslutande och kvalificerad 

majoritetsomröstning och ersatte enhällighet i ministerrådet och europeiska 

parlamentets samrådsbefogenhet. Den ordinarie lagstiftningen gäller numera både laglig 

och irreguljär invandring, vilket resulterar i att Europaparlamentets ställning är 

likvärdigt rådets. Dock får ministerrådet vid plötsligt tillflöde av tredjelandsmedborgare 

(TLM) ta beslut om provisoriska åtgärder. Vidare har EU behörighet att fastlägga de 

villkor som TLM lagligen får resa in och uppehålla sig i ett medlemsland, exempelvis 

för att återförenas med sina familjer. Kvar har dock medlemsstaterna sina befogenheter 
                                                
48 Peers, Steve. (2008) Legislative update: EU immigration and asylum competence and decision-making in the treaty 
of Lisbon, s. 233-236 & 239  
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att ta beslut hur många TLM som beviljas att få söka arbete i deras land. 49 När det 

kommer till integration inom ett medlemsland har EU rätt till att uppmuntra eller stödja 

åtgärder som en medlemsstat har vidtagit för att främja integration av TLM som är 

lagligt bosatta i deras land. Däremot får inte EU harmonisera nationella förordningar 

och lagar.  

 

Irreguljär migration  

Inom området för bekämpningen av illegal migration har det inte skett några större 

förändringar förutom när det kommer till återtagandeavtal. 50 I och med att 

Lissabonfördraget trädde i kraft har EU nu behörighet att ingå avtal med tredjeländer 

gällande TLM som inte uppfyller villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i en av 

medlemsstaterna, kan då skickas tillbaka till transitlandet eller ursprungslandet.51 

Exempel på EU-insitutioner som kan ingå avtal med tredjeländer är EUROPOL, 

FRONTEX och EUROJUST. 52 

 

 Yttre gränskontroll 

Jämfört med EG-fördraget så är den nya artikeln 77 i EUF näst intill identisk om 

bestämmelserna som berör passage av de yttre gränserna.53 Med andra ord är ordinarie 

lagstiftningsförfarande tillämpligt på de yttre gränskontrollerna likväl som på den är på 

asyl-och invandringspolitiken. Det som skiljer sig något är att den nämnda artikeln 

utrycker en vidare behörighet för EU gällande visum och friheten för TLM. Vidare 

föreskriver Lissabonfördraget att en gemensam gränsförvaltningspolitik för EU:s 

medlemsstater skall strävas efter.54   

 

 

 

 

4.4 Stockholmprogrammet 

 
                                                
49http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html  
50 Peers, Steve. (2008) Legislative update: EU immigration and asylum competence and decision-making in the treaty 
of Lisbon, s. 241 och 246 
51http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html  
52 Monar, Jörg (2013) The EU`s growing external role in the AFSJ domain: factors, framework and forms of actions, 
s. 16	
53 Peers, Steve. (2008) Legislative update: EU immigration and asylum competence and decision-making in the treaty 
of Lisbon, s 226 
54 http://www.lissabonfordraget.se/docs/ds-lissabon.pdf		
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Stockholmsprogrammet är en efterföljning av Lissabonfördraget där rådet sätter ut 

riktlinjer och mål för union inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, vidare avser 

programmet perioden 2010-2014. Detta är en efterföljning av EU-fördraget för att 

uppnå de mål och ambitioner som var avsatta där. Programmets primära fokus ligger på 

säkerhetspolitiken och betonar vikten av ett solidariskt EU där samverkan och 

ömsesidigt förtroende mellan EU:s medlemsstater skall råda. Vidare kommer 

europeiska rådets riktlinjer och ambitioner presenteras mer i detalj inom området för 

asyl-och migrationspolitik. 

 

Gräns-och Visapolitik 

Europeiska rådet poängterar betydelsen av att underlätta den lagliga tillgången till 

medlemsstaternas territorier medan man parallellt skall vidta åtgärder för att motarbeta 

illegal migration och samtidigt behålla en hög nivå av säkerhet. Därmed uppmanar rådet 

till en vidare utveckling av integrerad gränsförvaltning som inkluderar att Frontex roll 

skall förstärkas i avsikt att öka kapaciteten att bemöta förändringar av migrationsflöden 

mer effektivt. Förstärkningen av Frontex skall ske genom en regionalisering då det skall 

upprättas regionala och specialiserade byråer för att effektivt kunna svara på situationer 

av varierande slag. Behoven är stora vid landsgränserna i öst och de sydliga 

kustgränserna. Vidare uppmanas det till ett mer djupgående samarbete mellan Eurosur, 

Frontex och medlemsstaterna för att effektivisera och underlätta överföring av 

nödvändig överbevakningsinformation av gränserna. 

 Vidare vill även rådet att kommissionen tillsammans med medlemsstaterna skall 

utforska hur de olika typerna av kontroller vid de yttre gränserna kan bli bättre 

koordinerade, integrerade och rationaliserade i aspekten av att uppnå två mål: underlätta 

tillgången och öka säkerheten. 55 

 

För att uppnå dessa mål vill rådet att kommission skall presentera ett förslag om ett 

Entry/Exit system med ett ”snabbt” spårningsprogram av registrerade resenärer med 

målsättningen att ett sådant system skall börja verka så snart som möjligt.  

 

Kommissionen skall även förbereda en studie över möjligheten och nyttan av att 

utveckla ett europeiskt system för resetillstånd och fortsätta behandlingen av frågan om 

                                                
55 Stockholmprogrammet (2010), s 4-5 & 26 
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automatiska gränskontroller och andra frågor kopplat med att göra gränsförvaltningen 

mer effektiv.  

 

Inom viseringspolitiken betonar rådet att VISA CODE och den gradvisa utvecklingen 

av VIS kommer att skapa möjligheter för att vidareutveckla den gemensamma 

viseringspolitiken. Vidare skall kommissionen lägga fram en undersökning om 

möjligheten att inrätta ett gemensam europeisk mekanism för utfärdandet av korttids-

visa för TLM.  

 

Asyl 

En av riktlinjerna är utvecklingen av en omfattande och hållbar struktur av EU:s asyl-

och migrationspolitik. Detta skall ske genom en solidarisk anda och EU skall på ett 

proaktivt och lämpligt sätt hantera de skiftningar i migrationsströmmarna och de 

situationer som för närvarande råder vid de södra yttre gränserna. Ett av 

tillvägagångssätten är att bygga upp och förstärka partnerskap och dialog med 

tredjeländer. Man har även avsikten att föra dialog och förbättra samarbetet med transit 

eller ursprungsländer med avsikten att öka deras kapacitet gällande utförande av 

gränskontroller, bekämpa illegal migration och hantering av flyktingströmmar samt 

försäkra skydd. Därutöver är återsändaravtal av stor prioritet för EU:s externa relationer. 
56   

 

Av Stockholmsprogrammet framgår det även att europeiska rådet och 

Europaparlamentet skall intensifiera sitt arbete att konstruera ett gemensamt 

asylförfaringssätt och en enhetlig status för personer som har fått tilldelat asylrätt eller 

subsidiärt skydd. Arbetet för att etablera ett gemensamt europeiskt asylsystem (CEAS)57  

skall vara klart vid 2012 och en högre nivå av harmonisering är av stor vikt för unionen. 

Detta p.g.a. att finns skillnader mellan nationella regler och dess applicering. 

Europeiska rådet motiverar att gemensamma regler medför en bättre och mer 

heltäckande implementering samt förhindrar eller reducerar sekundära asylprövningar. 

Detta tros också bidra till att öka den ömsesidiga tilltron sinns emellan medlemsstaterna.  

 

                                                
56 Stockholmsprogrammet (2010) s. 27-28 &34	
57 Common European Asylum System  
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EASO58 som är en stödbyrå för frågor angående asylfrågor för medlemsstater och blev 

tilldelad en central roll i Stockholmprogrammet för utformningen och implementationen 

av CEAS.59 Institutionen blev fullt verksam i mitten av 2011.60 EASO uppgift är att 

bistå med förstärkning av alla former av praktiskt arbete. Vidare för att utveckla ett 

trovärdigt och hållbart CEAS uppmanar rådet medlemsstaterna till att stödja varandra i 

kapacitetsbyggandet av de nationella asylsystemen då det är nödvändigt för att uppnå 

detta.  Dublinsystemet kommer vara en grundpelare för skapandet av CEAS, då det 

tydligt fördelar ansvar om granskning av asylansökningar mellan medlemsstaterna. Åter 

igen benämns betydelsen av delat ansvar och solidaritet mellan medlemsstater som är 

under stor press.61 Rådet uppmanar EASO att utvärdera och utveckla procedurer som 

underlättar förflyttning av tjänstemän i avseende att hjälpa medlemsstater som bemöter 

ett särskilt tryck av asylansökningar.  

 

4.5 ”An open and secure Europe: making it happen”   

“An open and secure Europe: making it happen” lyder namnet på den nya 

lagstiftningsprogram och den operativa programplaneringen på området frihet, säkerhet 

och rättvisa som ersatte Stockholmsprogrammet och avser perioden mellan 2014 till 

2020.  

 

Till skillnad från Stockholmsprogrammet handlar det inte längre om ett program utan 

snarare om riktlinjer som är fokuserade på inkorporationen, verkställandet och 

konsolideringen av de tidigare politiska åtgärderna och existerande rättsliga instrument. 

Närmast kan det betraktas som en förlängning av Stockholmsprogrammets ambitiösa 

strategiska riktlinjer och program.62  

 

”En effektiv migrationspolicy”  

Rådet belyser hur de demografiska förändringarna ser ut och särskilt minskningen av 

den arbetande befolkningen inom EU. Detta kommer medföra en brist av särskilda 

kvalifikationer i vissa sektorer, exempelvis IT och sjukvård. Detta kommer i sin tur leda 

till att EU:s produktivitet och dess ekonomiska återhämtning kommer att hejdas.  

 
                                                
58 European Asylum Support Office  
59 Stockholmsprogrammet (2010) s. 32-33 
60 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/agencies/index_en.htm#5  
61 Stockholmsprogrammet (2010) s. 32-33		
62http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html  
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När det kommer till laglig invandringspolitik kommer det fokuseras på att konsolidera 

de tidigare åstadkommande men med en mer sammanhållenhet kring EU:s 

gemensamma invandringspolicy. Rådet vill även att detta skall tas i hänsyn till de kort-

och långsiktiga ekonomiska behoven i EU. 63Vidare vill rådet maximera fördelarna med 

invandring och integration. Man lyfter upp frågan att försöka göra EU attraktivt för 

internationella studenter och forskare samt uppmuntra lagligt bosatta migranter till att 

studera i syfte att det kommer hjälpa en säker leverans av de egenskaper som eftersöks 

på EU:s arbetsmarknad.  

 

Illegal invandring, Schengen, VISA och yttre gränser  

Det är inga större förändringar, förslag eller uppmaningar när det kommer till 

bekämpningen av illegal invandring. Utan man vill se en effektiv förvaltning av de 

befintliga instrumenten och ett fortsatt arbete i linje med Stockholmsprogrammets 

strategier och riktlinjer.  

 

När det kommer till Schengenarbetet är implementeringen av de överenskomna 

förändringarna gällande Schengens styrning av huvudprioritet. Detta skall vidare bidra 

till att öka det ömsesidiga förtroendet mellan Schengenmedlemsstaterna och göra det 

möjligt för EU att hantera situationer där en medlemsstat inte uppfyller sina 

skyldigheter att kontrollera sin del av de yttre gränserna.  

Särskild uppmärksamhet bör ägnas till det välfungerade SIS II64 enligt rådet. 

Institutionen EU-Lisa, grundades 2012, är tilldelad det centrala ansvaret för SIS II. 

Uppgifterna är b.la att effektivisera och utveckla IT system och höja säkerheten samt 

koordinera berörda EU-organ. En ny riktlinje som skiljer sig från 

Stockholmsprogrammet är att rådet efterfrågar en utvärdering av systemet som bygger 

mer på en bedömning av individer än på nationaliteter och konsekvenserna av en sådan 

politik.  

 

CEAS och riktlinjer för ansvar och solidaritet  

CEAS får ett litet utrymme jämfört med Stockholmprogrammet och det nämns bara mer 

eller mindre att de nya reglerna skall minska de hinder för rörligheten inom EU och 

underlätta överföringen av skyddsrelaterade fördelar över de inre gränserna. Vad som 

menas med skyddsrelaterade fördelar framgår inte i dokumentet.  
                                                
63 An open and secure Europe: making it happen (2014) s. 3	
64 Schengens informationssystem, andra versionen.  
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Återigen betonas det att ansvar och solidaritet går hand i hand. Medlemsstaterna bör 

fullt ut efterfölja regelverket samtidigt som de skall hjälpa andra medlemsstater som står 

inför ett tillfälligt högt tryck på deras asylsystem. Vidare skall en ny form utvecklas av 

den gemensamma handläggningen av asylansökningar. Det skall också undersökas 

kring möjligheterna om en sammanslagning av mottagningsplatser vid nödsituationer 

för att säkerställa att inget land skall stå inför en överbeläggning medan andra 

medlemsstater har ledig kapacitet. 

 

EU och samarbete med tredjeländer  

Rådet belyser hur EU påverkas av yttre förändringar så som politik, klimatförändringar 

och ökade klyftor i välstånd. Där vill rådet se att EU skall engagera sig mer effektivt 

med tredjeländer för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till illegal och påtvingad 

migration. För att bekämpa detta skall de befintliga instrumenten utnyttjas väl och även 

granskas om det möjligen går att effektivisera.  

 

Partnerskap skall underhållas och stärkas med tredjeländer. Speciellt när det kommer till 

migration, rörlighet och säkerhet. Rådet ger vidare exempel på genomförande av sådana 

partnerskap och använder Marocko och Tunisien som undertecknade avtal med EU 

2013 respektive 2014. Avslutningsvis skall dialog om migration och bilaterala 

förbindelser med prioriterade länder utanför EU fortsätta. 65 

 

4.6 Utveckling på lagstiftningsområdet mellan 2009-2015 

 

Det har skett en del aktivitet när det kommer till lagstiftning inom asyl-och 

migrationspolitiken. Nedan följer en redovisning av direktiv som har antagits.  

 

Laglig Migration  

Det har visats sig svårt för EU att bedriva en generell lagstiftning för all 

arbetskraftinvandring. Det har medfört att man istället antar lagstiftning sektor för 

sektor för olika indelningsgrupper av migranter i avsikt att skapa en politik på EU-nivå 

gällande laglig migration. Nedanför kommer ett urval av de direktiv som har antagits 

inom detta område mellan perioden 2009-2015.  
                                                
65 An open and secure Europe: making it happen (2014) s. 5-8 
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Direktiv 2009/50/EG reglerar de villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 

för högkvalificerade anställning och det så kallade ”EU-blåkortet” infördes. Det innebär 

att det är ett särskilt arbets-uppehållstillstånd med mer fördelaktiga villkor som kan 

avges i en påskyndad process, så att medborgare från tredjeländer kan ta 

högkvalificerade arbeten i medlemsstaterna. Dock har det skett en genomföranderapport 

av direktivet i 2014 som föreslår en översyn av det existerande systemet, då det endast 

fungerar i några få medlemsstater. 66 

 

2011/98/EU är direktivet om ett kombinerat tillstånd. Det är en gemensamt förenklat 

process för tredjelandsmedborgare som ansöker om arbets-och uppehållstillstånd i en 

medlemsstat. Direktivet reglerar även en gemensam samling av rättigheter som lagliga 

migranter kan göra anspråk om.67  

 

Direktiv 2014/36/EU fastställer de premisser inresa och vistelse som säsongsarbetare 

för tredjelandsmedborgare. 

 Det innebär att säsongsarbetare från tredjeländer får vistas tillfälligt och lagligt i EU 

under en period mellan fem månader och nio månader, beroende på vilket medlemsstat 

det gäller. Verksamheten måste vara beroende av årstidernas skiftningar parallellt som 

de har kvar sina huvudsakliga hem i ett tredjeland.68  

 

Direktiv 2014/66/EU handlar om de villkoren som gäller för inresa och vistelse för 

tredjelandsmedborgare gällande interna företagsöverföringar av personal. Direktivet 

antogs år 2014 och skall appliceras senast den 29 november 2016. Direktivet syftar till 

att göra det lättare för multinationella bolag och företag att tillfälligt förflytta sin 

personal till sina dotterbolag i EU.  

 
Kommission lade 2013 fram ett förslag som syftar till att förbättra de gemensamma 

reglerna som omfattar tredjelandsmedborgare som ansöker tillstånd till inresa i EU för 

studier eller forskning. (Direktiven 2004/114/EG och 2005/71/EG) Rådet och 

europaparlamentet röstade igenom förslaget i slutet av 2015 och de nya ändringarna 

kommer offentliggöras 2016 och bli verksamma.  

                                                
66 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/work/index_en.htm  
67http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html		
68 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/work/index_en.htm 
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Integration  
På detta område har det inte skett några större skillnader i lagstiftning mer än att 

kommission har publicerat 2011 en så kallad grönbok som skall handleda medlemsstater 

till att tillämpa direktivet om familjeåterförening på ett korrekt sätt. Detta på grund av 

att medlemsstaterna har misslyckats med detta. Dock har man sedan 2009 inrättad två 

instrument för arbetet med integration och de är ett europeisk integrationsforum samt en 

webbplats om europeisk integration. 69    

 

Irreguljär migration  

Återvändandedirektivet 2008/115/EG avser de gemensamma regler för 

tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i ett av EU:s medlemsland. Medlemsstaterna 

var skyldiga att senast genomföra direktivet 24 december 2010. Våren 2014 antogs den 

första genomföranderapporten och den lyfter fram framtida åtgärder som bland annat 

omfattar hur direktivet skall tillämpas korrekt, hur samarbetet mellan medlemsstater 

skall förbättrat och stärka Frontex mandat.  

 

I direktivet 2009/52/EG anges de konsekvenser för arbetsgivare som bryter mot 

förbudet att anställa en tredjelandsmedborgare som befinner sig i EU utan tillstånd. 

Senast sommaren 2011 var samtliga medlemsstater skyldiga att genomföra direktivet.  

Vidare håller EU på att förhandla och ingå återtagandeavtal med transit- och 

ursprungsländer. 

 

Asylpolitik 

De nya minimireglerna för ett gemensamt asylsystem antogs 2013 och blev därmed 

försenat med ett år. Som tidigare har nämnts är syftet att skapa ett mera enhetlighet 

mottagandet för asylsökande i alla EU:s medlemsstater och samtidigt höjt standarden 

och nivån. Det nya gemensamma asylsystemet innehåller två förordningar och tre 

direktiv:  

 

1. Procedurdirektivet: Beskriver hur behandlingen av ett asylfall ska gå till och de 

rättigheter en asylsökande har. Målet är en rättvisare, snabbare och bättre kvalitet 

gällande handläggningen av ett asylärende. 

                                                
69http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html		
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 Ett asylförfarande får bland annat inte ta längre än ett halvår, i vissa undantagsfall ett 

och ett halvt år. Asylsökande med vissa behov kommer få den nödvändiga assistansen 

till deras krav och särskilt kommer det resultera i ett bättre skydd för ensamkommande 

barn och offer för tortyr.  

 

2. Mottagandedirektivet: Föreskriver miniminormer för mottagandet av asylsökande i 

medlemsstaterna angående bestämmelser för arbete, bosättning, skolgång, och sjukvård. 

Arbetsmarknaden skall vara tillgänglig för asylsökande inom högst nio månader. Vidare 

säkerhetsställer direktivet att de fundamentala rättigheterna för de berörda människorna 

skall respekteras fullt ut i varje medlemsstat. Fastställer även att förvar endast skall 

tillämpas som en sista utväg.  

 

3. Skyddsgrundsdirektivet: Klargör grunderna för vem som kan bedömas som flykting 

eller skyddsbehövande. Vidare förbättrar direktivet tillgången till rättigheter och 

integrationsåtgärder för personer som har beviljats internationellt skydd.  

 

4. Dublinförordningen: Fastställer kriterier och processer för att avgöra vilken 

medlemsstat som har ansvaret för prövningen av asylansökan. Avser också till att 

upptäcka problem i ett tidigt skede i de nationella asyl- eller mottagningssystemen och 

handskas med de bakomliggande orsakerna innan de utvecklas till en fullskalig kris.  

 

5. Eurodacförordningen: En databas med fingeravtryck från asylsökande som är över 14 

år och kan användas av EU:s medlemsstaters polisväsen i olika brottsutredningar 

 i syfte att förebygga, upptäcka eller utreda allvarliga brott så som mord och terrorism. 
70 

I september 2015 röstade medlemsstaterna igenom en omfördelning av 12000 flyktingar 

som har ett starkt behov av internationellt skydd. Hur många som människor varje 

medlemsstat skall tas emot bedöms utifrån landets BNP, arbetslöshet, befolkning och 

antal asylsökningar som redan har hanterats. Beslutet är inte permanent men bindande 

och Tjeckien, Ungern, Slovakien samt Rumänien röstade nej och Finland avstod från att 

rösta.71  

 

                                                
70 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/index_en.htm & http://www.europaportalen.se  & 
http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration#overlay-context=tema/asyl-och-migration 
71 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/eu-overens-om-flyktingmottagande		
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4.7  Har asyl-och migrationspolitiken blivit ett mer integrerat 

samarbetsområde?  

 

Lissabonfördraget  

När man avskaffade EG som begrepp och ersatte det med EU bildades för första gången 

en utgångspunkt för samarbete i dess helhet, då EU blev ett rättsobjekt i sin helhet. Det 

bidrar inte bara med ett förtydligande av samarbetet men också organisationens 

ställning som en mer enhetlig union utåt. Enhetligheten byggs vidare på genom att 

europeiska rådet blev inskriven som en EU-insitution dock med samma uppgifter som 

tidigare som t.ex. forma riktlinjerna för samarbetet. Institutionalisering av rådet, har ett 

symboliskt värde då det indikerar på en mer sammanslutet och enhetlig union. Eftersom 

en institutionalisering har skett, bidrar det med enligt analysmodellen att sociala 

intressen kommer finna EU som den effektivaste vägen att gå för att uppnå sina mål, 

och därmed sluta med ett fördjupat samarbete. (Figur 1)   

 

Även om det inte har skett någon förändring när det kommer till 

befogenhetsfördelningen kan samarbetet intensifieras frekvent genom delad kompetens. 

Då delad kompetens är en blandning av mellanstatlig och överstatlig 

befogenhetsfördelning, kan utfallet av en sådan fördelning innebära mer drag av 

överstatlighet då fler och fler områden tillkommer EU. Det betyder även att när EU 

lagstiftar inom ett område upphör medlemsstaternas rätt att lagstifta inom det ämnet. 

Detta är även kallat för EU rättens ”spärrverkan”. Det här betyder att när EU lagstiftar 

lämnar medlemsstaterna sina suveränitetsrättigheter och det betyder att makt från 

nationell nivå överförs till EU-nivå.72 Detta i sin tur innebär att EU expanderar i den 

takt den lagstiftar och nya områden sker samarbete kring. Den här processen kan liknas 

vid en FN fredsbevarande operation vars mandat utvidgas och fler uppgifter kommer till 

och kommer att skilja sig markant från ursprungsmandatet. Fenomenet kallas även för 

”mission creep”. 73 

 

 

                                                
72 Bergström, Carl Fredrik, Hettne, Jörgen. (2010) Lissabonfördraget. En grundlag för EU? s. 47-48 
73 Piiparinen, Tauko (2016) The interventionist turn of peacekeeping: New Western politics of protection or 
bureaucratic mission creep? S. 100 
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I integrationsprocessen är kommission huvudaktör och håller på ett sätt taktpinnen för 

utvecklingen och integrationen med dess inflytande inom unionen, då kommissionen 

har ensamrätt att framföra lagförslag och arbetar för EU:s intressen.  Detta är enligt 

neofunktionalismen vad som kallas för kultiverad spridningseffekt. Det vill säga när en 

överstatlig institution sannolikt vill öka sitt inflytande och vinner därför på att främja 

integrationsprocessen och driva den framåt. 74 Ett exempel som tyder på detta är att EU 

har fått nya befogenheter genom Lissabonfördraget inom det känsliga området laglig 

invandring, då man införde medbeslutande och kvalificerad majoritetsomröstning. 

Resultatet blir att Europaparlamentet stärker sin ställning då parlamentet tar beslut 

genom medbeslutande istället för samrådsbefogenhet.75 Det blir även enklare och 

effektivare i ett EU-perspektiv att föra samarbetet framåt mer enhetligt och ta beslut 

samt lagstifta inom området.  

 

Som en effekt av Lissabonfördraget har en ny huvudspelare tillkommit, då EU-

domstolen har fått sitt mandat utvidgat. Från att tidigare endast haft befogenhet inom 

EG-fördraget ändrades detta när man sammanfogade fördragen till ett enda EU-fördrag 

och därmed fick domstolen generella befogenheter att utöva.  

Det vill säga att domstolen numera behandlar regelverket som även rör asyl-och 

migrationspolitiken. Här ser man att det har skett en institutionalisering av 

överstatlighet genom utvidgningen av domstolens mandat. Vidare säkerhetsställer 

domstolen att det allmänna regelverket efterföljs vid tolkning och tillämplig av 

fördragen76, vilket betyder att institutionen är EU:s absoluta väktare av samarbetet. 

Effekten av detta är att domstolen verkar och driver för en harmonisering av EU:s 

lagstiftning, arbetar för en bättre samverkan i ett juridiskt perspektiv och det resulterar i 

att domstolen därmed är en högst aktiv aktör som driver på integrationsprocessen.   

 

Tidigare med Amsterdamfördraget har man utryckt gällande asylpolitiken att man skall 

vidta åtgärder på asyl, flyktingar och internflyktingar genom att upprätta miniminormer. 

Men med Lissabonfördraget har man tagit det ett steg längre. Artikeln 78 (1), som 

klargör att EU skall utveckla en gemensam asylpolitik och kan även förstås som att EU 

är given kapaciteten under Lissabonfördraget att harmonisera lagen till fullo.  

                                                
74 Iannou, Demosthenes och Niemann, Arne. (2015) European economic integration in times of crises: a case of 
neofunctionalism? S. 199 
75http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html	
76 Bergström, Carl Fredrik, Hettne, Jörgen. (2010) Lissabonfördraget. En grundlag för EU? s 72-74 och 76 
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Artikeln förtydligar även EU:s befogenheter gällande subsidiärt skydd, vilket i 

Amsterdamfördraget innan endast refererade indirekt till. Dessutom föreskriver 

Lissabonfördraget att en gemensam gränsförvaltningspolitik skall eftersträvas.77 Här har 

man alltså tagit ett viktigt steg vidare mot ett djupgående samarbetet som dessutom har 

fått mer vertikal tyngd än innan. Ytterligare bestämmelser som styrker detta är att 

Lissabonfördraget introducerade en ny allmän lag, där implementering skall styras 

genom principen för solidaritet och rättvis fördelning av ansvar mellan 

medlemsstaterna. Föreskriften hjälper EU att motivera exempelvis införandet av 

European Refugee Fund och kan utnyttja den framöver för unionens intressen. 78 

 

En av de kanske mest framstående förändringarna som tillkom med Lissabonfördraget 

är att EU nu har behörighet att ingå avtal med tredjeländer och internationella 

organisationer. Man har då juridisk legitimitet att ingå avtal som berör illegal migration 

med så kallade återtagandeavtal. Nationella regeringar har visserligen kvar möjligheten 

att ha bilaterala avtal vid sidan av men EU:s avtal har en harmoniserad effekt på 

samarbetet. En annan viktig aspekt är att EU-insitutioner som Europol, Frontex och 

Eurojust får ingå avtal med tredje part och kan tänkas expandera då de utgår från 

unionens intressen.79 Utifrån mängden nya avtal som har signerats sedan 

Lissabonfördraget har detta alltså skett. Denna nya befogenhet fastställer en markant 

starkare roll för EU och att makt har förflyttas från nationell nivå. Det är också 

intressant att se att en sådan maktöverföring har skett inom ett område som inkräktar på 

GUSP som är ett väldigt känsligt område för medlemsstaterna i fråga om suveränitet. 

Till sist går det även att motivera för en viss institutionalisering av det överstatliga har 

skett inom de mellanstatliga institutionerna som Frontex, Eurosur och Europol och även 

EU i helhet.  

 

Stockholmprogrammet och ”Open and secure Europe: making it happen”  

I de riktlinjer som framställs i Stockholmsfördraget att man skall i en solidarisk anda 

skall intensifiera samarbetet genom att konturera ett gemensamt asylförfarandesätt och 

att detta skall fungera i praktiken, likväl som en högre nivå av harmonisering är av stor 

vikt.  

                                                
77 http://www.lissabonfordraget.se/docs/ds-lissabon.pdf  
78 Peers, Steve. (2008) Legislative update: EU immigration and asylum competence and decision-making in the treaty 
of Lisbon, s. 233-236	
79http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html 
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Det här ger en inblick i den väg europeiska rådet vill att EU skall formas och utvecklas 

med målet av ett mer integrerat EU, där ömsesidig tilltro och solidaritet sinns emellan 

medlemsstaterna skall råda.  

 

Stockholmprogrammet lyfter upp stödbyrån EASO:s roll som central i utformningen 

och implementering av CEAS. Här har man alltså institutionaliserat ett behov av att 

effektivisera processen. Även om EASO inte är överstatlig har ändå en sådan 

institutionalisering betydelse för integrationsprocessen då det skall verka och främja för 

harmonisering. 80 

 

När det kommer till lagstiftningsprogram och den operativa programplaneringen ”Open 

and secure Europe: making it happen” bygger man vidare på Stockholmsprogrammets 

strategiska riktlinjer och program. Alltså inga större förändringar men man har tilldelat 

institutionen EU-Lisa som etablerades 2012 det centrala ansvaret för SIS II som är en 

viktig funktion av Schengensamarbetes informationsinsamling. Vidare är 

Schengenarbetet av huvudprioritet och dess styrning och enligt rådet öppnar det upp för 

att göra det möjligt för EU att hantera situationer där en medlemsstat inte uppfyller sina 

skyldigheter att kontrollera sina delar av de yttre gränserna. Det är intressant då det 

visar på att EU möjligen kommer ha eller eftersträvar ett större inflytande vid de 

yttregränserna i framtiden.81  

 

Avslutningsvis kan man konstatera att både Stockholmsprogrammet och ”Open and 

secure Europe: making it happen” förespråkar för ett djupare samarbete och att 

effektivitet går hand i hand med förstärkning av EU:s institutioner snarare än att det 

hanteras på nationell nivå.    

 

Utvecklingen på lagstiftningsområdet  

Genom ett neofunktionalistiskt synsätt när det kommer till lagstiftning är kommissionen 

drivkraften bakom samarbetet då institutionen har ensamrätt att framföra lagförslag. 

Enligt analysmodellen agerar då nationella intressena som sponsorer och då de fattar 

beslut och är representerade i parlamentet och ministerrådet. 

 

                                                
80 Stockholmsprogrammet (2010) s. 28 & 34		
81 An open and secure Europe: making it happen (2014) s.3 & 5-6 
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 När en lag blir antagen säkerhetsställer EU-domstolen att de tillämpas på ett korrekt 

sätt och vidare bidrar det till ett fördjupat samarbete.  

 

Efter många år av arbete infördes CEAS 2013 och därmed har samarbetet intensifierats 

med ett enhetligt gemensamt asylsystem för medlemsstaterna. Detta är även en viktig 

markör för hur EU och nationella intressen har tillsammans röstat igenom och gjort det 

till en verklighet. En vidare granskning av utvecklingen av lagstiftningsområdet har det 

skett aktivitet som har bidragit till att förstärka samarbetet. Man kan se att EU och 

nationella intressen framförallt har drivit samarbetet framåt när det kommer till 

lagstiftning inom laglig migration där ett antal direktiv har antagits. En anledning till 

denna aktivitet är troligtvis de demografiska utmaningar EU står inför de kommande 

åren med en stor del föråldrande befolkning.82 Det bindande beslutet om flyktingkvoter 

visar att majoriteten av länderna vill driva frågan gemensamt men också hur systemet i 

sig är överstatligt då faktumet att fyra länder rösta nej och ett land avstod.83  

 

4.8 Vad talar emot en fördjupad integration? 

 

Lissabonfördraget 

Utöver de förändringar som skedde inom området för laglig invandring, CEAS, EU som 

rättsobjekt och starkare ställning för EU-domstolen samt parlamentet har det inte 

inneburit några större förändringar med Lissabonfördraget. Innan fördraget trädde i 

kraft hade medlemsstaterna och unionen delad kompetens. Vidare är bilden av 

kommissionens roll som motor för samarbetet är tvivelaktigt, då den egentliga 

slutgiltiga makten ligger hos ministerrådet och parlamentet som i sin tur i huvudsak 

representerar nationella intressen.  

 

När det kommer till lagstiftningen kring de yttre gränserna är EG-fördraget jämfört med 

artikeln 77 i EUF nästintill identiska och skiljer sig minimalt från varandra.84 Även 

inom området för illegal migration har det inte nämnvärt skett några större förändringar 

som bidrar till integrationsprocessen. 

                                                
82 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/work/index_en.htm & 
82http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html 
83 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/eu-overens-om-flyktingmottagande		
84 Peers, Steve. (2008) Legislative update: EU immigration and asylum competence and decision-making in the treaty 
of Lisbon, s 226 



  
 

37 

 När det kommer till laglig migration har medlemsstaterna exempelvis kvar 

befogenheter att ta beslut hur många TLM som skall beviljas att få söka arbete i deras 

land.85 

 

 När man ställer det mot EU:s eftersträvan av ett solidarisk och rättvist 

ansvarsfördelning inom området är det ändå upp till medlemsstaten i slutändan att ta 

beslut.86 Det här kan ses som en motkloss till de ambitiösa riktlinjer som EU har 

stipulerat i sina program.  

 

Det som kanske talar mest emot ett mer integrerat samarbete är att det inte har skett 

någon institutionalisering av överstatlighet om man bortser från att EU-domstolen har 

numera en allmän behörighet att utöva sitt mandat. Även om det har skett 

institutionaliseringar av nya EU-insitutioner som EASO och EU- Lisa kvarstår det 

faktum att de är av mellanstatlig karaktär. Likaså gäller institutionaliseringen av 

europeiska rådet som utgörs av medlemsstaternas presidenter och statschefer. 

 

Stockholmprogrammet och ”Open and secure Europe: making it happen”  

Eftersom programmen avser EU: s riktlinjer och mål för unionen är det därmed svårt att 

finna något i dessa som inte stödjer ett fortsatt samarbete kring de olika områdena inom 

asyl-och migrationspolitiken. Men dock är det senaste programmet intressant om man 

jämför med de tidigare program så som Tammerfors, Haag och Stockholmsprogrammet. 

Om man tittar på de föregående har de tillfört med nya strategiska mål och riktlinjer 

medan det senaste snarare kan ses som en förlängning av Stockholmprogrammet då det 

arbetar vidare på befintliga instrument. Det kan ses som symboliskt värde att det senaste 

programmet inte är namngett efter en europeisk stad eller ett fullständigt namn enligt 

statsvetaren James Hampshire. Han förklarar även den minimalistiska agendan 

programmet har, är en effekt av att det är ett gap mellan policy och praktiken. Den 

tidigare snabba expansionen av asyl-och migrationspolitiken kräver nu en period av 

konsolidering, där lagstiftning och tillämplig måste komma ikapp. 87  

 

 

                                                
85http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html 
86 Peers, Steve. (2008) Legislative update: EU immigration and asylum competence and decision-making in the treaty 
of Lisbon, s. 233-236	
87 Hampshire, James, (2015) European migration governance since the Lisbon treaty: introduction to the special 
issue, s. 555 
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Utvecklingen på lagstiftningsområdet  

Enligt James Hampshire har den rådande politiseringen inom Europa på inrikesnivå 

tillsammans med den ökande fragmenteringen av de nationella migrationsintressena, har 

förstärkt motståndet till vidare harmonisering och kanalisering inom området för asyl- 

och migrationspolitiken. Medlemsstaternas oenighet kring fri rörlighet, utvidgningen av 

Schengen och över flyktning- och asylsökande, har lett till en brist på lagstiftande 

aktivitet sedan 2009. Det som styrker Hampshires slutsats är att lagstiftningen som 

berör illegal migration och integration är att det inte har skett någon större aktivitet. Det 

är de äldre direktiven EU har kommit fram till att det skiljer sig från nationella 

regeringar i sättet de tillämpas och det handlar snarare om små justeringar eller verktyg 

för att lagarna skall implementeras korrekt. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html	
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5 . Slutsatser  
I detta avsnitt inleds med en sammanfattning och sedan presenteras slutsatserna. 

Därefter kommer en avlutande diskussion av uppsatsen.   

 

Genom Lissabonfördraget går det att konstatera att dess förändringar har bidragit till en 

harmonisering av samarbetet inom asyl-och migrationspolitiken. De nya befogenheter 

EU i helhet, EU-domstolen och europaparlamentet fick, är ett tecken på att det finns en 

vilja från medlemsstaternas sida att ge upp en del av sin suveränitet till förmån för EU. 

Vidare går det att motivera för att en maktöverföring sker mer frekvent då 

medlemsstaterna och EU har delad kompetens genom så kallad mission creep. Detta 

fenomen kan man tydligast se inom laglig invandringspolitik då nya befogenheter har 

tillkommit EU och en mängd nya direktiv som har antagits sedan 2009 fram tills 2015. 

Även om beslutfattandet är en blandning av mellanstatlighet och överstatlighet är 

resultatet av nya direktiv och lagar drag av överstatlighet, då EU-lag står över nationell 

lag och domstolen har fått nya befogenheter och kan verka som väktare av EU-

samarbetet. Ett sådant exempel är beslutet om flyktingkvoter där fyra länder röstade nej 

och ett land valde att lägga ner sin röst men beslutet blir än dock bindande för alla 

medlemsstater. 

 

 Lissabonsfördragets föreskrifter om ett gemensamt asylsystem blev till verklighet 2013 

och är en viktig markör för att integrationen går framåt, då ett gemensamt asylsystem 

har en stor harmoniseringeffekt. Likaså gäller det kontroversiella beslutet om 

flyktingkvoter.  

 

Genom Stockholmprogrammet och “An open and secure Europe: making it happen” 

kan man se att det finns riktlinjer och ambitioner för ett intensifierat samarbete inom till 

exempel gränsförvaltning och att man vill skapa ett gemensamt Entry/Exit system. De 

två institutionerna EASO och EU-Lisa har etablerats under den här tidsperioden som 

också verkar för att vägleda medlemsstaterna att implementera CEAS respektive det 

centrala ansvaret för SIS II. Man har här institutionaliserat de behov för en 

effektivisering och även om de inte sig är överstatliga, främjar och verkar de ändå för en 

harmonisering av samarbetet.  
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Slutligen förespråkar de båda programmen för att solidaritet och ömsesidig tilltro skall 

råda mellan medlemsstaterna och att effektivitet genomförs på bästa sätt genom att 

bygga vidare på samarbetet och stärka de befintliga EU-instrumenten. Tonen är därmed 

att medlemsstaterna gynnas mer av att samarbete kring dessa frågor på ett EU-plan än 

på en nationell nivå.   

 

”An open and secure Europe: making it happen” bygger vidare på 

Stockholmprogrammets riktlinjer och ambitioner snarare än att komma med nya. Det 

tyder på att det behövs utrymme nu för att täppa igen gapet mellan policy och 

lagstiftning. Däremot har det skett en del aktivitet på lagstiftningsområdet som har 

bidragit till en intensifierat utveckling, särskilt införandet av CEAS och den mängden 

antagna direktiv inom laglig invandring. Innan Lissabonfördraget har länderna 

framförallt enats kring bekämpningen av illegal invandring enligt Peo Hansen, men nu 

ser vi att de även har börjat samarbeta och enats kring vissa sektorer inom laglig 

invandring, som annars kännetecknas som ett känsligt område för medlemsstaterna. 

Man har antagit direktiv som syftar till att främja och underlätta TLM:s arbetstillstånd 

och det kan tänkas att mer aktivitet kommer ske på detta område då EU står för framtida 

demografiska utmaningar.  

 

Slutligen har vi sett en utveckling mellan 2009-2015 som har gått mot en mer 

överstatlig riktning och att samarbetet har intensifierats. Det brukar nämnas att EU går 

stärkta ut ur kriser och det återstår att se om EU reser sig starkare ut ur flyktingkrisen.  
 

5.1 EU:s asyl- och migrationspolitik i ett vidare sammanhang  

 
Målet med min uppsats var att försöka ta reda på om samarbetet kring asyl-och 

migrationspolitik har fördjupats mellan perioden 2009-2015. Som hjälpmedel har jag 

använt mig av teorierna neofunktionalism och liberal intergovernmentalism. Dock har 

både teorierna större förklaringsförmåga när det kommer till att beskriva varför en 

integrationsprocess sker men emellertid har jag märkt att de brister när det kommer till 

att förklara processen i termerna hur och när. Därför har det varit nödvändigt att själv 

fundera ut när det sker för att vidare kunna avgöra om samarbetet har gått framåt eller 

tagit ett steg tillbaka.  Samtidigt har de ändå visat mig vägen för vilka faktorer jag bör 

lägga mitt fokus på. 
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 Även om jag har min utgångspunkt från neofunktionalismen tycker jag att de båda 

teorierna har interagerat med varandra och möts i många avseende i deras förklaringar 

och kan snarare betraktas som nyanser av integrationsteori. Jag är öppen för att andra 

teorier inom ämnet kan bidra med perspektiv och förklaringar till varför stater är villiga 

till att överlämna delar av sin suveränitet till en EU-nivå. Ett exempel skulle vara 

internationaliseringsteori som betonar vikten av globaliseringen i en 

integrationsprocess.  

 

Det skall bli intressant att se vilken riktning samarbetet tar nu framöver. Det är många 

frågor som cirkulerar. Kommer EU gå stärkta ut ur flyktingkrisen? Eller kommer 

oenighet mellan medlemsstaterna inom unionen påverka? Hur ser det ut om 10 år? Det 

återstår att se. Men vad kan se nu är att medlemsstater har varit villiga att överföra makt 

från nationell nivå till EU-nivå trots kristider. Det som kanske har varit mest förvånande 

för mig är att de har varit villiga att ha delad kompetens inom området för laglig 

invandring, vilket annars har betraktas som ett väldigt känsligt område för 

medlemsstaterna. Det skall bli intressant att följa utvecklingen inom detta område. 

 

En av de lärdomar jag kommer ha med mig från mitt arbete är hur komplext det är att 

undersöka en integrationsprocess inom EU och vilket stort område asyl-och 

migrationspolitiken är. Vidare rekommenderar jag till framtida forskning att undersöka 

hur väl tillämpningen av fördrag och direktiv i medlemsstaterna verkar, då man får en 

bild om hur samarbetet fungerar på ett praktiskt plan. Det skulle även vara intressant att 

genomföra en granskning om asyl-och migrationspolitiken har inneburit en mer 

restriktiv eller generös politik inom en specifik medlemsstat eller flera.  
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5.2 Sammanfattning  
 
Den Europeiska Unionen har genom dess historia gradvist gått mot en mer överstatlig 

riktning, genom att succesivt förflyttat makt från nationell nivå till EU-nivå inom asyl-

och migrationspolitiken. Från att ha varit något som främst har behandlats mellan EU-

länder utanför unionens område, framför allt i samband med utvecklandet av 

Schengensamarbetet, har EU-medlemsstaterna därefter lyckats enats och forma 

tillsammans en asyl-och migrationspolitik på EU-nivå. Idag står EU inför kriser så som 

flyktingströmmar och debatten genomsyras av kritiska röster och medlemsstater som 

anser att samarbetet har blivit för vertikalt. Vilken riktning är då samarbetet på väg? 

 
Syftet med denna kvalitativa undersökning är att beskriva hur utvecklingen har sett ut 

mellan 2009 och 2015 inom EU:s asyl- och migrationspolitiken samt identifiera vilka 

indikationer som talar för och emot ett integrerat samarbete. En granskning av EU-

dokument, lagstiftning och relevant litteratur har behandlats och som hjälpmedel för att 

undersöka detta och besvara frågeställningarna, har studien haft sin teoretiska 

tyngdpunkt inom neofunktionalism men har kompletterats med liberal 

intergovernmentalism. Av neofunktionalismen har det gjorts en tolkning av teorins 

integrationsschema samt en operationalisering av teorierna med idealtyper som verktyg. 

Ändamålet med modellerna är att få en vägledning genom den empiriska delen samt 

analys av resultatet.  

 

Resultatet visar att den utveckling och förändring som har skett under perioden inom 

området för asyl-och migrationspolitiken talar för ett mer integrerat samarbete och 

starkare drag av överstatlighet än tiden innan Lissabonfördraget trädde i kraft. Under 

den granskade perioden har EU i helhet och dess institutioners roller stärkts och 

betydande maktbefogenheter har överförts från nationell nivå till EU-nivå.   En 

institutionalisering av överstatlighet har ägt rum då EU-domstolen har nu befogenhet att 

verka inom området för asyl-och migrationspolitik. Vidare har Lissabonsfördragets 

föreskrifter om ett gemensamt asylsystem blivit till verklighet och är därmed en viktig 

markör för integrerat samarbete. Däremot tyder resultatet på att det finns ett gap mellan 

policy och lagstiftningsaktivitet där det behövs tid för att komma ikapp. En ytterligare 

slutsats är att tidigare har medlemsstaterna främst enats kring bekämpningen av illegal 

migration men nu enas de i större utsträckning kring frågor angående laglig invandring. 

Slutligen har vi sett en överstatlig utveckling under perioden mellan 2009-2015. 
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Bilagor 
 
Bilaga A - Avtal med tredjeländer 

En lista över de avtal Frontex har varit delaktiga att ingå med tredje länder. 

 

1. Ryssland 

2. Ukraina 

3. Moldavien 

4. Georgien 

5. Forna Jugoslaviska republiken av Makedonien  

6. Serbien 

7. Albanien 

8. Bosnien och Hercegovina 

9. USA 

10. Montenegro 

11. Vitryssland 

12. Kanada 

13. Kap Verde 

14. Nigeria 

15. Armenien 

16. Turkiet 

17. Azerbajdzjan  

 


