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Abstract 

The outcome of a common European asylum system (CEAS) is an open question 

in which the answer will situate itself somewhere between two conflicting frames: 

the realist with focus on internal security and border controls, and the liberal with 

focus on human-rights and refugee protection. This thesis analyses how these 

frames are expressed in the European Commission‟s publications in the asylum 

area. The purpose is to explore how the tension between the frames appears. This 

is interesting since the asylum policy is influenced by what principle is empha-

sized. How this is implemented is by an idea analysis based on two polar ideal 

types, realism and liberalism, where their basic assumptions are distinguished in a 

number of key points. The theoretical framework is presented and followed by a 

review of the content in the Commission‟s publications. The norms and ideas that 

appear in these publications are then compared with the theoretical assumptions; 

this to answer the question of which ideal type the Commission‟s concept of the 

CEAS is most similar with. The answer is that the Commission‟s ideas, unlike the 

most common notion, correspond the most with the liberal ideal type.    
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1 Inledning 

Det är uppenbart att det är en svår tid att diskutera asyl- och migrationsfrågor 

inom EU om man har ett solidariskt perspektiv och ambitioner om ett öppet 

och välkomnande Europa. I flera EU-länder har främlingsfientliga partier in-

flytande över politiken, och detta har inte förbättrats av den ekonomiska och 

finansiella krisen som gjort många länder mer inåtvända och protektionist-

iska. Denna utveckling kommer jag aldrig att acceptera. 

 

Detta skriver Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär, ansvarig för bland 

annat EU:s asylfrågor, med anlending av händelserna som nu utspelar sig i Nord-

afrika (Dagens Nyheter, 2011-02-24)  

     Idag är EU-kommissionen en institution med exklusiv initiativrätt att föreslå 

ny supranationell lagstiftning. Man har en stor dagordningsmakt samt ett bety-

dande inflytande över utformningen av ny politik. Sedan Tammerforsprogrammet 

1999 har EU arbetat mot inrättandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem. 

Detta är fortfarande ett centralt politiskt mål. Frågan är vilken riktning man styr 

mot när det gäller skydd av flyktingar. Följer Kommissionen med Malmström i 

spetsen vägskylten mot en fullständig och allomfattande tillämpning av Genève-

konventionen och de humanitära värderingar alla medlemsstater delar? Eller följer 

man den med riktning mot ett annat mer säkerhetsinriktat håll? Genom att det 

finns dem som besvarat asylfrågan, som är ett traditionellt humanitärt område, 

med sistnämnda svar, har Europa fått ta emot anklagelser om ett byggande av en 

”Fästning Europa”. Det finns också en utbredd uppfattning om att EU-samarbetet 

rörande asylpolitiken underlättat en restriktiv politik på området, vilket lett till 

ökade svårigheter för asylsökande att nå EU:s territorium och dra nytta av ett ef-

fektivt skydd. Dessa människor får därmed vända sig till andra länder utanför EU 

för hjälp. Samtidigt menar andra att ”det är en lika spridd som felaktig uppfattning 

att det är EU som har skapat vad som ofta kallas ‟fästning Europa‟ ” (Andersson 

2003), och att EU:s regelverk, i förhållande till Genèvekonventionen och de 

mänskliga rättigheterna, till och med står starkare (Kaunert 2007; 2009).  

     Redan vid första anblick gällande skapandet av en för EU gemensam asylpoli-

tik uppenbarar sig väsentliga paradoxer. De återfinns i spänningen mellan staters 

suvärenitet och överstatligt styre samt mellan interna säkerhetsöverväganden och 

frågor om mänskliga rättigheter. Flyktingskyddet i liberala demokratier berör 

själva kärnan i staters suveränitet men härrör samtidigt från universella mänskliga 

rättigheter. Vilka idéer gör sig egentligen gällande i EU:s flyktingpolitik? 
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1.1 Problemformulering 

I denna uppsats uppmärksammas utvecklingen av migrationspolitikens externa 

dimension – EU:s asyl- och flyktingpolitik. Kanske kan man hävda att de bredare 

perspektiven av EU:s migrationspolitik missas om man inte också tittar på den in-

terna dimensionen (integrationspolitik). Jag menar att EU:s migrationspolitik är 

relativt komplex och svårbegriplig, därför måste man begränsa sig till en eller ett 

par underavdelningar inom det större policyområdet. Geddes menar att man inte 

kan se generellt på ämnet utan att man måste se på olika uppdelningar
1
 (2009: 41). 

Av utrymmesskäl är det heller inte möjligt att ta in alla typer. 

     Oavsett är EU:s asylpolitik ett högst aktuellt ämne, speciellt då den genomsy-

rar andra politiska områden – ekonomi-, arbetsmarknads- och socialpolitik, policy 

för terroristbekämpning, utvecklingsbistånd och externa relationer. Anledningarna 

till varför asylpolitiken valts är många: det finns inte riktigt några andra liknande 

projekt, politiken är komplicerad på grund av den institutionella strukturen och 

den är omstridd både empiriskt och teoretiskt. Vad som komplicerar och påverkar 

lagstiftningen på området är den hänsyn EU behöver ta till den mångåriga inter-

nationella ordning för skydd av flyktingar som finns. Sedan 1951, i och med 

Genèvekonventionen, har denna fungerat som hörnstenen i den internationella 

flyktingpolitiken
2
.  

     Ytterligare en svårighet ligger i att Genèvekonventionen värnar om och befäs-

ter principen om nationell suveränitet: ”This ingrained norm of national sove-

reignty makes the policy area consequently more complicated for the European 

Union” (Kaunert 2007: 5). Människor måste exempelvis befinna sig utanför sitt 

ursprungsland för att kunna ansöka om asyl – detta för att förhindra stater att 

blanda sig i andra staters inre angelägenheter. Det innebär att ”internally displaced 

people” inte omfattas av konventionen (ibid.). Stater får också incitament att av-

skräcka eller hindra asylsökande från att söka skydd på deras territorium eller att 

indirekt uppmuntra dem att söka skydd på annat håll. I detta ligger även synen på 

säkerhet, vilken under senare år lett till en pågående debatt om ”säkerhetisering-

en” av asylpolitiken (Huysmans 2000; Boswell 2007; Geddes 2009; Guiraudon 

2000), det vill säga där asyl framställs som hot mot säkerheten.  

     Det är tydligt att asylfrågan rymmer en rad oenigheter och motsättningar. I 

grund och botten handlar det om hur EU-samarbetet ska se ut och det är uppenbart 

att detta påverkas av vad man väljer att betona. Det får mig att undra vilka värde-

grunder som styr utformningen av den gemensamma europeiska asylpolitiken.   

                                                                                                                                                         

 
1
 T ex är den högkvalificerade arbetskraftinvandringen sällan ifrågasatt och leder inte till samhällelig 

debatt i lika stor utsträckning som den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen och asylsökande gör 

(2009: 41).   
2
 1967, genom New York Protocol utvidgades Genevekonventionens bestämmelser till att även gälla för 

resten av världen (Kaunert 2007:3f) . 
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1.2 Syfte & frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att göra en idéanalys av sakfrågans debatt genom att analysera 

dokument utgivna av Kommissionen vad gäller utformningen av ett gemensamt 

europeiskt asylsystem. Detta görs för att synliggöra vilka värden som kan spåras 

till den liberala respektive den mer säkerhetsinriktade synen. Detta har en djupare 

mening då de idéer och normer Kommissionen utgår ifrån i formuleringen av sina 

publikationer får konsekvenser för hur EU:s medlemsstater sedan ska agera i asyl-

frågor
3
. Hur politiken påverkar medlemsstaterna och de asylsökande är dock, även 

om det är önskvärt, inget som det läggs någon större vikt vid i uppsatsen då ut-

rymmet är alldeles för begränsat. Syftet uppnås genom följande frågeställningar: 

 

- Vilka grundläggande idéer och normer karakteriserar EU-kommissionens 

tankar kring det gemensamma europeiska asylsystemet?  

- Hur framstår spänningen mellan dessa idéer och normer på politikområdet? 

 

 

                                                                                                                                                         

 
3
 Kommissionen är givetvis inte ensam om att påverka, men då denna institution har rätt att utforma syn-

punkter på hur EU:s medlemsstater kan, bör och ska agera i frågan, är det svårt att ignorera dess infly-

tande.  
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2 Bakgrund 

2.1 Utvecklingen av den europeiska asylpolitiken 

(EAP) 

Syftet med EAP är att etablera ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig 

skyddsstatus tillämplig i hela EU. Det yttersta syftet enligt Kommissionen i sin 

Grönbok är ”att skapa lika villkor, ett system som ger garantier för att de som 

verkligen är i behov av skydd har tillgång till en hög skyddsnivå på likvärdiga 

villkor i alla medlemsstater, samtidigt som man behandlar dem som konstateras 

inte behöva något skydd rättvist och effektivt” (KOM (2007)301: 2). Man har se-

dan Tammerforsprogrammet 1999, i form av fem års program som fokuserar all-

mänt på frihet, rättvisa och säkerhet, publicerat sin agenda för utvecklingen av 

bland annat en EAP. Området har under senare år visat sig vara ett av de mest 

produktiva i fråga om samarbete och lagstiftning.  

     Varje program innehåller politiska prioriteringar, förslag och deadlines, vilket 

gör dem till en slags färdplaner snarare än strikta politiskt dokument. Det är 

Kommissionen som utarbetar en handlingsplan med beskrivningar av hur varje 

punkt i programmet ska omvandlas till EU-politik. De publicerar detaljerade för-

slag på hur programmet ska genomföras under de kommande fem åren.    

     Det första programmet – Tammerfors (1999-2004) – la grunden för den första 

etappen i EAP. Systemet skulle åstadkomma ett antal miniminormer för specifika 

områden inom asylpolitiken. Dessa skulle vara tillämpbara i alla medlemsstaters 

rättssystem och innebära en begränsning av nationell lagstiftningt. Konkret har det 

lett till ett antal direktiv. Dessa gäller för asylmottagande, asylprocedurer, asyl-

kvalifikationer (skyddsgrunder), samt vilken medlemsstat som har ansvaret att 

pröva en asylansökan (Dublinförordningen). Haagprogrammet (2004-2009) avsåg 

period nummer två. Här ska asylpolitiken, genom den andra etappen, utvecklas till 

en gemensam politik. Det innebär en enhetlig status för asyl samt ett gemensamt 

asylförfarande för hela EU. Tidsfristen för programmet (2010) uppnåddes inte då 

ikraftträdandet av Lissabonfördraget förändrade det rättsliga samarbetet. Fristen 

flyttades därför fram till år 2012 (se KOM(2008)360: 2). 

     När Haagprogrammet löpte ut ersattes det med ett tredje program – Stockholm 

(2009-2014). Det genomgåendet temat är ett ”Europa för medborgarna”. Gällande 

asylpolitiken ska en strikt kontroll och korrekt tillämpning av regelverket bidra till 

att göra den trovärdig. Det är viktigt att länderna visar solidaritet när det gäller an-
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svar för mottagning av flyktingar. Programmet innehåller en lång förteckning över 

åtgärder, bland annat rörande asylfrågor. Det innehåller många detaljer men säger 

inget specifikt om det slutgiltiga målet.       

2.2 Tidigare forskning och en teoretisk introduktion 

Innan uppsatsens analys påbörjas kan det vara på sin plats att först presentera 

några av de teorier som finns om EU:s flyktingpolitik. Det finns generellt en syn 

som säger att harmoniseringen av asylpolitiken har lett till ökade restriktioner för 

möjligheten till asylförfaranden samt svagare rättsäkerhetsgarantier. Inom statsve-

tenskapen bygger den teoretiska ramen för dessa påståenden bland annat på teo-

rier om ”venue-shopping”
4
 (Guiraudon 2000) och ”säkerhetiseringen” av migrat-

ionspolitiken under de senaste decennierna (Huysmans 2000). Hur migrationspoli-

tiken begränsar möjliga skäl till asylsökandes och illegala invandrares möjligheter 

att få stanna i Europa har varit populära forskningsområden.  

     Huysmans (2000) menar att det är tydligt hur migrations- och asylpolitiken ut-

vecklats och konstruerats som enbart en säkerhetsfråga. Politiken kopplas mer och 

mer till immigranters och asylsökandes destabiliserande effekt på enskilda nation-

er och den fara den interna säkerheten och den offentliga ordningen står inför. I 

denna ”säkerhetiseringsprocess” deltar både professionella agenter såsom polis- 

och tullväsende samt sociala rörelser och politiska partier. Genom att se asyl som 

ett destabiliserande fenomen, i likhet med terrorism och gränsöverskridande 

brottslighet, kan dessa agenter föra fram sina traditionella lösningar – kontroll av 

de yttre gränserna samt polisövervakning. Kaunert (2007 respektive 2009) menar 

å andra sidan att det finns ett ökat säkerhetstänkande inom EU men att detta inte 

är den dominerande kraften i utvecklingen av asylpolitiken. Trots  9/11 och ett in-

lett ”krig mot terrorism” har EU och framförallt EU-kommissionen arbetat för, 

och uppnått, en öppnare agenda samt hållit sig innanför Genèvekonventionens 

gränser. Kommissionen har hela tiden insisterat på att humanitära standarder 

måste upprätthållas. Detta har lett till att EU:s regelverk, i förhållande till 

Genèvekonventionen, till och med står starkare. Samtidigt som EU är restriktivt 

gällande vissa dimensioner är det progressivt gällande många andra. Därmed kan 

man inte påstå att det skett ett skifte mot ett säkerhetsmässigt fokus. Caviedes 

(2004) instämmer i att även om det finns ett relativt tydligt säkerhetstänkande i 

EU:s asylpolitik finns det samtidigt ett lika tydligt liberaliserings- och samarbets-

tänkande. Detta bestrider Kengerlinsky (2007) som menar att EU och dess med-

                                                                                                                                                         

 
4
 Begreppet syftar till processen där aktörer strategiskt söker alternativa kanaler för beslutsfattande, i vilka 

de är skyddade från aktörer med andra preferenser, i detta fallet oftast dem med en mer humanitär syn på 

asylfrågan  (se Guiraudon 2000). 
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lemsstater fortfarande brister i realiserandet av asylsökandes mänskliga rättighet-

er, trots alla EU:s förpliktelser till internationella mänskliga rättigheter.  

     Då kommer vi in på ytterligare ett relativt populärt tillvägagångssätt, nämligen 

frågan om den europeiska invandringspolitiken bygger på partikulära eller univer-

sella värden, eller annorlunda uttryckt på säkerhetsmässiga- respektiva humanitära 

aspekter. (Lavenex 2001a respektive 2001b; Bendel 2005; Nazarski 2008). La-

venex (2001a) menar att EU:s flykting- och invandringspolitik formas utifrån två 

fundamentala principer i det moderna statssystemet: territoriell suveränitet respek-

tive universella mänskliga rättigheter. I grund och botten handlar det om hur EU-

samarbetet ska se ut. Lavenex (2001b) hävdar vidare att det alltid kommer att ut-

formas mellan realism och idealism. I stort sett all politik utformas i spänningsfäl-

tet mellan dessa extrema poler, så även asylpolitiken.  

     Ovan nämnda forskningområden täcker inte hela migrationsområdet, men de 

pekar på ett antal riktlinjer vilka ger den oinvigde läsaren en snabb inblick av tidi-

gare forskning. De har även givit mig en utgångspunkt för denna uppsats. Alla 

använder olika angreppssätt och teoretiska utgångspunkter, dock tillför de för 

uppsatsens del, andvändbara begrepp och resonemang. Vad som inte varit ett spe-

ciellt vanligt tillvägagångssätt är att se på EU-kommissionen som aktör gällande 

asylpolitiken vilket gör det relevant att analysera dess politiska roll på området. 
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3 Idéanalys som metod  

The ideational impact of Europeanization on the content of public policies 
[…] is important if we accept that Europeanization refers not only to the in-
stitutionalization of action, but also to the institutionalization of meaning. 
The more the European project evolves from a limited project of economic 
interaction and exchange to a political union and a „community of values‟, 
the more the analysis of ideational factors becomes vital. (Lavenex 2001b: 
853) 

 

I uppsatsen står idéanalysen som metodologisk utgångspunkt. Detta är lämpligt 

om man till exempel i organisationers policymaterial vill undersöka förekomsten 

av vissa idéer (Bergström & Boréus 2005: 19). Det är vanligt att fokusera på ett 

specifikt område (Beckman 2005: 39). Då detta är en analysinriktning med flera 

möjliga utgångspunkter har man en stor frihet när det gäller att utveckla sitt ana-

lysinstrument, forskningsfrågan avgör vad som är lämpligt.  

3.1 Beskrivande idéanalys 

Enligt Beckman bidrar beskrivningar av verkligheten till att förklara den. En be-

skrivande idéanalys är mer än ett rent återgivande av innehållet i en viss text eller 

i ett politiskt budskap (2005: 48f). Det är ett lämpligt tillvägagångssätt då min 

ambition varken är att ta ställning till hållbarheten i ett budskap eller att förklara 

varför en viss idé uppstått. Det innebär dock inte att ställningstaganden kring hur 

en text ska förstås inte görs. Syftet är att beskriva och tolka innebörden av ett visst 

budskap (ibid.: 12f, 50).  

     Vidare gör jag varken en idécentrerad studie med argumenten i fokus eller en 

aktörscentrerad studie där fokus riktas mot en aktörs specifika politiska åsikt. Ak-

törer är inte oviktiga då det är en aktörs ståndpunkter som analyseras. Samtidigt 

görs inte detta för att granska en specifik ideologi utan för att granska och analy-

sera de idéer som framkommer (ibid.: 17f). Ett tillvägagångssätt där relationen 

mellan aktör och idé står i fokus är vanligt i idéanalyser om man ska tro Berg-

ström & Boréus (2005: 177).   

3.2 Idealtypen som analysverktyg 

Beskrivande analyser handlar om att klassificera verkligheten. Det första som ska 

göras i sådana är att konstruera ett analysverktyg som kan fånga in väsentliga 
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egenskaper av det som ska undersökas. Analysverktyget i denna uppsats utgår 

från idealtyper (Esaisson et al. 2003: 235). Dessa kan ses som en slags tankekon-

struktion med syfte att karaktärisera det aktuella fenomenets utmärkande egen-

skaper. Genom en idealtyp får man dessutom en renodling av vissa drag i teorier. 

Idealtypen är ”ett koncentrat av de egenskaper eller idéer som forskaren anser 

vara av särskild betydelse i beskrivandet av ett fenomen” (Beckman 2005: 28). 

Här kan tydliggöras att konstruktionen av idealtyper kan ses som teoriutformning 

medan användingen av dem räknas som metod. 

     Det är värt att påpeka att idealtyperna är tänkta extrembilder utan någon exakt 

motsvarighet i verkligheten. De används inte för att de utgör bra beskrivningar av 

faktiskt existerande budskap och fenomen, deras syfte är snarare att tydliggöra de 

distinktioner som finns mellan olika tankekonstruktioner (Lundqvist 1993: 82). 

Ett gångbart sätt är att basera jämförelserna på två polära idealtyper, som i ett så-

dant förfarande då utgör extrempunkterna på en tänkt linje. Genom att dessutom 

sätta upp dimensioner som är jämförbara med verkligheten
5
 kan jag ta fram det 

mest karaktäristiska för respektive typ, och även besvara frågan var någonstans på 

linjen det aktuella samhällsfenomenet kan placeras (Esaiasson et al. 2003: 156, 

298). För att på bästa sätt tydliggöra skillnaderna mellan de två idealtyperna 

kommer de under teoriavsnittet att presenteras var för sig och sedan att ställas mot 

varandra. Detta tydliggörande är en oundviklig del i en idéanalys (Beckman 2005: 

31). De idéer och formuleringar som uttrycks i Kommissionens material rörande 

EAP kommer sedan att kategoriseras och kopplas till idealtyperna. 

3.3 Material  

Materialet som idéanalysen grundas i är policydokument från Kommissionen som 

publicerats mellan åren 1999-2010. Kommissionens verksamhet är viktig då man 

sedan maj 2004 innehar exklusiv initiativrätt att föreslå ny supranationell lagstift-

ning
6
 (Andersson 2008: 118). Man har stor dagordningsmakt samt ett betydande 

inflytande över utformningen av ny politik. De olika femårsprogrammen är vik-

tiga eftersom de utgör en slags handlingsplaner. Fokus kan dock inte enbart riktas 

mot dessa utan man måste, som Kommissionen själv menar, läsa dessa tillsam-

mans med andra handlingsplaner och strategidokument inom området 

(KOM(2005)184: 3). Den mer teoretiska delen består av material från sekundära 

källor som bidrar till en sammanställning av uppsatsens relevanta utgångspunkter. 

Det är lämpligt och naturligt att man vid utformandet av analysapparaten använ-

der tidigare forskning (Esaisson et al 2003: 156).  

                                                                                                                                                         

 
5
 ‟Idealtypen får inte sakna relevans för den verklighet varpå den ska tillämpas‟ (Esaiasson et al. 2003: 158). 

6
 Med ett tillägg om dess skyldighet att pröva varje begäran från en medlemsstat om att Kommissionen 

ska lägga fram förslag (ibid.) 
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4 Teoretiskt ramverk 

4.1 Europeisering: en institutionell och idémässig 

process 

För att Kommissionens arbete ska realiseras är det inte enbart institutionella re-

former man ska se till utan också utvecklingen av en ”värdegemenskap” samt till 

vilken grad nya normativa ramar blir en referenspunkt för politiska aktörer och 

domstolar. Den första organisatoriska dimensionen i europeiseringsprocessen be-

rör främst till vilken grad överstatliga element introducerats i detta tidigare mel-

lanstatliga samarbete. Genom Maastrichtfördraget introducerades en rad känsliga 

frågor gällande staters suveränitet i EU-samarbetet. I och med det menar vissa att 

även ett nytt sätt att skapa politik – det överstatliga – introducerades. Genom Am-

sterdamfördraget stärktes i sin tur Kommissionens formella makt och man upp-

graderades i den politiska processen (Maurer & Parkes 2007: 174).  

     Vidare skapas under europeiseringsprocessen av ett specifikt område gemen-

samma politiska föreställningar. Dessa kan ses som en slags idémässig grund för 

det europeiska styret då de ger struktur åt tolkningen av underliggande problem 

och bidrar med direkta åtgärder av dessa. Föreställningarna kan definieras som 

den idémässiga kärnan i ett särskilt politikområde. De innehåller både fakta om 

orsaker till och konsekvenser av underliggande problem, samt normativa riktlinjer 

vilka kan användas för att utvärdera önskvärdheten av politiska åtgärder (Lavenex 

2001a: 25f).  

     När en idé väl etablerats formar den aktörers uppfattningar och tolkningar och 

kan därmed styra politikens utformning. Oavsett om maktrelationer förändras 

fortsätter en idé som väl etablerats att påverka politikens utformning. Som La-

venex skriver ”flyter inte idéer fritt”, de uppstår och institutionaliseras ofta i spän-

ningen mellan motsättningar gällande fakta, värden, tolkningar och konsekvenser. 

En idé uppstår inte heller utan förespråkare. Det är därför av vikt att titta på invol-

verade aktörer i dessa processer (2006: 1298). Det är också relevant med en ana-

lys av olika politiska idéer inom områden med många politiska motsättningar. 

Flyktingpolitiken är ett utmärkt exempel då “supranational and transgovernmental 

actors disagree not only as to the scope of Europeanization, but also about the fac-

tual representation of the refugee problem and the normative orientation of a 

common policy” (Lavenex 2001b: 855).  
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4.2 Idéer i den europeiska asylpolitiken 

4.2.1 Flyktingar – mellan mänskliga rättigheter och statlig suveränitet 

Flyktingkonceptet berör två kontrasterande filosofiska perspektiv komna av två 

klassiska synsätt på staten och internationella relationer: det Hobbesi-

anska/realistiska och det Kantianska/idealistiska. Dessa synsätt illustrerar den in-

neboende spänningen som karaktäriserar flyktingpolitiken som en fråga om nat-

ionell suveränitet och mänskliga rättigheter (Lavenex 2001b: 7). Därför urskiljs på 

området två idealtypiska ramar: den realistiska med fokus på intern säkerhet och 

den liberala med fokus på mänskliga rättigheter.  

 

These two views are the basis of contemporary debates on refugees and con-

stitute the two extreme poles, between which a common European refugee 

policy will situate itself. (ibid.: 8) 

 

Deras grundantaganden kan urskiljas i ett antal centrala punkter som i huvudsak 

står i motsats till varandra avseende uppfattningen om förhållandet mellan mänsk-

liga rättigheter och staters suveränitet. Genom att belysa dessa kan man blotta 

vissa, ofta outtalade, normativa riktlinjer som ligger till grund för de flesta dis-

kussioner om detta ämne (ibid.: 9). Man ska, som nämnts tidigare, komma ihåg att 

dessa ramar är just detta. De är extrema idealtyper och fungerar genom att bilda 

en teoretisk konstruktion ur en komplex verklighet. Genom att erbjuda konstrue-

rade kategorier kan verkligheten empiriskt bedömas och jämföras.  

     Problemet med att analysera idealtyperna är att flyktingfrågan i liberala demo-

kratier följer en politisk linje som ligger någonstans mitt emellan extremtyperna. 

Oavsett kan ämnet vara intressant då politiken påverkas av vilken princip som be-

tonas. Det finns till exempel en relativt allmän uppfattning om att det europeiska 

samarbetet i asylfrågan till stor del karakterisärats av ett säkerhetstänkande som 

haft en negativ inverkan på en del europeiska stater. Detta i form av en restriktiv 

asylpolitik som försvårar asylsökandes chanser att nå europeisk mark samt deras 

behov av effektivt skydd (jfr. Thielemann & El-Enany 2009: 1). Var kan man 

egentligen placera Kommissionens idéföreställning?  

4.2.2 Realism – statens företrädare 

Detta ramverk grundas i en statscentrerad filosofi, staters suveränitet betonas 

starkt och gränser spelar en stor roll. Ingen skillnad görs på olika gränsöverskri-

danden – illegala immigranter, asylsökande och flyktingar ses alla som tredje-

landsmedborgare vilkas inträde på en stats territorium måste kontrolleras med 
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hänsyn till den interna säkerheten och stabiliteten (Lavenex 2001a: 26). Flykting-

skydd är ett statligt privilegium och ska ses utifrån grundläggande tankar om sta-

ten, rationalism och självhjälp (Lavenex 2001b: 11). 

 

(1) Staten 

I det internationella systemet är huvudaktörerna suveräna stater som existerar i re-

lation till varandra i ett individualistiskt, konkurrenspräglat och anarkiskt system. 

Staters politiska identitet baseras på suveränitet, vilken skapar ”heliga” gränser. 

Suveränitet har både en intern och en extern dimension (Reitzes 1997). Den ex-

terna handlar om statens unika rätt att kontrollera sitt territorium. Ingen myndighet 

har rätt att lägga sig i andra staters inre angelägenheter (tanken om ett anarkiskt 

system). Den interna handlar om makten att ta fram och upprätthålla lagstiftning-

en inom ett givet område. Basen i tänkandet är idén om att relationen mellan stat 

och dess medborgare är grundat på sociala kontrakt. Stater har ett ansvar endast 

till de egna medborgarna, att skydda den inre säkerheten är första prioritet (La-

venex 2001b: 12). De mänskliga rättigheternas existens förnekas inte, deras vär-

den kan dock i kristider bli lidande till förmån för nödvändigheten att bevara den 

interna ordningen. Mänskliga rättigheter ses för stater som icke-bindande normer 

när de kolliderar med andra intressen (Dunne & Wheeler 2004: 12). Vidare ses de 

som något mellan staten och dess invånare. Det finns ingen universell uppfattning 

om gemensamma grundläggande rättigheter, mänskliga rättigheter är specifika för 

staten och underordnade de suveräna rättigheterna (Boswell 2007: 591; Reitzes 

1997). Allt som strider mot de territoriella gränserna utan ett uttryckligt godkän-

nande av statsmakten (som t.ex. illegal invandring) ses som ett hot mot dess suve-

ränitet och säkerhet. Genom att skapa ”hot” legitimerar staten en rad politikåtgär-

der för att kontrollera gränsöverskridandet. Dessa åtgärder skulle utan hotbilden 

inte ses som legitima (se Huysmans 2000 för en diskussion om hotbilder).           

 

(2) Rationalism 

Detta antagande hänvisar till tanken om att stater alltid strävar efter maximal makt 

i det internationella systemet. Stater agerar utifrån en logik baserad på konkurrens, 

vilken står i motsats till systemet om gemensamt överenskomna normer och prin-

ciper (Lavenex 2001b: 12). Till vilken omfattning stater erkänner och skriver un-

der på internationella lagar som behandlar relationen mellan dem beror på deras 

egen säkerhet och nationella intresse i frågan. (Reitzes 1997). Universella normer 

är bara en föreställning och en återspegling av normer som redan gäller i olika he-

gemoniska stater. Därför ses utövandet av mänskliga rättigheter i utrikespolitik 

endast som en stats påtvingande av sina egna moraliska principer på en annan stat 

(Lavenex 2001b: 12). 

 

(3) Självhjälp 

Självhjälp handlar om staters ständiga upptagenhet kring sin överlevnad. Stater 

kan endast överleva i det internationella systemet genom självhjälp. Flyktingfrå-
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gan berör en central aspekt av staters suveränitet vilket innebär kontroll över terri-

torium och befolkning. Flyktingar är, precis som frivillig migration, ett gränsöver-

skridande fenomen – de lämnar en stats territorium och träder in på en annans. 

Det är inte en internationell angelägenhet att dessa flyktingars grundläggande 

mänskliga rättigheter må ha kränkts då rättigheterna inte är universella, de gäller 

för respektive ursprungsland (Lavenex 2001b: 1, 13). Skulle invandringen vara 

okontrollerad mister staten inte bara sin suveräna makt över sitt territorium utan 

också stabiliteten i dess sociala, ekonomiska och politiska struktur. Denna typ av 

invandring ses ofta som ett tecken på en stats underskott av kontroll (Boswell 

2007: 594).  

4.2.3 Liberalism – individens företrädare 

Detta ramverk har som grund ett humanitärt perspektiv med fokus på den enskilda 

individen som en del av en universell gemenskap där normer om mänskliga rät-

tigheter betonas starkt. Det är inte det faktiskta gränsöverskridandet som betonas 

utan varje individ och dennes rättigheter. När det gäller flyktingar betonas deras 

rättigheter till skydd och tillgång till rättvisa asylprocedurer (Lavenex 2001a: 26).  

     Staten är inte en central enhet i analysen utan fungerar som ett redskap för att 

säkerställa sitt folks rättigheter samt de universella värdenas förverkligande. Sta-

ter, och internationella organisationer för den delen, är heller inte enbart intresse-

rade i att maximera sin makt. Det är inte staten utan individen som är suverän i 

detta perspektiv (Boswell 2007: 593).   

 

States aren‟t the ultimate form of political organisation, but necessary stag-

ing-posts in a wider process of creating a functioning peaceful world society. 

(Lavenex 2001b: 14) 

 

Vidare ses stater inte som legitima gemenskaper med specifika värden. Det finns 

däremot en gemensam uppsättning universella rättigheter som gäller för varje en-

skild individ. Dessa existerar a priori och beviljas inte, utan erkänns, garanteras 

och skyddas av staten. Rättigheterna kan inte krävas av staten då de inte är dennes 

att ge. Alla människor har rätt att motstå förvaltare som staten, om de bryter mot 

rättigheterna (Reitzes 1997). I det internationella systemet utvecklar varje individ 

automatiskt en högre grad av förnuft och moral. Moraliska framsteg främjas ge-

nom tron på  universella värden och genom att individer besitter förmågan att lära 

av erfarenheter och strävar efter att skapa gemensamma lagar och institutioner. 

Genom att stater inte ses som oberoende av varandra är en institutionalisering av 

gemensamma lagar och förvaltning möjlig. Den vägledande principen är samar-

bete och övervinnandet av nationella gränser och olikheter (ibid.), vilket för oss 

vidare till ett grundläggande begrepp i detta ramverk. 
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Rättvisa 

 
The right of man must be held sacred, however great a sacrifice the ruling 

power may have to take (Kant citerad i Lavenex 2001b: 15) 

 

Grundläggande rättigheter är överordnade alla politiska överväganden gällande 

det nationella intresset. Principen om så kallad ”universell gästfrihet” till främ-

lingar på någon annans territorium gäller då ingen från början haft större rättighet-

er än någon annan att inta en specifik del av jorden. Främlingar har inte en initial 

rätt att bosätta sig, de ska dock behandlas med respekt och aldrig avvisas eller 

hänvisas till platser där deras liv står i fara. Vad gäller flyktingar är de inte en 

fråga om suveränitet och territorialitet utan de är individer och bärare av rättighet-

er. Flyktingar och frivilliga migranter är vidare inte samma fenomen. De först-

nämnda är personer vilka blivit kränkta i sina grundläggande rättigheter och där-

för är i behov av skydd. Skydd är en förutsättning för fred – att erbjuda det är ett 

gemensamt ansvar för alla i det internationella samfundet. Det finns ett ansvar att 

se till att inga kränkningar mot de mänskliga rättigheterna sker, men även att se 

till så att flyktingar inte skapas. Stater är skyldiga att samarbeta i kampen mot or-

sakerna till varför människor flyr (ibid.: 15f).  

4.2.4 Dimensioner kopplade till idealtyperna 

För att visa på de skillnader som finns mellan idealtyperna följer nedan en förtyd-

ligande tabell.   
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Tabell 1: Dimensioner kopplade till idealtyperna 

 

Dimensioner Realism Liberalism 

Människosyn Holism 

Människan är formad av och i 

‟kollektivet‟. Hon är inte obunden 

då tillhörigheten i en specifik 

gemenskap formar värderingar 

och föreställningar. 

 

Individualism 

Människan föds fri och jämlik. Hon 

är förnuftig, rationell och har en 

moralisk förmåga. Friheten garan-

teras av rättigheter. Dessa ger varje 

enskild individ makt att agera själv-

ständigt mot stat och kollektiv.    

 

Syn på rättig-

heter 

Partikulär 

Rättigheter är specifika för den 

egna politiska gemenskapens 

medlemmar. Varje enskild gem-

enskap skapar sin rättighetskultur. 

 

Universell 

En gemensam uppsättning univers-

ella mänskliga rättigheter gäller för 

varje enskild individ. Dessa är 

okränkbara och inneboende i den 

normativa globala rättighets-

kulturen. 

 

Asylrättens omfatt-

ning 

 

Exkluderande 

Skydd av flyktingar är ett statligt 

privilegium då grundläggande 

rättigheter är specifika för varje 

stat. Principen om statens suver-

änitet garanterar dess säkerhet. 

Alla gränsöverskridanden, som ett 

inträde på en stats territorium, 

måste kontrolleras.  

Inkluderande 

Att erbjuda flyktingar skydd är ett 

gemensamt globalt ansvar och inte 

upp till varje stat. Det finns olika 

gränsöverskridanden och individens 

suveränitet garanterar flyktingars 

rätt till skydd. Det är inte fråga om 

territorialitet utan om den enskildes 

grundläggande rätt till skydd.  

 

Källa till samarbete Maktkamp 

Staten strävar efter maximal makt 

i ett individualistiskt, anarkiskt 

och konkurrenspräglat system. 

Staten är central enhet i systemet 

och skriver under på gemen-

samma lagar utifrån dess egen 

säkerhet och nationella intresse i 

frågan.   

 

 Intressegemenskap 

Skydd är en förutsättning för fred. 

Med gemensamma lagar, institut-

ioner, övervinnandet av nationella 

gränser och protektionism kan fred 

uppnås. Staten fungerar som verk-

tyg för säkerställandet av rättigheter 

samt de universella värdenas för-

verkligande. 
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5 Kommissionens idéer i EAP 

5.1 Ett område med frihet, säkerhet & rättvisa 

Den europeiska integrationen har från allra första början varit fast förankrad 

i ett gemensamt åtagande om frihet som grundar sig på mänskliga rättighet-

er, demokratiska institutioner och rättstatsprincipen. Dessa gemensamma 

värden har visat sig vara nödvändiga för att säkra freden och utveckla väl-

ståndet i Europeiska unionen. (Ordförandeskapets slutsatser 1999, punkt 1) 

 

Ett centralt syfte för EU är att, under säkra och rättvisa förhållanden, kunna garan-

tera alla människors rätt till frihet
7
. Rättigheten gör sig inte enbart gällande för un-

ionens medborgare – det ”skulle stå i strid mot europeiska traditioner att förvägra 

människor denna frihet när de lever under omständigheter som får dem att på 

goda grunder söka tillträde till vårt territorium” (ibid., punkt 3). För att kunna ga-

rantera frihet krävs ett område med verklig rättvisa, det vill säga ett område där 

det finns en grundläggande rättssäkerhet för människor. Varje individ ska i varje 

medlemsstat ha möjlighet att vända sig till domstolar och andra myndigheter lika 

lätt som i sin egen stat (ibid., punkt 5).  

     För att kunna balansera rätten till frihet med en kontroll av unionens yttre grän-

ser är det nödvändigt att utarbeta en gemensam politik för asylfrågor. En fullt ut-

vecklad politik för både övervakning och skydd av alla människors grundläggande 

rättigheter är av stor vikt. 

 
Konstitutionen ställer individen i centrum för EU-projektet genom att inte-

grera stadgan för de grundläggande rättigheterna och föreskriva om anslut-

ning till Europakonventionen om skyddet av de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. (KOM(2005)184: punkt 7)   

 

Respekten för den enskildes rättigheter är en ofta nämnd referenspunkt. I publikat-

ionen inför Stockholmsprogrammet ligger fokus dock mer på ett ”Europa för 

medborgarna”. Det är deras rättigheter som ska utvecklas och skyddas på ett en-

hetligt sätt. I centrum står den enskilda människan och hennes värdighet samt öv-

riga normerande rättigheter i stadgan om de grundläggande rättigheterna, detta 

oberoende av nationsgränser inom unionen. EU ska dock generöst hjälpa männi-

                                                                                                                                                         

 
7
 Med frihet menas här rätten till fri rörlighet inomhela unionen (Ordförandeskapets slutsatser 1999). 
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skor i behov av skydd genom att vidhålla sin humanitära tradition 

(KOM(2009)262: punkt 1). Vidare ska alla som kommer till territoriet på laglig 

väg ha samma rättigheter som EU-medborgarna (ibid.: punkt 5.1.3, 

KOM(2010)171, punkt 7). I ett senare meddelande uttrycks huvudåtagandet för 

asylområdet vara ‟Att bygga ett Europa för asylsökande‟ (KOM(2009)266: 21), 

det vill säga målet är ett Europa både för medborgarna och de asylsökande.        

5.2 Den absoluta respekten för rätten att söka asyl 

Det gemensamma europeiska asylsystemet har sin grund i en fullständig och abso-

lut tillämpning av Genèvekonventionen. Denna fungerar även som en garanti för 

principen om ”non-refoulement”, det vill säga att ingen skickas tillbaka för att bli 

utsatt för förföljelse (Ordförandeskapets slutsatser 1999, punkt 13). För en funge-

rande EAP behövdes på kort sikt ett antal bestämmelser för att reglera vilken stat 

som är ansvarig för prövning av asylansökan, gemensamma normer för ett rättvist 

och effektivt asylförfarande, gemensamma miniminormer för mottagande samt 

harmonisering av reglerna för erkännande och betydelse av begreppet flyktingsta-

tus. Vidare behövs även miniminormer som garanti på att rättshjälpen för gränsö-

verskridande fall inom unionen håller en tillfredsställande nivå. Bestämmelserna 

ska uppnås genom samstämmighet med UNHCR och andra internationella in-

stitutioner (ibid., punkt 14, 30). Man kan i ett antal punkter sammanfatta vad som 

vägleder EU:s insatser på asylområdet:  

 

(1) Unionens traditioner på det humanitära området: det måste finnas en 

garanti för skydd och upprätthållandet av de grundläggande rättighet-

erna i EAP. (KOM(2005)184: 6) 

(2) Fastställande av gemensamma spelregler: alla asylsökare ska ha till-

gång till samma skyddsgarantier och asylförfaranden oberoende av var 

de lämnar in sin asylansökan.  

(3) Effektivisera asylsystemet: det bör finnas allmänt gällande rättsnormer 

och rättsstandarder för att säkra att de skyddsnormer som finns håller 

hög kvalitet under hela asylprocessen. Samtidigt är det centralt att för-

hindra missbruk av systemet för att behålla dess integritet. 

(KOM(2008)360: 11) 

5.2.1 Även efter 9/11 

I samband med händelserna den 11 september 2001 uppmanades Kommissionen 

att göra en utredning av förhållandet mellan skyldigheten att tillhandahålla skydd 

och frågan om nationell säkerhet. Det första som konstateras är att flyktingar och 

asylsökande inte får ”falla offer för den olyckliga utveckling som varit på senare 

tid” (KOM(2001)710: 10, se även KOM(2001)743, punkt 6). Ska man ärligt och 
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fullständigt lyckas upprätthålla Genèvekonventionen ska alla asylsökande ha rätt 

till en prövning av ansökan, även dömda brottslingar. Det är oförenligt med kon-

ventionen att utfärda automatiska hinder för en asylprövning (ibid.: 10f). 

     Föreligger det hot mot den nationella och allmänna säkerheten finns det i 

Genèvekonventionen ett antal undantagsklausuler som alla medlemsstater har ett 

ansvar att tillämpa för att brottslingar, eller de som planerar att begå brott, inte ska 

kunna dra fördel av asylsystemet. Man är som medlemsstat skyldig att avfärda 

alla tredjelandmedborgares rätt till internationellt skydd vid en sådan situation 

(ibid.: 11f). Kommissionen skriver att man, för att stärka kampen mot terrorism, 

är villig att överväga tillvägagångssätten. Man förstår om medlemsstaterna söker 

efter ”effektivare säkerhetsarrangemang” för att terrorister inte ska lyckas nå deras 

territorier. Därför måste man se till att eventuella säkerhetsåtgärder balanseras väl 

mot de principer om flyktingskydd som står på spel. Man är enig med UNHCR 

som menar att istället för att genomföra extensiva ändringar i det befintliga syste-

met för flyktingskydd borde man på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja de 

undantagsklausuler som finns gällande rätten till skydd (KOM(2001)743: 6). Vi-

dare är det bäst att dessa beslut tas av en myndighet med experter och utbildad 

personal i flyktingjuridik inom ramen för asylförfarandet. Detta då ett undantag 

från rätten till skydd kan få livhotande följder (KOM(2001)710: 11).  Dessa åsik-

ter bekräftas även i senare publikationer (se t.ex. KOM(2008)360).  

5.3 Asylverktygen    

De fyra viktiga lagstiftande instrument som antagits inom asylområdet är: Asyl-

mottagandedirektivet; Skyddsgrundsdirektivet; Asylprocedurdirektivet; och Mass-

flyktsdirektivet
8
.  

5.3.1 Förslag till direktiv om asylmottagande 

      

2001 initierades detta förslag som ett led i slutsatserna från Tammerfors med upp-

rättandet av gemensamma miniminormer gällande asylsökandes mottagningsvill-

kor (KOM 181). Syftet är att ”ange mininormer för mottagande av asylsökande i 

EU som ska garantera en värdig levnadsstandard”; ”skissera möjliga åtgärder att 

förbättra de nationella mottagningssystemens effektivitet” samt att ”säkerställa att 

asylsökande ges jämförbara levnadsvillkor i alla medlemsstater” (:3). Man ut-

                                                                                                                                                         

 
8
 I uppsatsen nämns inte det sistnämnda trots dess uppenbara värde och koppling till de andra direktiven. 

Detta kommer sig av utrymmesskäl samt att direktivet behandlar ett system över tillfälligt skydd som kan 

användas vid massflykt till en medlemsstat i fall där personer inte omfattas av Genèvekonventionen.  
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trycker att man i en andra fas kan behöva vidta ytterligare åtgärder för att standar-

disera mottagandet i de olika medlemsstaterna (:45).  

5.3.2 Förslag till direktiv om fastställande av olika skyddsgrunder 

Detta förslag handlar om en överenskommelse om gemensamma miniminormer 

för vilka förutsättningar som krävs för att få status som flykting eller status som i 

behov av subsidiärt skydd. Det innebär att inte endast flyktingar enligt Genève-

konventionens definition anses vara skyddsbehövande utan även personer med 

andra skäl, till exempel de som förföljs av icke-statliga aktörer (där staten inte kan 

eller vill tillhandahålla skydd). Förföljelse kan även vara barn- och könsrelaterad. 

Syftet med subsidiärt skydd är inte att underminera utan att komplettera flykting-

skyddet. Man vill garantera att medlemsstaterna tillämpar gemensamma kriterier 

och minska skillnaderna mellan deras lagstiftning, praxis och beviljande av uppe-

hållstillstånd (KOM(2001)510: 4f).  

5.3.3 Förslag till direktiv om asylproceduren 

Detta förslag innehåller ett set gemensamma miniminormer för hur medlemslän-

derna ska behandla asylansökningar genom att bevilja eller återkalla flyktingsta-

tus. Genom att utforma de nationella systemen enligt allmäna normer kan med-

lemsstaterna inrätta effektiva asylprocedurer samt garantera en gemensam stan-

dard för rättvisa asylprocedurer för de asylsökande. Även inom detta förslag tas 

hänsyn till skyddsbehov, inte bara enligt Genèvekonventionen, utan enligt samt-

liga behov av internationellt skydd (KOM(2000)578: 3ff). Att införa en harmoni-

serad miniminivå är endast ett första steg på vägen. I en senare fas krävs att med-

lemsstaternas handlingsfrihet inskränks (KOM(2000)755: 7).  

5.4 Mål med samarbetet  

När man först enades om att utveckla EAP uttrycktes målet vara 

 
en öppen och säker Europeisk union, som förbinder sig att fullständigt upp-

fylla förpliktelserna i Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga 

ställning och i andra relevanta instrument för de mänskliga rättigheterna, och 

som är i stånd att reagera på humanitära behov på grundval av solidaritet. 

(Ordförandeskapets slutsatser 1999, punkt 4)   

 

Detta mål gäller fortfarande – Genèvekonventionen fortsätter att vara en konstant 

referenspunkt (KOM(2008)360: 4). För att konkretisera målet behövdes under 

första etappen en harmonisering av lagstiftningen baserad på gemensamma mini-
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minormer. Mellan 1999-2006 togs viktiga steg när ovan nämnda rättsakter i EAP 

antogs. De utgör idag regelverket och grunden i asylsystemet (KOM(2007)301: 

2). När grunden väl är lagd kan man inrikta sig på att förbättra dess aspekter och 

vidga sina mål.  

     I förhållande till när asylsamarbetet påbörjades har betydande framsteg gjorts. 

Unionen har dock inte varit utan problem då man inte kunnat komma överens om 

antagande av ”vissa känsliga åtgärder” – politiska frågor centrala för den nation-

ella suveräniteten. När medlemsstaternas intressen hotas har de visat sig vara 

mindre samarbetsvilliga (KOM(2004)401: 3ff). Dessutom har för stor flexibilitet 

och för stort tolkningsutrymme i de olika direktiven lett till att det har funnits 

luckor som försvårat harmoniseringen. Dessa måste täppas till så att lagstiftningen 

kan fortlöpa för att människor som söker skydd ska kunna få detta baserat på de-

ras individuella behov (KOM(2007)301: 3).  

 

För att EU skall kunna tala med en röst utan att våra gemensamma priorite-

ringar undergrävs måste medlemsstaterna stödja EU:s åtgärder och visa 

större solidaritet och disciplin i sina bilaterala förbindelser. (ibid.: 15) 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de praktiska erfarenheterna konsekvent 

visar på behovet av samarbete (KOM(2009)263: 5). Nya mer vidgade mål kan 

sammanfattas i ett antal punkter som gäller förbättring av alla aspekter i asylpro-

cessen: 

 

(1) Ytterligare tillnärmningar av både lagstiftning och nationella bestämmelser 

gällande asylförfarandet. Det viktigaste är att ”stärka den faktiska tillgången 

till möjligheten att ansöka om asyl, och därmed tillgången till internationellt 

skydd i EU” (KOM(2007)301: 3).          

(2) Harmonisering och förtydligande av urvalskriterierna för skydd. Medlemssta-

ter ska inte kunna ha skilda tolkningar och tillämpningar, inte heller möjlighet 

att begränsa eller vägra tillgång till vissa rättigheter då det står i strid med 

principen om likvärdig tillgång till skydd i hela EU (KOM(2008)360: 3f). 

(3) Enhetliga statustyper för asyl och subsidiärt skydd.   

(4) Effektivare användning av verktyg för utvärdering samt ökade möjligheter att 

inleda överträdelseförfaranden. Genom kontroll bör systemet bli mer trovär-

digt och medlemsstaternas förtroende för varandra bör främjas så att deras re-

spektive asylsystem optimeras (KOM(2010)171: 8, KOM(2010)314). 

 

Utifrån utvärderingarna blev andra etappens mål att förbättra den gemensamma 

skyddsnivån genom ett mer likvärdigt skydd inom EU samt att försöka förändra 

den nuvarande lagstiftningen gällande ansökningar om flyktingstatus. Idag görs 

dessa bedömningar av varje enskild medlemsstat. För att minimera utrymmet för 

olikartade beslut krävs att man upprättar ett enda enhetligt asylförfarande 

(KOM(2007)301: 4), samt en enhetlig internationell skyddsstatus. Detta ska ha in-

förts senast år 2012. För att bevara asylsystemets trovärdighet och effektivitet, och 
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för att kunna uppnå de nya målen, är EU beroende av en effektiv utvisnings- och 

avvisningspolitik. Denna politik ska dock finnas till och genomföras med respekt 

för de berörda personernas värdighet. Politiken ska också noggrant övervakas när 

det gäller verkställandet av ut- eller avvisning (se till exempel KOM(2000)755: 

10, KOM(2004)401:9, KOM(2005)184: 9,18, KOM(2009)262, punkt 5.2.1). I en 

av de senaste utgivna publikationerna uttrycks EU:s fortsatta skyldighet att re-

spektera den grundläggande rätten till asyl, inklusive principen om ”non-

refoulement”. Ett centralt värde för asylpolitiken är solidaritet, både mellan med-

lemsstater och till alla dem som är i behov av skydd var de än kommer ifrån i 

världen (KOM(2010)171: 8).  

 

Respekt för individen samt mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet, och solida-

ritet är eviga värden i en tid av ständig förändring och teknisk utveckling.  

(ibid.: 2) 

5.4.1 Externaliseringen av asylpolitiken  

Eftersom 6,5 miljoner av världens 8.7 miljoner flyktingar bedöms leva i ut-

vecklingsländer är det viktigt att finna vägar för att stödja tredje länder i han-

teringen av asyl- och flyktingfrågor. (KOM(2007)301:12) 

 

I Haagprogrammet och publikationerna därefter börjar Kommissionen uttrycka en 

ny prioritering och ett nytt mål för asylpolitikens andra fas, nämligen förstärk-

ningen av asylfrågans externa dimension (se t.ex. KOM(2008)360:2) i form av ett 

utvecklat samarbete med säkra tredje länder för att hantera asylfrågor. Detta för 

att dessa länder på ett bättre sätt ska kunna erbjuda flyktingar adekvat skydd och 

säkerställa principen om non-refoulement (KOM(2005)184: 18, KOM(2009)262, 

punkt 5.2.3). Kommissionen har sedan 2005 integrerat asylfrågor i sina strategier 

för utvecklingssamarbetet. Man bidrar ekonomiskt för att förbättra tredjeländers 

skyddskapacitet och för att prioriteringarna asyl och internationellt skydd fortsatt 

ska stå i centrum (KOM(2008)360: 9). De verktyg som ska främja flyktingskyd-

det, och som utvecklats i samråd med UNHCR och andra NGOs efter relevanta 

internationella normer, är regionala skyddsprogram, vidarebosättning samt en re-

glerad och välorganiserad ankomst för personer i behov av skydd (det vill säga 

underlätta tillgången till unionen på laglig väg) (ibid.). De regionala skyddspro-

grammen är ett försök att tillhandahålla beständiga lösningar för flyktingar i deras 

ursprungs- och transitregioner så att de erhåller ett effektivt skydd. Vidarebosätt-

ning av flyktingar inom EU är ett led i den skyldighet EU har att visa internation-

ell solidaritet och underlätta för de ursprungsregioner där en stor majoritet av 

världens flyktingar finns. Dessa program kommer löpande att följas upp så att de-

ras mervärde och hållbarhet säkerställs (KOM(2007)301: 12f). Kommissionen 

understryker att ”asylfrågan inte bör ses som krishantering utan som en integrerad 

del i utvecklingsagendan avseende samhällsstyrning, migration och skydd av 

mänskliga rättigheter” (KOM(2008)360: 9).      
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5.5   Dimensioner kopplade till Kommissionen 

Tabell 2: Dimensioner kopplade till Kommissionen 

 

Dimensioner Kommissionen 

Människosyn Respekt för den enskilda människan och dennes frihet och 

jämlikhet är centrala värden som garanteras av rättigheter 

och en rättssäkerhet som skyddar varje individ mot över-

grepp från stat och kollektiv.   

Syn på rättigheter Det finns grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som 

gäller för varje enskild individ. Alla åtgärder i EAP ska ha 

sin grund i en fullständig och absolut tillämpning av 

Genèvekonventionen. För detta krävs en inre säkerhet. 

Asylrättens omfattning 

 

Skydd av flyktingar är ett gemensamt ansvar för EU:s med-

lemsstater och ska bygga på solidaritet. Det finns olika ty-

per av gränsöverskridanden samt status för skydd. För att få 

en så allomfattande och rättvis asylpolitik som möjligt be-

hövs ytterligare inskränkningar av medlemsstaternas hand-

lingsfrihet.  

Källa till samarbete Det finns ett tydligt behov av gemensamma lagar som ga-

ranti för rättvisa och demokratiska institutioner för att säkra 

freden inom EU samt för att säkerställa alla människors 

rättigheter. Det krävs övervakning av medlems-staterna så 

att deras nationella system förbättras och harmoniseras till 

det gemensamma europeiska systemet.    
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6 Analys  

 

I detta kapitel följer en sammankoppling av Kommissionens idéer med uppsatsens 

teoretiska ramverk, en diskussion om hur dessa idéer och normer skulle kunna ka-

tegoriseras samt var på skalan mellan idealtyperna Kommissionen skulle kunna 

placeras i fråga om de analyserade publikationerna rörande det gemensamma 

europeiska asylsystemet.    

     Nedan följer en tabell där Kommissionens formuleringar jämförs med idealty-

perna realism och liberalism, detta för att på ett enkelt sätt visa på likheter och 

skillnader. Det framgår relativt tydligt att Kommissionen uttrycker sig i termer 

som påminner mycket om dem som återfinns i uppsatsens idealtyp liberalism, 

även om också realistiska tendenser gör sig synliga, framförallt i dimensionen om 

asylrättens omfattning. Detta diskuteras mer nedan. 
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Tabell 3: Jämförelse av dimensioner för idealtyperna och Kommissionen 

 

Dimensioner Realism Liberalism Kommissionen 

Människosyn Holism 

Människan är formad av 

och i ‟kollektivet‟. Hon är 

inte obunden då tillhörig-

heten i en specifik gem-

enskap formar värderingar 

och föreställningar. 

 

Individualism 

Människan föds fri och 

jämlik. Hon är förnuftig, 

rationell och har en mora-

lisk förmåga. Friheten 

garanteras av rättigheter. 

Dessa ger varje enskild 

individ makt att agera 

självständigt mot stat och 

kollektiv.    

 

Respekt för den en-

skilda människan och 

dennes frihet och jäm-

likhet är centrala värden 

som garanteras av rätt-

igheter och en rätts-

säkerhet som skyddar 

varje individ mot över-

grepp från stat och kol-

lektiv.   

Syn på rättig-

heter 

Partikulär 

Rättigheter är specifika för 

den egna politiska gemen-

skapens medlemmar. Varje 

enskild gemenskap skapar 

sin rättighetskultur. 

 

Universell 

En gemensam uppsätt-

ning universella mänsk-

liga rättigheter gäller för 

varje enskild individ. 

Dessa är okränkbara och 

inneboende i den norm-

ativa globala rättighets-

kulturen. 

 

Det finns grundlägg-

ande mänskliga fri- och 

rättigheter som gäller 

för varje enskild indi-

vid. Alla åtgärder i EAP 

ska grundas i en full-

ständig och absolut 

tillämpning av Genève-

konventionen. För detta 

krävs en inre säkerhet. 

Asylrättens omfatt-

ning 

 

Exkluderande 

Skydd av flyktingar är ett 

statligt privilegium då 

grundläggande rättigheter 

är specifika för varje stat. 

Principen om statens suve-

ränitet garanterar dess sä-

kerhet. Alla gränsöverskri-

danden, som ett inträde på 

en stats territorium, måste 

kontrolleras.  

Inkluderande 

Att erbjuda flyktingar 

skydd är ett gemensamt 

globalt ansvar och inte 

upp till varje stat. Det 

finns olika gränsöver-

skridanden. Individens 

suveränitet garanterar fly-

ktingars rätt till skydd. 

Det är inte fråga om 

territorialitet utan om den 

enskildes grundläggande 

rätt till skydd.  

 

Flyktingskydd är ett ge-

mensamt ansvar för 

EU:s medlemsstater och 

ska bygga på solidaritet. 

Det finns olika typer av 

gränsöverskridanden 

och status för skydd. 

För att få en så allom-

fattande och rättvis 

asylpolitik som möjligt 

behövs ytterligare in-

skränkningar av med-

lemsstaternas hanlings-

frihet.  

Källa till samarbete Maktkamp 

Staten strävar efter maxi-

mal makt i ett individ-

ualistiskt, anarkiskt & kon-

kurrenspräglat system. Sta-

ten är central enhet i sy-

stemet och skriver under på 

gemensamma lagar utifrån 

dess egen säkerhet och nat-

ionella intresse i frågan.   

 

Intressegemenskap 

Skydd är en förutsättning 

för fred. Med gemen-

samma lagar, institut-

ioner, övervinnandet av 

nationella gränser och 

protektionism kan fred 

uppnås. Staten fungerar 

som verktyg för säker-

ställandet av rättigheter 

samt de universella värd-

enas förverkligande. 

 

 

Det finns ett tydligt be-

hov av gemensamma 

lagar som garanti för 

rättvisa och demokra-

tiska institutioner för att 

säkra freden inom EU 

samt för att säkerställa 

alla människors rättig-

heter. Det krävs över-

vakning så att medlems-

staternas nationella sys-

tem förbättras och har-

moniseras till det gem-

ensamma europeiska 

systemet.    
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6.1 Realistiska tendenser...  

Det har alltid funnits en slags säkerhetsdimension kopplad till samordningen av 

det faktum att människor rör sig över Europas gränser. Den tydligaste realistiska 

tendensen är underordnandet av asylpolitiken till säkrandet av unionens yttre 

gränser
9
 och kampen mot den olagliga invandringen.  

6.1.1 En exkluderande omfattning av asylrätten  

Åtgärder för att avleda flyktingar från att söka asyl på europeiskt territorium och 

minska deras tillgång till detta framkommer i form av visumbestämmelser, kon-

ceptet säkra ursprungsländer samt extraterritoriella gränskontroller och behand-

ling av asylärenden. Kommissionen motiverar dessa åtgärder som försök att för-

hindra missbruk av asylsystemet. Oavsett om detta är sant eller inte påverkas 

onekligen de ”verkliga” flyktingarnas möjligheter till skydd med ett införande av 

bättre kontroll av EU:s yttre gränser. Här uppenbaras ett synsätt som handlar om 

rätten till kontroll av det egna territoriet. Allt som strider mot gränserna ses som 

ett hot av EU:s inre säkerhet. Samtidigt är gräns- och asylpolitiken två separata 

områden i Kommissionens publikationer. Utvidgningen och förbättringen av 

gränskontrollerna är relaterad till ett bredare spektrum av problem (organiserad 

brottslighet och narkotikahandel) (Bermejo 2009: 215).  

     I Stockholmsprogrammet betonas den europeiske medborgarens rättigheter och 

säkerhet vilket torde sätta asylsökandes möjligheter till skydd i andra hand. För att 

säkerställa flyktingars rättigheter är det viktigt att medlemsstaterna tillämpar exi-

sterande undantagsklausuler effektivt i fall där nationell säkerhet hotas. Det blir en 

aning paradoxalt att man för att säkerställa rättigheter gör inskränkningar av dem. 

Det blir också ganska tydligt att rätten att söka asyl sätts i motsats till nationell sä-

kerhet. Man kan fråga sig om inte asylrätten hamnar i kläm när betoningen ligger 

på de människor som befinner sig innanför EU:s gränser. Varför finns det till ex-

empel i Stockholmsprogrammet en beskrivning av den europeiske medborgarens 

rättigheter och inte varje människas?  

     Vidare är det idag upp till de enskilda medlemsstaterna att avgöra om en asyl-

sökande ska få status som flykting eller som subsidiärt skyddsbehövande, vilket är 

tydligt realistiskt. Det är dock inte Kommissionens syn och mål att bevara ett så-

dant system. Ett mål om att komma ifrån detta för att garantera att alla behandlas 

likvärdigt utifrån samma rättigheter uttrycks tydligt. Det är också nästa mål på 

vägen om ett gemensamt europeiskt asylsystem, med år 2012 som slutdatum. Som 

Boswell säger och vilket för oss vidare till nästa avsnitt, samtidigt som det i vissa 

                                                                                                                                                         

 
9
 Jag ska tydliggöra att jag i Kommissionens publikationer inte finner någon tydlig statscentrering i form 

av enskilda staters intressen. När det talas om vikten att bevara gränser och skydda territorium görs detta 

mer i termer av EU, territoriet är kopplat till Europas medborgare. Realismens antaganden används därför 

mer på EU som helhet.     
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fall inom asylområdet går att se att asyl framställs som hot ska man vara försiktig 

”in employing the concept as a guide for empirical enquiry. There is no reason to 

expect politics to be driven exclusively by an interest in encouraging public un-

ease or introducing more stringent security measures.” (2007: 592) 

6.2 ... men de liberalistiska glänser starkare 

Trots att det förekommer en del idéer med en realistisk underton, konstateras det 

här ändock att Kommissionen i princip uteslutande förmedlar en liberalistisk 

idéföreställning. Fram till år 2010, och genom hela processen, har 1951 års flyk-

tingkonvention konstant försvarats. Den fungerade och fungerar fortfarande som 

ett riktmärke för deras demokratiska liberalism och är dessutom inskriven i EU:s 

lagstiftning. Det finns de som hävdar att allt prat, och även institutionaliserandet 

av mänskliga rättigheter, endast maskerar pågående maktkamper och nationella 

intressen (se t.ex Hansen 2008: 211). Jag blundar inte för de mänskliga rättighet-

ernas strategiska och retoriska förmåga som medlemsstater kan utnyttja för att 

uppnå det omvända. Jag skulle dock, som Levy, vilja påstå att mänskliga rättig-

heter (även om de vore en inbillad föreställning) är viktiga för att förstå motiven 

bakom Kommissionens publikationer: ”It is impossible to understand the dyna-

mics behind the Geneva regime in the EU without accepting that, even if it honou-

red in the breach, burden sharing, non-refoulement, and sanctity of international 

law remain shared aspirations” (2010: 119).  

6.2.1 Individualism och universalism  

Kommissionen har sin grund i synen på rättigheter då de definierar flyktingar uti-

från en individuell basis kopplat till kriterium för kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna. Detta är en liberal syn grundad i ett åtagande om varje individs rätt 

till ett liv utan förföljelse eller andra hot mot livet och/eller de grundläggande fri-

heterna. Kommissionen har även en universell rättighetssyn då de grundläggande 

rättigheterna tillämpas opartiskt på alla flyktingar, oavsett nationalitet, ras eller 

andra godtyckliga karakteristika. Kommissionens förslag, som också lagstiftades, 

om att det finns en skillnad på flyktingar och andra personer i behov av skydd är 

ett bevis på ett europeiskt initiativ för att skydda dem som faller utanför flykting-

definitionen. Det är en viktig framgång som enligt UNHCR har ”expanded the 

scope of international refugee protection” (citerad i Thielemann & El-Enany 

2009: 15). I fall av ut- eller avvisning med grund i hänvisningar till den nationella 

och/eller inre säkerheten har den enskilda personen dessutom rätt att vända sig 

mot kollektivet och överklaga beslutet.    
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6.2.2 Intressegemenskap  

Kommissionen har i sitt arbete med utformningen av asylpolitiken och alla dess 

verktyg arbetat tätt samman med UNHCR, ett antal NGOs och andra think-tanks 

för att aktivt och på ett så legitimt sätt som möjligt främja den liberala standarden.  

     Kommissionen har, genom den kritiserade externaliseringen av asylpolitiken, 

försökt att breda EU:s roll i flyktingfrågan bort från enbart asyl till ett bredare 

flyktingskydd. Detta genom omlokaliseringar samt mer hjälp och bidrag till ur-

sprungsregioner. Utvecklingen av detta har, som van Selm uttrycker det, fått 

Kommissionen ”in the direction of looking more broadly at refugee protection and 

less exclusively at only asylum” (2005: 16). Som Kommissionen själv uttrycker 

sig är detta ”en klar kursomläggning, från en i första hand säkerhetsinriktad håll-

ning, till en attityd som bottnar i en djupare förståelse av alla aspekter på migrat-

ion” (KOM(2009)262: 8). En EAP behöver omfattas av rätt till asyl i Europa, 

skydd eller hjälp till det även utanför Europa samt hjälp till sökandet efter hållbara 

lösningar för flyktingar. Den amerikanska flyktingkommittén konstaterade att av 

världens tolv miljoner flyktingar hade sju miljoner av dessa år 2004 befunnit sig i 

flyktingläger i mer än tio år. En EAP måste kunna agera för dessa människor så-

väl som för de ”få” hundratusen som årligen söker asyl i Europa (van Selm 2005: 

18). Kommissionen ser bortom gränser och sitt eget territorium till förmån för den 

enskildes rätt till skydd vilket är tydligt liberalistiskt. Man uttrycker ett behov av 

liberala värderingar och institutioner för att kunna upprätthålla respekten för rätts-

statsprincipen, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt 

för att man även ska kunna utföra gränskontroller legitimt så att människor i be-

hov av skydd inte påverkas negativt till förmån för unionens inre säkerhet. Levy 

menar att när det gäller syftet med externaliseringen träder realistiska tendenser in 

då den existerande liberalismen ibland är alltför flexibel. Samtidigt menar han att 

detta kanske är nödvändigt för att säkerställa att internationella åtaganden efter-

levs. De mål och värden Kommissionen förespråkar är inte bara ett påhitt, som 

Levy uttrycker det. Att direkt förkasta externaliseringen och dess uppfyllande av 

de mänskliga rättigheterna kan vara förhastat. Kanske är en sådan ”pragmatisk 

humanism”, grundad i ett rättsligt område baserat på grundläggande fri- och rät-

tigheter, det bästa sättet att främja mänsklig snarare än intern säkerhet (2010: 

118f)? Jag menar att Kommissionen inte begränsar sig till realistiska åtgärder då 

de även uppvisar grundläggande liberala garantier i sin idéföreställning. Detta 

syns tydligt i publikationerna efter händelserna i USA den 11 september.  

6.2.3 Även efter 9/11 

I samband med 9/11 hade Kommissionen ett utmärkt tillfälle att konstruera och 

skapa flyktingar som ”hot” mot den inre säkerheten för att underlätta införande av 

kontrollverktyg för gränsöverskridanden om målet var en agenda baserad på sä-

kerhet. Sådana konstruktioner går dock inte att finna i publikationerna. Det finns 

inget tydligt samband mellan illegal invandring, asyl och terrorism efter händel-

serna den 11 september (se Kaunert 2007, 2009; Bermejo 2009; Boswell 2007). 
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Referenser till terrorism är i princip helt obefintliga i Kommissionens diskussioner 

om oregelbunden invandring och asyl samt behovet av kontroll av den europeiska 

invandringen. Det finns inga referenser till kontroll som ett sätt att stoppa potenti-

ella terrorister. Däremot finns en individualisering av hot som uppnåtts genom ett 

konstant arbete för att förbättra övervakning och gränskontroll. Detta ska upp-

märksammas stå i motsats till tidigare kategorisering av odefinierade flöden och 

grupper av flyktingar och invandrare som hot, vilket är en viktig och positiv för-

ändring (Bermejo 2009: 220).  
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7 Slutsats och diskussion 

7.1  Var ska Kommissionen placeras?  

Utifrån analysen ovan kan konstateras att liberalismen är tydligt förekommande i 

Kommissionens publikationer, även om det också förekommer inslag av real-

ismen. Den placering Kommissionen fått nedan på skalan
10

 visar detta. Slutsatsen 

är att Kommissionens tankar och idéer i den gemensamma europeiska flyktingpo-

litiken ligger betydligt närmre liberalismen än realismen. Man arbetar för att alla 

lösningar på asylfrågan baseras på Genèvekonventionen och man stödjer den 

europeiska integrationen genom arbete på EU-nivå. Kommissionen försöker stän-

digt hålla balansen mellan säkerhet och frihet mot frihet och rättigheter för dem 

som faller offer för förföljelse.  

 

Figur 1: Kommissionen mellan realism och liberalism 

 

Realism          Liberalism 

 

 

 

 

 

Sedan 1999 har asylområdet varit en gemensam angelägenhet för EU och Kom-

missionen har sett till att Genèvekonventionen cementerats i EU-lagstiftningen. 

Förföljelse av icke-statliga aktörer har inkluderats i lag och former av skydd för 

att kunna erbjuda människor tillfälligt eller provisoriskt skydd trots att deras krav 

inte stämmer överens med kriterierna i Genèvekonventionen har upprättats. De 

nya lagarna är dessutom direkt verkställbara i nationella domstolar med liten 

handlingsfrihet. Enskilda asylsökande kan ställa stater och individer inför rätta i 

nationella domstolar. Man började, med start år 2007, att skriva förslag på tillägg 

till existerande direktiv för att åtgärda uppenbara brister. Detta kan åtminstone i 

teorin betyda att man kommer förbi den europeiska integrationen som enda mål 

för processen (i form av överenskommandet om miniminormer). Därmed kan nya 
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 Detta är inte en absolut skala, den bör ses mer som en slags fingervisning. 

EU-kommissionen 
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avtal grundas i vad som är lämpligt för att optimera de olika processerna för flyk-

tingskyddet.    

7.2 Kommissionen och den gemensamma europeiska 

asylpolitiken  

Det återfinns i Kommissionens publikationer motstridiga uppgifter angående sy-

nen på en EAP, vilket är helt naturligt då asylpolitik var den än utarbetas alltid in-

nehåller motsägelser (se t.ex. Lavenex 2001b). Vissa resonemang kan sorteras in 

under idealtypen realism, andra under liberalism, och ibland återfinns i resone-

mangen inslag från båda. Många idéer och förslag kan från början verka relativt 

realistiska, men dessa är vid en mer grundlig läsning och analys ändå förenliga 

med liberalismen. För att ännu tydligare knyta an till den initiala frågeställningen 

kan det fastslås att Kommissionen ser på en gemensam europeisk asylpolitik i 

termer som är relativt väl förenliga med liberalismen. Vidare innebär det att de 

idéer och normer som Kommissionens idéföreställning grundas på är de som är 

förenliga med uppsatsens idealtyp liberalism. Grunden i det Kommissionen för-

medlar på området måste därför sägas vara en syn på människan som fri och jäm-

lik, vars rättigheter är universella och därmed gällande för varje enskild individ. 

Flyktingskydd är ett gemensamt ansvar som ska tas såväl på hemma- som på bor-

taplan, det vill säga territorium ska inte spela någon roll när det handlar om säker-

ställandet av den enskildes grundläggande rätt till skydd. Det trycks mycket på att 

vidareutveckla samarbetet och de gemensamma lagarna och institutionerna så att 

de universella värdena kan förverkligas.    

     Kommissionen är en institution med exklusiv initiativrätt. Detta tillsammans 

med ikraftträdandet av Lissabonfördraget gör att dess påverkan och effekter på 

området inte går att förneka. Kommissionen har en slags normerande roll i skap-

andet av EU:s asylpolitik vilket borde ha lett och fortsätta leda till förstärkningar 

av flyktingars rättigheter. Så är också fallet enligt ett antal forskare (se Thiele-

mann & El-Enany 2009 respektive 2010, Kaunert 2007 respektive 2009, Ackers 

2005). Huruvida målen och prioriteringarna i asylsystemets andra fas uppfylls, 

och kan sägas följa i liberalismens spår, år 2012 återstår dock att se.       

7.3 Förslag till fortsatt forskning  

Då detta forskningsområde är relativt stort finns en mängd olika problem man 

skulle kunna ta sig an. Utifrån denna uppsats anser jag att det vore mycket rele-

vant att titta på vilka effekter Kommissionens idéföreställning har både för EU:s 

olika medlemsstater och för alla de flyktingar som söker skydd. Detta skulle 
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kunna göras utifrån en rad olika utgångspunkter, till exempel genom att titta på de 

olika asylverktygens effekter, speciellt nu när de funnits ett tag och därför genom-

går olika tillägg för optimering. Ett annat tillvägagångssätt, och som jag själv fun-

derade på för denna uppsats, skulle kunna vara att undersöka om man kan tala om 

Kommissionen som en supranationell entreprenör inom politiken. Det vill säga en 

aktör som befäster och lagstadgar normer. Om så vore fallet hade det varit intres-

sant att se till vilken grad dessa nya normativa ramar blir eller har blivit en refe-

renspunkt för andra politiska aktörer och domstolar till exempel. Vidare kan man 

fråga sig vilka faktorer som krävs för att detta ska lyckas. Tillvägagångssätt som 

dessa skulle kunna vara intressanta i studier om normbildning och makt. Ytterli-

gare ett sätt att utröna påverkan skulle kunna vara att se området ur till exempel 

UNHCRs eller andra NGOs ögon. Förhoppningsvis kan den fortsatta forskningen 

på området på något sätt kunna använda denna uppsats resonemang och slutsatser.  
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