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Abstract 

The question and purpose of this thesis is to evaluate whether the cooperation 
within the Schengen Agreement regarding asylum politics is common or shared? 

By common is meant that the member states act in common and follow the 
regulation jointly. Whereas, shared is defined as a regulation which provide room 
for interpretation and implementation on national level.  

This thesis is based on literature and documents about the harmonization the 
Schengen cooperation.  Material has been collected from governmental websites 
and public libraries. Since this study regards cooperation, the theories neo-
functionalism and liberal intergovernmental theory have been chosen because 
they provide opposite views on the reasons and factors for integration. A couple 
of articles from newspapers’ Internet based archives have been used to explain 
similarities and differences within the asylum politics.  

The main highlights and conclusion of the analysis are the consequences of 
countries not meeting the minimum standards. The conclusion is that there are 
some common regulations within the cooperation regarding asylum politics, but 
the deficiencies in the shared politics make it difficult for member states to meet 
some of the other regulations.  
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1 Inledning 

Drygt tio år av harmoniseringsarbete kring asylpolitiken har genomförts, 
där två program slutförts, flertalet direktiv och förordningar antagits men 
ändock har ytterligare ett program påbörjats för att Schengens samarbete i 
detta ska bli gemensamt.  

Sedan 1999 har det som införts varit i syfte att harmonisera samarbetet 
kring asylpolitiken, om detta skulle vara fungerande varför kan man då 
läsa följande rubriker i tidningarna… 

 
”Nytt EU-kontor ska ge rättvis asylpolitik” 

”EU:s länder tävlar om sämsta mottagandet” 
”Övriga EU måste ta sitt ansvar” 
”Många dubbla asylansökningar” 

 
Är harmoniseringsåtgärderna ett införande av gemsamt samarbete i 

fråga om asylpolitik? I sådant fall, varför fungerar det inte? Varför finns 
fortfarande skillnader? Om systemet är gemensamt torde man inte kunna 
läsa rubriker liknande de ovan. Är förklaringen snarare att de 
harmoniseringsåtgärder som införts är en form av delad asylpolitik och 
därav förklaringen till varför det fortfarande uppstår skillnader? Det är 
precis detta som ska undersökas i denna studie.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

När fem länder 1985 antog Schengenavtalet var målet att skapa en fri 
rörlighet mellan medlemsstaterna. Med tiden som fler länder anslöts sig 
till avtalet och människor började söka sig till området från tredjeländer 
ökade asylansökningarna och steg för steg insåg medlemsländerna att man 
var tvungen att utvidga arbetet till att handla om mer än bara fri rörlighet 
för att den fria rörligheten skulle kunna bibehållas. (Andersson 2003:20)  

Att skapa ett samarbete utanför den fria rörligheten har däremot visat 
sig vara ganska komplicerat, ännu mer komplicerat visade det sig vara att 
enas kring ett gemensamt förfarande kring asylpolitiken.  

År 1999 antogs det första harmoniseringsprogrammet från 
Tammerfors och sedan dess har Haagprogrammet genomförts och sedan 
årsskiftet 2010 har ett tredje påbörjats, Stockholmsprogrammet. Målet 
med samtliga dessa har varit att harmonisera samarbetet kring 
asylpolitiken för ett framtida mål, det vill säga förutom att upprätthålla en 
fri rörlighet även skapa ett gemensamt asylsystem (Andersson 2003:25, 
www.regeringen.se).  

Förutom de tre programmen har flertalet andra harmoniseringsåtgärder 
införts, däribland direktiv, förordningar och informationssystem, men 
trots detta kan man med införandet av ännu ett harmoniseringsprogram 
inse att Schengen inte är i mål med en gemensam asylpolitik. Enligt 
tidningsartiklar sedan 2008 har problem uppmärksammats i systemet, 
dessa visar på brister i tillämpningen av miniminormer trots att dessa ska 
vara gemensamma. Med anledning av detta har jag undersökt ett antal av 
de harmoniseringsåtgärder som införts sedan år 1999. Syftet med detta är 
därmed att se om Schengens samarbete angående asylpolitiken är 
”common” eller ”shared”, det vill säga gemensamt eller delat uttryckt på 
svenska. Eftersom att Sverige, på grund andra länders undermåliga villkor 
för de asylsökande, får kritik för att bland annat skicka tillbaka 
asylsökande till Italien och Grekland enligt Dublinförordningen är det 
något som inte stämmer i det samarbetet som har infört miniminormer 
som ska anses vara gemensamma.  

 
Frågeställningarna som uppstår till följd av denna diskussion lyder; 

 
Är Schengens samarbete i asylpolitiken gemensam eller delad? 

Vad blir konsekvenserna beroende på om samarbetet är gemensamt 
eller delat? 
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2 Metod 

Den här uppsatsen har utförts genom en litteratur- och dokumentstudie. 
Det inledande arbete bestod i att undersöka hur Schengensamarbetet 
fungerade runt asylpolitiken vilket gjordes via dokument på nätet via 
Migrationsverket, regeringen och EU:s hemsidor, där bland annat de 
hittills genomförda harmoniseringsprogrammen studerats. Dock har inte 
dessa varit till stor användning på grund av tvetydigheter i dess 
tillämpning. Fokus har genomgående varit samarbetet kring Schengens 
asylpolitik och dess harmonisering.  

För att reda ut vilka rättsakter som skulle ligga till grund för studien i 
denna uppsats hämtades informationen via Migrationsverket, regeringen 
och EU:s officiella hemsidor där dessa ledde vidare in på andra aktörers 
hemsidor, exempelvis UNHCR. Med anledning av att Migrationsverket på 
sin hemsida angav vilka de ansåg vara de viktigaste rättsakterna för en 
gemensam asylpolitik inom Schengensamarbetet valdes dessa för arbetet. 

En operationalisering av begreppen ”common” och ”shared”, för att 
en analys skulle möjliggöras, genomfördes med hjälp av en artikel som 
erhölls av Monica Svantesson vid Försvarshögskolan i Stockholm, maj 
2010. Den handlar om gemensamma säkerhetsfrågor inom EU. Trots att 
artikeln syftar till säkerhetsfrågor är principen densamma och kan 
översättas till asylpolitiska termer, vilket har genomförts i 
operationaliseringen.  

Valet av teorier gjordes genom sökning i tidigare arbeten som berört 
mellanstatligt samarbete och därefter lånades böcker på biblioteket som 
definierade teoriernas användningsområde och begränsningar. I och med 
denna informationshämtning kom insikten angående dessa teoriers 
användnings och tillämpningsområde för denna uppsats. 

Analysen har genomförts med hjälp av teorierna neofunktionalism och 
liberal intergovernmentalism. Relevanta artiklar från dagstidningar har 
använts i syftet att undersöka om harmoniseringsåtgärderna kan anses 
”common” eller ”shared”.  

2.1 Operationalisering 

 
För att kunna studera och bedriva forskning med statsvetenskapliga 
begrepp krävs en operationalisering av dessa (Esaiasson m.fl., 2003:20). 
En tydlig teoretisk definition är nödvändig för att kunna göra en 
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operationalisering, i detta fall gäller det främst begreppet ”common” och 
”shared” i fråga om asylpolitik som är grunden för denna uppsats 
(Esaiasson m.fl., 2003:57). Definitionerna av ”common” och ”shared”, 
vilka i denna uppsats kommer att benämnas som ”gemensam” och 
”common” eller ”shared” och ”delad”, är hämtad från artikeln ”The 
European Security and Defence Policy: A Fourth System of European 
Foreign Policy?!” av Malena Britz och Arita Eriksson, vilken jag erhöll 
genom Monica Svantesson vid Försvarshögskolan. Artikeln handlar inte 
om en gemensam asylpolitik inom Schengen utan om säkerhetsfrågor 
inom EU likt NATO. Principen är dock densamma, de delar som artikeln 
belyser kan direkt översättas i asylpolitiska termer. De övriga centrala 
begreppen i detta arbete följer därefter genom befintliga definitioner.  

2.1.1 ”Common” 

EU har länge talat om att harmonisera asylpolitiken inom 
Schengenområdet med målsättningen att göra den enhetlig och 
gemensam. Vad det gemensamma målet i verkligheten ska innebär är 
däremot svårt att utläsa ur existerande program, direktiv och förordningar 
samt litteratur. Både neofunktionalismen och författaren Hans E 
Andersson är överens om att integrationsprocessens slutmål mestadels har 
en otydlig definition (Andersson, 2003:53). Detta tror man beror på att om 
man skulle använda sig av alltför direkta villkor, krav et cetera skulle man 
antingen möta en motreaktion eller helt enkelt för stor oenighet och 
därmed stjälpa samarbetet innan det ens har påbörjats. Istället satsar man, 
utefter vilken nivå samarbetet befinner sig på i integrationsprocessen, på 
kortsiktiga mål (Westberg, 2008:91). Med anledning av detta blir 
definitionen här istället en fråga om på vilka områden medlemsstaterna 
agerar lika och följer samma ramverk. Den allra tydligaste modellen för 
gemensamhet kanske därför kan sägas vara förordningar som inte lämnar 
utrymme för tolkning och tillämpning på nationell nivå utan är ett tydligt 
ramverk och medför att, genom att förordningen antas, den gäller som 
nationell lagstiftning, men det återstår att undersöka i analysen. Andersson 
menar i sin bok att ett ”gemensamt” politikområde inte betyder att allt 
inom detta område är gemensamt utan att gemenskapsrätten finns och att 
inflytandet är stort hos EU:s gemensamma institutioner (Andersson, 
2003:28). 

2.1.2 ”Shared” 

”Shared”, som fortsättningsvis kommer att skrivas som ”delad” eller 
”shared”, innebär i motsats till common att det kan finnas riktlinjer för en 
viss målsättning men samtidigt ger det utrymme för tillämpning och 
tolkning på nationell nivå och skilda genomföranden i implementeringen. 
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Detta utrymme för tolkning och tillämpning innebär i förlängningen att 
politiken kan anses vara delad, men inte helt överensstämmande och anses 
därför som delad istället för gemensam. Till följd av nationella intressen 
kan det vara en förmån för stater att skapa en delad politik istället för en 
gemensam då makten bevaras på den nationella arenan (Britz, 2005:53). 
Det kan också handla om nationell känslighet, det vill säga frågor som kan 
vara svåra att enas om, och medför att det är lättare att skapa en delad än 
gemensam politik kring. Att några länder avstår från vissa delar i 
Schengensamarbetet medför inte att harmoniseringsåtgärden endast på 
grund av detta kan anses vara delad, istället får läsaren vara medveten om 
att tre länder, Danmark, Irland och Storbritannien, är med i Schengen med 
särskilda undantag. 

2.1.3 Kommentarer till ”common” och ”shared” 

Det är viktigt att se till vilka de nationella konsekvenserna blir av 
respektive samarbete, ett gemensamt samarbete medför att staten 
”släpper” sina egna intressen på området och det kan därmed ses som en 
mindre viktig fråga nationellt. Den delade däremot, kan höra till de mer 
känsligare frågorna utifrån nationell synvinkel, exempelvis olika 
uppfattning mellan staterna angående hur många asylsökande man kan ta 
emot per år kan vara en känslig fråga och därför är det lättare att uppnå en 
delad politik kring denna som ger de stater som vill ha en generös 
respektive stram asylpolitik, vilket ger spelutrymme för att uppfylla den 
nationella uppfattningen.  

2.1.4 Definitioner  

 
Asyl 

”Asyl är när ett land beviljat en medborgare från ett annat land skydd 
mot förföljelse i sitt hemland” (http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Asyl-och-invandring/Asylpolitik-inom-
EU/, 3/5-10) 

 
Asylsökande 

En asylsökande är en tredjelandsmedborgare eller statslös person som 
lämnat sitt hemland och ansökt om asyl vid gränsen till ett medlemsland 
eller inom ett medlemslands territorium och fortfarande väntar på besked 
angående sin asylansökan. Detta innebär inte att personen i fråga har rätt 
till asyl. (Abraha, 2007:10, Rådets förordning, 343/2003, art. 2d). 
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Flykting 
En flykting är en person som enligt Genèvekonventionen av den 28 

juli 1951 och ändrad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967 
är erkänd som flykting (RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2725/2000 
hämtad via http://www.regeringen.se/sb/d/9688/a/93135, 26/4-10). 

I Genèvekonventionen definieras en flykting som en person som flytt 
sitt land till följd av ”en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 
religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, 
som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på 
grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända” (Hall, 
2006:59). Till definitionen ”flykting” räknas även statslösa.  
 
Förordning 

Denna börjar gälla omedelbart och behöver inte föras in i de nationella 
lagarna (Vestin, 2007:10). 

 
Direktiv 

”föreskriver vilka mål som medlemsländerna ska uppnå genom sina 
lagar, men lämnar åt medlemsländerna att avgöra exakt hur det ska gå 
till” (Vestin, 2007:10). 

 
Migration/Migrant 

Personers förflyttning mellan länder, dvs. in- eller utvandring 
(Andersson, 2003:3). 

 
Schengens medlemsländer  

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, 
Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, 
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike 
(http://www.tullverket.se/sokordao/s/schengenmedlemslander.4.3cc1 
40611667e5db7f80005818.html, 8/5-10)  
 

Statslös 
En person som saknar erkänt medborgarskap av något land är statslös. 
Vidare innebär statslösheten att rättssäkerheten på både nationell och 
internationell nivå är begränsad för personen i fråga, likaså gäller 
rätten till utbildning och sjukvård 
(http://www.unhcr.se/SE/Protect_refugees/Stateless.htm, 11/4-10, 
Abraha, 2007:9). 
 

Tredjelandsmedborgare 
En tredjelandsmedborgare är en person som inte har medborgarskap i 
en EU-stat, i en annan EES-stat eller i Schweiz (Wikrén, 2010:72). 
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3 Material 

Materialet är till stor del hämtat från regeringen, Migrationsverket och 
EU:s officiella hemsidor och litteratur som berör ämnesområdet. Dessa 
källor har även lett arbetet vidare till ytterligare källor. Dagstidningar har 
även använts för att ta del av information om hur arbetet fungerar i 
praktiken. Sökningar har gjorts via både nätet och på biblioteket med 
hjälp av följande sökord, som har använts både enskilt och tillsammans; 

Schengen, asyl, migration, flykting, harmonisering, gemensam, 
Asylprocedurdirektivet, Skyddsgrundsdirektivet, Dublinförordningen, 
Eurodacförordningen och mottagandedirektivet, neofunktionalism, liberal 
intergovernmental teori.  

 

3.1 Avgränsningar 

 
Att skriva en uppsats om Schengensamarbetet är och känns till stora 

delar oändligt. Varje dag dyker det upp nya infallsvinklar och information 
som berör Schengensamarbetet. Samtidigt som allt hänger samman var 
det tvunget att finna vad som var relevant för att besvara frågan i denna 
uppsats. Till följd av att så många delar skulle kunna vara med har studien 
avgränsats till Schengen och inte EU som helhet, trots att 
Schengenpolitiken sedan ett par år tillbaka är en del av EU:s reguljära 
politik. Vidare inom Schengensamarbetet har ytterligare avgränsningar 
varit en förutsättning till följd av den mängd material som finns att hämta. 
Det finns ett antal direktiv, förordningar och informationssystem som 
införts sedan harmoniseringen av Schengens samarbete inom asylpolitiken 
påbörjades 1999. Urvalet av direktiv och förordningar har gjorts med 
anledning av att Migrationsverket på sin hemsida förklarar att dessa är de 
viktigaste rättsakterna för ett framtida gemensamt asylsystem.  
(http://www.migrationsverket.se/info/217.html, 21/5-10). De 
harmoniseringsprogram som antagits sedan år 1999 har uteslutits ur 
studien på grund av att tolkningsalternativen i dessa är många. 
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3.2 Källkritik 

Större delen av materialet har hämtats från svenska myndigheter och 
regeringen samt hemsidor som är gemensamma för EU där allt kanske 
inte alltid är skrivet i likhet med verkligheten utan istället skrivet för att 
vara politiskt korrekt. Artiklar från dagstidningarna Dagens Nyheter, 
Sydsvenskan och Svenska Dagbladet har använts för att motivera vissa 
påståenden samt som andrahandskällor för viss information, emellertid väl 
medveten om att dessa kan vara vinklade i olika riktningar och tagna ur 
sitt sammanhang.  
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4 Teori  

För det här arbetet har jag valt att använda två integrationsteorier, liberal 
intergovernmentalism (liberal mellanstatlig teori) och neofunktionalism 
som båda haft stor förklaringskraft och betydelse inom 
integrationsforskningen (Førland, 1999:97). Dessa två beskrivs i huvudsak 
som varandras motsatser och kan därför vara ett komplement till varandra 
i min analys genom att de belyser frågan utifrån två skilda synsätt. 
Teorierna är för övrigt enligt författaren Jacob Westbergs tabell de ”bästa 
teorierna” med anledning av att de ser till en politisk och funktionalistisk 
rationalitet och en mellanstatlighet där de överstatliga aktörerna antingen 
har eller saknar inflytande i förhandlingssättet (Westberg, 2008:134). Den 
liberal intergovernmetalistiska teorin har en nackdel i förmågan att kunna 
prediktera men kan istället genom en sammanhängande teori se 
integrationen genom såväl nationella som internationella aspekter 
(Førland, 1999:99).  

Båda dessa teorier har sedan ett antal årtionden tillbaka dominerat 
integrationsforskningen inom Europastudier och försöker ge en förklaring 
till fördjupandet och breddandet av integrationsprocessen (www.umu.se, 
Westberg, 2008:128). Neofunktionalismen har, till skillnad från liberal 
intergovernmentalismen, en prediktionskraft (Førland, 1999:100). Vidare 
har neofunktionalismen valts som teori utifrån dess uppfattning att den 
inre marknaden kom till med anledning av tullunionens avskaffande av 
tull och kvoter, detta kan liknas vid att fri rörlighet uppnåddes till följd av 
att gränserna mellan Schengenländerna avskaffades och nya funktioner 
infördes.  

Neofunktionalismens fokus ligger främst på den inledande fasen i 
integrationsprocessen medan liberal intergovernmentalism analyserar den 
fortsatta utvecklingen i integrationsprocessen. Dessa teorier kan vidare 
komplettera varandra då neofunktionalismen främst ser till överstatliga 
aktörer och transnationellt organiserade intressegrupper medan liberal 
intergovernmentalism istället främst ser till nationella aktörer och 
sammanhang på nationell nivå (Westberg, 2008:133). 

4.1 Neofunktionalism 

Jean Monnet var en av de främsta förespråkarna för neofunktionalismen, 
han sökte efter praktiska metoder för ökad integrationsprocess och 
framåtgående samarbeten (Westberg, 2008:64). För att åstadkomma en 
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integrationsprocess poängterade Monnet att det fanns två viktiga motiv att 
uppfylla; ekonomiska och politiska (Westberg 2008:64-65). Vid 
samarbete över gränserna kunde högre levnadsstandard och tillväxt bli 
verklighet genom en samordning av de nationella ekonomierna 
(Westberg, 2008:65). Att stegvis fördjupa samarbetet skulle enligt Monnet 
på sikt leda till att solidaritet skapades mellan medlemsstaterna (ibid). En 
viktig punkt var enligt honom även att beslutsfattandet fortsatte vara 
demokratiskt trots att det beslutande organet flyttades till ett övernationellt 
samarbete (Westberg, 2008:66). 

 Inom neofunktionalismen anser man att inrikespolitiken har gått 
förlorad till fördel för bland annat eurokrater, det vill säga de som arbetar 
inom EU:s institutioner, och näringslivsledare 
(http://europa.eu/abc/eurojargon/index_sv.htm, 24/5-10, Westberg 
2008:65). En enskild nationalstat har enligt det neofunktionalistiska 
synsättet inte i närheten samma möjlighet att vara lönsamma som ett 
samarbete över gränserna, både i fråga om levnadsstandard och bättre 
tillväxt (Førland, 1999:100, Westberg 2008:65).  

Under 50 och 60-talet sökte neofunktionalismen efter att ”utveckla 
empiriskt testbara hypoteser” angående ”olika institutionella faktorer och 
förändringar påverkade olika aktörsgruppers politiska handlingsplan” 
(Westberg, 2008:70). Med hjälp av dessa hypoteser skulle forskaren i sin 
tur kunna se ”generella förklaringar av utvecklingen inom sitt 
intresseområde” (Westberg, 2008:70).  

 Denna teori bygger främst på det centrala begreppet ”spillover”, 
vilket innebär spridningseffekt, som tillkommer genom ett ekonomiskt 
eller politiskt motiv (Førland, 1999:100 och Westberg, 2008:64). En 
spridningseffekt kan komma till på tre olika vägar, antingen funktionell, 
framodlad eller politisk.  

Den funktionella spridningseffekten innebär att ett samarbete som 
redan är upprättat har en förmåga att automatiskt spridas vidare till andra 
närliggande områden i och med att man med ett utökat samarbete kan se 
nya ”funktionella samordningsvinster” (Westberg, 2008:74-75). I 
Westbergs bok ges ett exempel angående detta tankesätt med koppling till 
kol- och stålproduktionen som spreds vidare till transportpolitiken. 
(Westberg, 2008:75). Liksom fri rörlighet inom Schengen ledde vidare till 
ett samarbete i viseringspolitik och informationssystem. Ibland kan det 
ursprungliga målet inte uppnås utan att man inför nya samarbetsinitiativ 
vilket medför förändrade situationer och behov för av nya lösningar 
(Westberg, 2008:76). 

Den andra varianten är den framodlade där man till följd av politiska 
motiv skapar paketlösningar för att samarbetet ska kunna gå djupare och 
för att bredda integrationen (Westberg, 2008:76).  De enskilda staternas 
intressen kanske inte är helt i led med vad paketlösningen innebär men 
samtidigt förlorar staten mer på att stå utanför ett eventuellt samarbete. 
Nackdelarna kan i fall där en stat väljer att avstå samarbetet kan bli fler än 
fördelarna om förslaget inte godtas. Denna variant av spridningseffekter 
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har dock inte setts som särskilt framgångsrik, trots att en nationell nackdel 
i en paketfråga kan kompenseras av en vinst i en annan. (Westberg, 
2008:77). Det handlar till viss del om ett ömsesidigt beroende som skapar 
vinnare och förlorare hos de enskilda staterna (Westberg, 2008:80).  

Den sista typen av spridningseffekter är den politiska där 
huvudaktörerna är icke-statliga aktörer och politiska lojaliteter som 
förflyttar sig från den nationella arenan till den europeiska (Westberg, 
2008:82). I och med denna förflyttning av lojaliteter till den europeiska 
arenan skulle de utsända och engagerade i samarbetet skapa en känsla av 
samhörighet som i sin tur skulle leda till att det gemensamma arbetet 
skulle utvecklas och så småningom skulle även denna samhörighetskänsla 
spridas till nationella medborgare och aktörer (Westberg, 2008:83). Detta 
var en god tanke, likt antagandet ökade samhörigheten hos de involverade 
i toppskiktet men förmådde inte att mobilisera massan (Westberg, 
2008:89).  

4.2 Liberal Intergovernmentalism  

Liberal intergovernmentalismens hör till de moderna 
integrationsteorierna och denna teoris främste talesman är Andrew 
Moravcsik som ser EU som en mellanstatlig organisation. Teorin 
användes under 60-talet för att analysera varför integrationsprocessen inte 
fortsatt framåt utan snarare ”avstannat, stagnerar eller till och med övergår 
i sönderfall och disintegration” (Westberg, 2008:98, www.umu.se) Enligt 
denna teori råder en viss maktkamp till följd av nationella särintressen 
mellan staterna och mycket fokus på de inrikespolitiska förhållandena där 
det råder en intressekamp mellan bland annat partier, stater och 
internationella organisationer som därmed är de främsta analysenheterna 
(Førland, 1999:98, www.umu.se, 17/5-10). Utöver detta poängterar 
Moravcsik vikten av ömsesidigt beroende, vanligen uttryckt 
interdependence, som leder till att samarbeten eftersöks, samtidigt som 
samarbetslösningar eftersöks påstår han att de kan vara svåra att enas 
kring (Førland, 1999:99). Genom samarbete inom EU ökar möjligheten att 
uppnå mål inom bland annat ekonomi men staterna försöker ändå se efter 
sina egna intressen till följd av att de gör rationella val utefter en 
nyttomaximeringskalkyl, samarbeten uppnås genom mellanstatliga 
förhandlingar, där resultaten av förhandlingarna symboliserar de rationella 
val som nationella regeringar tar med hänsyn till sina nationella 
intressegruppers preferenser (Westberg, 2008:107).  (Westberg, 2008:98 
och www.umu.se, 17/5-10). Enligt Moravcsik skiljer man på stat och 
samhälle, där staten i denna teori syftar på regeringar som för att behålla 
sin nationella makt tar hänsyn till intressegruppernas preferenser 
(www.umu.se, 17/5-10). Tvärtemot vad neofunktionalismen säger, anser 
den liberala intergovernmentalismen att det främst är medlemsstaterna 



 

 18 

som finner lösningar angående politiska problem, inte kommissionen som 
neofunktionalismen påstår. Förutsättningarna för den enskilda staten att få 
sin vilja igenom på den europeiska arenan beror på hur förhandlingsstark 
nationen är (www.umu.se, 17/5-10). Det finns flera varianter i dessa 
mellanstatliga förhandlingar, kompromisskandidater som ofta saknar ett 
nationellt alternativ är i behov av förändring och därför villigast att anta 
kompromisser för att förändra situationen, vetomakter är de som gynnas 
av att situationen bibehålls oförändrad och har därmed bäst förutsättningar 
för att vara stark under förhandling, genom alternativa koalitioner finns 
möjligheten att öka förhandlingskraften genom att stänga ute vissa länder. 
Den sistnämnda kallas antingen ”differentierad integration” eller ”två 
hastighetersintegration”. Det är däremot svårt att utesluta en aktör som 
samarbetet är beroende av genom alternativa koalitionerna (www.umu.se, 
17/5-10, Westberg, 2008:108).  

4.3 Kritik mot teorierna 

Det sägs att neofunktionalismen är en användbar teori tack vare att den 
har en prediktionsförmåga, men samtidigt har inte det som teorin 
förutspått inträffat (Førland, 1999:100). Moravcsiks kritik angående 
neofunktionalismen rör framförallt den framodlade spridningseffekten, 
där han menar att kommissionen inte har så pass mycket inflytande över 
integrationsprocessen som man vill få det att verka, istället anser han att 
samarbetet utökas med anledning av att det transnationella ömsesidiga 
beroendet ökar (Westberg, 2008:80 läs mer). Angående Moravcsiks  kritik 
anser Westberg att det behövs forskning för att bevisa att Moravcsiks 
påstående stämmer.  

Enligt Westbergs bok anser Stanley Hoffman, förespråkare till den 
realistiska mellanstatliga teorin, att neofunktionalismen fungerar bra i 
fråga om mindre känslig politik i den inledande fasen där alla som deltar 
är vinnare, medan i fråga om ”storpolitiska” frågor där de enskilda 
staterna kan göra stora nationella förluster är inte denna teori applicerbar 
(Westberg, 2008:98). Ernst B. Haas, som också var en av de stora 
förespråkarna till neofunktionalismen, fick enligt Westberg erkänna att 
teorin varit alltför optimistiskt inställd till möjligheterna av enad politik 
(Westberg, 2008:105). Övrig kritik mot den liberala 
intergovernmentalismen är att Moravcsik inte tar tillräcklig hänsyn till 
intressegruppers inflytande (Westberg, 2008:125). 
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5 Bakgrund 

5.1 Kortfattad beskrivning av 
Schengensamarbetet 

 
Schengensamarbetet går ut på att personer, som vistas lagligt inom 
området, ska kunna resa fritt över de inre gränserna utan att behöva 
passera någon personkontroll samtidigt ska rättvisa och säkerhet bevaras. 
De inre gränserna innebär passager mellan länder där båda är medlemmar 
i Schengen. De yttre gränserna, det vill säga gräns mellan 
Schengenmedlem och icke Schengenmedlem, kontrolleras däremot väl 
vid såväl in- som utresa. (http://www.migrationsverket.se/info/219.html, 
2/4-2010, Wikrén 2010:74). 

Frågan om hur EU skulle åstadkomma fri rörlighet mellan 
medlemsländerna har varit ett svåruppnåeligt mål sedan starten. Det 
nuvarande Schengensamarbetet började när Belgien, Frankrike, 
Luxemburg, Holland och dåvarande Västtyskland 1985 gick samman i ett 
mellanstatligt avtal som stod utanför EG:s regelverk. Målet var att 
successivt avskaffa passkontrollerna för resande över de inre gränserna, 
det vill säga mellan de länder som anslutit sig till avtalet.  

Schengensamarbetet bygger på två delar som reglerar arbetet. Den ena 
delen är Schengenavtalet, som innehåller samarbetets principer, som 
tecknades i staden Schengen och fick därmed benämningen 
”Schengenavtalet” (http://www.migrationsverket.se/info/219.html, 2/4-
2010, Hallin, 2006:27).  

Den andra delen, Schengenkonvention, är Schengenavtalets 
tillämpningskonvention och reglerar samarbetets bestämmelser. 
Dataskydd, harmoniserad viseringspolitik och likformiga gränskontroller 
är bara ett par exempel på de bestämmelser som Schengenkonventionen 
reglerar. (Wikrén, 2010:73). När denna konvention började tillämpas 1995 
anslöt sig, förutom de tidigare nämnda fem länderna, även Spanien och 
Portugal. (Hallin, 2006:27, Wikrén, 2010:73) I och med tillämpningen av 
konventionen avskaffades gränskontrollerna mellan länderna som anslutit 
sig och fri rörlighet upprättades stegvis. 
(http://www.migrationsverket.se/info/219.html, 2/4-2010).  

Sedan Amsterdamfördraget införlivandes 1999 är 
Schengensamarbetet en del av den reguljära EU-politiken (Mårtensson, 
1998:13, Utrikespolitiska Institutet, 2005:11). Trots att 
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Schengensamarbetet blev en del av den reguljära EU-politiken hade 
kommissionen, parlamentet och domstolen inom EU fram till 2005 
fortfarande en liten bestämmanderätt. Bestämmanderätten var fram till 
dess fortfarande främst ett samarbete mellan medlemsländerna 
(Utrikespolitiska institutet, 2005:15). Året 2005 ändrades 
bestämmanderätten gällande asyl- och invandringsfrågor inom EU och 
istället för att vara ett samarbete mellan medlemsländerna blev 
bestämmanderätten en fråga som beslutas genom enhällighet med vetorätt 
(Utrikespolitiska Institutet, 2005:29).  

I dagsläget har tjugofem länder anslutit sig till Schengenavtalet, 
tjugotvå av dessa är medlemmar i EU och de resterande tre medlemmarna 
av avtalet är Norge, Island och Schweiz som ingått i Schengenavtalet 
genom ett särskilt samarbetsavtal, kallat associationsavtalet. Genom 
associationsavtalet har de tre länder som är inte är medlemsstater i EU 
godtagit Schengenregelverket med vissa tillägg och undantag (Wikrén, 
2010:74). De EU-länder som står utanför Schengenavtalet är Bulgarien, 
Cypern, Irland, Rumänien och Storbritannien (ibid).  

Tiden före Lissabonfördraget, som kommer vara grunden i denna 
uppsats, gällde i huvudsak enhällighet i beslutsfattandet där samtliga 
länder hade vetorätt och parlamentet hade endast en roll som 
opinionsbildare utan någon direkt makt. Enhälligheten medför svårigheter 
att enas vilket leder till att det som eftersökts varit minsta gemensamma 
nämnare för att kunna gå vidare i utveckling av ett gemensamt samarbete. 
I och med Lissabonfördragets införande kommer istället majoritetsbeslut 
avgöra lagstiftningen och parlamentet ska enligt artikeln få medinflytande 
(http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fraga-svar-om-asyl-och-
migrationspolitiken_2586033.svd). 

 

5.1.1 Undantagen – Danmark, Irland och Storbritannien  

Danmark har antagit Schengenkonventionen men bibehållit rätten att 
avgöra vilka delar man vill tillämpa. Både Irland och Storbritannien har 
getts godkännande att endast delta i vissa delar av Schengensamarbetet, 
exempelvis de straffrättsliga 
(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_m
ovement_of_persons_asylum_immigration/l33020_sv.htm, 18/5-10).  
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5.2 Antagna harmoniseringsåtgärder inom 
asylpolitiken 

I dagsläget finns flertalet instrument som införts för att förverkliga en 
harmonisering. Gemensamt för samtliga direktiv och förordningar i denna 
uppsats är att de har antagits till följd av följande skäl: ”En gemensam 
asylpolitik, inklusive ett gemensamt europeiskt asylsystem, är ett 
grundläggande inslag i Europeiska unionens målsättning att gradvis 
upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för 
alla som av olika omständigheter tvingas söka skydd inom gemenskapen” 
(Rådets direktiv 2003/9/EG). Förutom detta gäller även att 
Genèvekonventionen ska tillämpas i sin helhet gällande flyktingars 
rättsliga status från 1951 samt med tilläggen som gjordes genom New 
York protokollet 1967 och därigenom innefattar att löftet om att ”non-
refoulement”-garantin bevaras (Rådets direktiv 2003/9/EG). Non-
refoulement betyder att en flykting inte ska riskera att bli återsänd till ett 
område där denne med välgrundad fruktan bland annat riskerar att bli 
utsatt för förföljelse 
(http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=2170, 23/5-10).  

 

5.2.1 Schengen Information System, SIS 

Samtidigt som Schengensamarbetet vill gynna fri rörlighet vill man 
motverka att det gynnar den internationella brottsligheten, med anledning 
av detta innehåller konventionen bland annat flera bestämmelser om 
kontroller vid de yttre gränserna, exempelvis polisiärt och rättsligt 
samarbete. Sedan 1999 styrs Schengen utifrån EU:s regler till följd av att 
samarbetet blev en del av EU:s reguljära politik när Amsterdamfördraget 
trädde i kraft.   

Som en del i denna kontroll har datasystemet ”Schengen Information 
System” (SIS) införts. I detta datasystem kan var och ett av 
medlemsländerna föra in uppgifter angående personer, fordon och föremål 
som är efterlysta samt spärra personer för inträde till området, exempelvis 
på grund av tidigare grov brottslighet. 
(http://www.migrationsverket.se/info/217.html, 2/4-2010)  

5.2.2 Viseringspolitik 

Att viseringspolitiken överensstämmer mellan länderna är en av de 
avgörande förutsättningarna för att Schengensamarbetet ska fungera. Det 
är viseringspolitiken som bland annat avgör vilka medborgare som 
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behöver respektive inte behöver visum för att resa in och vistas i 
Schengenområdet. Det finns ett antal inresevillkor som en 
visumansökande enligt Schengenkonventionen behöver uppfylla för att 
kunna erhålla ett enhetligt visum. Förutom att villkoren ska vara uppfyllda 
måste även den utförande myndigheten bland annat kontrollera att 
personen i fråga inte är spärrad genom SIS. 
(http://www.migrationsverket.se/info/217.html, 2/4-2010) När man 
erhåller en Schengenvisering, en så kallad enhetlig visering, reser man 
fritt inom hela området för den tid som viseringen gäller. 
(http://www.migrationsverket.se/info/60.html, 3/5-10) 

Det finns också geografiskt begränsad visering som kan erhållas om 
särskilda omständigheter råder samt trots att Schengens inresevillkor inte 
är uppfyllda. En sådan visering ger dock inte fri rörlighet inom området 
utan endast rätt att befinna sig i det land som utfärdade viseringen. 
Visering ska sökas på en ambassad, generalkonsulat eller i de fall där det 
specifika medlemslandet inte har någon utrikesmyndighet på platsen 
istället söka hos den som är dennes representant 
(http://www.migrationsverket.se/info/217.html, 2/4-2010). 

5.2.3 Viseringsinformation, VIS 

Som en del i viseringspolitiken beslutade EU:s råd året 2004 att införa ett 
system för att dela viseringsinformation sinsemellan medlemsländerna. 
Detta system ska både begränsa hot mot området samt förhindra 
viseringsshopping, vilket innebär att söka visering i flera medlemsstater 
samtidigt, samt förhindra refugees in orbit, det vill säga att en flykting inte 
får sin asylansökan prövad av något medlemsland (Andersson, 2003:22). 
VIS ska även underlätta gränskontroller, hantering av bedrägerier och ha 
en god inre utlänningskontroll. Med hjälp av VIS, som samtliga Schengen 
medlemmar ska använda sig av, samlas all information i ett centralt 
datasystem.  

När visum söks för första gången får den som ansöker lämna 
biometrisk information, det vill säga fingeravtryck och foto. Inom den 
gemensamma viseringspolitiken innebär det bland annat att 
medlemsländerna tillsammans beslutat från vilka yttre länder som 
medborgarna behöver visum för att resa in i Schengenområdet. Samtidigt 
som man vill underlätta resandet inom Schengen för resenärerna, vill man 
inte att det ska ske på bekostnad av säkerheten. 
(http://www.migrationsverket.se/info/217.html, 2/4-2010) 
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5.2.4 Dublinsystemet del 1; Dublinförordningen – 
2003/343/EG 

Till följd av slutsatserna från genomförandet av 
Tammerforsprogrammet, där men ansåg att det snarast skulle införskaffas 
ett instrument för att avgöra vilken medlemsstat som skulle bära ansvaret 
för en asylprövning, antogs Dublinförordningen 1998 där det beslutades 
att en flykting i huvudsak ska ansöka om asyl i det första EU-land som 
denne rest in i. (Hallin, 2006:59, Rådets förordning (EG) nr 343/2003). 
Dublinförordningen reglerar i vilket land en individ ska ansöka om asyl. 
Även om personen i fråga har anlänt till Sverige och lämnat in sin 
asylansökan här betyder inte det självfallet är Sverige som ska behandla 
asylprövningen, om ett annat land enligt Dublinförordningen har ansvaret 
skickas den asylsökande istället dit. Att en person blir förflyttad till följd 
av Dublinförordningen kan bero på ett antal faktorer. Dessa faktorer kan 
exempelvis vara om visum eller uppehållstillstånd har givits från annat 
land som ingår i Dublinförordningen, om inresan till ett land som omfattas 
av Dublinförordningen har skett illegalt, om asyl redan sökts i annat land 
som omfattas av Dublinförordningen, om den sökandes familj redan har 
fått uppehållstillstånd i annat EU-land eller om det går att bevisa att 
personen har passerat någon av de andra länderna via luft, hav eller land. 
Grunden i dessa principer är att det land som medverkat till den 
asylsökandes inresa i EU ska bära ansvaret för en asylprövning, samtidigt 
kan en stat som egentligen inte är skyldig att genomföra asylprövningen 
kan ändå välja att överta prövningen (http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Asyl-och-invandring/Asylpolitik-inom-
EU/, 3/5-10). De länder som omfattas av Dublinförordningen är EU-
länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och 
Österrike. Genom ett särskilt avtal har Norge och Island anslutit sig till 
Dublinförordningen. (http://www.migrationsverket.se/info/1386.html, 
17/4-10). I rådets förordning 343/2003 pkt. 5 anser man att 
Dublinkonventionen har haft positiva effekter i harmoniseringen av 
asylpolitiken och antar att ”det stegvisa införandet av ett gemensamt 
europeiskt asylsystem på sikt kommer medföra ett gemensamt förfarande 
och en gemensam status i hela unionen för personer som beviljas asyl” 
(Rådets förordning, 343/2003 pkt. 5). 
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5.2.5 Dublinsystemet del 2; Eurodacförordningen – 
2000/2725/EG 

Databasen Eurodac inrättades för att effektivisera tillämpningen av 
Dublinförordningen och vara ett hjälpmedel för att snabbt avföra vilken 
medlemsstat som enligt Dublinförordningen bär ansvaret för asylprövning 
(Rådets direktiv 343/2003, kap 5). Genom denna databas registreras 
fingeravtryck från alla asylsökande som är över 14 år samt från 
utlänningar som rest in i ett medlemsland illegalt. När en asylprocess drar 
igång kontrolleras den asylsökandes fingeravtryck i databasen för att se 
om personen har ansökt om asyl i ett annat land som omfattas av 
Eurodacförordningen. Dessa fingeravtryck bevaras i databasen under en 
period på tio år. I och med att detta är en tillämpningsförordning av 
Dublinförordningen är tillämpningsområdet för Eurodacförordningen 
detsamma. (http://www.migrationsverket.se/info/1386.html, 17/4-10, 
Abraha, 2007: 10, RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2725/2000 via 
http://www.regeringen.se/sb/d/9688/a/93135, 26/4-10).  

5.2.6 Mottagandedirektivet – 2003/9/EG 

En annan av slutsatserna från Tammerforsprogrammet var att det behövde 
införas miniminormer gällande medlemsstaternas mottagningsvillkor som 
ett steg mot en gemensam asylpolitik (2003/9/EG pkt 2, 3). Till 
mottagningsvillkoren hör ”samtliga åtgärder som medlemsstaterna vidtar 
till förmån för de asylsökande i enlighet med detta direktiv”( 2003/9/EG 
art. 2, pkt. i) och dessa ska tilldelas samtliga asylsökande enligt 
miniminormerna. Mottagningsvillkoren ska ge de asylsökande en värdig 
levnadsstandard som överensstämmer oberoende av vilken medlemsstat 
asylansökan sker i (Andersson, 2003:37). Genom att minska skillnaderna 
mellan medlemsstaternas mottagningsvillkor är förhoppningen att de 
sekundära förflyttningarna ska minska. (ibid). Direktivet formade alltså en 
minimistandard med en frihet för medlemsländerna själva att välja att 
nationellt lägga en högre standard (2003/9/EG pkt. 15 och art. 4).  
Medlemsländer ska dessutom enligt direktivet vidta lämpliga åtgärder för 
att hålla samman familjer (2003/9/EG art. 8) och underåriga ska ha rätt till 
skolgång (2003/9/EG art. 10) Vad det gäller tillträde till arbetsmarknaden 
får medlemsstaterna enskilt bestämma en tidsperiod, som påbörjas i och 
med den dagen då den asylsökande lämnar in sin ansökan och som 
reglerar under vilken tid denne inte ska ha tillträde till arbetsmarknaden. 
(2003/9/EG art. 11) De materiella mottagningsvillkoren ska finnas 
tillgängliga i samband med att asylansökan lämnas in (2003/9/EG art. 13, 
pkt 1) Som en del i mottagningsvillkoren ska medlemsstaterna också se 
till att sjuk- och hälsovård som är nödvändig eller akut finns tillgänglig 
(2003/9/EG art. 15). Medlemsstaterna får på egen hand avgöra om de vill 
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införa förmånligare villkor angående mottagandet (http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Asyl-och-invandring/Asylpolitik-inom-
EU/, 4/5-10). 

 

5.2.7 Asylprocedurdirektivet – 2005/85/EG 

Europeiska Unionens råd har antagit direktivet 2005/85/EG för att 
åstadkomma en gemensam asylpolitik för att målet att området ska kunna 
baseras på rättvisa, frihet och säkerhet och vara tillgängligt för människor 
som på laglig väg söker skydd (Rådets Direktiv, 2005/85/EG, s. 1).  

Genom asylprocedurdirektivet infördes regler för att asylansökningar 
ska behandlas lika, det gäller under hela processen från det att en ansökan 
lämnas in fram till beslut. Detta reglerar bland annat hur ansökan ”ska 
behandlas, hur prövningen ska gå till och vilka garantier och rättigheter 
den asylsökande har” (http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Asyl-och-invandring/Asylpolitik-inom-
EU/, 3/5-10). Direktivet reglerar även vad som krävs för att ett land ska 
räknas som säkert ursprungsland, det vill säga länder dit personer kan 
avisas utan risk för förföljelse 
(http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/snabbguide-eus-asylpolitik-
1.955913, 23/5-10). Liksom i de andra direktiven och förordningarna 
gäller det att medlemsländerna får införa förmånligare bestämmelser då de 
bestämmelser som står i direktivet endast är miniminormer 
(http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Asyl-och-
invandring/Asylpolitik-inom-EU/, 3/5-10).  

5.2.8 Skyddsgrundsdirektivet - 2004/83/EG 

Vem som anses vara flykting regleras av skyddsgrundsdirektivet och 
vilka rättigheter en flykting som befinner sig i ett EU-land har. Direktivet 
reglerar dessutom vilka länder som anses vara säkra ursprungsländer. 
Liksom enligt de andra direktiven har de enskilda medlemsländerna rätt 
att införa generösare villkor än direktivet anger. Direktivet reglerar också 
vilken hur fakta och omständigheter ska bedömas i en asylprövning. 
(http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Asyl-och-
invandring/Asylpolitik-inom-EU/, 4/5-10) I fråga om skydd av 
humanitära skäl är det fortfarande upp till staten själv att välja om man 
vill bevilja skydd för humanitära skäl eller ej. Humanitära skäl innebär 
exempelvis en svår sjukdom som inte kan behandlas i ursprungslandet. 
(http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Asyl-och-
invandring/Asylpolitik-inom-EU/, 3/5-10) 
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6 Analys 

Strävan i denna analys var att kunna utläsa om de olika delarna i 
Schengensamarbetet är ”common” eller ”shared” och vilka 
konsekvenserna kan bli till följd av detta. Analysen har genomförts med 
hjälp av teorierna neofunktionalism och liberal intergovernmentalism som 
utgångspunkt. Det som har analyserats är SIS, VIS och viseringspolitik, 
de två förordningarna, Eurodac och Dublin, samt de tre direktiven, 
mottagande, asylprocedur och skyddsgrund.  
 

6.1  SIS, VIS och viseringspolitik 

 
Dessa tre samarbetens system är grundläggande för att den fria 

rörligheten ska kunna bibehållas. Politiska och ekonomiska motiv, enligt 
neofunktionalismen, kan här ses som en utgångspunkt då inte finns en 
enskild stat som skulle kunna upprätta detta system på egen hand vare sig 
informationsmässigt eller kostnadseffektivt (Westberg, 2008:64-65). 
Därav blir ett samarbete över gränserna en naturlig lösning, precis som 
neofunktionalismen föreslår så sprids denna enligt en framodlad 
paketlösning för att öka samordningsvinsterna (Westberg, 2008:76-77). 
Utifrån liberal intergovernmentalismens syn om nationella aktörers 
påverkan, kan man tänka sig att det är viktigt för en stat att deltagandet i 
Schengensystemet tydligt försvårar för kriminella att komma in i landet 
och därmed blir utvidgningen av samarbetet smidigt i och med att 
samtliga medlemsstater gynnas av systemet, såvida man antar att ingen 
stat önskar brottslighet (Westberg, 2008:133). I och med att alla 
medlemsstater gynnas av systemet och använder det för sin egen vinning, 
är det sannolikt ett samarbete som det varit lätt att enas kring samt i och 
med att samtliga dessa system ger tydliga arbetsregler kan systemet därför 
anses överensstämma med begreppet common (Førland, 1999:99, 
Westberg, 2008:98, 107, www.umu.se).  

SIS är det datasystem där ett medlemsland kan införa information om 
personer, fordon och föremål som är efterlysta samt spärra personer för 
inträde i området. Om till exempel Sverige har spärrat personen A men 
Spanien frångår reglerna om att kontrollera SIS innan en visering utfärdas 
kan detta medföra att person A reser in i området via Spanien och sen med 
hjälp av den fria rörligheten tar sig vidare till Sverige. Det är ett 
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ömsesidigt beroende, enligt liberal intergovernmentalismen, mellan 
länderna att reglerna kring SIS efterlevs (Førland, 1999:99). Antaget att 
SIS efterlevs, vilket förutsätts på grund av det ömsesidiga beroendet, kan 
systemet anses common.  

Viseringspolitiken kanske är desto svårare att enas kring, vissa länder 
kanske vill att alla tredjelandsmedborgare ska ha visering för inträde till 
Schengenområdet medan andra länder kanske önskar friare regler. Även 
om det råder svårigheter i att enas kring vilka länder som behöver visum 
för inresa har man beslutat om vilka villkor som gäller för att erhålla ett 
enhetligt visum och systemet bör därför kunna anses vara common. Valet 
som ett medlemsland har är att annars utfärda en geografiskt begränsad 
visering.  

VIS är det system där viseringsinformation lagras för att bland annat 
förhindra viseringsshoppping. Liksom de två systemen ovan har VIS 
införts i syfte att skydda mottagarlandet. Eftersom att detta system endast 
är till för att underlätta informationssökningen vid utfärdandet av visering 
kan det anses gynna samtliga medlemsstater och därför vara ett common 
system.  

Sammanfattningsvis gällande common och shared: 
På grund av att samtliga dessa tre system bygger på 

samordningsvinster för samtliga medlemsländer, utan att de behöver 
uppoffra nationella intressen och med anledning av att det minskar 
möjligheterna utifrån att missbruka systemet kan dessa system som 
bygger på enhetliga villkor och regler anses vara common. 

6.2 Dublinsystemet 

6.2.1 Dublinförordningen 

Enligt Andersson kan neofunktionalismen ha en förklaring till att 
Schengensamarbetet utvidgades till Dublinförordningen. Genom en 
spridningseffekt, från arbetet kring den fria rörligheten, ledde samarbetet 
vidare in på flyktingpolitiken. Samtidigt som asylansökningarna ökade 
fanns ansträngningar mellan medlemsstaterna i fråga om den fria 
rörligheten, tack vare tajmningen av dessa kunde ett samarbete utvecklas 
inom det asylpolitiska samarbetet eftersom både ekonomiska och politiska 
motiv uppstod, vilket överensstämmer med neofunktionalismens teori om 
spridningseffekt (Andersson, 2003:45). 

Om utvecklingen istället ses utifrån den liberal 
intergovernmentalistiska teorin påstår Andersson att den framåtgående 
samarbetsprocessen beror på en ”rationell reaktion inför en förändrad 
värld” (Andersson, 2003:44). Med anledning av att ett system likt 
Dublinförordningen är omöjligt för en enskild stat att konstruera samt för 
att motverka en negativ konkurrens om flyktingar mellan länderna fanns 
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gemensamma intressen mellan länderna för att uppföra ett gemensamt 
system (Andersson, 2003:44). Som en bekräftelse på att länderna skiljer 
sig i antalet mottagna flyktingar kan man i Anderssons tabell 
”Asylansökningar till EU:s medlemsstater 2001-2002” utläsa att Sverige 
tog emot 3,7 personer per 1000 invånare medan motsvarande siffra var 4,6 
hos Österrike, 0,0 hos Portugal, 0,5 hos Grekland och 0,2 hos Spanien 
(Andersson, 2003:46). 

Vidare framgår det enligt den artikel som Sydsvenskan publicerade 13 
maj 2009 med titeln ”Sverige försöker övertala flytingskeptiska länder” 
att sjuttio procent av asylsökande i Sverige får uppehållstillstånd medan 
siffran i Grekland pekar på en procent, när det gäller irakiska flyktingar.  
Sett från utifrån alla asylsökande har Sverige tagit emot ungefär 25 
procent medan Grekland och Slovakiens siffra har legat på 2 procent 
(http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/nytt-eu-kontor-ska-ge-rattvis-
asylpolitik-1.802973, 23/5-10).  

Även om det finns ekonomiska och politiska motiv för denna 
utvidgning av samarbetet enligt neofunktionalismen kan man samtidigt se 
nationella särintressen. Syftet med Dublinförordningen var inte att fördela 
”asylbördan” utan att fördela ansvaret genom att utröna vem som enligt 
förordningens regler skulle bära ansvaret för asylprövningen där troligtvis 
nationella särintressen avspeglades i förhandlingssituationen. Ett exempel 
på nationellt särintresse inför denna förordning kan ha varit 
Medelhavsländernas geografiska läge, som därav är för stora mängder 
asylsökande (Førland, 1999:98 & Westberg, 2008:64-65). Införandet av 
förordningen innebär för första ankomstland inom Schengen att ansvara 
för asylprövningen. I sin tur leder detta till att geografiskt läge är av 
största vikt, då personer innan Dublinförordningens införande kunde röra 
sig vidare inom Schengenområdet och söka asyl i valfritt land vilket 
därmed till viss del minskade belastningen på de geografiskt utsatta 
länderna. Till följd av förordningen blir nu geografiskt utsatta länderna 
ansvariga för att pröva de asylsökningar som kommer in på grund av dess 
geografiska område.  Detta kan alltså ses som de geografiskt utsatta 
ländernas särintresse, samtidigt som länder som inte har samma problem 
vill undvika att vara tvungen att pröva andra medlemsländers 
asylprövningar, vilket innebär att de har det motsatta särintresset. 

Men här kan vi se ett kompromissavtal enligt liberal 
intergovernmentalismens teori där det ena landet blir en stor förlorare 
medan ett annat en vinnare. Detta är inte ett scenario av ett samarbete 
gynnar som alla, utan införs som ett måste för att den fria rörligheten inte 
skapa osämja mellan länderna. I ett sådant här läge borde det vara 
uteslutet att skapa alternativa koalitioner i och med att det inte går att 
stänga ute ett medlemsland från att vara med i Dublinförordningen utan 
att då även utestänga detta land från Schengen. Trots att det finns möjliga 
vinnare och förlorare med införandet av Dublinförordningen är det viktigt 
att komma ihåg att beslutet togs genom enhällighet med vetorätt, vilket 
innebär att även om det har varit en svår fråga att enas i på grund av 
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nationella intressen. Eftersom denna framodlade paketlösning inte ger 
utrymme för alternativa koalitioner, då de hade inneburit ett totalt 
uteslutande ur Schengensamarbetet medför det att även om en stat förlorar 
på deltagandet i Dublinförordningen är nackdelarna av att stå utanför fler 
än fördelarna men samtidigt är det troligt att länder som försökt motsätta 
sig förordningen hellre hade önskat att samarbetet var shared för att 
bevara nationell tillämpning (Westberg, 2008:76-77). Eftersom denna 
förordning vidare innebär att den direkt införs i de nationella 
lagstiftningarna blir detta samarbete common.  

Sammanfattningsvis gällande common och shared 
Denna förordning medför att vissa länder på grund av sitt geografiska 

läge blir förlorare, medan andra blir vinnare till följd av avtalet. Däremot, 
med anledning av att förordningen har antagits med enhällighet inkluderat 
vetorätt, är nackdelarna fler än fördelarna av att stå utanför samarbetet. 
Eftersom att en antagen förordning blir implementerad som en del av den 
nationella lagstiftningen utan nationell tolkning blir regelverket tydligt 
och enhetligt. Med anledning av ovanstående skäl blir detta system 
common. 

6.2.2 Eurodacförordningen 

Enligt Svenska Dagbladets artikel ”Många dubbla asylansökningar”, som 
publicerades den 8 februari 2004 med uppdateringar den 25 oktober 2007, 
var Eurodacsystemet kostnadseffektivt men fungerade inte som det 
ursprungligen var tänkt att göra.  

Datasystemet fungerade ännu inte perfekt i och med att människor 
ibland har lyckats söka asyl i flertalet länder utan att det upptäcks i ett 
tidigt skede. Enligt artikeln menar man att det gör att den asylsökande då 
kan söka pengar på samtliga ställen och har givetvis då också större 
möjlighet att få uppehållstillstånd genom att ansöka i flertalet länder 
(ibid). Till följd av dessa politiska och ekonomiska konsekvenser är ett 
samarbete enligt neofunktionalismen att eftersträva (Westberg, 2008:64-
65) Eftersom att id-handlingar ofta saknas är systemet ändå ett viktigt 
verktyg och förutsatt att länderna använder sig av Eurodacförordningen 
klassas denna som ett common system. 

Dock kan man anta att det finns utrymme för att utnyttja systemet, om 
ett land avstår från att registrera en person så försvåras möjligheten att 
spåra vilket land inom Schengen som flyktingen anlände via. För länder 
som utefter sin nationella preferens, enligt liberal 
intergovernmentalismen, försöker begränsa antalet asylsökande kan detta 
bli ett ytterligare steg för att slippa ta emot flyktingar (Westberg, 2008:98 
& 107, www.umu.se). Om man går ett steg tillbaka till 
Dublinförordningen där man kunde anta att geografiskt utsatta länder 
snarare hade kunnat önska en delad politik i förordningen för att ha 
utrymme för nationell tolkning och tillämpning ger Eurodacförordningen 
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vidare en möjlighet att komma runt Dublinförordningens regelverk. Detta 
skulle kunna ske om ett land avstår från att registrera flyktingar i 
datasystemet Eurodac vilket vidare minskar chansen att landet tvingas 
behandla asylansökan enligt Dublinförordningens regler. Detta är inget 
som uppsatsen utifrån materialet har belägg för, utan endast författarens 
reflektion angående systemets uppbyggnad.  

I Eurodacsystemet kan man tänka sig liberal intergovernmentalismens 
olika förhandlingsstyrkor hos medlemsstaterna. Kompromisstater i detta 
fall är de länder som får ta emot många flyktingar där andra 
medlemsstater medverkat till deras inträde på området. Dessa stater kan 
vara sådana som erbjuder generösa mottagningsvillkor och lägre krav för 
en flykting att erhålla asyl och därmed är beroende av förändring med 
anledning av att det inte finns något nationellt verktyg, i 
överensstämmelse med neofunktionalismen, för att förhindra detta 
förfarande (Westberg, 2008:65, www.umu.se). 

Vetostaterna i detta fall kan vara de som får ta emot ett stort antal 
flyktingar som tar sig in i landet på illegal väg, exempelvis 
Medelhavsländerna som på grund av sitt geografiska läge är 
förhållandevis lättillgängliga. Genom Dublinförordningen blir det första 
ankomstlandet inom Schengen tvunget att pröva alla dessa personers 
asylansökan och medför att flyktingen kan spåras till sitt ankomstland. I 
och med att beslutsförfarandet sker genom enhällighet och veto, kan det 
tänkas att dessa länder har haft en stark förhandlingsposition av att de på 
grund av sitt geografiska läge gynnas av att bibehålla situationen som den 
är (www.umu.se). 

De alternativa koalitionerna kan mer eller mindre anses vara uteslutet i 
detta sammanhang då ett land som är del av Schengens fria rörlighet 
fortfarande har öppna gränser gentemot övriga medlemsländer 
(www.umu.se).  

Sammanfattningsvis gällande common och shared 
I analysen framfördes att det finns möjlighet att utnyttja systemet 

genom att inte ta fingeravtryck vid ankomst till Schengen. Om detta hade 
varit i enlighet med verkligheten hade systemet klassats som shared, men 
eftersom att det saknas belägg för detta i denna uppsats kommer 
Eurodacförordningen liksom Dublinförordningen att klassas som common 
enligt samma motivering som följer; med anledning av att förordningen 
har antagits med enhällighet inkluderat vetorätt, är nackdelarna fler än 
fördelarna av att stå utanför samarbetet. Eftersom att en antagen 
förordning blir implementerad som en del av den nationella lagstiftningen 
utan nationell tolkning blir regelverket tydligt och enhetligt.  
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6.3 Direktiven om mottagande, asylprocedur 
och skyddsgrund 

 
Ett antal artiklar har publicerats i Svenska Dagbladet kring dessa 

direktiv. Enligt artikeln ” EU:s länder tävlar om sämsta mottagandet” som 
publicerades i Sydsvenskan den 12 mars 2009 påstår Thomas 
Hammarberg att det handlar om att länderna försöker presentera så dåliga 
mottagningsvillkor och hårda asylregler som möjligt för att människor ska 
avstå att söka sig till deras land. I artikeln kunde läsas att Grekland öppet 
förklarar sitt agerande med att man inte vill skicka positiva signaler. 
Grekland med flera länder runt Medelhavet sägs enligt samma artikel 
vädja till EU om särskilt stöd till följd av deras geografiskt utsatta läge 
blir föremål för stora mängder asylsökande. Hammarberg och Billström 
menar att om regelverket skulle vara detsamma över hela området skulle 
”asylbördan” fördelas jämnare i och med att de asylsökande då inte skulle 
ha olika preferenser till följd av att en flykting möts av olika möjligheter 
beroende på vilket land ansökan sker i 
(http://www.svd.se/nyheter/inrikes/eus-lander-tavlar-om-samsta-
mottagandet_2585935.svd, 22/5-10). 

Asylvillkoren anses vidare vara så pass dåliga i Italien, Malta, 
Grekland, Spanien och Cypern att man inte bör skicka dit asylsökande 
enligt Dublinförordningen (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/eus-lander-
tavlar-om-samsta-mottagandet_2585935.svd, 22/5-10). 

Samtliga direktiv under ovanstående rubrik innebar att en viss nivå av 
miniminormer införts, man kan tänka sig att det var en svår fråga att enas 
kring med hänsyn till att ovan nämnda länder uppenbarligen inte levt upp 
till de beslutade normerna. Problemet består av två delar, för det första är 
detta en nationellt känslig fråga och därmed svår att enas kring enligt 
liberal intergovernmentalismen. I och med att den sittande regeringen vill 
handla i enlighet med de nationella preferenserna för att behålla makten 
blir därmed den framodlade spridningseffekten en förhandling om att 
finna minsta gemensamma nämnare för att samarbetsprocessen ska skrida 
framåt. Detta medförde vidare ett stort förhandlingsutrymme för de länder 
som inte önskade höja standarden på grund av att besluten krävde 
enhällighet. (www.umu.se, Andersson, 2003:9). Här handlar det inte om 
att det saknas nationella lösningar, utan snarare om att få de som inte vill 
höja standarden, det vill säga vetomakterna, att komma överens om en 
gemensam miniminivå (www.umu.se) 

Den andra delen av problemet ligger i att direktiven lämnar utrymme 
för en nationell tillämpning och tolkning vilket medför stora olikheter 
mellan länderna. De länder som önskar ta emot en relativt stor 
flyktingkvot kan erbjuda generösare villkor medan de som försöker 
begränsa antalet asylsökande har möjlighet att utnyttja miniminivån för att 
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om möjligt få de asylsökande att vända sig till länder som erbjuder högre 
standard. (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/eus-lander-tavlar-om-samsta-
mottagandet_2585935.svd, 22/5-10). Problemet innebär i sin tur att länder 
som har högre standard i villkoren försöker komma i linje med övriga 
länder och sänker därför sin standard (Andersson, 2003:10). I fråga om 
nivån på villkoren råder ett ömsesidigt beroendeförhållande, om samtliga 
erbjöd jämlika villkor skulle länder inte kunna använda villkoren som en 
variabel för att minska antalet asylsökande (Førland, 1999:99). Därmed 
kan man anse att det gynnar de länder som inte vill ta emot flyktingar att 
några länder har generösare villkor och att direktiven därmed är shared 
(Westberg, 2008:98 & 107). Samtidigt är de länder som erbjuder 
generösare villkor beroende av att villkoren uppfylls så att 
Dublinförordningen kan efterlevas. Eftersom att miniminormerna vare sig 
är lika eller för den delen efterlevs, där exempelvis Italien kan döma de 
som nekats asyl men som inte lämnar staten till fängelse, medan 
asylsökande i Grekland sätts i fångläger enligt Sydsvenskans artikel ”Vem 
får komma till Europa?” 
(http://www.sydsvenskan.se/varlden/article370158/Vem-far-komma-till-
Europa.html, 25/5-10). I fråga om skillnader i asylprocedurdirektivet är 
det också viktigt att påpeka att reglerna inte överensstämmer mellan 
staterna angående att ta emot personer av humanitära skäl, utan det är 
fortfarande upp till varje enskild stat att avgöra vilket innebär att 
direktivet är shared (http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Asyl-och-invandring/Asylpolitik-inom-
EU/, 3/5-10).  

Sammanfattningsvis gällande common och shared 
På grund av att direktiven ger utrymme för nationell tolkning och 

tillämpning råder ingen överensstämmelse mellan staterna. Det har 
gemensamt antagits miniminormer, men eftersom dessa inte efterlevs kan 
inte direktiven ses som common. Vidare medger asylprocedurdirektivet 
att humanitära skäl är upp till medlemsstaterna att ta ställning till, det vill 
säga att direktiven sammanfattat blir ett starkt uttryck av shared.  
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7 Diskussion 

 
Den 18 maj år 2010 publicerade Dagens Nyheter artikeln ”16-åring 
utvisas till Maltas ökända asylmottagning”. Enligt artikeln råder stor 
kritik mot att Sverige skickar minderåriga till Malta enligt 
Dublinförordningen och inte låter 16-åringens asylansökan prövas i 
Sverige.  

Samhällskritiken till följd av detta innebär att det land som vill avvisa 
en flykting till ett annat medlemsland med grund i Dublinförordningen, 
hamnar mellan två stolar. Om man inte väljer att skicka tillbaka flyktingen 
till första Schengenland på grund av undermåliga asylvillkor, blir 
resultatet att länder som inte uppfyller miniminormerna gynnas att sitt 
uppförande genom att de då inte tvingas ta emot flyktingar till följd av 
förordningen. Å andra sidan blir reaktionerna på den nationella arenan, 
som i fallet i artikeln, en stark kritik mot Sveriges agerande om staten 
trots undermåliga villkor i första Schengenland utvisar en flykting dit. Att 
länderna lever upp till de gemensamt tagna besluten är själva grundbulten 
i samarbetet inom Schengen. Det som inte minst är förundransvärt är att 
besluten tagits genom enhällighet med vetorätt och därmed varit tvungen 
att finna lägsta gemensamma nämnare då vissa medlemsländer önskar en 
stram asylpolitik. Trots att miniminormerna innebär minsta gemensamma 
nämnare lyckas ändock inte alla medlemsländer leva upp till dessa. Detta 
leder till att de antagna direktiven bara ser ut att vara ett spel för galleriet.  

Väl införstådd i att antagna regler inte efterlevs, vilka kan då 
konsekvenserna bli om Eurodacförordningen inte följs enligt tankegången 
i analysen? SIS som är verktygen för ett land att söka efter efterlysta 
fordon, personer och föremål och medför möjligheten att spärra en person 
tappar då också sin validitet i och med att om inte SIS kontrolleras, vilket 
kan medföra att en spärrad person inte upptäcks. 

Förutom att ett första steg är att samtliga länder uppfyller 
miniminormerna skulle även en harmonisering av reglerna kring 
humanitära skäl och kvotflyktingar vara på sin plats. I ett samarbete likt 
Schengen bör det finnas ett solidariskt ansvar hos de länder som ingår i 
avtalet.  

Nationell känslighet kan vara en viktig variabel i fråga om större 
internationella samarbeten där staterna släpper sina nationella intressen 
för gemensamma arenan. Som tydliggjorts angående 
Schengensamarbetets möjligheter att harmonisera asylpolitiken är det 
svårt att enas i frågor där det råder starka nationella intressen, som 
exempelvis vilken typ av flytingpolitik staten önskar föra – stram eller 
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generös. I sådana frågor kan ett samarbete lättare uppnås med en delad 
politik, däremot blir resultatet av detta att någon garanti för samarbetets 
åstadkommanden inte kan göras. För att däremot åstadkomma en 
gemensam politik krävs tydliga villkor och regler, vilket kan medföra att 
det blir motreaktioner och stor oenighet innan samarbetet ens har 
påbörjats och därmed stjälpa hela förutsättningen för 
integrationsprocessen.  
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8 Slutsats 

Slutsatsen i denna uppsats är att det finns en blandning av gemensam 
och delad politik i samarbetet som har byggts upp runt asylpolitiken under 
det senaste decenniet. Konsekvenserna av att vissa delar av politiken är 
delad blir dock att det blir svårt att leva upp till den gemensamma 
politiken inom de andra harmoniseringsåtgärderna. De system som 
medför att alla stater gynnas och som innefattar tydliga regler utan 
utrymme för nationell tolkning och tillämpning är bland de olika 
harmoniseringsåtgärderna i denna uppsats de som tydligast är 
gemensamma. Därefter kommer de båda förordningarna, som är 
gemensamma med anledning av att det är tydliga regler som gäller samt 
att förordningen implementeras som en nationell lag i de nationella 
lagstiftningarna. Dock är förutsättningen för förordningarna att direktiven 
uppfylls, vilket de hänvisade artiklarna dementerar och därför kan inte 
Dublinförordningen uppfylla sitt syfte i praktiken. Slutsatsen är därmed 
att det är en lång väg kvar innan Schengens samarbete i fråga om 
asylpolitik är gemensam och vidare att direktiv är en form av shared och 
förordningar common men samtidigt faller förordningar i detta system till 
följd av att direktiven inte uppfylls.  

 
 

 
Harmoniseringsåtgärd ”Common” ”Shared” 
SIS X  
VIS X  
Viseringspolitik X  
Dublinförordningen X  
Eurodacförordningen X  
Mottagandedirektivet  X 
Asylprocedurdirektivet  X 
Skyddsgrundsdirektivet  X 
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