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Abstract

The purpose of this paper is to critically examine documents setting down standards for EU 
asylum policies, in order to see if the power structures and actions called for therein can give a 
hint as to why declared human rights goals are not  fully accomplished by the EU and its 
member states when implementing the policies.

 Methodologically this research is done by carrying out a Critical Discourse Analysis of an 
extract  of the Treaty of Amsterdam from 1997 (the first legally binding EU act on asylum 
politics) and a preamble to the EU directive from 2013 laying down standards for the reception 
of applicants for international protection.

A syntax analysis is made on the chosen texts in a hypothetico-deductive attempt to reveal a 
power structure and find signs of two ambitions of the EU; of both helping asylum seekers and 
being in control of them. I hypothetically suggest these ambitions derive from different motives 
because they sometimes seem to lead to contradictory actions when politically realised. 
Thereafter, my aim is to link together and understand the findings theoretically mainly by using 
the terms of ‘ethnic absolutism’, ‘race-thinking’ and ‘civilizationism’, as presented by the 
British critical theorist Paul Gilroy.

The results of the syntax analysis confirm my first  hypothesis of an uneven power 
relationship between the EU’s member states and asylum seekers. The results also confirm my 
second hypothesis that the examined policy texts call for the member states to both help and 
control asylum seekers; different  ambitions which in practice might entail a conflict of interest. 
To conclude, I suggest that  both of these seemingly paradoxical political goals can be motivated 
by the same worldview, defined as ‘civilizationism’. The term implies in this case that  the 
politics of the EU are constructed upon the idea of EU having the best model of society which 
hence is worthy of both being shared and protected. That  could explain why human rights goals 
are not always pursued even though declared.

Nyckelord: EU, asylum politics, human rights, civilizationism, kritisk diskursanalys
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1 Introduktion

“A genuine revolution of values means in the final analysis that our loyalties must become 
ecumenical rather than sectional. Every nation must now develop an overriding loyalty to 

mankind as a whole in order to preserve the best in their individual societies.” 
Martin Luther King, Jr. 1

Bakgrunden till frågeställningen i denna uppsats ligger i en vilja att försöka förstå 
motsägelsefullheten i att  politiker inom Europeiska unionen å ena sidan talar varmt om 
respekten för mänskliga rättigheter (som är en av de värderingar unionen vilar på2), men å andra 
sidan inte verkar göra allt  för att alla människor som tar sig till Europa för att  söka asyl kan 
åtnjuta dessa rättigheter. Som exempel, människor hindras fysiskt  från möjligheten att  söka asyl, 
som i vissa fall är en mänsklig rättighet3, genom att  stängsel sätts upp vid EU:s yttre gräns av 
ansvarig medlemsstat, och trots att  EU-kommissionen propagerar för öppnandet  av fler lagliga 
vägar in i EU är få medlemsstater villiga att till exempel ta emot fler kvotflyktingar än tidigare.4

  Hur viktigt  är det att ta ansvar för människors väl? Har alla människor lika rättigheter? 
Att döma av medlemsstaters agerande eller brist på agerande5 är det lätt  att  misstänka att  EU-
medborgares väl prioriteras framför andra människors och ibland på de senares bekostnad, 
vilket gör att orden om respekten för (allas) mänskliga rättigheter ekar tomma. 
  Citatet ovan av Martin Luther King Jr. beskriver min uppfattning om att för att bevara 
det bästa i våra europeiska samhällen – i förlängningen freden, som är ett av syftena med EU-
samarbetet  – behöver en sann lojalitet till mänskligheten i tanke och handling inte bara 
överskrida nationsgränser inom EU utan också unionsgränserna. Om  tesen att 
gränsöverskridande lojalitet  leder till bättre samhällen stämmer, är det  högst  relevant  att 
ifrågasätta skapandet av en hierarki mellan människor från olika länder (vilket  kan motverka 
gränsöverskridande lojalitet) samt upprätthållandet av den genom politiken. Att ta reda på 
varför en sådan hierarki skapas är i så fall viktigt  för att  kunna hitta lämpliga angreppspunkter 

5

1 Paul Gilroy, Against Race: Imagining Political Culture Beyond the Color Line (Cambridge, Massachusetts: 
The Belknap Press of Harvard University Press, 2000), 11

2 EU:s politikområden – Mänskliga rättigheter http://europa.eu/pol/rights/index_sv.htm besökt 5 juni 2014

3 Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, The Universal Declaration of Human 
Rights: 1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. 2) This 
right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts 
contrary to the purposes and principles of the United Nations.

4 Helsingborgs Dagblad 6 april 2014 ‘Bulgarien täpper till EU:s gräns’ webbkälla: http://hd.se/skane/
2014/04/06/bulgarien-tapper-till-eu-s-grans/ senast besökt 5 juni 2014

5 ibid 



för att åtgärda problemet från grunden. Det är nämligen ett problem som är viktigt att  lösa om 
det är så att den brist  på solidaritet  som delvis präglar asylpolitiken i EU även genomsyrar fler 
politikområden och där kan motarbeta själva syftet med EU-samarbetet – freden.

1.1 Syfte och frågeställningar

Mitt  syfte med undersökningen är att  ta reda på vilka attityder och värderingar som ligger 
bakom formuleringen av dokument för EU:s asylpolitik. Genom en närmare analys av dessa 
dokument är min förhoppning att hitta en underliggande diskurs som problematiserar EU:s 
position, som skall bygga på “respekt  för de mänskliga rättigheterna” 6 . (Beskrivningen 
‘mänskliga’ antyder att rättigheterna i fråga bör gälla alla som kan benämnas som ‘mänskliga’, 
dvs. alla människor.)

Intresset för detta forskningsämne grundar sig i min moraliska åsikt  att  makthavare bör ta 
hänsyn till allas bästa i samhället och särskilt använda sin makt för att förbättra för dem som är 
svaga eller maktlösa i de situationer de befinner sig i, men också i en pragmatisk åsikt, eller 
ideologi för den delen, att jag anser att  samhällen med sådana makthavare blir de mest fredliga 
och hållbara samhällena för alla inblandade. 

Undersökningen är på grund av syftena med den av såväl en deskriptiv som förstående 
karaktär. Den följer metoden kritisk diskursanalys (se 3.2) som urskiljer tre dimensioner eller 
nivåer i en diskurs, vilka kan beskrivas som följande: 

1) diskursen på lingvistisk nivå i form av en text, 
2) diskursens praktiska nivå dvs. hur produktion, distribution och konsumtion av texten i 

fråga ser ut samt 
3) diskursens sociala nivå dvs. hur texten antas forma och formas av sociala förhållanden, 

s.k. diskursens sociala praktik. 
Jag berör dessa tre dimensioner i olika kapitel av uppsatsen;
1) Diskursen på textnivå redovisas främst i kap. 6 Resultatredovisning, 
2) Textens produktion, distribution och konsumtion redovisas främst  i kap. 4 

Materialdiskussion och under dess underrubriker 4.2.1 Dokumentens form och syfte samt 4.2.2 
Dokumentens språk, samt i kap. 6 Resultatredovisning och kap. 7 Diskussion. 

3) Textens sociala praktik utgör huvudfokus i kap. 7 Diskussion.

Min ambition med undersökningen är att 1) genom att  presentera resultatet av textanalys på 
källmaterialet ge ett  exempel på hur en EU-diskurs kring asylfrågor ser ut, 2) sätta den 
undersökta diskursen i en kontext  genom att  kort kommentera texternas produktion, distribution 

6
6 EU:s politikområden – Mänskliga rättigheter http://europa.eu/pol/rights/index_sv.htm besökt 5 juni 2014



och konsumtion och därefter 3) försöka förstå vilka underliggande idéer som kan tänkas ha 
inflytande på denna diskurs. Detta försöker jag förstå genom att  belysa innehållet  i 
källmaterialet med hjälp av teorier jag funnit  relevanta för att  stödja mina hypoteser som 
presenteras nedan (se 1.1.1) . 

EU:s asylpolitik har många gånger inte lämnat något  annat  val för människor som vill söka 
skydd i Europa än att ta livsfarliga rutter för att  ta sig över gränserna7. Samtidigt  säger sig EU 
värna om mänskliga rättigheter8. Trots det  faktum att fler än 23 000 människor har dött när de 
försökt ta sig över Europas gränser sedan 2000-talets början verkar det gå trögt för 
medlemsländerna att förenkla vägarna för människor att  ta sig in i Europa.9  Vad beror det  på? 
Följande är min huvudfrågeställning: 

Hur viktig är värderingen om  alla människors lika värde (som kan antas ligga bakom EU:s 
uttalade strävan att respektera mänskliga rättigheter) för EU:s asylpolitik i förhållande till andra 
politiska mål och är den uppriktig om den överskuggas av andra, motstridiga, politiska mål? 

För att kunna närma mig ett  svar på huvudfrågeställningen (som jag inte tillnärmelsevis tror 
att  jag till fullo kan besvara i denna uppsats), har jag varit  tvungen att avgränsa mig till följande 
mer specifika frågeställningar:

1. Hur uttalar sig Europeiska unionen i några officiella dokument för sin gemensamma 
asylpolitik om relationen mellan asylsökande och EU som politisk aktör (ibland representerad 
av en medlemsstat)?

2. Finns det  någon intressekonflikt  mellan motstridiga ambitioner hos EU som politisk aktör 
som synliggörs i texterna?

3. Vad säger sättet  som relationer beskrivs på i texten om EU:s världsbild och kan den 
världsbilden förklara en eventuell intressekonflikt?

4. Vilka skillnader går att  hitta mellan de valda analysdokumentens gestaltande av 
relationen mellan asylsökande och EU som politisk aktör, och vad kan eventuella skillnader 
bero på samt säga om diskursens förändring över tid?

1.1.1 Hypoteser

Innan undersökningens början hade jag några hypotetiska svar på frågeställningarna utifrån en 
teori om att rasistiskt  färgade maktstrukturer påverkar politikens utformning. Detta ledde till att 

7

7 ‘Målet är att få leva som en människa’, Sydsvenskan 2 april 2014 http://www.sydsvenskan.se/skane/malet-
ar-att-fa-leva-som-en-manniska/ 

8 Steve Peers et al., EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition, 
Volume 2: EU Immigration Law (Leiden & Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), 6-7 

9 Cecilia Malmström, SVT-intervju 8 sep 2013 http://www.svt.se/agenda/malmstrom-det-maste-bli-lattare-att-
soka-asyl



jag ville undersöka politiska makthavares diskurs, inte bara för att denna skulle kunna spegla 
dessa maktstrukturer utan för att diskursen också har makt att skapa sådana. 10

Min första hypotes är att texterna uttrycker ett  maktförhållande som innebär att EU som 
politisk aktör står i en högre maktposition än asylsökande och att denna makt utövas av EU 
både till för- och nackdel för asylsökande. Denna hypotes grundar sig i antagandet att  EU:s, 
medlemsstaternas, gemensamma politiska ambition är att ha kontroll över invandrings- och 
asylsituationen. Därför har EU ett ansvar att  reglera detta område genom fördrag och direktiv. 
Det  faktum att  asylfrågor nämns i fördragen jag valt att undersöka och att det finns hela direktiv 
som rör dem bevisar detta antagande. 

Min andra hypotes var att  jag skulle finna en återspegling av en intressekonflikt  i texterna,  
som representeras av handlingar grundade i en strävan att  respektera mänskliga rättigheter (för 
asylsökande) å ena sidan och ett  ansvar att kontrollera asyl- och invandringssituationen å andra 
sidan. Kontroll av invandringssituationen innebär bland annat  att EU bevakar sina gränser och 
därmed de människor som vill korsa dem bl.a. för att söka asyl. Detta kontrolluppdrag innebär i 
sig ett  inskränkande av asylsökande personers fri- och rättigheter, t.ex. när personer låses in i 
förvar i väntan på att  ansvariga myndigheter ska utröna deras identitet, en förutsättning systemet 
kräver för att gå vidare med deras ansökan om asyl .11 

Min tredje hypotes är att grunderna till denna intressekonflikt  kan förstås med hjälp av 
teoretiska begrepp som ‘etnisk absolutism’, ‘rastänkande’ och ‘civilizationism’ (se 3.4.1 
Teoretiska begrepp).

Min fjärde hypotes var att  det inte skulle vara några avsevärda förändringar i diskursen över 
tid, eftersom hypoteserna 1-3 rör tankeströmningar och strukturer som förmodligen tar lång tid 
att förändras avsevärt.

Jag anser att  teorier om diskursers meningsskapande funktion har inspirerat  mig att 
undersöka detta i form av en kritisk diskursanalys. Jag tror delvis att  “det är genom språket som 
den politiska och sociala verkligheten konstrueras och språket ses som produktivt  och 
meningsskapande. En sådan syn på relationen mellan språk och politik innebär att  politik 
handlar om meningsskapande”.12

Eftersom jag också har som ambition att  kritisera diskursen och vilja förstå vad som 

påverkar den passar kritisk diskursanalys av Norman Fairclough13 bra som metod. 

8

10 se kap. 3 Teori

11 SVT-reportage av Kodjo Akolor om flyktingläger på Malta i “Kodjos kval”: http://www.svtplay.se/video/
2057729/kodjos-kval/avsnitt-3 sett 18 maj 2014

12 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2012), 379

13 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 356



1.2 Disposition

Uppsatsen inleds med ett kapitel om den kontextuella bakgrunden inom europeisk lagstiftning 
på området  asyl och invandring. Detta för att  ge en snabb överblick över EU:s roll på detta 
område, men också för att eventuella skillnader i diskurs mellan de dokument jag valt  att 
undersöka kan förstås utifrån denna kontext.

Därefter följer teoridelen där jag förklarar vilka vetenskapsteoretiska utgångspunkter som 
ligger bakom min formulering av hypoteser, forskningsdesign och metodval. Sist  i teorikapitlet 
redogör jag i detalj för de begrepp som är viktiga i diskussionen av undersökningens resultat.

Efter teorikapitlet  kommer en del där materialet för undersökningen beskrivs och 
kommenteras. Därpå följer metodkapitlet där den valda metoden för textanalys redovisas 
tillsammans med förklaring av dess begrepp och kommentarer kring hur dessa har anpassats 
något till materialvalet. Metoddelen avslutas med en kort genomgång av hela uppsatsens 
genomförande.

Efter detta kommer resultatredovisningen som visar hur den textanalytiska metoden använts 
på materialet  och vilka upptäckter som gjorts som kan bidra till att  besvara uppsatsens 
frågeställning. Hypotesernas bekräftande gås igenom. Detta, och framför allt  tredje hypotesen, 
diskuteras sedan i diskussionskapitlet  med hjälp av de begrepp som presenterats sist i teoridelen.  
I slutet av diskussionen presenterar jag även några egna spekulationer.

Sist avslutar jag med att  summera diskussionen i slutsats-kapitlet  där jag dessutom 
kommenterar uppsatsens vetenskapliga kvalitet  och förslag på hur den hade kunnat göras 
annorlunda.

9



2 Bakgrundskontext

Nedan presenterar jag en sammanfattning av första kapitlet  i boken EU Immigration and Asylum 
Law (Text and Commentary): Second Revised Edition, Volume 2: EU Immigration Law 14. Detta 
kapitel ger en kronologisk överblick över EU:s politiska förutsättningar och ramverk av lagar 
inom asylpolitikens område. Allt jag presenterar här är hämtat ur det kapitlet.

Innan Fördraget  om den europeiska unionen trädde i kraft  i november 1993 och Maastricht-eran 
15inleddes, fanns det i princip inget  utrymme alls enligt  de dåvarande fördragen att  anta 
gemensamma lagar för invandring och asyl. Om ett  politikområde inte nämns i något fördrag så 
kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området. 

Maastricht-fördraget 1993 gjorde det möjligt  för den europeiska gemenskapen att från och 
med då gemensamt bestämma till en viss grad över migrationspolitiken. Medlemsstaterna var 
dock motvilliga att  binda sig till gemensamma regler och lagar under denna period, så de flesta 
bestämmelserna som accepterades av alla under denna tid bestod av icke-bindande resolutioner 
och rekommendationer. Dessa gällde bl.a. viseringar och frågor om fri rörlighet för medborgare 
inom den europeiska gemenskapen.

Det  var inte förrän när Amsterdamfördraget trädde i kraft  den 1 maj 1999 som 
medlemsstaterna av den europeiska gemenskapen gemensamt kunde lagstifta kring väsentliga 
frågor som rörde invandring och asyl. I Amsterdamfördraget integrerades dittills två parallella 
utvecklingar inom lagstiftningen för migration. Det skapades ett  enhetligt  ramverk för 
gemenskapens målsättningar och lagstiftning på detta område. Den ena utvecklingen hade gällt 
Schengen-området (med start 1985) med mål att successivt  avskaffa interna gränskontroller, 
samsas om externa gränskontroller och regler för korttids-viseringar. Den andra utvecklingen av 
regler fram till 1999 rörde frågor om olaglig invandring, ansvar för att hantera asylansökningar, 
polissamarbete och gemensam bekämpning av kriminalitet, upprättande av Schengen 
Information System (en gemensam databas med bland annat information om personer som 
skulle nekas inträde till Schengen-området).

Under ett  specialinsatt  möte för medlemsstaternas stats- och regeringschefer i Europeiska 
Rådet  i Tampere i Finland i oktober 1999, enades medlemsländerna om övergripande mål för 
unionens rättsliga och inrikes frågor (eng. Justice and Home Affairs). Dessa mål såg ut att kunna 
leda till en mer liberal migrations- och asylpolitik för EU, men de övergripande målen ledde 
inte till många överenskommelser i rådet. Snarare hamnade fokus på gemensam kontroll av 

10

14 Peers et al., EU Immigration and Asylum Law, 1-7

15 åren 1993-1999, Peers et al., EU Immigration and Asylum Law, 2



externa gränser och olaglig invandring. Efter de franska och nederländska parlamentsvalen 2002 
ökade den politiska känsligheten kring frågor om asyl och invandring vilket  resulterade i att en 
detaljerad plan för gemensam kontroll av EU:s yttre gränser togs fram under Europeiska Rådets 
möte i Sevilla i juni 2002. 

Under 2004 innebar antagandet  av Haag-programmet  (som berörde rättsliga och inrikes 
frågor) bland annat  att från och med 2005 skulle omröstningar i de flesta frågor som rör asyl 
och invandring ske med kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet i rådet, samt att dessa 
beslut skulle fattas tillsammans med Europaparlamentet.

Utvidgningarna av EU 2004 och 2007 har också påverkat lagstiftningen för invandring och 
asyl, av den anledningen att liksom nya medlemsstater behöver anpassa sig för att kunna gå med 
i EU, så anpassar sig även EU till vissa intressen hos de nya medlemsstaterna.16

11
16 Peers et al., EU Immigration and Asylum Law, 7



3 Teori

Innan jag redogör för de teoretiska begrepp som används i diskussionskapitlet, presenterar jag 
vilka ontologiska och epistemologiska hållpunkter jag utgår ifrån, vilka metodologiska val de 

har inspirerat till och hur detta sammantaget har påverkat forskningsdesignen. 

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Min ontologiska utgångspunkt grundar sig i en personlig världsbild.

I grunden är jag av den realistiska ontologiska uppfattningen att  det finns vissa naturliga 
förutsättningar i vår värld som existerar på vissa sätt oavsett hur vi uppfattar eller talar om dem. 
Om det stämmer borde man i teorin kunna avgöra om man har rätt eller fel 
verklighetsuppfattning genom att  mäta den mot en reell verklighet, en objektiv sanning. Men 
jag tror att  det är svårt  eftersom jag anser att  vi som människor är helt beroende av våra sinnen 
för att  uppfatta verkligheten. Vi tolkar nya upplevelser i ljuset av det vi redan “vet”, alltså det vi 
tidigare har uppfattat  och tolkat genom våra sinnen. Detta gör det svårt, om inte omöjligt, att 
påstå att en människa med sina sinnen kan ha en helt  objektiv kunskap om verkligheten. Våra 
sinnen och vårt bagage av tidigare upplevelser med vilket vi tolkar nya kan variera och påverkar 
våra slutsatser om vad vi ser, hör eller känner. Detta förhållningssätt  om kunskap och sätt  att 
förvärva den kallas för en förstående epistemologi. 

Den går ofta hand i hand med en konstruktivistisk ontologi, som menar att den enda 
‘verklighet’ vi känner till är helt och hållet  konstruerad av våra tankar som formas av den 
specifika sociala kontext vi lever i. 

Jag håller med om idén att  vårt  språk och vår sociala kontext påverkar hur vi beskriver och 
uppfattar verkligheten, utan att  det för den skull påverkar den fysiska verkligheten. Men när det 
gäller studier av människor och samhällen är det  just  hur språk och social kontext påverkar våra 

handlingar som är av relevans. 

3.1.1 Språk och verklighet: diskursbegreppet
Kognitiv lingvistik menar att  språket är ett  av de redskap vi konstruerar en 
verklighetsuppfattning med.17

Jag håller med om tesen att  eftersom vi människor lever på samma jordklot  och generellt 
sett har samma kroppsliga förutsättningar, måste vi ha många liknande grundläggande 
erfarenheter av världen gemensamt. Enligt den kognitiva lingvistiken innebär detta att  vi därför 
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med språket kategoriserar många ting och företeelser på allmänmänskliga sätt, särskilt  när det 
gäller materiella saker i en ‘naturlig’ värld. Det som däremot är mindre universellt är 
kategoriserandet  av företeelser eller ting i den ‘sociala’ världen, som enligt den kognitiva 
lingvistikens utgångspunkt påverkas till större del av kultur och språk.18

Några som ofta citeras inom kritisk lingvistik (ett sätt  att  undersöka hur språket påverkar 
verklighetsuppfattningen) är Kress och Hodge i Language as Ideology (1979)19. De menar att 
språkets grammatiska kategoriserande av verkligheten baserar sig på intuitiva föreställningar 
om omvärlden, samt att  språk uppstår i en social kontext  och därför med andra ord tvunget  är 
socialt  konstruerad. De hävdar att ett språks grammatik är en spegel av hur talarna av det 
språket  ser på verkligheten och har ett konstruktivistiskt  synsätt  på språket  om att det till stor del 
avgör hur vi uppfattar omvärlden.

“Language fixes a world that  is so much more stable and coherent than what  we actually see 
that it  takes its place in our consciousness and becomes what  we think we have seen. And since 
normal perception works by constant feedback, the gap between the real world and the socially 
constructed world is constantly being reduced, so that  what  we do ‘see’ tends to become what 
we can say.

Languages are systems of categories and rules based on fundamental principles and 
assumptions about the world.” (Gunther Kress & Robert Hodge)20

En synonym för språket i det  här avseendet kan sägas vara ‘diskurs’. Antagandet att språket 
formar vår världsbild och intresset för hur det gör det ligger till grund för diskursanalys. 

Det  finns flera definitioner av vad en diskurs är och vilka dimensioner begreppet rymmer. I 
Textens mening och makt har författarna valt att kalla ett textanalytiskt  redskap för 
diskursanalys. 21

Diskursanalysen motiveras av synsättet  på språk och verklighetsuppfattning som suddar ut 
distinktionen mellan idé och verklighet och sammanlänkar språk och handling. Språket formar 
handlingen och handlingen är formad av språket. Enligt  detta resonemang följer oundvikligen 
tillskrivandet av en maktdimension till språket: “det  språkliga mönstret  [...] sätter gränser för 
vårt sätt att  tänka och handla” och kan därför med rätta “relateras till makt  och till olika typer av 
maktordningar”.22
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3.2 Teorin bakom kritisk diskursanalys
Bergström och Boréus presenterar olika inriktningar inom diskursanalys varav en är kritisk 
diskursanalys, ‘Critical Discourse Analysis’ en metod presenterad av den brittiske lingvisten 
Norman Fairclough.23

Den kritiska diskursanalysen innehåller inslag av kritisk lingvistik och har sina rötter i 
marxistisk ideologikritik.24 Kritisk diskursanalys används ofta med syftet avslöja och ifrågasätta 
dolda ojämlika maktförhållanden i förhoppningen att kunna förändra dem. 

Det som skiljer de olika diskursanalytiska metoderna är definitionen av ‘diskurs’.
Faircloughs definition av diskurs är att den utgör en språklig form av social praktik som 

påverkar uppfattningen av verkligheten. En diskurs beskriver en idé om verkligheten och den 
etablerar relationer och identiteter. Han menar att  diskursen inte bara formar utan också är 
formad av yttre, icke-diskursiva, omständigheter: 

“Kopplingen till makt  inom CDA25  förutsätter en demarkationslinje mellan det  diskursiva 
och icke-diskursiva. Diskurser blir en förmedlande länk i en maktkedja där delar av kedjan 
tillhör en icke-diskursiv sfär.”26

Man lägger alltså i kritisk diskursanalys inte bara fokus på diskursens konstituerande 
funktion, utan är också intresserad av att  ta reda på hur yttre händelser eller strukturer, 
bestående av både diskursiva och icke-diskursiva element, formar den.27 

3.3 Forskningsdesign
Jag har utgått från antagandet  om diskurser konstituerande roll och har därmed förutsatt att 
diskursen och dess avsändare besitter en meningsskapande maktposition.

Jag har velat undersöka innehållet  men också haft som ambition att  förstå vad som formar 
den undersökta diskursen. Vad är anledningen till en eventuell motsägelsefullhet i EU-diskursen 
om invandring och asyl? Därför har jag valt att göra en kritisk diskursanalys. Vilka lingvistiska 
metodologiska redskap jag har använt och hur de använts för att besvara frågeställningarna 
presenteras i metodkapitlet nedan.

Frågeställningarna i sig är inspirerade av min hypotes om att någon form av rastänkande 
påverkar många européers sätt  att  se på världen och därmed politiken. Denna utgångspunkt har 
gjort att jag har haft ett deduktivt angreppssätt för hur jag gått tillväga för att besvara frågorna.
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3.4 Teoretisk bakgrund till hypoteser och diskussion
Om jag har låtit diskursteori enligt Fairclough ge samhällelig relevans till min undersökning 28 
och styra mitt val av metod, har jag låtit Paul Gilroys teorier om ‘etnisk absolutism’ (‘ethnic 
absolutism’29) utgöra ‘tolknings-glasögon’ för analys och diskussion av källmaterialet.

Begreppet ‘etnisk absolutism’ presenterar ett av flera möjliga sätt  att förstå vad som kan ha 
format diskursens motsägelsefullhet som jag förväntade mig hitta i analysmaterialet. På så sätt 
kommer teorivalet underlätta för mig att svara på frågeställningen. Jag har valt  att  avgränsa mig 
huvudsakligen till Gilroys teorier för detta ändamål.

3.4.1 Teoretiska begrepp
Paul Gilroy (1956 –) är en brittisk forskare i kritisk teori och är sedan några decennier en 
kontroversiell röst i debatter om bl.a. ras och nation. Han hävdar att  identiteter definierade 
utifrån ras är något  socialt  konstruerat  i historien och har formats av kolonialisering, slaveri, 
nationalism och kapitalism.30

Jag har hämtat  citaten som definierar Gilroys olika nyckeltermer ur boken Paul Gilroy31. 
Jag valde att utgå ifrån den boken eftersom den samlar de viktigaste idéerna ur Gilroys många 
verk genom att  citera till dessa och förklara idéerna. Jag hade inte tid att  läsa alla böcker av 
Gilroy var för sig så jag tyckte det  var bra med en bok som redan hade gjort urvalet  och 
dessutom förklara det.

I diskussionen av analysresultaten har jag har valt att  främst utgå ifrån begreppet etnisk 
absolutism (‘ethnic absolutism’) så som det presenteras i Williams bok om Paul Gilroys idéer. 
Till detta begrepp hör andra begrepp som Gilroy presenterar såsom rastänkande (‘race-
thinking’), etisk imperialism (‘ethical imperialism’) och ‘civilizationism’. Jag har valt  att 
översätta Gilroys begrepp till svenska utom ‘civilizationism’, som jag inte finner någon lämplig 
översättning på.

Nedan redogör jag för vart och ett  av dessa begrepp och hur de enligt  Gilroy hör samman. 
Jag börjar med etnisk absolutism som är grundläggande då det delvis kan förklara varför och 
hur tankemodeller definierade av de andra begreppen använts i historien.

3.4.2 Etnisk absolutism
Enligt  Gilroys definition av termen etnisk absolutism innebär den en idé om att  människor 
tillhör olika etniska grupper och att dessa bör vara åtskilda för att bevaras. Termen etnicitiet  har 
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egentligen inte tvunget något  med ras att göra, även om den ofta får den konnotationen. Den 
innebär snarare “an identity that you share with the other members of your ethnic group, an 
identity that you have inherited from your parents and that  has been passed down through 
successive generations.”32  Denna gemensamma identitetsgivande faktor i en grupp kan vara 
såväl tradition, språk, religion eller mat som idén om att vara av samma ‘ras’. 

Vad gäller absolutism, väljer Williams att  förklara Gilroys definition enligt följande: “this 
worldview believes separate ethnic compartments to be absolute: indivisible and held tightly 
together by strong boundaries.”33

Vad innebär då etnisk absolutism? “For an ethnic absolutist, to compromise these 
boundaries – perhaps by choosing to marry someone from another ethnic group – is to go 
against the natural order of things and to jeopardize the purity and future existence of your 
ethnic group.”34

Gilroy menar att  tankeströmningar av etnisk absolutism har genom historien, från 1700-talet 
och framåt, betonat ras som det som skiljer olika etniska grupper åt. Man har försökt bevisa 
egenskaper grundade i ‘ras’ och visa att  det är dessa egenskaper som håller den etniska gruppen 
samman. Gilroys ståndpunkt i sin forskning uttrycker Williams så här:

“Gilroy’s opposition to ethnic absolutism is moral and pragmatic: he opposes ethnic 
absolutism because it has led to the worst  atrocities of the modern era and because culturally 
and scientifically it is demonstrably false”.35

Följande anser Gilroy vidare om att rastänkandet har använts för etnisk absolutism: 

“Gilroy’s work tracks the way race-thinking has divided humankind into mutually exclusive 
racial groups. He insists upon the constructedness of these supposedly irreconcilable racial 
divisions: they are not simply there but  are produced by political and scientific actors who 
attribute distinctive qualities and characteristics to separate races. 

Gilroy is opposed to the division of humankind into races because of the historical crimes to 
which it leads.” 36

Gilroy menar att  det  är problematiskt  att  de som blivit förtryckta p.g.a. rastänkande ofta 
själva har anammat den sortens indelning av folk i syfte att stå emot förtrycket. Genom att 
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hänvisa till styrkorna hos sin egen ‘ras’ har de bidragit till att uppnå förtryckarnas mål med att 
segregera människor i raser.

3.4.3 Rastänkande
Gilroy menar att  rastänkande (‘race-thinking’37), som alltså länge använts för etnisk-
absolutistiska syften, har sin grund långt bak i uppdelning av greker och judar, men fick sitt 
moderna uppsving genom 1700-talets rasforskning (‘raciology’38) i samspel med ekonomiska, 
politiska och kulturella faktorer som slavhandeln, europeisk kolonialism, religion och den 
industriella revolutionen. Påståendet att  rastänkande är ett modernt  fenomen har medhåll av 
andra akademiker. 39

Gilroy anser att  rasforskningen gjorde idén om rasskillnader trolig men att  urvalet  av 
forskningsobjekt  var selektiv: “Its findings were irrational, but  they came in the shape of 
rational inquiry: the outlining of hypotheses, the supposedly unbiased interpretation of data, and 
the drawing of conclusions.”40

Rasforskningen såväl motiverades av som förstärkte romantiska idéer om en folksjäl 
grundade i en fusion mellan kristendom och mysticism å ena sidan och antropologi och 
kraniologi å den andra. 

En annan tankeströmning som har haft inflytande på den etniska absolutismen och 
rastänkandet är enligt Gilroy orientalismen. Den har format såväl folklig tro som 
kunskapsparadigmen inom den västliga akademin. Den palestinske forskaren i orientalism 
Edward W. Said (1935-2003) beskriver paradigmen inom akademin enligt  följande: “This body 
of knowledge, ‘Orientalism’, constructed an image of ‘Orientals’ as unscrupulous, despotic, 
inscrutable, sensual and cruel, turning the Orient  into an ‘evil twin’ that the West defined itself 
against. Seeing Orientals as immoral allowed Westerners to appear (in contrast) as fair, 
democratic, honest, chaste and kind. In this way, Orientalism worked alongside the material 
expansion of European imperialism.”41

Enligt  Gilroy hade människor lika gärna kunnat  göra en socialt  konstruerad uppdelning 
motiverad av etnisk absolutism utifrån andra premisser än ‘ras’ eller öst och väst.  Gilroy 
föreslår en orsak till konstruktionen av en hierarki utifrån just ‘ras’. Han menar att  det inte bara 
tycktes bekräfta en romantisk idé om en folksjäl grundad i tankar om etnisk absolutism, utan att 
det framför allt  passade syftena för våldsamma koloniala erövringar i tider av europeisk 
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imperialism: “the racism which lubricates the functioning of violent colonial projects is there 
because it makes the brutal tasks of the torturer and the gaoler easier to complete”42

Gilroy menar att  rastänkandet som ‘bevis’ inom etnisk-absolutistiska ideologier har tappat 
popularitet, främst  efter världens bevittnande av de fruktansvärda handlingar som skedde i dess 
namn under andra världskriget men också efter DNA-forskningens upptäckter om individuella 
genetiska kombinationer vilket leder till mindre tro på rasskillnader.43 Han menar att den etniska 
absolutismen har tagit ny fart  i en annan riktning i samband med kriget  mot terrorism under 
2000-talet  och blivit någon sorts kulturellt  baserad etnisk absolutism. Detta benämner Gilroy 
som ‘civilizationism’. 

3.4.4 ‘Civilizationism’

“After 1945 outright white supremacism was difficult to sustain as European imperialism went 
into rapid decline. But if the source of a people’s collective identity was less likely to be 

explained by strictly biological race-thinking, concepts like ‘culture’ and ‘identity’ and the 
theories of sociobiology (explaining the aggregation of peoples into national and racial groups 
in terms of innate instinct and natural selection) legitimized seeing humanity as a collection of 

separate nations or races or cultures.”44

Motiveringen av våldshandlingar i 2000-talets bekämpning av global terrorism kan förklaras 
med tankarna av ‘civilizationism’ och påminner om hur liknande handlingar under 1900-talets 
era av ‘ethical imperialism’ motiverades.45 Grundtanken då var att civiliserade samhällen är en 
europeisk och västerländsk företeelse, en modell som med militärkraft  kan tvingas på andra 
länder för deras eget  bästa.46  Imperialismens syfte sades vara inte endast att nå egna 
ekonomiska vinningar utan också att  hjälpa andra för deras eget  bästa (därav beskrivningen 
etisk, ‘ethical’). De som hade en annan religion och kultur än Väst kunde inte ha lika 
välutvecklade samhällen och skulle därför ‘tack vare’ imperialismens erövringar få ta del av allt 
det goda västvärldens civiliserade samhälle hade att erbjuda. Ändamålet helgar medlen.

Detta gamla tankesätt menar Gilroy liknar dagens civilizationism  som bygger på “existing 
ideas about immigration and cultural incompatibility.”47

18

42 Williams, Paul Gilroy, 45

43 Ibid., 39

44 Ibid., 35

45 Ibid., 47

46 Ibid.

47 Ibid., 45



Williams beskriver vidare hur rastänkandet flätas samman med etisk imperialism och 
civilizationism. Rastänkandet rättfärdigade grymma koloniala erövringar men resulterade också 
paradoxalt nog ibland i en idealisering av det folk som man nedvärderade:

“Modern race-thinking repeatedly constructed Africa as a place where history had yet to 
commence, with white western Europe privileged as the place where humankind’s journey 
through history was furthest  advanced. (...) Sometimes this version of race-thinking took place 
to denigrate the achievements of black civilizations, a useful political move when the 
superiority of European civilization was a major justification for colonial expansion. At other 
times a variation of this race-thinking hailed the desirable primitiveness of blackness, arguing 
that the rhythms of black culture provided a space of sanctuary away from the pressures of 
modern life.”48

Denna idé om en mänsklig enkelhet som ‘ociviliserade’ från en annan kontinent kan bidra 
med till stressade medborgare i det teknologiskt överutvecklade västerländska samhället, 
cementerar enligt  Gilroy den rasistiska idén om att svarta och deras samhällen tillhör ett tidigare 
stadium i historiens utveckling. På så vis hänger civilizationism  och rasism delvis ihop. 
Historiens mål är att nå den högsta formen av civilisation. Den vita västvärlden anses ha 
kommit längst  i denna utveckling, och rastänkandet  legitimerar utnyttjandet av de civilisationer 
som anses mindre utvecklade för att nå egoistiska mål om till exempel ekonomisk utveckling 
genom kolonialisering. Utifrån ett  normativt perspektiv om medmänsklighet kan samma 
tänkande av civilizationism  innebära en plikt  för de högre utvecklade civilisationerna att  hjälpa 
de lägre stående, både på det samhälleliga planet och på individplanet.

Dessa dubbla sidor av samma världsbild, civilizationism, kan komma att  tas upp i 
diskussionen om min hypotes om motstridiga ambitioner i diskursen visar sig stämma.
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4 Materialdiskussion

I detta kapitel presenterar jag det material som jag valt för att  undersöka uppsatsens 
frågeställningar. För att  använda termer från den kritiska diskursanalysen innebär detta kapitel 
att  jag går in på den diskursiva praktiken, dvs. jag sätter de texter jag valt att undersöka i en 
kontext, vilket  även skett i kap. 2 Bakgrundskontext. I detta kapitel förklarar jag mycket kort 
texternas produktion, distribution och konsumtion.
För att undersöka maktrelationer som framställs i en diskurs i asylpolitik som EU som 
samhällelig aktör för, tänkte jag att  det mest  representativa vore att  undersöka ett  budskap som 
EU:s medlemsstater gemensamt kommit överens om och därför står bakom.

Jag ansåg att någon form av dokumenterade lagliga överenskommelser från EU-samarbetet 
kring asylfrågor kunde vara relevanta och passande för att göra en syntaxanalys av inom 
modellen för kritisk diskursanalys.

4.1 Urval
Urvalet  av material gjordes genom att  jag gick in på EUR-Lex, EU:s webbsida för ingång till 
EU-rätten49 och sökte på dokument utifrån sökorden ‘asylum’ och ‘migration’. 

Det  visades bland annat en konsoliderad version av EUF-fördraget.50 Jag visste redan att  det 
fanns ett  EU-direktiv från 2013 om normer för mottagande av asylsökande51 och ansåg att  det 
kunde vara ett lämpligt dokument för att analysera senaste diskursen på detta område.

Eftersom jag inte hade tillräcklig kunskap om skillnaden mellan direktiv och fördrag fick 
jag läsa på om deras olika funktion och syfte innan jag gick vidare och beslutade mig för att 
använda dessa som källmaterial för diskursanalysen. 

Ett  fördrag är mer generellt än ett direktiv och anger övergripande mål för unionen. Om ett 
ämnesområde inte nämns i ett  fördrag kan inte kommissionen ta initiativ till lagförslag och de 
undertecknande medlemsstaterna inte stifta några lagar på det området.52 Ett direktiv anger mål 
som varje undertecknande medlemsstat är skyldig att ha uppnått  vid en bestämd tidpunkt. Det 
finns en viss frihet för hur medlemsstaterna kan gå tillväga för att uppnå målen. 
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Med tanke på den korta tiden jag hade att  tillgå och den tid det  kan ta att  göra en 
syntaxanalys valde jag att  endast undersöka två dokument. Jag ville ta två texter med så många 
år som möjligt  mellan tillkomstdatumen för att möjliggöra att  som ett extra perspektiv till 
undersökningen kunna upptäcka eventuella förändringar i EU-diskursen över lång tid (hypotes 
4).

Jag trodde på grund av okunskap om lagar och dess termer att  den konsoliderade versionen 
av EUF-fördraget  från 2008 var formulerad år 1957 (fördraget  grundar sig på något  som 
bestämdes då, och årtalet  stod i dokumentet) och gjorde klart syntaxanalys av texten, i tron att 
jag hade undersökt en gammal diskurs. När jag upptäckte att texten var formulerad 2008 och 
inte 1957 insåg jag att jag nog inte skulle kunna säga mycket om diskursskillnad fram till 2013. 
Därför tog jag reda på det allra tidigaste lagstiftande dokument där asylpolitik tas upp inom 
gemenskapen.

Jag lärde mig då att det första införlivandet av asylpolitik i EU-samarbetet  var under 
förberedelserna inför Amsterdamfördraget år 1997, d.v.s. Fördraget om upprättandet av 
europeiska gemenskapen. Innan dess hade inte europeiska gemenskapen mandat att  lagstifta 
gemensamt på detta område.53 

För att  få så stor tidsskillnad som möjligt  i förhoppning att ändå kunna säga något om 
diskursförändring, har jag valt  att analysera de artiklar i Amsterdamfördraget (formulerat  1997, 
trädde i kraft  1999) som berör visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet 
för personer (FEG, tredje delen, avdelning IV, artiklarna 61- 64) med ny lagstiftning inom 
asylpolitiken i form av ett  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 
2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt  skydd. Jag har valt 
att  endast  analysera förordet  till detta direktiv för att  där är språket  mer målande och kan ge mer 
av substans för analysen.

För att  arbetet  med analys av EUF-fördraget inte skulle vara förgäves och för att  jag skulle 
vid behov genom det  se en röd tråd eller en brytpunkt i diskursen från 1997 till 2013, valde jag 
att  behålla detta dokument i undersökningen. De valda artiklarna 77-80 i EUF-fördraget  kap. 2 
är en uppdaterad version av kap. 61-64 i Amsterdamfördraget.

De texter ur respektive fördrag och direktiv som har utgjort materialet för min analys går att 
läsa i följande bilagor:

1a) Amsterdamfördraget54 / Fördraget  om upprättandet  av europeiska gemenskapen, Tredje 
delen, Avdelning IV, art. 61-64. Hädanefter i uppsatsen benämner jag detta som 
Amsterdamfördraget eller fördraget.
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2a) Fördraget  om europeiska unionens funktionssätt 55, Tredje delen, Avdelning V, Kapitel 2, 
art. 77-80. Hädanefter i uppsatsen benämner jag detta som EUF-fördraget.

3a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för 
mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd56, Skälen för antagandet av 
direktivet, skälen (1) - (37). Hädanefter i uppsatsen benämner jag detta som 
mottagandedirektivet eller direktivet.

Dessa bilagor innehåller de färgmarkeringar och kommentarer som jag gjort  i 
syntaxanalysen. Jag låter dem stå kvar i syfte att ge transparens för hur jag gått tillväga och 
tänkt i undersökning.

Fördragen och direktivet  i sin helhet går att  se på europeiska Publikationsbyråns databas   
för ingång till EU-rätten: EUR-Lex.57

4.2 Materialets begränsningar
4.2.1 Dokumentens form och syfte

Helst skulle dokumentens form vara lika i alla aspekter för att öka jämförbarheten. Då hade jag 
haft större belägg att  påstå att  de representerar en enhetlig diskurs i samma kontext. Det hade 
också varit enklare att hitta tydliga exempel på förändring i diskursen över tid.

De två texter som jag gett huvudfokus för min undersökning p.g.a. längsta möjliga 
tidsskillnad dememellan är artiklarna 61-64 ur Amsterdamfördraget från 1997 och förordet  till 
mottagandedirektivet från 2013. Dessa är tyvärr inte helt lika vare sig i textlängd (texten ur 
Amsterdamfördraget  är kortare), funktion och syfte (fördrag respektive direktiv). Dessutom 
riktar sig FEG till färre mottagare (de länder som vid tidpunkten, 1997, var medlemmar i EG) 
än vad direktivet gör (27 medlemsstater år 2013).

Hade jag velat säga mer om en enhetlig diskurs borde jag valt kapitlen ur 
Amsterdamfördraget  och EUF-fördraget som inte har stora skillnader i innehåll. Men då hade 
jag också missat  tidsaspekten och kopplingen till en mer nutida diskurs, som 
mottagandedirektivet får representera.
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Trots skillnaderna mellan Amsterdamfördragets och mottagandedirektivets form och syfte 
tror jag mig ändå kunna jämföra hur maktrelationer framställs i texterna eftersom de har i teorin 
samma avsändare (EU som samhällelig aktör) och de berör samma ämnesområde. 

Trots att  valet att fokusera på Amsterdamfördraget  och mottagandedirektivet i analysen 
motiverades av med att  kunna visa på någon diskursförändring, kommer jag i min diskussion att 
lägga tyngdpunkten på det  gemensamma om hur maktrelationer framställs i den övergripande 
diskurs som synliggörs i dokumenten. Samtidigt som fokus för undersökningen blivit att  se det 
gemensamma vad gäller maktrelationer för att  kunna bevisa de tre första hypoteserna har 
strävan att se skillnader (som svar på frågeställning 4 och bevis av hypotesen för den) kommit 
något i skymundan. 

4.2.2 Dokumentens språk

De dokument  jag har undersökt är på svenska. Detta innebär på språkligt plan att  jag undersöker 
en svensk diskurs och kan därför inte vara säker på om den diskurs jag beskriver är 
representativ för politiker av alla europeiska officiella språk. Detta kan innebära ett problem för 
mitt  syfte med analysen, nämligen att  säga något om diskursen hos EU som samhällelig aktör. 
Kan man tala om en enhetlig diskurs hos en samhällellig aktör när samma aktör (EU 
‘förkroppsligad’ av sina medlemsstater) talar olika språk?

För att  inkludera alla möjliga diskursiva variationer i en helhetsbild av EU:s diskurs skulle 
jag till exempel behöva analysera samma dokument på alla språk som var officiella EU-språk 
vid tidpunkten för dokumentens skapande.

Jag ‘löser’ detta genom att  utgå ifrån att  dokument  som fördrag och direktiv, som medför 
lagliga skyldigheter för medlemsstaterna, ska vara så lika som möjligt i ordagrant  innehåll och 
övergripande budskap. Dessutom har jag valt  att fokusera på transitiviteten i diskursen (se 
Metod). Transitivitet uttrycks på liknande syntaktiska sätt  hos de flesta EU-språken (germanska 
och romanska) och därför är det  större chans att  de mönster jag hittar på svenska kan sägas vara 
representativt  för andra europeiska språk, än om jag hade fokuserat på t.ex. metaforer eller 
ordval.
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5 Metod

Valet av metoden kritisk diskursanalys är motiverad i förra kapitlet  utifrån mina 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter (se 3.1 och 3.2). Modellen för kritisk diskursanalys enligt 
Fairclough utgår (som jag först presenterat i kap. 1.1 Syfte och frågeställningar) ifrån idén att  en 
diskurs har tre dimensioner; innehållet på textnivån, diskursiv praktik och social praktik.

På textnivån undersöker man ofta diskursen med hjälp av lingvistiska redskap, t.ex. med 
fokus på syntax (textens grammatiska struktur). Den diskursiva praktiken enligt Fairclough 
förklarar den specifika kontexten kring texten (hur den produceras, distribueras och 
konsumeras). Vid fokus på den sociala praktiken av textens diskurs sätter man med hjälp av 
olika teorier diskursen i ett större socialt sammanhang. 

För analys på textnivån erbjuder Fairclough en ganska väl utarbetad modell, men jag har 
valt att följa den som presenteras i Textens mening och makt  en modell efter Fowler.58 (se kap. 6 
Resultatredovisning)

Den diskursiva praktiken för de undersökta dokumenten belyser jag i kap. 2 
Bakgrundskontext  och, framför allt, i kap. 4 Materialdiskussion. Jag kommer nämna denna även 
i kap. 7 Diskussion.

Det  är i analysen av diskursens sociala praktik som man gör anspråk på att  reflektera kring 
makt och ideologi genom att relatera resultatet av diskursanalysen till anknytande diskurser. Det 
är detta jag kommer göra i uppsatsens diskussionsdel, kap. 7 Diskussion.

Nedan förklaras valet av syntaxanalys som redskap för att undersöka diskursens textuella 
dimension. Därefter presenteras begreppen som hör till och varför dessa är relevanta för att 
besvara uppsatsens delfrågeställningar. 

Efter att ha presenterat metoden i detalj sammanfattar jag genomförandet av hela uppsatsen.

5.1 Syntaxanalys
I kritisk diskursanalys används ofta flera lingvistiska tekniker som t.ex. syntax-, ordvals- eller 
metaforanalys för att  undersöka diskursen på textnivån. Jag har valt  att  begränsa mig till att göra 
en syntaxanalys. 

Grundidén inom syntaxanalys är att varje språk baserar sig på intuitiva tankemodeller för att 
beskriva skeenden och förändringar av tillstånd, och att  den grammatiska sammansättningen av 
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meningar (=syntax) avslöjar dessa tankemodeller. En samlingsterm för de olika möjliga sätt  på 
vilka man med syntax uttrycker skeenden benämns som transitivitet.59

Jag har, liksom Bergström och Boreus gör i sitt  exempel av syntaxanalys, valt  att inrikta 
mig på transitivitet. Detta är relevant  för min frågeställning utifrån min hypotes eftersom det 
sätt som en avsändare av ett budskap i en kommunikation väljer att beskriva skeenden på säger 
något om vilket perspektiv (tankemodell) denna avsändare har på samhälleliga processer. Det 
perspektivet kan i sin tur förklara varför vissa maktrelationer framställs som de gör.

5.1.1 Syntaxanalysens begrepp
Jag har använt  den struktur för syntaxanalys som presenteras i Textens mening och makt med 
termer av Fowler översatta från engelska till svenska av Bergström och Boreus. Det är denna 
svenska terminologi jag använder mig av i analysen.60

Transitiviteten inkluderar tre aspekter; processer, deltagare  och omständigheter, av vilka 
jag har använt främst processer och deltagare som kategorier i min analys. Omständigheterna 
(tid och plats för skeenden) har jag inte funnit tillräckligt  intressant  att redovisa separat eftersom 
jag har fokuserat på relationen mellan EU/medlemsstater och asylsökande, vilken framträder 
tydligare i form av processer och deltagare. Dokumenten för analysen – EU-fördrag och EU-
direktiv – innehåller mestadels information om omständigheter när det gäller i vilka 
medlemsstater och från vilket datum lagar och regler ska gälla. Jag har däremot  valt  att 
inkludera information om tid och plats för skeenden i tabellerna när sådan information utgör 
adverb för beskrivning av processer, om denna beskrivning medför någon sorts maktposition för 
deltagare.

Processer kan beskrivas som handlingar eller händelser, det vill säga finnas till på grund 
av eller utan en aktör (för alternativ till aktör se deltagare nedan). En handling är initierad av en 
aktör och är under dennes kontroll. I diskursanalys är relevanta aktörer oftast en person, en 
grupp av människor eller t.ex. en samhällelig institution. En händelse existerar utan att någon 
agerat  medvetet  och är inte under någons kontroll. Jag har använt  mig av distinktionen mellan 
handling och händelse och aktör i min analys.

Processer kan vara materiella  – handlingar eller händelser som påverkar någon fysiskt; 
verbala – handlingar eller händelser som uttrycks med verb som berör tal och uttryck; och 
mentala – handlingar eller händelser som har att göra med psyke, åsikter eller tankar.

Jag har valt  att  kategorisera de handlingar som utförs av respektive aktör med hjälp av dessa 
tre distinktioner.  

Beskrivningen av aktörer utifrån de sorters handlingar de utför leder till en bild av aktörens 
egenskaper som kan medföra någon sorts maktposition i allmänhet eller i direkt  jämförelse mot 
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en annan deltagare. Det  är just denna diskursiva gestaltning av maktrelation mellan deltagare 
som jag är intresserad av att urskilja i texten och analysera utifrån teorier av Gilroy.

Deltagare  kan vara mänskliga eller omänskliga, och delas in i aktörer och mål för 
processer. En aktör utför en handling och förutsätts alltid finnas bakom en sådan, oavsett  om 
aktören nämns eller ej. En aktör är oftast  mänsklig i något avseende och kan vara en person, en 
grupp av personer eller en samhällelig institution. Mål för processer kan vara mänskliga och 
kallas då mottagare, men är också ofta omänskliga och benämns då som objekt. Med tanke på 
mitt  medvetna fokus på relationer mellan mänskliga deltagare i texten har jag valt  att fokusera 
på samspelet  mellan aktörer och mottagare i min analys. Objekt  har jag ibland markerat  men 
inte tagit med vidare i tabellerna.

Tabellen nedan som är Bergströms och Boreus sammanställning61  av Fowlers kategorier 
illustrerar analysen av transitiviteten, det vill säga olika beskrivningar av skeenden.

Processer Deltagare Om-
ständ-
igheter

Handlingar Aktörer Tid

Materiella Verbala Mentala Mål för processer

Påverk
ar 

andra 
deltaga

re 

Påverk
ar 

ingen 
annan 
deltaga

re

Påverk
ar 

andra 
deltaga

re 

Påverk
ar 

ingen 
annan 
deltaga

re

Påverk
ar 

andra 
deltaga

re 

Påverk
ar 

ingen 
annan 
deltaga

re

Mänsk-
liga = 
mot-

tagare

Icke 
mänsk-
liga = 
objekt

Plats

Händelser

Materiella Verbala Mentala

Jag har urskiljt och färgmarkerat kategorierna aktör, handling, händelse, mål för processer 
där jag fokuserat  på mottagare (p.g.a. relevans för frågeställningen) när jag gått  igenom 
textdokumenten. Därutöver har jag delat  in handlingar i kategorierna materiella, verbala och 
mentala. Jag upptäckte dock att många handlingar i dessa typer av text inte gick att  urskilja som 
vare sig mentala, verbala eller rent  materiella handlingar som påverkar någon fysiskt. De var 
ofta konkreta handlingar för att  uppnå något tydligt  resultat, och jag valde därför att göra om 
kategorin ‘materiella’ handlingar till ‘materiella (konkreta)’. 

Jag har inte fäst  någon större vikt  vid tabellens distinktion mellan handlingar eller händelser 
som påverkar resp. inte påverkar andra deltagare, även om det  indirekt  går att utläsa av 
sammanställningen genom att se processerna som har mänskliga mål, d.v.s. mottagare.
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Utöver detta fokus på transitivitet som framgår av syntaxen, har jag valt att lägga märke till 
alternativa sätt  att  beskriva processer, s.k. transformation. Detta sätt  att  uttrycka sig “suddar ut 
element  i skeendet”62, t.ex. en aktör eller en handling. Att uttrycka en handling som en händelse 
är ett slag av transformation, som innebär att  det ansvar som vid en handling direkt  skulle 
tillskrivas en aktör försvinner när det beskrivs som en händelse. I analysen har jag har markerat 
processer uttryckta som händelser.

Andra exempel på transformation som jag har lagt  vikt  vid i analysen är passivering  och 
nominalisering. Det första innebär en förflyttning av fokus från aktör till mottagare genom en 
passivering av satsens verb. På så vis försvinner det grammatiska kravet på att nämna det aktiva 
verbets subjekt, d.v.s. handlingens aktör. 

Nominalisering gör att  deltagare också kan “trollas bort från processerna”63  då en process 
beskrivs inte med ett  verb utan med ett substantiv (nomen) eller ett  adjektiv. På samma sätt som 
vid passivering försvinner nödvändigheten av att  skriva ut en aktör för att få en grammatiskt 
korrekt  sats. Processerna uppfattas också mer som ting, existerande i sig själva och inte lika 
tydligt  som någons medvetet  valda handling. Jag tror att detta får effekt  för hur man som läsare 
tillskriver ansvar och makt till olika aktörer. Utan dessa transformationer av processer hade mer 
ansvar tillskrivits en aktör eftersom den hade behövt nämnas oftare. Därför är nominalisering 
och passivering intressant att ta upp i en undersökning av maktrelationer mellan processens 
deltagare. Det  säger också något om textens avsändares intentioner, t.ex. att man vill utesluta att 
nämna aktörer för att processerna de är upphov till är omstridda och moraliskt tveksamma. 
Dock är valet av passivering och nominalisering av satser inte alltid ideologiskt  motiverat, utan 
kan helt  enkelt bero på behovet  av att  hålla en text  kort och formell, att  aktören antas vara 
självklar för läsaren eller att  den är okänd för avsändaren. I fallet av direktiv, som är ett  av 
dokumentformerna i min analys, förväntas aktörerna ofta vara medlemsstaterna. Detta är 
troligtvis känt  för såväl avsändaren som den direktivet  riktar sig till. I stället  för att upprepa 
medlemsstaterna i varje mening kan det vara så att man valt  att passivera verben i stället  så att 
man slipper skriva ut  aktörerna av utrymmesskäl och för att de är självklara aktörer för dem 
texten är avsedd till. 

5.2 Uppsatsens genomförande
Efter att jag hade min frågeställning klar, började jag min undersökning med att läsa på om 
teorier som min handledare tipsade om som möjlig förklaring av mina frågeställningar (se kap. 
1). Jag fastnade särskilt  för Paul Gilroys forskning om ‘race-thinking’ och läste hans bok 
Against Race64. Jag läste även Jordens fördömda av Frantz Fanon som problematiserar 
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kolonialiseringens effekter.65 Jag fann därefter boken Paul Gilroy66 av Paul Williams som de 
flesta referenserna i teori- och diskussionskapitlen hänvisar till.

Därefter sökte jag efter möjligt källmaterial som berörde relationen mellan EU/
medlemsstater och asylsökande och som hade EU som avsändare. Jag fann fördrag och direktiv 
från olika tidpunkter som jag ansåg vara intressant att analysera.

Jag läste på om olika metodologiska tillvägagångssätt och bestämde mig (på 
rekommendation av handledaren) för att  göra en kritisk diskursanalys utifrån Faircloughs 
definition av diskurs som inkluderar distinktioner mellan diskursens tre dimensioner (text, 
diskursiv praktik och social praktik). Jag valde att  fokusera på ett lingvistiskt analysredskap på 
textnivån, syntaxanalys, utifrån den modell av Fowler som presenteras av Bergström och 
Boreus67eftersom denna modell var tydlig och dess begrepp verkade passa för att kunna besvara 
min frågeställning. På grund av tidsbrist  lät jag bli att  gå vidare med ordvalsanalys som jag dock 
påbörjade. Det går att se spår av detta i analysdokumenten.

Efter att  ha kategoriserat texterna enligt syntaxanalysens begrepp, har jag sammanställt  en 
del av resultatet  (främst i bilaga 4) och fört en diskussion om det med fokus på de 
maktförhållanden som jag anser mig ha funnit i texten. Detta är en diskussion där jag försöker 
visa att Gilroys teorier utifrån termen ‘etnisk absolutism’ med rätta kan ge en rimlig förståelse 
av diskursens intressekonflikt  och maktrelationer. Jag spekulerar därutöver kort  i slutsatsen över 
alternativa förklaringar inspirerade av Gilroys idéer. Jag försöker även sätta texten i kontextuellt 
perspektiv vilket  enligt Faircloughs termer är att  kommentera den diskursiva praktiken (som han 
själv inte utvecklar mycket i sin egen forskning68 ) genom att mycket  kort  förklara 
omständigheter kring dokumentens uppkomst, deras syfte och textart. (kapitlen 2. 
Bakgrundskontext och 4. Materialdiskussion)
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6 Resultatredovisning

Nedan kommer jag redogöra för de viktigaste resultaten jag kommit fram till genom 
tillämpandet av metoden för syntaxanalys på de utvalda delarna av källdokumenten 
Amsterdamfördraget  från 1997, Fördraget om europeiska unionens funktionssätt  från 2008 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om 
internationellt skydd från 2013.

Jag börjar med att  visa hur jag gick tillväga steg för steg med analysen av allt  material. De 
viktigaste upptäckterna av analysens resultat  (som i sin helhet  går att  beskåda i bilagorna 1-4) är 
de delar där jag valt att   undersöka på relationen mellan mänskliga deltagare i de processer som 
beskrivs. Det innebär att  jag redovisar vilka som har rollerna som aktör resp. mottagare i 
texterna, om denna ‘rollfördelning’ är ojämlik mellan deltagarna, vilka handlingar aktörer 
uttrycks utföra och förtydliga detta ytterligare genom att  dela in dem i Fowlers kategorier 
materiella (konkreta, eget tillägg), verbala och mentala processer. 

En aspekt  av transitiviteten som jag nämnt är hur processer beskrivs genom nominalisering 
och passivering, samt  att beskriva process som en händelse. Det  hade varit  intressant  att gå in 
mer på djupet och tydligt urskilja vilka processer detta sker med, och se om det  finns någon 
skillnad i processens innebörd (till exempel vad det säger om maktförhållande mellan 
deltagarna) jämfört  med hos de processer som beskrivs med aktiva satser. Här kommer jag bara 
att kommentera detta kort. 

I övrigt  nöjer jag mig med att i bilagorna visa de översiktliga tabellerna där 
nominaliseringar, passiveringar och händelser framgår, så att  läsaren får dra egna slutsatser av 
det. På vissa ställen har jag även lagt till egna kommentarer om detta i svart kursiv stil i 
textdokumenten och i tabellerna.

6.1 Tillvägagångssätt
Jag genomförde syntaxanalysen enligt  följande: jag läste igenom de valda delarna ur varje text, 
var för sig (först EUF-fördraget, sedan Amsterdamfördraget och sist mottagandedirektivet).

Jag gick igenom mening för mening och färgmarkerade varje ord som jag ansåg passade in i 
någon av kategorierna aktör (mörklila fetstilt), handling (vinrött  finstilt), händelse (gulorange 
finstilt), mottagare  (orange fetstilt), nominalisering (ljuslila finstilt), passivering (rosa finstilt). 
Jag markerade även ord som jag tyckte anspelade på maktposition i någon form (grön finstilt) 
samt  uppseendeväckande eller svårförstådda ordval (gult finstilt). Maktpositioner och ordval är 
kategorier jag inte har fört  vidare in i några tabeller eftersom de inte utgjorde element av 
transitivitet enligt den modell för syntaxanalys som jag följt. Ordval är ofta i fokus för en egen 
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sorts analys. Jag markerade dessa ändå för att  vid behov kunna citera i diskussionen som andra 
exempel på de maktrelationer transitiviteten förväntades visa. 

Efter att  ha gått igenom hela texten gjorde jag separata tabeller för varje dokument för att  på 
ett  systematiskt sätt  synliggöra alla ord som jag ansåg platsade i Fowlers kategorier. Detta 
gjorde också att jag lättare skulle kunna jämföra innehållet i dokumenten från olika tidpunkter 
med varandra (år 2013 jämfört  med år 1997). Tabellkolumnerna placerade jag i en sådan 
ordning att  de flesta hela meningar skulle kunna läsas i rätt  ordföljd från vänster till höger 
genom tabellen. Samtidigt  synliggörs ord av vikt  för analysen tack vare färgmarkeringen. Se 
bilagorna 1 a-c, 2 a-c samt 3 a-c. Jag förde in i tabellen de meningar som jag hade färgmarkerat 
minst ett  ord av i grundtexten. Om en aktör inte upprepats i texten men en uppradning av dess 
handlingar följt i punktform, så har jag heller inte upprepat aktören i min tabell vilket gör att 
handlingar kan se ut  att stå utan aktör. Då hänger de oftast  ihop med senast utplacerade aktör. 
Jag har valt att  inte upprepa aktören i tabellen (vilket  jag hade kunnat göra för tydlighetens 
skull) då jag vill återspegla rätt  antal gånger t.ex. en aktör omnämns i grundtexten. Detta är 
anledningen till att det inte alltid ser ut som om hela meningar överförts till tabellerna.

Efter att  ha fört över alla meningar med färgmarkerade ord till dessa översiktliga 
syntaxanalys-tabeller (bilagor 1b, 2b och 3b), gjorde jag en tabell för varje dokument där jag 
radade upp alla uttalade aktörer och deras handlingar, och en tabell för varje dokument  med en 
lista över alla mottagare och vilka aktörers handlingar de var påverkade av (ofta var mottagare i 
en sats också själva aktörer i satsen som följde, mest av intransitiva verb som att resa, vistas 
etc.) (bilagorna 1c, 2c och 3c).

Därefter gjorde jag en tabell för textens nominaliseringar (bilagorna 1d, 2d och 3d) där jag 
genom att utgå från substantivets eller adjektivets verbrot förtydliga vilka handlingar eller 
händelser som nominaliserats och vilka jag förmodade var aktörer och eventuella mottagare för 
dessa processer. Jag valde också att  skriva ut  om aktörerna och mottagarna var explicita eller 
underförstådda av textens sammanhang.

Sist gjorde jag en tabell för passiveringar (längst ned i bilaga 1b och 2b, samt  bilaga 3e), i 
vilka en process framgår tydligare än när den beskrivs med nominalisering. En handling 
beskrivs med ett verb i passivform och uppfattas mer intuitivt  som en aktion än när verbet  blivit 
omgjort  till ett  substantiv eller adjektiv. Jag valde därför att inte skriva ut verbet  i aktiv form 
men däremot skriva ut underförstådd eller explicit  aktör respektive mottagare. Mottagaren är 
nästan alltid explicit i passiveringar eftersom den hamnar i satsens fokus. Aktörerna i texternas 
passiveringar är nästan alltid outtalade och måste förmodas utifrån kontext  eller övrigt  budskap 
i texten.

Efter dessa systematiska struktureringar av de tre texterna ville jag göra det möjligt att  se 
tydligare vilken relation som framträder mellan EU (eller “medlemsstaterna”) och asylsökande. 
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Min tes är att de som framställs som aktörer ses som handlingskraftiga och det innebär enligt 
mig ett diskursivt  återspeglande och skapande av en maktposition. De som framställs som 
passiva, som mottagare för en aktörs handling, är underordnad aktören. Mottagaren behöver inte 
nödvändigtvis vara förtryckt  utan kan vara “positivt” underordnad, t.ex. att mottagaren ska få 
hjälp av aktören. Detta innebär fortfarande en maktposition för aktören eftersom aktören har 
kontroll, som medför en maktposition. 

Efter att  ha förtydligat  transitiviteten genom dessa olika tabeller försökte jag underlätta 
jämförelsen mellan dem. Eftersom jag hade ambitionen att  utforska om en eventuell 
diskursförändring skett  från 1997 års fördrag till 2013 års mottagandedirektiv skapade jag ett 
dokument för detta (bilaga 4). Där listades de handlingar som respektive aktör sägs utföra i 
fördraget från 1997 och i mottagandedirektivet från 2013. Jag uteslöt  handlingar som stod i 
EUF-fördraget. Handlingarna delade jag sedan in i Fowlers kategorier materiella (konkreta), 
verbala eller mentala processer. Jag inkluderade inte här de handlingar som beskrivs med 
nominaliseringar, utan endast de från aktiva satser och passiveringar. Detta dels på grund av 
tidsbrist (många nominaliseringar), dels på grund av att jag här ville fokusera på vilka 
handlingar man medvetet  valt  att tillskriva en uttalad aktör genom formuleringen av texten. 
Syftet med det var att i diskussionen inte bara säga något om hur diskursen ser ut, utan även 
försöka kommentera avsändarens intentioner och kanske självbild.

Min utgångspunkt var att  de aktörer som beskrivs utföra mer verbala och mentala 
handlingar tillskrivs ett visst meningsskapande, som är en sorts makt.

Samma bild ges inte av dem som beskrivs med mestadels materiella handlingar. Därför 
ansåg jag uppdelningen efter typ av handling relevant för att kunna säga något om 
maktrelationer i diskursen. Syftet  med att  ha separata kolumner för aktörer och handlingar i 
1997 års fördrag respektive 2013 års mottagandedirektiv var att se om diskursen om 
maktrelationer har ändrat sig under åren däremellan och i så fall kommentera det genom att 
hänvisa till EUF-fördraget från 2008.

6.2 Resultat: transitivitet
6.2.1 Aktörer och mottagare

Med hjälp av tabellerna som visar aktörer och mottagare med deras handlingar (bilagor 1c och 
3c) kunde jag se vilka personer/grupper av personer eller institutioner som mestadels har rollen 
som aktörer respektive mottagare i texterna.

Det  jag märkte var att ‘unionen’, ‘rådet’ och ‘medlemsstaterna’ oftare förekommer som 
aktörer medan ‘personer’(med olika beskrivningar), ‘medborgare i tredje land’ och 
‘tredjelandsmedborgare’ oftare har rollen som mottagare. Bilaga 4 som utgår ifrån bilagorna 1c 
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och 3c visar jämförelser mellan de vanligast beskrivna aktörer i Amsterdamfördraget och 
mottagandedirektivet samt dessa aktörers handlingar.

6.2.2 Typer av handlingar
I bilaga 4 har jag valt  att  dela upp handlingarna hos de vanligast  förekommande aktörerna i 
Amsterdamfördraget  och mottagandedirektivet  utifrån kategorierna materiella (konkreta), 
verbala och mentala handlingar.

‘Rådet’, ‘unionen’ och ‘medlemsstaterna’ tillskrivs fler verbala och mentala handlingar än 
‘personer’(med olika beskrivningar), ‘asylsökande/flyktingar/invandrare’, ‘medborgare i tredje 
land’ och ‘tredjelandsmedborgare’. Värt att  nämna här är att  den första kategorin av aktörer 
nämns fler gånger totalt, vilket bäddar för större variation av handlingar. 

Jag trodde först att den senare kategorin av aktörer skulle ha fler materiella handlingar än 
den första, baserat på antagandet att  materiella handlingar inte innebär lika stor makt som 
materiella och verbala. Detta besannas inte; ‘rådet’, ‘unionen’ och ‘medlemsstaterna’ har många 
s.k. materiella handlingar – men som jag nämnt tidigare anser jag att de materiella handlingarna 
i texterna bättre kan förklaras som ‘konkreta’. De flesta utförs för att  åstadkomma någon sorts 
resultat eller påverkar andra människor direkt  (men inte fysiskt/materiellt). När dessa konkreta 
handlingar har mottagare utgörs de oftast av ‘personer’(med olika beskrivningar), ‘asylsökande/
flyktingar/invandrare’, ‘medborgare i tredje land’ och ‘tredjelandsmedborgare’(går att se i 1b - 
3b). Jag anser att  detta befäster en maktrelation till EU och dess medlemsstater, representerat i 
texterna av ‘rådet’, ‘unionen’ och ‘medlemsstaterna’ .

Också de mentala och verbala handlingar dessa aktörer utför anser jag innebär en 
maktposition eftersom de baserar sig på det faktum att EU och medlemsstaterna har laglig rätt 
att besluta, bestämma och bedöma andra människors rättigheter. (se bilaga 4)

För att  kategorisera handlingarna i dessa typer har jag har utgått  från verbets rot  – har den 
något att göra med något  fysiskt/materiellt, verbalt  eller mentalt? Om sammanhanget antyder att 
verbroten är metaforisk för verbets betydelse har jag valt  att kategorisera handlingen utifrån 
dess innebörd i sammanhanget.

6.2.3 Passiveringar och nominaliseringar
Explicita aktörer uttrycks oftare i fördraget än i direktivet, där många verb står i passiv form. I 
direktivet är också nominaliseringar något vanligare förekommande än i fördraget.

Denna förekomst av nominaliseringar och framför allt passiveringar kan bero på direktivets 
form och syfte. Direktiv vänder sig till medlemsstaterna angående en särskild fråga. Med tanke 
på de självklara mottagarna av direktivet, antar jag att medlemsstaterna eller unionen är aktörer 
för många passiverade handlingar även om det inte skrivs ut. Det  viktiga i texten är vad 
medlemsstaterna ska utföra. Att uttrycka deras handlingar med hjälp av passivering kan vara ett 
sätt att slippa upprepa ‘medlemsstaterna’ som subjekt i varje sats.

En separat bilaga för passiveringar i direktivet presenteras i Bilaga 3e.
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6.3 Resultat: Hypotesernas bekräftande

Att jag har haft  hypoteser som jag velat testa på källmaterialet innebär att  undersökningens 
genomförande har varit av deduktiv karaktär. Här visar jag om hypoteserna blivit bekräftade.
Den första hypotesen är något  förutsägbar – de flesta är nog överens om att en ojämlik 
maktrelation mellan EU och asylsökande existerar utan att  behöva undersöka en text närmare, 
baserat på allmän kunskap om hur den politiska strukturen ser ut. Detta gjorde den andra 
hypotesen mer intressant att undersöka och försöka besvara, finns det  en motsägelsefullhet 
mellan politiska ambitioner hos makthavaren? Den tredje hypotesens bekräftande, dvs. att den 
motsägelsefullheten kan förklaras med hjälp av teorier om etnisk absolutism, utgör 
nödvändigtvis det mest  subjektiva inslaget i försöket  att besvara uppsatsens frågeställningar, 
eftersom jag använder mina egna resonemang, om än med stöd hos etablerade teoretiker och 
forskare som Gilroy och Fanon, för att  komma fram till en förståelse av bekräftad hypotes 2. 
Subjektiviteten är anledningen till att jag uttrycker det som ‘förståelse’ snarare än som ett ‘svar’. 
I stället  för att  göra anspråk på att  objektivt  förklara en verklighet  (vilket jag tror är omöjligt) 
vill jag härmed föreslå ett enligt mig rimligt sätt att förstå diskursen. 

6.3.1 Första hypotesen: maktrelation
Min första hypotes om att  texterna tydligt  skulle uttrycka en maktrelation mellan EU:s 
medlemsstater och asylsökande har besannats. Jag anser att de texter jag analyserat visar på en 
diskurs som säger att  EU har en makt  som asylsökande inte har. Denna makt utövas av EU och 
medlemsstaterna över asylsökande. Texternas transitivitet  – sätt  att  beskriva processer och vilka  
maktpositioner EU respektive asylsökande besitter i dessa processer, utifrån vilka typer av 
handlingar respektive aktör tillskrivs utföra – bevisar detta maktförhållande. Medlemsstaterna 
och EU ska ha kontroll på detta område. 

6.3.2 Andra hypotesen: motsägelsefullhet/intressekonflikt
Min andra hypotes var att  jag skulle finna en motsägelsefullhet  i texten p.g.a. två motstridiga 
ambitioner: den ena att värna om alla människors rättigheter inklusive för varje människa som 
söker asyl, den andra att  värna om EU-medborgares säkerhet vilket  förutsätter en kontroll av 
andras inresa och vistelse i EU. Denna kontroll kan i teorin behöva innebära en inskränkning av 
frihet och ‘grundläggande’ mänskliga rättigheter för icke EU-medborgare.

Jag anser att  jag har hittat beskrivningar av processer, bl.a. olika sorters handlingar som 
styrker denna hypotes. Jag har valt att fokusera på vilka handlingar EU och medlemsstaterna 
tillskrivs eller uppmanas göra som grund för bevisande av denna hypotes. Antagandet är att att 
hjälpa, välkomna eller ge stöd visar på en typ av politisk ambition medan att  avfärda, 
kontrollera och utvisa asylsökande visar på en annan. Ambitionen (och uppdraget) att  ha 
kontroll medför en rätt för medlemsstaterna att  sätta asylsökande i förvar, vilket strider mot 
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ambitionen att ta hänsyn till  asylsökandes behov eller att  i alla avseenden försöka hjälpa. Det är 
detta som utgör den motsägelsefullhet  jag beskriver i hypotes 2. Jag menar alltså att denna är 
bekräftad. Exempel på detta är att  resultatet av syntaxanalysen visar att  EU, framför allt i dessa 
fall representerat  av medlemsstaterna, utför handlingar som att “skydda”, “ta emot”, “ge”, 
“erbjuda” eller “bevilja” skydd och “ta hänsyn” till asylsökandes särskilda behov samtidigt som 
de ska “utföra personkontroller”, “återkalla” skydd, “hålla sökande i förvar”, med mera. Alla 
dessa typer av handlingar för respektive aktör är hämtade ur Amsterdamfördraget från 1997 och 
mottagandedirektivet från 2013 och redovisas i bilaga 4.69

6.3.3 Tredje hypotesen: motsägelsefullheten i ljuset av etnisk absolutism, 

rastänkande och ‘civilizationism’
Eftersom denna hypotes inte kan besvaras endast med en lingvistisk syntaxanalys som jag 
presenterat i detta kapitel, hör utlägget av denna hypotes hemma i nästa kapitel, 7 Diskussion. 
Där försöker jag  presentera  ett förslag om att den funna motsägelsefullheten i diskursen 
(hypotes 2) kan besvaras med hjälp av teorier om etnisk absolutism, rastänkande och 
‘civilizationism’. 

6.3.4 Fjärde hypotesen: Förändringar i diskursen
Min fjärde hypotes om att  det inte skulle finnas några avsevärda skillnader i diskursen blev till 
stor del besannad, men inte helt, vilket  jag ger exempel på nedan. Antingen beror skillnaderna 
på tid eller på typen av dokument. Som det  går att läsa i kap. 2 Bakgrundskontext, ökade den 
politiska känsligheten i asylfrågor efter franska och nederländska parlamentsval 2002, vilket 
ledde till att detaljerade planer för gemensam europeisk gränskontroll gjordes upp snart  därpå. I 
samband med detta är det möjligt att reaktioner emot  dessa planer ledde till en medvetenhet hos 
de politiska aktörerna att  välja sina ord mer noggrant  för att  undvika missförstånd eller kritik, 
och t.ex. tala mer om asylsökandes rättigheter i stället för EU:s kontroll av asylsökande.
  Mottagandedirektivet  från 2013 innehåller mer passiveringar och nominaliseringar än 
1997 års Amsterdamfördrag i förhållande till texternas längd.

Det  skulle vara intressant  att undersöka om det  endast beror på direktivets form och syfte 
eller om det är politiskt motiverat att undvika att nämna aktörer.

I mottagandedirektivet talas det  mer om behov hos de personer som söker skydd, kanske på 
grund av direktivets ämnesområde som till viss del berör en personlig sfär hos människor. I 
fördraget talas inte om behov på detta sätt.

När det gäller maktrelationer tycker jag mig inte finna någon avsevärd skillnad i diskursen. 
De humanare ordvalen (som jag markerat  men inte fört  vidare in i tabeller) från 2013 i 

jämförelse med 1997 går i linje med att i mottagandedirektivet  uttrycks fler handlingar som 
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handlar om att hjälpa än att kontrollera, men båda typer av handlingar utgår från att  aktören 
besitter en maktposition.

Förändring av ordval som visar på såväl en specificering som ‘humanisering’ av handlingar 
syns i en jämförelse mellan Amsterdamfördraget och EUF-fördraget. Innehållet  i det  senare 
bygger på Amsterdamfördraget. Till exempel har ‘medborgare i tredje land’ ändrats till 
‘tredjelandsmedborgare’ medan ‘återsändande av olagliga invandrare’70  uttrycks i EUF-
fördraget i stället som ‘avvisning, utvisning och återvändande av personer som vistas olagligt’71.

6.4 Övriga resultat
Ett  maktförhållande mellan det institutionella i EU (oftast  representerat av ‘rådet’) och 
medlemsstaterna uttrycks i texterna. Det  var ofta i dessa sammanhang som medlemsstaterna står 
som mottagare, t.ex. när direktivet innebär vissa skyldigheter för medlemsstaterna.

En annan upptäckt  som gjorde mig intresserad av att undersöka metaforanvändningen, var 
följande uttryck om invandring som förekom i såväl Amsterdamfördraget som i EUF-fördraget: 
‘Om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation med (‘som kännetecknas av’, 
Amsterdam) en plötslig inströmning av medborgare från tredjeländer...’. Här är det plötsligt 
medlemsstaterna som befinner sig i en nödsituation, inte de personer som möjligtvis själva flytt 
från en. Dessa personer beskrivs som att de strömmar in som  svårkontrollerbara flöden eller 
massor, inte som individer som fattat egna beslut att resa och har kontroll över sina handlingar.
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7 Diskussion

Följande diskussion av det  resultat jag presenterat i förra kapitlet  utgör den sista delen av den 
kritiska diskursanalysen. Det  är i denna del som jag försöker säga något  kritiskt om det  jag 
funnit genom syntaxanalysen genom att relatera till andra diskurser den diskurs jag anser 
resultaten visar på. Dessa andra diskurser representeras av begreppen etnisk absolutism, 
rastänkande och ‘civilizationism’, hämtade ur Paul Gilroys forskning.

Med denna diskussion försöker jag mig på att  besvara uppsatsens huvudfrågeställning: Hur 
viktig är värderingen om alla människors lika värde (som kan antas ligga bakom EU:s uttalade 
strävan att  respektera mänskliga rättigheter) för EU:s asylpolitik i förhållande till andra 
politiska mål och är den uppriktig om den överskuggas av andra, motstridiga, politiska mål?

7.1 Diskussion utifrån teoretiska begrepp
Så vad har jag då kommit fram till om vad EU säger om sig själv i denna diskurs?

Här har jag undersökt  en diskurs om invandring och asyl där EU är avsändaren av 
budskapet. Utifrån Faircloughs diskursteori om att  diskurser inte bara kommunicerar ett 
budskap utan även etablerar relationer och skapar identiteter72 drar jag slutsatsen att  EU genom 
detta budskap skapar en bild av sig själv (avsiktligen eller oavsiktligen). Med utgångspunkten 
att  man med ett skriftligt  budskap har möjlighet att välja sina formuleringar för sina syften, 
antar jag att  den bild som EU som union vill ge av sig själv här är bilden av en union som både 
respekterar mänskliga rättigheter genom att  t.ex. hjälpa asylsökande och tar ett  ansvar för att 
kontrollera asyl- och invandringssituationen genom att t.ex. tillåta att asylsökande sätts i förvar. 

Den utveckling som går från Amsterdamfördraget  till mottagandedirektivet via EUF-
fördraget visar att  sättet  att uttrycka sig om invandrare i EU-politiken inte har förändrats 
avsevärt, men något. Man talar till exempel inte längre om olagliga invandrare utan om olaglig 
invandring.73 Trots detta något humanare språk i mottagandedirektivet kvarstår maktrelationerna 
mellan EU och medlemsstaterna och asylsökande eller personer som ansöker om annan typ av 
skydd.

Jag anser att  tillskrivandet  av makt till EU och dess medlemsstater74 i syfte att kontrollera 
yttre gränser och dem som vill ta sig över dem bland annat  beror på det  som Gilroy beskriver 
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som ‘civilizationism’. Jag menar även att  min besannade hypotes om en motsägelsefullhet  eller 
intressekonflikt75  mellan uppgiften att kontrollera asyl- och invandringssituationen – i 
förlängningen för att garantera EU-medborgarnas säkerhet – och respekten för mänskliga 
rättigheter bäst kan förklaras med hjälp av denna ‘civilizationism’. Om vi ser på vårt samhälle 
som det bästa att leva i, leder det till att vi dels vill skydda det  (gränskontroller, kontrollera 
identiteten på dem som vill ta sig in) kanske från främlingar (orientalism/rasism), dels att  många 
känner en vilja att  erbjuda andra att leva i det  (erbjuda asyl och andra sorters skydd), men oftast 
inte till den grad att vi förlorar den formen av samhälle vi så gärna vill bevara. Här råder delade 
meningar bland EU:s medlemsstater var den gränsen går.76

Den farhågan kan delvis bero på pragmatiska argument om ekonomiska resurser, men också 
ses som influerad av en aspekt  av ‘civilizationism’: tanken om att  kulturer är som isolerade ting 
som kan lakas ur om de ‘blandas’. Den tanken grundar sig enligt  Gilroy i etnisk absolutism och 
försvaras idag ideologiskt av idén att kultur är något vi äger, inte något vi lever.77 

Den äldre ‘släktingen’ till ‘civilizationism’ är etisk imperialism, som försvarades av idén om 
‘rasers’ olika egenskaper som inte borde blandas, enligt  etnisk absolutism. Rastänkandet 
motiverades bland annat  av orientalism som i sig inte alltid nedvärderade den andre, men gav en 
motpol för väst att  identifiera sig själv utifrån. Denna orientalism både demoniserade 
främlingen och förklarade den ociviliserad i behov av civilisering, en tvåsidig bild av 
främlingen som kan motivera både goda och onda handlingar – både att  trampa på den och att 
hjälpa den. Grundtanken i att  motivera etnisk absolutism utifrån orientalism, ‘civilizationism’ 
eller rasism är att ‘vi är bättre’. Beroende på om man känner sig hotad av eller överlägsen den 
andre så leder det till att antingen vilja skydda sig mot den eller att hjälpa den. 

Jag menar med andra ord att EU som samhällelig aktör inte är oärlig när i sina uttalanden 
om att  respektera mänskliga rättigheter. Jag tror nämligen utifrån nämnda teorier att  man kan 
förklara att  en rådande uppfattning i Europa, som är synlig i den politiska diskursen i EU, delar 
upp samhällen enligt  tankar av ‘civilizationism’  i kombination med en världsbild som grundar 
sig i de tankar som orientalismen sätter ord på (jag gör inte anspråk här på att  säga att 
orientalismen är grunden till dessa tankar) och denna världsbild motiverar två motstridiga 
intressen: dels att garantera vår egen säkerhet till varje pris och dels att hjälpa andra att nå den.

En annan känd forskare inom postkolonialism som Paul Gilroy inspirerats av, Frantz Fanon, 
ger en annan beskrivning av denna motsägelse. Han verkar liksom Gilroy mena att  rasfördomar 
lever kvar i Västs medvetande men döljs av uttryck av värnandet av mänskliga rättigheter. 
Fanon menar att  Väst  klarar sig ur denna självmotsägelse genom en människosyn som 
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‘civilizationism’ innebär. Slarvigt sagt; för att  kunna åtnjuta alla mänskliga rättigheter måste 
man betraktas som fullvärdig människa först. Så här uttrycker Fanon detta i Jordens 
fördömda78:

“Även om Västs bourgeoisi är i grund rasistisk lyckas den dölja rasfördomarna genom en 
mångfald av nyanser som tillåter den att hålla fast vid sin förkunnelse om människovärdet. 

Västs bourgeoisi har skapat  så många barriärer och inhägnader att den inte behöver frukta 
någon verklig konkurrens från dem som den exploaterar och ser ned på.

Dess diskriminering av negern och araben bygger på förakt, det är en rasism som 
nedvärderar. Samtidigt  har den förklarat att  alla människor är till sitt  väsen jämbördiga. Den 
klarar sig ur självmotsägelsen genom att uppfordra de underutvecklade människorna att 
utveckla sig till människor, de också, genom att efterlikna dess egna humanistiska ideal.”79

7.2 Spekulationer
Jag har ovan försökt bevisa min tredje hypotes, dvs. att en motsägelsefullhet  eller 
intressekonflikt i EU:s diskurs i asylpolitiken kan förstås utifrån diskurser om etnisk absolutism, 
rastänkande eller ‘civilizationism’. 
  Jag föreslå här några svepande spekulationer om en gemensam allmänmänsklig 
nämnare för dessa tankemönster eller diskurser (etnisk absolutism, rastänkande eller 
‘civilizationism’). Detta är endast tankar som har kommit upp under forskningens gång. 
Min spekulation är att dessa diskurser djupast  grundar sig i rädsla eller girighet  i samspel med 
en naturlig strävan efter ett bättre samhälle för oss själva. 

Detta gör att vi antingen vill vinna något på att göra andra väl eller åtminstone inte förlora 
något på det. 

Gilroy antyder sådana bakomliggande motiv, när han menar att rasismen användes som 
‘smörjmedel’ i det koloniala maskineriet:

“  Sometimes this version of race-thinking took place to denigrate the achievements of black 
civilizations, a useful political move when the superiority of European civilization was a major 
justification for colonial expansion.”80

och
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“the racism which lubricates the functioning of violent colonial projects is there because it 
makes the brutal tasks of the torturer and the gaoler easier to complete”81

Om nu koloniala erövringar var huvudmålet  och rastänkandet  bara användes som 
‘smörjmedel’ eller rättfärdigande av dessa så måste roten till imperialismen vara grunden till 
rastänkandet.

Kanske är roten till såväl imperialism som rastänkande en girighet, eller mildare uttryckt en 
vilja att vinna något bättre. Jag tror att  i grunden baserar det  sig på en allmänmänsklig rädsla för 
att  riskera att  förlora något  av det man har,  och ofta leder detta till att  man prioriterar sitt eget 
välstånd framför andras.

Jag tror också att en outtalad girighet är förklaringen till varför andra menar att  när EU:s 
migrationspolitik stänger gränser för människor beror det inte på rasism, utan på rädsla för 
fattigdom, svaghet eller ‘onyttiga’ människor.82
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8 Slutsats

Min slutsats är att EU:s diskurs som representeras av Amsterdam- och EUF-fördragen och 
mottagandedirektivet ger en bild av maktrelationer mellan EU och icke EU-medborgare som 
kan förklaras i termer av ‘civilizationism’. Denna tankemodell behöver inte nödvändigtvis 
innebära åsikter om etnisk absolutism eller rasism, men den legitimerar ett inskränkande av t.ex. 
asylsökandes rättigheter om det  av olika anledningar anses nödvändigt  för att bevara ett 
samhälles ekonomiska och kulturella välstånd. 

Det  kan vara så att EU:s diskurs är omedvetet färgad av etnisk absolutism som tidigare 
motiverades med rastänkande men numera ofta motiveras av ‘civilizationism’. Den av 
‘civilizationism’ (och ännu längre bakåt  av orientalism) motiverade etniska absolutismen 
innebär att  EU anser att  här finns den bästa civilisationen, och eftersom vi är goda (orientalism) 
så bör vi hjälpa de andra som inte lever i denna högsta civilisationen. Men samtidigt verkar vi 
vara rädda för att hjälpa dem så mycket att  vårt eget  fallerar. Detta kan antingen ha en mer 
politiskt korrekt  och pragmatisk argumentation om att vi måste ha resurser till denna hjälp, men 
kan också argumenteras för utifrån tanken att  en annan kultur (‘civilizationism’) eller 
‘ras’ (rasism) kan hota vårt etniska grupps överlevnad (etnisk absolutism).

8.1 Uppsatsens vetenskapliga kvalitet
Det  skulle vara svårt att inte vara subjektiv i denna form av undersökning, eftersom jag själv 
valt hypoteser och teorier som bestämde min utgångspunkt  och ledde mig fram hela vägen 
genom analysen och diskussionen. Syftet har inte varit  att bevisa en objektiv sanning, utan att  se 
om jag kunde bevisa mina hypoteser genom att testa dem på analysmaterialet.

Med det i beräkningen tycker jag att uppsatsen har god validitet. Om någon annan hade haft 
samma ontologiska och epistemologiska utgångspunkt, samma hypoteser, samma teoretiska 
begrepp och använt samma kvalitativa metod (kritisk diskursanalys med syntaxanalys som 
redskap för att  analysera texten) så tror jag att  det som antagligen skulle bli annorlunda är 
kategoriserandet  av ord och tolkningen av resultatet. Det har varit  svårt  att  skilja mellan 
rationell bedömning och ‘känsla’ av ett  ords innebörd. Detta har påverkat  hur jag har placerat 
orden i Fowlers kategorier. Dessutom har mitt teorival, ursprungligen motiverat  av normativa 
åsikter, påverkat såväl kategoriserandet som tolkningen av resultatet. 

Det  kan läggas mycket tid på syntaxanalys, och jag tror att  med mer tid hade jag kunnat 
fördjupa denna analys mer. Jag hade även kunnat bredda diskursanalysen genom att  använda 
fler lingvistiska tekniker såsom ordvals- och metaforanalys. Då skulle jag kunna presentera en 
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mer pålitlig bild av ett eventuellt mönster i diskursen eftersom ordval, metaforer och syntax 
utgör olika sidor av ett budskap.

Att därutöver använda sig av fler källor skulle såklart öka forskningens reliabilitet.

Vill man fokusera på diskursens konstituerande funktion på en större samhällsdiskurs, hade 
det varit  av relevans att undersöka budskap som riktar sig till allmänheten och inte till politiker 
eller myndighetsutövare. I detta fall utgår jag visserligen ifrån antagandet att  politikerna i EU 
som har utformat  fördragen och direktiven (bl.a. nationellt valda ministrar och 
Europaparlamentariker) representerar europeiska samhällens diskurs. Detta antagande grundas 
på att de själva är del av befolkningen och principen att  de är valda av folket och därför i teorin 
borde representera detta.
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KONSOLIDERAD v.s.  VERSION AV FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV 
EUROPEISKA GEMENSKAPEN (97/C 340/03) 

Första delen - Principerna .......... 181

Andra delen - Unionsmedborgarskap .......... 186

Tredje delen - Gemenskapens politik .......... 187

(av vilket AVDELNING IV tillhör)

AVDELNING IV (f.d. avdelning IIIa) VISERING, ASYL, INVANDRING OCH ANNAN POLITIK SOM 
RÖR FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

Artikel 61 (f.d. artikel 73i)
För att gradvis upprätta ett område  d frihet, säkerhet och rättvisa skall rådet
a) inom fem år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande besluta om åtgärder som syftar till att 
säkerställa den fria rörligheten för personer i enlighet med artikel 14, och i samband därmed 
besluta om direkt relaterade stödåtgärder avseende kontroller vid yttre gränser, asyl och 
invandring i enlighet med bestämmelserna i artikel 62.2 och 62.3 och artikel 63.1 a och 63.2 a 
samt om åtgärder för att förebygga och bekämpa brottslighet i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 31 e i Fördraget om Europeiska unionen,
b) besluta om andra åtgärder som rör asyl, invandring och skydd av rättigheter för medborgare i 
tredje land, i enlighet med bestämmelserna i artikel 63,
c) besluta om åtgärder som rör civilrättsligt samarbete, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 
65,
d) besluta om lämpliga åtgärder för att främja och stärka administrativt samarbete, i enlighet med 
vad som föreskrivs i artikel 66,
e) besluta om åtgärder som rör polissamarbete och straffrättsligt samarbete för att uppnå en hög 
säkerhetsnivå genom att förebygga och bekämpa brottslighet inom unionen i enlighet med 
bestämmelserna i Fördraget om Europeiska unionen.

Artikel 62 (f.d. artikel 73j)
Rådet skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 67 inom fem år efter 
Amsterdamfördragets ikraftträdande besluta om följande:
1. Åtgärder i syfte att i överensstämmelse med artikel 14 säkerställa att det inte förekommer någon 
kontroll av personer, vare sig dessa är unionsmedborgare eller medborgare i tredje land, när de 
passerar inre gränser.
2. Åtgärder som avser passage av medlemsstaternas yttre gränser och med vilkas hjälp det skall 
fastställas

Bilaga 1a

Grundtext för syntaxanalys av Amsterdamfördraget / Fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen



a) normer och förfaranden som medlemsstaterna skall följa när de utför personkontroller vid 
sådana gränser,
b) regler om visering för vistelser som inte är avsedda att vara längre än tre månader, inbegripet
i) en förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de 
passerar de yttre gränserna och över de länder vars medborgare är undantagna från detta krav,
ii) förfaranden och villkor för medlemsstaternas utfärdande av viseringar,
iii) en enhetlig utformning av viseringar,
iv) regler för enhetligt utformade viseringar.
3. Åtgärder som anger villkoren för att medborgare i tredje land skall ha frihet (begränsad frihet!) 
att resa inom medlemsstaternas territorium under en tid av högst tre månader.

Artikel 63 (f.d. artikel 73k)
Rådet skall, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 67, inom fem år efter 
Amsterdamfördragets ikraftträdande besluta om följande:
1. Åtgärder som avser asyl, i enlighet med Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och 
protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning samt andra relevanta fördrag, 
inom följande områden:
a) Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en 
asylansökan (nominalisering av att någon ber om att någon ska ge asyl = skydda en) som en 
medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat. (OBS! inte TILL någon medlemsstat - 
tar bort rollen som direkt mottagare)
b) Miniminormer för mottagande av asylsökande i (se OBS ovan) medlemsstaterna.
c) Miniminormer för när medborgare i tredje land skall betraktas som flyktingar. (innebär vissa 
rättigheter enligt protokollet fr 1967) (meningen omskriven i aktiv sats: Miniminormer för när 
medlemsstaterna ska bevilja formell flyktingstatus till medborgare i tredje land)
d) Miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja eller återkalla flyktingstatus.
2. Åtgärder som avser flyktingar och fördrivna personer inom följande områden:
a) Miniminormer för att ge tillfälligt skydd åt fördrivna personer från tredje land vilka inte kan 
återvända till sitt ursprungsland och för personer som av andra skäl behöver internationellt 
skydd.
b) Främjande av en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot flyktingar och 
fördrivna personer och bära följderna av detta. (vad menas?)
3. Åtgärder som avser invandringspolitiken inom följande områden:
a) Villkor för inresa och bosättning (jfr. “vistelse”, 2008), normer för medlemsstaternas förfaranden 
för att utfärda visering för längre tid och uppehållstillstånd, inbegripet sådana som avser 
familjeåterförening.
b) Olaglig invandring och olaglig bosättning, inbegripet återsändande av olagliga invandrare.
4. Åtgärder som fastställer de rättigheter och villkor enligt vilka medborgare i tredje land som är 
lagligen bosatta i en medlemsstat får bosätta sig i andra medlemsstater.

Bilaga 1a

Grundtext för syntaxanalys av Amsterdamfördraget / Fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen



Åtgärder som rådet beslutar enligt punkterna 3 och 4 skall inte hindra någon medlemsstat från 
att på de berörda områdena behålla eller införa nationella bestämmelser som är förenliga med 
detta fördrag och internationella avtal.
Den femårsperiod som avses ovan skall inte gälla för åtgärder som skall beslutas enligt punkterna 
2 b, 3 a och 4.

Artikel 64 (f.d. artikel 73l)
1. Denna avdelning skall inte påverka medlemsstaternas ansvar för att upprätthålla lag och 
ordning och skydda den inre säkerheten.
2. Om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation som kännetecknas av en plötslig 
inströmning av medborgare i tredje länder och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, 
kan rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om provisoriska åtgärder 
för en tid av högst sex månader till förmån för de berörda1 medlemsstaterna.

Bilaga 1a

Grundtext för syntaxanalys av Amsterdamfördraget / Fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen

1 perfekt particip av passiv form av beröra; i EUF-fördraget kons.vers. 2008 står det de medlemsstater som 
berörs (passivt verb i stället för ett adjektiv i form av perf.particip)



Aktör (utför en handling) Handlingar (har en 
aktör, är ett intransitivt eller 
transitivt verb, har i så fall 
ett mål för processen) 
passivering i rosa, se 
detaljer längst ned i 
tabellen

Händelser (något händer 
utan en aktör)

Nominalisering Mål för process (objekt 
eller människor som påverkas 
direkt av handlingen eller 
händelsen, s.k. mottagare)
- mestadels mottagare har 
hamnat här och markeras i 
orange fetstil.

Tredje delen (Gemenskapens politik), Avdelning IV, artiklarna 61-64

Artikel 61

För att gradvis upprätta ett 
område med frihet, 
säkerhet och rättvisa

rådet (skall) besluta om åtgärder som syftar till att

säkerställa den fria rörligheten för personer

besluta om direkt relaterade stödåtgärder 
avseende kontroller vid yttre 
gränser

samt om åtgärder för att 

förebygga och bekämpa brottslighet

Bilaga 1b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Amsterdamfördraget / Fördraget om upprättandet av europeiska 
gemenskapen (1997)



besluta om andra åtgärder som rör asyl, 
invandring och skydd av 
rättigheter för 

medborgare i tredje land

Artikel 62

Rådet (skall) besluta om  åtgärder i syfte att

säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av personer, vare sig dessa är 
unionsmedborgare eller 
medborgare i tredje land, när

de passerar inre gränser.

Åtgärder som avser passage 
av

medlemsstaternas yttre 
gränser

det skall fastställas normer och förfaranden som

medlemsstaterna skall följa när 

de utför personkontroller vid sådana 
gränser

regler om visering för

vistelser som

inte är avsedda att vara längre än tre månader

en förteckning över tredje länder vars

Bilaga 1b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Amsterdamfördraget / Fördraget om upprättandet av europeiska 
gemenskapen (1997)



medborgare är skyldiga att

inneha visering när 

de passerar de yttre 
gränserna

och över de länder vars 
medborgare 

är undantagna från detta 
krav.

förfaranden och villkor för 

medlemsstaternas utfärdande av viseringar

en enhetlig utformning av 
viseringar; regler för enhetligt 
utformade viseringar

Åtgärder som

anger villkoren för att 

medborgare i tredje land skall ha frihet

att resa inom 
medlemsstaternas 
territorium

Artikel 63

Rådet (skall) besluta om 1. Åtgärder som avser asyl

Bilaga 1b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Amsterdamfördraget / Fördraget om upprättandet av europeiska 
gemenskapen (1997)



avgöra (oklar aktör)

vilken medlemsstat som har ansvaret för att

pröva en asylansökan som

en medborgare i tredje land har gett in i någon 
medlemsstat.

b) Miniminormer för 
mottagande av

asylsökande

Miniminormer för när medborgare i tredje land 

skall betraktas som 
flyktingar

Miniminormer för 
medlemsstaternas

förfaranden för att 

bevilja eller återkalla flyktingstatus

Åtgärder som avser flyktingar och

fördrivna personer

ge tillfälligt skydd åt fördrivna personer från tredje land 

vilka alt. 1: inte kan återvända 
till sitt ursprungsland 

alt. 2: inte kan återvända till 
sitt ursprungsland 

och för personer som av 
andra skäl

behöver internationellt skydd.

Bilaga 1b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Amsterdamfördraget / Fördraget om upprättandet av europeiska 
gemenskapen (1997)



Främjande av en balans 
mellan

alt. 1: medlemsstaternas

alt. 2: medlemsstaternas insatser för att

ta emot flyktingar och

fördrivna personer

och bära följderna av 
detta.

Villkor för inresa och 
bosättning, normer för

medlemsstaternas förfaranden för att utfärda visering för längre tid och 
uppehållstillstånd,

inbegripet sådana som avser 
familjeåterförening

Olaglig invandring och olaglig 
bosättning, inbegripet

återsändande av olagliga invandrare

Åtgärder som

fastställer de rättigheter 
och villkor enligt vilka

Bilaga 1b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Amsterdamfördraget / Fördraget om upprättandet av europeiska 
gemenskapen (1997)



medborgare i tredje land som är lagligen bosatta i en 
medlemsstat 

får bosätta sig i andra 
medlemsstater

Åtgärder som

rådet beslutar, skall inte hindra alt. 1: någon medlemsstat

alt. 2: någon medlemsstat  från att [...] behålla eller 
införa nationella 
bestämmelser som

är förenliga med detta fördrag 
och internationella avtal

Artikel 64

Denna avdelning skall inte påverka alt. 1: medlemsstaternas 
ansvar för att

alt. 2: medlemsstaternas ansvar för att

upprätthålla lag och 
ordning och

skydda den inre säkerheten

Om en eller flera 
medlemsstater 

försätts i en nödsituation som

Bilaga 1b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Amsterdamfördraget / Fördraget om upprättandet av europeiska 
gemenskapen (1997)



kännetecknas av alt. 1: en plötslig inströmning 
av

alt. 2: en plötslig inströmning 
av

medborgare i tredje länder

rådet (kan) besluta om provisoriska åtgärder [...] till 
förmån för

de berörda medlemsstaterna

Passivering (av handling 
eller i enstaka fall händelse)

underförstådd (u) eller 
explicit (e) Aktör 
(passivagent, inte 
subjektet i den 
passiva satsen) 

underförstådd  (u) eller 
explicit (e) Passiv 
deltagare (subjektet i 
den passiva satsen)

Kommentar

Tredje delen (Gemenskapens politik), Avdelning IV, artiklarna 61-64

det skall fastställas normer och 
förfaranden, regler, utformning av 
viseringar, en förteckning över 
länder (se två rader ned) m.m. i 
art. 62

(u) rådet, medlemsstaterna

vistelser som inte är avsedda att 
vara längre än tre månader

(u) den person som vistas

Bilaga 1b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Amsterdamfördraget / Fördraget om upprättandet av europeiska 
gemenskapen (1997)



en förteckning [...] över de länder 
vars medborgare är undantagna 
från detta krav

otydligt, men enligt 
förteckningen som rådet 
eller medlemsstaterna 
fastställt

(e) medborgare i vissa 
länder

miniminormer för när 
medborgare i tredje land skall 
betraktas som flyktingar

(u) medlemsstaterna (som 
har förfaranden för att 
bevilja eller återkalla 
flyktingstatus)

(e) medborgare i tredje land

Om en eller flera 
medlemsstater försätts i en 
nödsituation som kännetecknas 
av en plötslig inströmning av 
medborgare i tredje länder 

(u) nödsituationen, indirekt 
orsakad av medborgare i 
tredje länder som reser in i 
medlemsstaten

(e) en eller flera 
medlemsstater

Bilaga 1b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Amsterdamfördraget / Fördraget om upprättandet av europeiska 
gemenskapen (1997)



Aktör Handling Kommentar

(61) rådet skall besluta 

säkerställa

besluta

förebygga och bekämpa brottslighet

besluta

(62) Rådet skall besluta 

säkerställa

(63) Rådet skall besluta 

rådet beslutar

skall inte hindra

(64) rådet kan besluta

(62) de (personer) passerar inre gränser personer, vare sig dessa är 
unionsmedborgare eller 
medborgare i tredje land, när

(63) personer från tredje land, 
vilka

inte kan återvända till sitt 
ursprungsland 

(62) medlemsstaterna får ingå avtal med tredjeländer

de (medlemsstaterna) utför personkontroller vid yttre gränser

*medlemsstaterna *utfärdar viseringar *ordagrant “förfaranden och 
villkor för medlemsstaternas 
utfärdande av viseringar”

(63) vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en 
asylansökan

detta ska avgöras med hjälp av 
kriterier och mekanismer som 
antagligen rådet ska bestämma

medlemsstaternas förfaranden för att bevilja och 
återkalla flyktingstatus

insatser för att ta emot flyktingar och fördrivna personer

förfaranden för att utfärda visering för längre tid och 
uppehållstillstånd

(64) medlemsstaternas ansvar för att upprätthålla ... lag och ordning

Bilaga 1c

Förtydligande av aktörer, handlingar och mottagare
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Aktör Handling Kommentar

(ansvar för att) skydda ... den inre säkerheten

medlemsstat (skall få) behålla eller införa 
nationella bestämmelser

som är förenliga med detta 
fördrag och internationella avtal

(62) medborgare är skyldiga att inneha visering medborgare i tredje länder

de (medborgarna i tredje land) passerar de yttre gränserna

medborgare i tredje land skall ha frihet att resa villkoren för denna deras frihet att 
resa inom medlemsstaternas 
territorium ska rådet ange

en medborgare i tredje land har gett in en asylansökan i någon 
medlemsstat

medborgare i tredje land som är lagligen bosatta i en medlemsstat 

får bosätta sig i andra medlemsstater

(64) Denna avdelning (av EG-
fördraget inkl. art. 61-64)

skall inte påverka medlemsstaternas ansvar för att 
upprätthålla lag och ordning och 
skydda den inre säkerheten

Mottagare Beskrivning av 
densamme (m.h.a. verb 

eller adjektiv)

Kommentar

(61) personer (som ska säkerställas fri 
rörlighet)

rådet ska besluta om åtgärder 
som syftar till att säkerställa den 
fria rörligheten för personer

(62) personer vare sig dessa är 
unionsmedborgare eller 
medborgare i tredje land, när de 
passerar inre gränser

rådet ska genom att besluta om 
åtgärder säkerställa att det inte 
förekommer någon kontroll av 
dessa

(63) fördrivna personer fördrivna

fördrivna personer från tredje 
land 

fördrivna, vilka inte kan 
återvända till sitt ursprungsland 

rådet ska bestämma om 
miniminormer för att ge tillfälligt 
skydd åt dessa 

fördrivna personer som tas emot av 
medlemsstaterna

personer som av andra skäl behöver 
internationellt skydd

(se ovan)

(61) medborgare i tredje land vars rättigheter ska skyddas Syftet med unionens 
gemensamma politik avseende 
asyl, subsidiärt skydd och 
tillfälligt skydd ska vara att 
erbjuda en lämplig status till 
dessa

medborgare i tredje land skall betraktas som flyktingar rådet ska besluta om 
miniminormer för när så skall 
vara fallet

(62) tredje länder vars medborgare är skyldiga att 
inneha visering

(62) de länder vars medborgare är undantagna 
från detta krav 

kravet: att ha visering när man 
passerar de yttre gränserna

(63) medlemsstaternas insatser för att ta emot flyktingar 
och fördrivna personer och bära 
följderna av detta

Rådet ska arbeta för en balans 
på detta område till fördel för 
medlemsstaterna

en eller flera medlemsstater kan försättas i en nödsituation som “kännetecknas av en plötslig 
tillströmning av medborgare i 
tredje länder”

Bilaga 1c
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Mottagare Beskrivning av 
densamme (m.h.a. verb 

eller adjektiv)

Kommentar

(61) personer (som ska säkerställas fri 
rörlighet)

rådet ska besluta om åtgärder 
som syftar till att säkerställa den 
fria rörligheten för personer

(62) personer vare sig dessa är 
unionsmedborgare eller 
medborgare i tredje land, när de 
passerar inre gränser

rådet ska genom att besluta om 
åtgärder säkerställa att det inte 
förekommer någon kontroll av 
dessa

(63) fördrivna personer fördrivna

fördrivna personer från tredje 
land 

fördrivna, vilka inte kan 
återvända till sitt ursprungsland 

rådet ska bestämma om 
miniminormer för att ge tillfälligt 
skydd åt dessa 

fördrivna personer som tas emot av 
medlemsstaterna

personer som av andra skäl behöver 
internationellt skydd

(se ovan)

(61) medborgare i tredje land vars rättigheter ska skyddas Syftet med unionens 
gemensamma politik avseende 
asyl, subsidiärt skydd och 
tillfälligt skydd ska vara att 
erbjuda en lämplig status till 
dessa

medborgare i tredje land skall betraktas som flyktingar rådet ska besluta om 
miniminormer för när så skall 
vara fallet

(62) tredje länder vars medborgare är skyldiga att 
inneha visering

(62) de länder vars medborgare är undantagna 
från detta krav 

kravet: att ha visering när man 
passerar de yttre gränserna

(63) medlemsstaternas insatser för att ta emot flyktingar 
och fördrivna personer och bära 
följderna av detta

Rådet ska arbeta för en balans 
på detta område till fördel för 
medlemsstaterna

en eller flera medlemsstater kan försättas i en nödsituation som “kännetecknas av en plötslig 
tillströmning av medborgare i 
tredje länder”

Bilaga 1c
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Nominalisering Handling som beskrivs 
genom nominalisering

underförstådd (u) eller 
explicit (e) Aktör

underförstådd  (u) eller 
explicit (e) mottagare, 
d.v.s. en person som är 
objekt för ett transitivt 
verb

Kommentarer

(61) åtgärder (ordet 
förekommer åtminstone 11 
ggr i art. 61-64)

att åtgärda ngt (u) rådet beslutar om dessa, 
är inte aktör men har genom 
sitt beslut ett visst ansvar för 
vad aktören ska åtgärda

den fria rörligheten att röra sig fritt (e) personer

direkt relaterade stödåtgärder 
avseende kontroller vid yttre 
gränser

att åtgärda ngt, att stödja ngn/
ngt, här: att stödja ngn i att 
kontrollera ngt/ngn

(u) rådet beslutar om dessa, 
är inte aktör men har någon 
form av ansvar för vad 
aktören ska åtgärda

brottslighet att bryta mot lagen (u) rådet beslutar om åtgärder 
för att förebygga och 
bekämpa brottslighet

(u) den som bryter mot lagar, 
som utför brottsliga handlingar

personen eller dess olagliga 
handlingar ska bli bekämpade 
på de sätt som rådet beslutar 
om
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asyl (förekommer åtminstone 
2 ggr i art. 61-64)

att söka, få och ge en fristad 
eller tillflyktsort

(u) den (medlemsstat) som 
ger en fristad 

(u) den person som söker 
detta skydd

(u) den person som får en 
fristad 

definition av ordet enligt 
Nationalencyklopedin: asyl 
(latin asy´lum 'fristad', 
'tillflyktsort'), det skydd som en 
stat ger inom sitt territorium 
eller på annan plats under 
dess jurisdiktion, t.ex. på 
ambassad eller krigsfartyg, till 
en person som söker detta 
skydd.

invandring att invandra, att immigrera (u) den person som vandrar/
reser/åker in i någon 
medlemsstats territorium

skydd av rättigheter att skydda, här i bemärkelsen 
att försöka garantera

outtalat, men rådet ska 
besluta om åtgärder som 
omfattar detta.

(e) för medborgare i tredje 
land

skydd av rättigheter att ha rätt till ngt (u) medborgare i tredje land

(62) (det inte förekommer 
någon) kontroll av

att (inte) kontrollera ngn (u) rådet beslutar om åtgärder, 
är inte aktör men har genom 
sitt beslut ett visst ansvar för 
vad aktören ska åtgärda

(e) personer, vare sig dessa 
är unionsmedborgare eller 
medborgare i tredje land, när 
de passerar inre gränser.

rådets beslut ska säkerställa 
att kontroller i det läget inte 
sker

passage av 
medlemsstaternas yttre 
gränser

att passera (u) varje person som passerar 
gränserna
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förfaranden (förekommer 
minst 2 ggr i art. 61-64)

att gå tillväga med något på 
ett visst sätt, att hantera 
situationer eller ärenden

(u) medlemsstaterna: “normer 
och förfaranden som 
medlemsstaterna ska följa när 
de utför personkontroller vid 
sådana (yttre) gränser”

personkontroller vid sådana 
gränser

att kontrollera personer (e) medlemsstaterna (se 
citatet här ovan) 

(e) personer  (u) som 
passerar yttre gränser

regler om visering att reglera, att bestämma 
kriterier eller villkor för någons 
inresa eller vistelse

(e) rådet (som beslutar, 
indirekt är medlemsstaterna 
aktörer eftersom de utgör 
rådet)

(u) den person som vill resa 
in i eller vistas i en 
medlemsstat och behöver be 
om tillstånd för det

regler om visering att visera, att utfärda bevis i 
en persons pass eller annan 
handling om rätt till inresa och 
viss kortare tids vistelse i ett 
land 

(u) medlemsstaterna ;              
i 62.2 b) ii) står det explicit 
medlemsstaterna, se 
kommentar till höger

se ovan “förfaranden och villkor för 
medlemsstaternas utfärdande 
av viseringar”

vistelser att vistas (u) personer som behöver 
tillstånd för det

en förteckning att sammanställa en lista (u) rådet eller 
medlemsstaterna

62.2.b.i. “en förteckning över 
tredje länder vars medborgare 
är skyldiga att inneha visering 
när de passerar de yttre 
gränserna, och över de länder 
vars medborgare är 
undantagna från detta krav.”
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en enhetlig utformning av 
viseringar; regler för enhetligt 
utformade viseringar

att utforma ngt (u) medlemsstaterna, vars 
viserings-regler och -
förfaranden ska bli mer 
enhetliga

(63) asylansökan att ansöka eller be om asyl/
skydd/fristad

(e) en medborgare i tredje 
land 

(u) en medlemsstat “en ansökan som en 
medborgare i tredje land har 
gett in i någon medlemsstat” 
OBS. prepositionen i och inte 
till, därav otydlig mottagare.

mottagande att ta emot ngn (u) medlemsstaterna (e) av asylsökande

flyktingstatus att ha en status som innebär 
att ha vissa rättigheter, enligt 
protokollet av den 31 januari 
1967 om flyktingars rättsliga 
ställning 

(u) de personer som av 
medlemsstaterna blir beviljade 
en flyktingstatus kan åberopa 
att (u) medlemsstaterna ska 
utföra vissa handlingar till sin 
fördel

(ganska långsökt motiverad 
klassificering som 
nominalisering)

fördrivna personer 
(förekommer 3 ggr i art. 63)

att fördriva ngn (bort från en 
plats)

(u) någon eller några från 
vilka personerna gett sig av 
ofrivilligt

personer; personer från 
tredje land vilka inte kan 
återvända till sitt 
ursprungsland 
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Främjande att främja ngt (u) rådet beslutar om åtgärder 
som ska främja “en balans 
mellan medlemsstaternas 
insatser för att ta emot 
flyktingar och fördrivna 
personer och bära följderna 
av detta.”

(e) balansen mellan 
medlemsstaternas insatser

insatser att göra en insats, att delta 
aktivt för att nå ett visst mål

(e) medlemsstaterna  

Villkor för inresa och 
bosättning

att resa in till ett land, att 
bosätta sig 

(u) personer som inte redan 
befinner sig eller bor inom 
medlemsstaternas territorium

(e) villkor för: de personer 
som inte redan befinner sig 
eller bor inom 
medlemsstaternas territorium

uppehållstillstånd att godkänna, att ge tillstånd 
åt ngn för ngt

(e) medlemsstaterna: “normer 
för medlemsstaternas 
förfaranden för att utfärda 
visering för längre tid och 
uppehållstillstånd”

sådana (uppehållstillstånd) 
som avser familjeåteförening

att godkänna, att ge tillstånd 
åt familjer att återförenas

(e) medlemsstaterna (se 
citatet här ovan) 

(u) personer som söker om 
tillstånd att uppehålla sig i en 
medlemsstat i syfte att vara 
på samma ställe som vissa 
familjemedlemmar

Olaglig invandring och olaglig 
bosättning

att invandra/immigrera på ett 
olagligt sätt, att bosätta sig 
utan tillstånd

(u) de personer som invandrar 
eller bosätter sig utan tillstånd
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återsändande att skicka tillbaka ngn (u) rådet beslutar om åtgärder 
för detta, är inte aktör men har 
genom sitt beslut ett visst 
ansvar för vad aktören ska 
åtgärda

(e) av olagliga invandrare

olagliga invandrare att vara olaglig, att bryta mot 
lagen, att invandra på ett i 
lagen otillåtet sätt

(e) personer som har 
invandrat till en medlemsstats 
territorium (på ett olagligt sätt)

en plötslig inströmning att strömma in, (e) medborgare i tredje 
länder

(e) en eller flera 
medlemsstater (som försätts 
i en nödsituation därav)

de berörda medlemsstaterna att vara berörd eller påverkad 
av en situation 

(e) medlemsstaterna
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EUR-Lex, 12008E Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Rättslig form: Fördrag. Utfärdat av: Medlemsstater. Datum: 25/3 1957

TREDJE DELEN Unionens politik och inre åtgärder

AVDELNING V Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

KAPITEL 2 Politik som gäller gränskontroll, asyl och invandring

Artikel 77

(f.d. artikel 62 FEG)

1. Unionen ska utforma en politik med syftet att

a) säkerställa att det inte förekommer någon kontroll1 av personer, oavsett deras 
medborgarskap, när de passerar de inre gränserna,

b) säkerställa kontroll* av personer och en effektiv övervakning* i fråga om 
passage* av de yttre gränserna,

c) stegvis införa ett integrerat system för förvaltning* av de yttre gränserna.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder* om (“om”?)

a) den gemensamma politiken för viseringar och andra uppehållstillstånd för kortare 
tid,

b) kontroll* av de personer som passerar de yttre gränserna, (åt båda håll?)

c) villkoren för att medborgare i tredjeländer ska få resa fritt inom unionen under en 
kortare tid,

d) alla nödvändiga åtgärder för att stegvis upprätta ett integrerat system för 
förvaltning* av de yttre gränserna,

e) slopad kontroll* av personer, oavsett deras medborgarskap, när de passerar de 
inre gränserna. (är det personerna man kontrollerar eller passagerna? Intressant att 
man beskriver dem – eller är det bara tidpunkten man beskriver? – som ska 
kontrolleras med aktivt verbalt attribut, inte.tex. “vid deras passage”. Kanske ser 
man dem som potentiellt kriminella, medan handlingen av att kontrollera har blivit 
nominaliserad och ingen aktör skrivs ut tydligt)

Bilaga 2a
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1 Vanligt substantiv eller naturligt (?) substantiverat verb där alternativet att uttrycka processen med ett verb hade låtit 
onaturligt och därmed kanske inte är något alternativ. Dessa ord är hädanefter markerade med lila asterisk (*)



3. Om en åtgärd från unionens sida är nödvändig för att underlätta utövandet av den 
rätt som avses i artikel 20.2 a2, och om inte befogenheter för detta ändamål 
föreskrivs i fördragen, får rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande 
anta bestämmelser om pass, identitetskort, bevis om uppehållstillstånd eller andra 
jämförbara dokument. Rådet ska besluta med enhällighet efter att ha hört 
Europaparlamentet.

4. Denna artikel ska inte påverka medlemsstaternas befogenheter att fastställa 
sina geografiska gränser i enlighet med internationell rätt.

Artikel 78

(f.d. artiklarna 63 punkterna 1 och 2 och 64.2 FEG)

1. Unionen ska utforma en gemensam politik avseende asyl, subsidiärt skydd och 
tillfälligt skydd i syfte att erbjuda en lämplig status (i form av skydd) till alla 
tredjelandsmedborgare som har behov av internationellt skydd och att säkerställa 
principen om "non-refoulement". Denna politik ska överensstämma med 
Genèvekonventionen av den 28 juli 1951, med protokollet av den 31 januari 1967 
om flyktingars rättsliga ställning och med andra tillämpliga fördrag.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder* om ett gemensamt europeiskt 
asylsystem (gemensamt, europeiskt, system) som omfattar

a) en enhetlig asylstatus för (=?given av någon) tredjelandsmedborgare som ska 
gälla i hela unionen,

b) en enhetlig status för subsidiärt skydd för de tredjelandsmedborgare som, utan 
att beviljas europeisk asyl, har behov av internationellt skydd,

c) ett gemensamt system, i händelse av en massiv tillströmning*, för tillfälligt skydd 
för fördrivna3 personer,

d) gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla enhetlig asylstatus eller 
subsidiärt skydd,

e) kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för 
att pröva en ansökan* om asyl eller subsidiärt skydd,
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2 Artikel 20
(f.d. artikel 17 FEG)

1. Ett unionsmedborgarskap införs härmed. Varje person som är medborgare i en medlemsstat ska 
vara unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella 
medborgarskapet.

2. Unionsmedborgarna ska ha de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i fördragen. De ska 
bland annat ha

a) rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier,

3 vanligt adjektiverat perfekt particip



f) normer för mottagande av personer som söker asyl eller subsidiärt skydd,

g) partnerskap och samarbete med tredjeländer för att hantera flöden av personer 
som söker asyl eller subsidiärt eller tillfälligt skydd.

3. Om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation med plötslig 
tillströmning av medborgare från tredjeländer, får rådet på förslag av kommissionen 
besluta om provisoriska åtgärder till förmån för den eller de medlemsstater som 
berörs. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet.

Artikel 79

(f.d. artikel 63.3 och 63.4 FEG)

1. Unionen ska utforma en gemensam invandringspolitik i syfte att i alla lägen 
säkerställa en effektiv förvaltning* av migrationsströmmarna, en rättvis behandling* 
av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen (och de som inte vistas lagligen då, 
ej rättvis behandling?) i medlemsstaterna samt förebyggande* av och förstärkt 
bekämpning av olaglig invandring* och människohandel*.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder på följande områden:

a) Villkor för inresa och vistelse (jfr. “bosättning”, 1997), normer för 
medlemsstaternas utfärdande av visering och uppehållstillstånd för längre tid, 
inbegripet sådana som avser familjeåterförening*. (förutsätts det i ordet att det är 
någon som återförenar familjen, eller återförenar de “sig själva”?)

b) Fastställande av rättigheterna för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i 
en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och vistelse i övriga 
medlemsstater.

c) Olaglig invandring* och olaglig vistelse* (jfr. “bosättning”, 1997), inbegripet 
avvisning, utvisning och återvändande av personer som vistas olagligt. (jfr. 
“inbegripet återsändande av olagliga invandrare”, 1997)

d) Bekämpning* av människohandel*, särskilt handel* med kvinnor och barn. (finns 
ej med 1997)

3. Unionen får med tredjeländer ingå avtal med syftet att de 
tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller som inte längre uppfyller villkoren 
för inresa, närvaro eller vistelse* på en medlemsstats territorium ska återtas4 i 5 sina 
ursprungsländer6 eller de länder de kommer från.
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4 passivering förutsätter att det är en handling som uttrycks och inte en händelse, därför behöver jag inte 
urskilja handling/händelse med färgkodning av passiverade ord 

5 OBS. inte “av”, någon form av nominalisering där aktör i stället för aktör beskrivs som geografisk plats?

6 underförstådd aktör om “i” = “av”



4. Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att stimulera och stödja 
medlemsstaternas verksamhet för att främja integrationen* av 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligen på deras territorium; dessa får dock 
inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar.

5. Denna artikel ska inte inverka på medlemsstaternas rätt att bestämma hur 
många tredjelandsmedborgare som får beviljas inresa från ett tredjeland till deras 
territorium för att där söka sysselsättning som arbetstagare eller egenföretagare.

Artikel 80

Den unionspolitik som avses i detta kapitel och dess genomförande ska styras av 
principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, 
mellan medlemsstaterna. Varje gång det är nödvändigt ska de unionsakter som 
antas enligt detta kapitel innehålla lämpliga åtgärder för tillämpningen* av denna 
princip.

Bilaga 2a

Grundtext för syntaxanalys av Konsoliderad version av 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt



Aktör (utför en handling) Handlingar (har en 
aktör, är ett intransitivt eller 
transitivt verb, har i så fall 
ett mål för processen) 
passivering i rosa, se 
detaljer längst ned i 
tabellen

Händelser (något händer 
utan en aktör)

Nominalisering Mål för process (objekt 
eller människor som påverkas 
direkt av handlingen eller 
händelsen, s.k. mottagare)
- mestadels mottagare har 
hamnat här och markeras i 
orange fetstil.

I kap. 2 art. 77-80 av EUF-fördraget, konsoliderad version 2008

Artikel 77

Unionen ska utforma en politik med 
syftet att

säkerställa att det inte förekommer kontroll av personer, oavsett deras 
medborgarskap

när de passerar de inre gränserna

säkerställa kontroll av personer

en effektiv övervakning

i fråga om passage av de yttre 
gränserna

införa ett integrerat system 
för

förvaltning av 
de yttre 
gränserna.

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



Europaparlamentet och rådet ska 
besluta om

 åtgärder

kontroll av de personer som 

passerar de yttre 
gränserna

villkoren för att medborgare i 
tredjeländer

alt. 1: ska 
få resa fritt 
inom 
unionen 
under en 
kortare tid

alt. 2: ska få resa fritt inom 
unionen under en kortare tid

åtgärder för att

upprätta ett integrerat 
system för

förvaltning av 
de yttre 
gränserna

slopad kontroll av personer, oavsett deras 
medborgarskap

när de passerar de inre gränserna

Om en åtgärd från unionens 
sida är nödvändig för att 
underlätta

utövandet av den rätt som 
avses i artikel 20.2 a 

rådet får anta bestämmelser om 
pass, identitetskort, bevis 
om uppehållstillstånd

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



Denna artikel ska inte 
påverka

medlemsstaternas 
befogenheter

att fastställa sina 
geografiska gränser i 
enlighet med internationell 
rätt

Artikel 78

Unionen ska 
utforma 

erbjuda en lämplig status 
till

alla tredjelandsmedborgare 
som 

har behov av internationellt 
skydd

säkerställa principen om "non-
refoulement"

Denna politik

ska överensstämma med 
Genèvekonventionen av den 
28 juli 1951, med protokollet 
av den 31 januari 1967 om 
flyktingars rättsliga ställning 
och med andra tillämpliga 
fördrag

Europaparlamentet och rådet ska 
besluta om

åtgärder om ett gemensamt 
europeiskt asylsystem

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



alt 1: som omfattar alt. 2: som 
omfattar

a) en enhetlig asylstatus för tredjelandsmedborgare

b) en enhetlig status för 
subsidiärt skydd för de

tredjelandsmedborgare som

har behov av internationellt 
skydd

c) i händelse av en massiv tillströmning,

ett gemensamt system [...] för 
tillfälligt skydd för

fördrivna personer --->

fördrivna; fördrivna

d) gemensamma förfaranden 
för att

bevilja och återkalla 
enhetlig asylstatus eller 
subsidiärt skydd

avgöra vilken medlemsstat 
som

har ansvaret för 

att pröva en ansökan om asyl eller 
subsidiärt skydd

normer för mottagande av personer som

söker asyl eller subsidiärt 
skydd

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



partnerskap och samarbete 
med tredjeländer för att 

hantera flöden av personer

alt. betoning: (flöden av) 
personer som

söker asyl eller subsidiärt 
eller tillfälligt skydd

Om en eller flera 
medlemsstater 

försätts i en nödsituation med plötslig tillströmning av

medborgare från tredjeländer 
(som strömmar till)

rådet på förslag av 
kommissionen

får besluta om provisoriska 
åtgärder till förmån för 

den eller de medlemsstater 
som berörs.

Artikel 79 

Unionen ska utforma en gemensam 
invandringspolitik i syfte att

i alla lägen

säkerställa en effektiv förvaltning av

migrationsströmmarna,

en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som

vistas lagligen i 
medlemsstaterna samt

förebyggande av och förstärkt 
bekämpning av

olaglig invandring och 
människohandel.

Europaparlamentet och rådet ska besluta om åtgärder på följande områden:

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



normer för medlemsstaternas utfärdande av visering och 
uppehållstillstånd för 
längre tid,

inbegripet sådana som avser 
familjeåterförening

Fastställande av rättigheterna 
för

tredjelandsmedborgare som

vistas lagligen i en 
medlemsstat

Olaglig invandring och olaglig 
vistelse, inbegripet

avvisning, utvisning och 
återvändande av

personer som

vistas 
olagligt

Bekämpning av

människohandel, särskilt 
handel med

kvinnor och barn

Unionen får ingå avtal med 
tredjeländer med syftet att

de tredjelandsmedborgare 
som

inte uppfyller villkoren för 
inresa, närvaro eller 
vistelse på en 
medlemsstats territorium

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



ska återtas i sina 
ursprungsländer eller de 
länder 

(se mer om 
passiveringarna längre ned 
i tabellen) 

de kommer 
ifrån

Europaparlamentet och rådet får 
föreskriva

åtgärder för 
att

stimulera 
och stödja 

medlemsstaternas 
verksamhet för att

främja integrationen av tredjelandsmedborgare som

vistas lagligen på deras 
territorium

dessa (de föreskrivna 
åtgärderna)

alt. 1: får 
dock inte 
omfatta

alt. 2: får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar

Denna artikel ska inte inverka på medlemsstaternas rätt 

att bestämma hur många tredjelandsmedborgare

som får beviljas inresa från 
ett tredjeland till deras 
territorium för att där

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



söka sysselsättning som 
arbetstagare eller 
egenföretagare

Den unionspolitik som 
avses i detta kapitel och 

dess genomförande

ska styras 
av 

principen om solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning, även i 
finansiellt avseende, mellan 
medlemsstaterna.

Varje gång det är nödvändigt 

de unionsakter som antas enligt 
detta kapitel

alt. 1: ska innehålla alt. 2: ska innehålla lämpliga åtgärder för 
tillämpningen av 

denna princip.

Passivering (av handling 
eller i enstaka fall händelse)

underförstådd (u) eller 
explicit (e) Aktör

underförstådd  (u) eller 
explicit (e) Passiv 
deltagare

Kommentar

I kap. 2 art. 77-80 av EUF-fördraget, konsoliderad version 2008

utan att beviljas europeisk asyl, 
har behov av internationellt skydd

(u) någon europeisk 
myndighet som har 
befogenheten att bevilja 
eller neka asyl

(e) de 
tredjelandsmedborgare som

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



Om en eller flera medlemsstater 
försätts i en nödsituation med 
plötslig tillströmning av 
medborgare från tredjeländer

(u) medborgare från 
tredjeländer ? Ja, om 
deras ankomst ses som 
den första orsaken till 
nödsituationen, och inte 
t.ex. ett otillräckligt 
gränskontroll- eller 
mottagningssystem

(e) en eller flera 
medlemsstater

(forts. från raden ovan) får rådet 
på förslag av kommissionen 
besluta om provisoriska åtgärder 
till förmån för den eller de 
medlemsstater som berörs

(u) nödsituationen, 
tillströmningen av 
medborgare från 
tredjeländer eller i 
förlängningen 
tredjelandsmedborgarna 
själva

(e) medlemsstater

de tredjelandsmedborgare som 
inte uppfyller villkoren för inresa, 
närvaro eller vistelse på en 
medlemsstats territorium ska 
återtas i sina ursprungsländer 
eller de länder de kommer ifrån

(u) någon ansvarig i 
personens ursprungsland 
eller det landet personen 
nyss kom i från

(e) de 
tredjelandsmedborgare som 
inte uppfyller villkoren

...medlemsstaternas rätt att 
bestämma hur många 
tredjelandsmedborgare som får 
beviljas inresa från ett tredjeland 
till deras territorium för att där 
söka sysselsättning som 
arbetstagare eller egenföretagare

(u) medlemsstaterna ? (e) tredjelandsmedborgare

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



Ord som reflekterar / 
skapar en bild av 
maktförhållanden

Underordnad Överordnad Jämlika

I kap. 2 art. 77-80 av EUF-fördraget, konsoliderad version 2008

(77) 2.b) villkoren för att 
medborgare i tredjeländer ska 
få resa fritt inom unionen 
under en kortare tid

medborgare i 
tredjeländer

d) alla nödvändiga åtgärder 
för att stegvis upprätta ett 
integrerat system för 
förvaltning av de yttre 
gränserna (“nödvändig” 
nämns även i 77.3)

någon bedömer vad som 
är nödvändigt, och denne 
någon har alltså makt, 
meningsbyggande, 
kontroll

3. underlätta utövandet av den 
rätt som avses i artikel 20.2 a

medborgare i EU-land Unionsmedborgares 20.2 a) 
rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier

Ord som reflekterar / 
skapar en bild av 
maktförhållanden

Underordnad Överordnad Jämlik

I kap. 2 art. 77-80 av EUF-fördraget, konsoliderad version 2008

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



Övriga ordval
Dessa ord eller uttryck passar inte självklart in i kategorin c) Ord som reflekterar/skapar en bild av 
maktförhållanden, men känns värda att fundera vidare på och kanske kategorisera enligt c).

Bilaga 2b

Överblick av syntaxanalys
av konsoliderad version av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008)



Mottagare Beskrivning av 
densamme med handling 

(verb) eller adjektiv

Kommentar

(77) personer (x4) som/när de passerar inre eller 
yttre gränser

kontroll av dem (x4)

(78) fördrivna personer fördrivna ett gemensamt europeiskt 
asylsystem ska omfatta ett 
gemensamt system, i händelse 
av en massiv tillströmning, för 
tillfälligt skydd för dessa

(78) personer som söker asyl eller subsidiärt 
skydd

Europaparlamentet (hädanefter 
förkortat till EP) och rådet ska 
besluta om åtgärder som 
omfattar normer för mottagande 
av dessa 

(79) personer som vistas olagligt EP och rådet ska besluta om 
åtgärder inom området Olaglig 
invandring och olaglig vistelse, 
inbegripet avvisning, utvisning 
och återvändande av dessa

(78) alla 
tredjelandsmedborgare som 

har behov av internationellt skydd Syftet med unionens 
gemensamma politik avseende 
asyl, subsidiärt skydd och 
tillfälligt skydd ska vara att 
erbjuda en lämplig status till 
dessa

tredjelandsmedborgare ett gemensamt europeiskt 
asylsystem ska omfatta en 
enhetlig asylstatus för dessa

tredjelandsmedborgare som har behov av internationellt skydd ett gemensamt europeiskt 
asylsystem ska omfatta en 
enhetlig status för subsidiärt 
skydd för dessa

(79) tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i 
medlemsstaterna

ska av unionen garanteras en 
rättvis behandling (ordagrant: 
unionen ska utforma en 
gemensam invandringspolitik i 
syfte att i alla lägen säkerställa 
en rättvis behandling av dessa)

tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en 
medlemsstat

EP och rådet ska besluta om 
åtgärder för fastställande av 
rättigheterna för dessa

Bilaga 2c

Förtydligande av mottagare och handlingar
i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008) 



Mottagare Beskrivning av 
densamme med handling 

(verb) eller adjektiv

Kommentar

tredjelandsmedborgare som inte uppfyller villkoren för 
inresa, närvaro eller vistelse på 
en medlemsstats territorium... 
ska återtas

Unionen får ingå avtal med 
tredjeländer med syftet att dessa 
ska återtas i sina 
ursprungsländer eller de länder 
de kommer ifrån

tredjelandsmedborgare som vistas lagligen på deras 
territorium

EP och rådet får föreskriva 
åtgärder för att stimulera och 
stödja medlemsstaternas 
verksamhet för att främja 
integrationen av dessa

tredjelandsmedborgare som får beviljas inresa från ett 
tredjeland till deras territorium för 
att där söka sysselsättning

medlemsstaterna har rätt att 
bestämma hur många av dessa 
som får bli beviljade inresa, och 
artikel 79 ska inte inverka på den 
rätten

(78) medlemsstater försätts i en nödsituation en eller flera medlemsstater kan 
försättas i en nödsituation med 
plötslig tillströmning av 
medborgare från tredjeländer

 den eller de medlemsstater som berörs av nödsituationen I nödsituationsfall, får rådet på 
förslag av kommissionen besluta 
om provisoriska åtgärder till 
förmån för dessa 

(77) medlemsstaternas 
befogenheter

att fastställa sina geografiska 
gränser i enlighet med 
internationell rätt

ska inte påverkas av artikel 77 i 
EUF-fördraget

(79) medlemsstaternas 
verksamhet

för att främja integrationen av 
tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen på deras 
territorium

denna verksamhet ska stimuleras 
och stödjas med hjälp av de 
åtgärder som EP och rådet får 
föreskriva

medlemsstaternas lagar och 
andra författningar

dessa åtgärder (se raden ovan) 
får inte omfatta någon 
harmonisering av dessa

medlemsstaternas rätt att bestämma hur många 
tredjelandsmedborgare som får 
beviljas inresa från ett tredjeland 
till deras territorium för att där 
söka sysselsättning som 
arbetstagare eller egenföretagare

Denna artikel (79) ska inte 
inverka på denna rätt

Bilaga 2c

Förtydligande av mottagare och handlingar
i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008) 



Mottagare Beskrivning av 
densamme med handling 

(verb) eller adjektiv

Kommentar

(79) kvinnor och barn EP och rådet ska besluta om 
åtgärder inom området 
Bekämpning av människohandel, 
särskilt handel med dessa

(80) Den unionspolitik [...] och 
dess genomförande

som avses i detta kapitel (dvs. 
kapitel 2 i EUF-fördraget)

politiken och dess genomförande 
ska styras av principen om 
solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning, även i 
finansiellt avseende, mellan 
medlemsstaterna.

(79) denna princip om solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning (se raden 
ovan)

Varje gång det är nödvändigt  ska 
de unionsakter som antas enligt 
detta kapitel innehålla lämpliga 
åtgärder för tillämpningen av 
denna.

Bilaga 2c

Förtydligande av mottagare och handlingar
i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2008) 



Nominalisering Handling som beskrivs 
genom nominalisering

underförstådd (u) eller 
explicit (e) Aktör

underförstådd  (u) eller 
explicit (e) mottagare, 
d.v.s. en person som är 
objekt för ett transitivt 
verb

Kommentarer

(77) kontroll (x 4 i art. 77) att kontrollera ngt/ngn otydligt, men unionen ska 
säkerställa att kontroll 
förekommer respektive inte 
förekommer beroende på om 
det gäller inre (ej kontroll) eller 
yttre gränser (kontroll)

av personer som passerar 
gränser

en effektiv övervakning i fråga 
om passage av de yttre 
gränserna

att övervaka ngt/ngn med 
goda resultat resp. att passera 
EU:s yttre gränser

otydligt, men unionen ska 
säkerställa att de personer 
som passerar yttre gränser 
övervakas på unionens 
uppdrag

personer som passerar de 
yttre gränserna

förvaltning av de yttre 
gränserna (x 2 i art. 77, x 1 i 
art. 79, se nedan)

att förvalta, ta hand om, sköta, 
med omsorg se till att ngt 
fungerar som det är tänkt

unionens politik ska syfta till 
att införa ett integrerat system 
för detta

vad innebär det att förvalta 
gränser? Vem skulle kunna 
förändra dem? Förvalta = 
kontrollera passager över 
gränser?

Bilaga 2d

Nominaliseringar förekommande i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt



åtgärder (förekommer 
åtminstone 6 ggr i art. 77-79)

att åtgärda situationer, 
förutsättningar, handlingar:
a) den gemensamma politiken 

för viseringar och andra 
uppehållstillstånd för 
kortare tid

b) kontroll av de personer som 
passerar de yttre gränserna

c) villkoren för att medborgare 
i tredjeländer ska få resa 
fritt inom unionen under en 
kortare tid

d) alla nödvändiga åtgärder 
för att stegvis upprätta ett 
integrerat system för 
förvaltning av de yttre 
gränserna

oklart vem som har i uppdrag 
att åtgärda, men det är 
Europaparlamentet (EP) och 
rådet som ska besluta om 
detta

utövandet av den rätt som 
avses i artikel 20.2 a 

(i EUF-fördraget, dvs. 
unionsmedborgares “rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas 
territorier”)

att utöva något man har rätt till 
att göra;
att fritt röra sig och uppehålla 
sig inom medlemsstaternas 
territorier

unionsmedborgare

Bilaga 2d

Nominaliseringar förekommande i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt



(78) 1. principen om "non-
refoulement"

förbud mot att en stat avvisar 
eller utvisar någon till gränsen 
mot ett område där personens 
liv eller frihet hotas av olika 
anledningar eller där denne 
riskerar tortyr eller annan 
omänsklig eller förnedrande 
behandling (artikel 21 i 
Skyddsgrundsdirektivet) 

den myndighet som är 
ansvarig för beslut om asyl i 
varje medlemsstat. Unionen 
ska genom att utforma en 
gemensam politik avseende 
asyl och andra skyddsstatusar 
säkerställa denna princip.

2. a) en enhetlig asylstatus;  
b) en enhetlig status för 
subsidiärt skydd 

det förutsätts i ordet status i 
den här kontexten att någon 
har gett personen statusen 
(eftersom man inte bara kan 
deklarera asyl till sig själv), 
alltså finns en som utför 
handlingen att ge en status, 
bestämma en status på någon

outtalat. EP och rådet ska 
besluta om åtgärder som 
omfattar detta.

tredjelandsmedborgare i 
allmänhet; 
tredjelandsmedborgare som 
har behov av internationellt 
skydd

c) en massiv tillströmning (jmfr 
art. 78.3 nedan)

att strömma till (ngt), att 
ankomma, anlända 
någonstans

underförstått fördrivna 
personer, eftersom: “ett 
gemensamt system, i 
händelse av en massiv 
tillströmning, för tillfälligt skydd 
för fördrivna personer”

till EU

c) fördrivna personer att fördriva någon någon eller några från vilka 
personerna gett sig av

(e) personer

Bilaga 2d
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d) gemensamma förfaranden 
för att bevilja och återkalla 
enhetlig asylstatus eller 
subsidiärt skydd

att gå tillväga med ngt på ett 
reglerat sätt, att hantera ngt 
enligt regelboken

någon som har ansvar för att 
bevilja och återkalla asylstatus 
eller annat skydd

det indirekta objektet för 
förfarandet/handlingen: det 
direkta objektet är det som 
beviljas och återkallas, 
nämligen asylstatusen eller 
subsidiärt skydd, men det 
indirekta objektet, den person 
som berörs av förfarandet är 
ju den som ansökt om 
statusen/skyddet

e) pröva en ansökan om asyl 
eller subsidiärt skydd

att ansöka om något person som anser sig ha 
behov av asyl eller subsidiärt 
skydd

f) mottagande av personer 
som söker asyl eller subsidiärt 
skydd

att ta emot någon aktörer inom det 
gemensamma europeiska 
asylsystemet (art. 78.2) – 
medlemsstater?

personer som söker asyl eller 
subsidiärt skydd

3. tillströmning av medborgare 
från tredjeländer

att strömma till (ngt), att 
ankomma, anlända 
någonstans

medborgare från tredjeländer; 
tredjelandsmedborgare

“Om en eller flera 
medlemsstater försätts i en 
nödsituation med plötslig 
tillströmning av medborgare 
från tredjeländer,...”

kontexten säger mig att 
uttrycket 
tredjelandsmedborgare här 
inte avser turister, utan 
personer som söker asyl eller 
annan form av skydd

(79) 1. förvaltning av 
migrationsströmmarna

att förvalta, ta hand om, sköta, 
med omsorg se till att ngt 
fungerar som det är tänkt

unionens gemensamma 
invandringspolitik ska syfta till 
att i alla lägen säkerställa en 
effektiv sådan, alltså aktörer 
som sköter 
invandringspolitiken eller -
verksamheten

migrationsströmmarna, se 
nedan

vad innebär det att förvalta 
“migrationsströmmar”? 
Förvalta = kontrollera; vad 
mer?
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migrationsströmmarna att strömma (intransitivt verb) den/de personer som migrerar 
(de är aktörer, men verbet att 
strömma låter, när det handlar 
om grupper av människor, 
som om handlingen inte är till 
fullo självvald utan att det går 
“av bara farten”, därav en 
mindre aktiv aktör)

att “förvalta 
migrationsströmmarna”, är det 
att kontrollera själva 
personerna som migrerar i 
strömmar, eller är det att 
bevaka och på något sätt ta 
hand om de vanligaste 
resrutterna genom Europa? 
Ganska oklart.

en rättvis behandling av 
tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i 
medlemsstaterna

att behandla någon i 
avseendet att bemöta och/
eller hjälpa

unionens gemensamma 
invandringspolitik ska syfta till 
att i alla lägen säkerställa en 
rättvis sådan, alltså aktörer 
som sköter 
invandringspolitiken eller -
verksamheten

tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i 
medlemsstaterna

OBS. Endast en rättvis 
behandling av dem som vistas 
lagligen i medlemsstaterna. 
Lagar och regler för vistelse i 
medlemsstaterna måste alltså 
respekteras, därför garanteras 
inte de som vistas olagligt en 
rättvis behandling. Vad är 
rättvist och vem kan bedöma 
vad som är rättvist? Räknas 
mer underlag än tillstånd för 
vistelse in i bedömningen av 
vad som ligger till grund för en 
rättvis behandling?
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samt förebyggande av och 
förstärkt bekämpning av... (se 
raden härunder)

att förebygga, att bekämpa oklart, men unionens 
gemensamma 
invandringspolitk ska 
säkerställa detta – 
myndigheter, representanter 
för denna politik

olaglig invandring och 
människohandel (se 
förklaring av 
nominaliseringarna på raden 
härunder)

ska förebyggas och 
bekämpas: handlingarna 
som utförs av den som 
invandrar på ett olagligt sätt 
och den som handlar med 
(köper och säljer) människor, i 
förlängningen påverkar detta 
ju personerna som utför de 
handlingarna

... olaglig invandring och 
människohandel

att invandra olagligen resp. att 
handla med människor

den som invandrar på ett 
olagligt sätt resp. den som 
handlar med ( = köper och 
säljer) människor

Är de som invandrar olagligen 
lika med dem som blir “varor” i 
människohandeln? I så fall 
antar jag att de betraktas som 
både kriminella och offer för 
kriminalitet på samma gång, 
enligt detta fördraget.

2. Vid tillämpning av punkt 1 att tillämpa (u) alla de som är ansvariga i 
varje medlemsstat för att 
tillämpa de regler som skrivs i 
punkt 1
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a) familjeåterförening att återförena ngn med ngn 
eller att återförenas (reciprokt, 
flera aktörer)

(u) medlemsstaterna eller 
familjemedlemmarna? 
“normer för 
medlemsstaternas 
utfärdande av visering och 
uppehållstillstånd för längre 
tid, inbegripet sådana som 
avser familjeåterförening”

en tolkning: medlemsstaterna 
blir genom sitt utfärdande av 
uppehållstillstånd som avser 
familjeåterförening orsak till 
att familjen återförenas, och 
blir i förlängningen den 
underförstådda aktören i 
handlingen, som återförenar 
familjen

en annan tolkning är lika 
möjlig, nämligen att familjer 
återförenas inte för att någon 
annan för dem samman utan 
för att det är 
familjemedlemmarna själva 
som är aktörer och närmar sig 
varandra.

b) Fastställande av 
rättigheterna för 
tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i en 
medlemsstat

att fastställa EP och rådet ska besluta om 
åtgärder på det området. De 
som fastställer bör som i 
tidigare exempel vara de som 
i är ansvariga för detta...

villkoren för fri rörlighet och 
vistelse i övriga 
medlemsstater

att röra sig och vistas fritt tredjelandsmedborgare? 
eftersom:
“Fastställande av rättigheterna 
för tredjelandsmedborgare 
som vistas lagligen i en 
medlemsstat, inbegripet 
villkoren för fri rörlighet och 
vistelse i övriga 
medlemsstater.”

c) Olaglig invandring och 
olaglig vistelse

att invandra olagligen (se art. 
79.1 ovan) resp. att vistas 
olagligen

personer som invandrar på ett 
olagligt sätt och vistas utan 
tillstånd
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avvisning, utvisning och 
återvändande av personer 
som vistas olagligt

att avvisa, att utvisa, att 
återvända ( = ngn? transitiv 
användning av ett verb som 
annars är intransitivt, eller så 
avses personernas 
återvändande, dvs. 
personerna  som återvänder 
är aktörerna)

EP och rådet ska besluta om 
åtgärder på det området. De 
som avvisar, utvisar och 
återvänder personer (alt. ser 
till att personer återvänder) 
bör som i tidigare exempel 
vara de som i är ansvariga för 
detta...

alternativ tolkning av aktörer 
vid återvändande: personerna 
som vistas olagligt och 
återvänder

personer som vistas olagligt

Bekämpning av... (se raden 
härunder)

att bekämpa de som är ansvariga för detta 
på uppdrag enligt beslut av 
EP och rådet

människohandel; handel 
med kvinnor och barn

... människohandel, särskilt 
handel med kvinnor och barn

att handla med (köpa och 
sälja) människor inkl. kvinnor 
och barn

de personer som köper och 
säljer människor inkl. kvinnor 
och barn

människor; kvinnor och 
barn

3. villkoren för inresa, närvaro 
eller vistelse på en 
medlemsstats territorium 

att resa in till, närvara resp. 
vistas i ett land

(u) tredjelandsmedborgare 
eftersom de utför de 
“handlingarna” men inte 
uppfyller villkoren för dem: 
“Unionen får med tredjeländer 
ingå avtal med syftet att de 
tredjelandsmedborgare som 
inte uppfyller eller som inte 
längre uppfyller villkoren för 
inresa, närvaro eller vistelse* 
på en medlemsstats 
territorium ska återtas...”

Det finns inte endast villkor för 
inresa, närvaro och vistelse 
för tredjelandsmedborgare 
men bland annat för dem, och 
i denna kontext verkar det 
gälla de villkor som gäller för 
tredjelandsmedborgare
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4. integrationen av 
tredjelandsmedborgare 

att integrera, att inkludera 
ngn/ngt i ngt, att göra till en 
del av ngt

(e) medlemsstaterna eftersom 
EP och rådet får [...] 
“föreskriva åtgärder för att 
stimulera och stödja 
medlemsstaternas 
verksamhet för att främja 
integrationen av 
tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen på deras 
territorium”

tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen på 
medlemsstaternas territorium

Ska medlemsstaterna vara 
aktörer för i att integrera 
personerna, eller ska de 
genom bestämmelser 
underlätta för personernas 
egna strävanden för att 
integreras i samhället?

harmonisering av 
medlemsstaternas lagar och 
andra författningar

att harmonisera, att ställa i 
samklang, att göra lika

de åtgärder som EP och rådet 
får föreskriva för syftet som 
står på raden härovan får inte 
omfatta någon harmonisering 
av lagar och författningar. Jag 
vet inte vem som är faktisk 
aktör för harmoniseringen - 
skulle det vara ett överstatligt 
eller mellanstatligt beslut?

medlemsstaternas lagar och 
andra författningar

(80) tillämpningen av denna 
princip (“principen om 
solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning, även i 
finansiellt avseende, mellan 
medlemsstaterna”)

att tillämpa medlemsstaterna, i såväl 
nationella beslut som i 
mellanstatliga beslut och 
handlingar

principen om solidaritet och 
rättvis ansvarsfördelning 
[...] mellan medlemsstaterna
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29.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/96

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/33/EU

av den 26 juni 2013

om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 
DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 78.2 f,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Ett antal väsentliga ändringar bör göras av rådets direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 om 
miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (4). Av tydlighetsskäl bör det 
direktivet omarbetas.

(2) 

En gemensam asylpolitik, inklusive ett gemensamt europeiskt asylsystem (=kontroll) , är en del av 
Europeiska unionens målsättning att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 
som är öppet för dem som av olika omständigheter legitimt tvingas söka skydd inom (inte hos, eller 
av, trots att unionen är en juridisk person) unionen. En sådan politik bör bygga på principerna om 
solidaritet och rättvis fördelning1  av ansvar, inklusive ekonomiska konsekvenser (= negativa?; 
kostnader?), mellan medlemsstaterna.
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(3)

Europeiska rådet enades vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 om att 
arbeta för att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem, grundat på (=legitimitet?) en fullständig 
och allomfattande tillämpning* av Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning av den 28 
juli 1951, kompletterad genom New York-protokollet av den 31 januari 1967, (nedan kallad 
Genèvekonventionen), och på så sätt bekräfta principen* om non-refoulement. Den första etappen 
av det gemensamma europeiska asylsystemet fullbordades genom antagandet av de rättsakter för 
ändamålet, däribland direktiv 2003/9/EG, som anges i fördragen.

(4)

Vid Europeiska rådets möte den 4 november 2004 antogs Haagprogrammet, som anger målen som 
skulle genomföras för området med frihet, säkerhet och rättvisa för perioden 2005–2010. I 
Haagprogrammet uppmanades Europeiska kommissionen i detta avseende att slutföra utvärderingen 
av den första etappens instrument, och att förelägga Europaparlamentet och rådet den andra 
etappens instrument och åtgärder.

(5)

Vid Europeiska rådets möte den 10–11 december 2009 antogs Stockholmsprogrammet, som 
upprepade åtagandet att uppnå målet att till 2012 skapa ett gemensamt område för skydd och 
solidaritet grundat på ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig status för dem som beviljats 
internationellt skydd, med höga skyddsnivåer (?) och rättvisa och ändamålsenliga förfaranden *. 
Enligt Stockholmsprogrammet är det också av avgörande betydelse (meningsskapande = makt) att 
individer, oberoende av i vilken medlemsstat deras ansökan om internationellt skydd har inlämnats 
(passivering för att minska utpekandet av “dem”?), erbjuds  (=också ordval! erbjuds = har tillgång 
till men garanteras inte) likvärdig behandling* i fråga om mottagningsvillkor2. (alt. “behandlas 
likvärdigt” – av vem då?)

(6)

De medel som avdelas för Europeiska flyktingfonden samt för det europeiska stödkontoret för 
asylfrågor (EASO: European Asylum Support Office) bör användas som stöd för medlemsstaternas 
ansträngningar för att genomföra de normer som fastställts för den andra etappen av det 
gemensamma europeiska asylsystemet, särskilt för de medlemsstater vars asylsystem utsätts för 
(OBS. “för”, inte “av” något -> dvs ingen agent, utan en opersonlig händelse som drabbar 
subjektet) ett särskilt och oproportionellt hårt (medlemsstaterna underordnade) tryck, främst på 
grund av deras geografiska läge eller demografiska situation.

(7)

Bilaga 3a

Grundtext för syntaxanalys av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för 
mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd

2 villkor i bemärkelsen “conditions”, “omständigheter”, inte krav som ska uppfyllas för att få något, se 
definitionen av mottagningsvillkor resp. materiella mottagningsvillkor i EUF-fördraget



Mot bakgrund av resultaten från utvärderingarna av genomförandet* av den första etappens 
instrument är det i dag lämpligt att bekräfta de principer som ligger till grund för direktiv 2003/9/
EG i syfte att säkerställa förbättrade (nominalisering: adjektiv av processen att förbättra -> vem är 
aktören?) mottagningsvillkor för personer som ansöker om internationellt skydd (nedan kallade 
sökande).

(8)

För att säkerställa att sökande behandlas lika i hela unionen bör detta direktiv vara tillämpligt under 
alla stadier och på alla typer av förfaranden som avser ansökningar om internationellt skydd, på alla 
platser och anläggningar där sökande tas emot och så länge som de får uppehålla sig på 
medlemsstaternas territorium i egenskap av sökande.

(9)

Vid tillämpningen av detta direktiv bör medlemsstaterna sträva efter att säkerställa att principerna 
om barnets bästa och familjens enhet följs fullt ut, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, Förenta nationernas konvention från 1989 om barnets rättigheter samt 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(10)

När det gäller behandlingen av personer som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv är 
medlemsstaterna bundna av sina förpliktelser enligt de internationella rättsliga instrument som de 
är parter i.

(11)

Det bör fastställas normer för mottagande av sökande som är tillräckliga för att ge dem en värdig 
levnadsstandard* och jämförbara levnadsvillkor i alla medlemsstater.

(12)

En harmonisering av sökandes mottagningsvillkor bör bidra till att begränsa sökandes sekundära 
förflyttningar på grund av att mottagningsvillkoren skiljer sig åt.

(13)

I syfte att säkerställa att alla som ansöker om internationellt skydd behandlas lika och för att 
garantera förenlighet med det befintliga unionsregelverket på asylområdet, särskilt med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, 
för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som 
subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade* skyddet (5) är det ändamålsenligt att 
utvidga tillämpningsområdet för det här direktivet så att det även omfattar personer som ansöker 
om subsidiärt skydd.
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(14)

Mottagandet* av personer med särskilda mottagandebehov bör vara en fråga av största vikt för 
nationella myndigheter i syfte att säkerställa att detta mottagande specifikt utformas för att möta 
deras särskilda mottagandebehov.

(15)

Förvar (=processen att förvara, nationella myndigheter aktörer?) av sökande bör följa den 
grundläggande principen att en person inte får hållas i förvar av enbart det skälet att han eller hon 
ansöker om internationellt skydd, särskilt i enlighet med medlemsstaternas internationella rättsliga 
skyldigheter och med artikel 31 i Genèvekonventionen. Sökande får endast hållas i förvar under 
mycket klart definierade exceptionella omständigheter som fastställs i detta direktiv och med 
beaktande av principen om nödvändighet och proportionalitet, avseende såväl formerna för som 
syftet med, ett sådant förvar. En sökande som hålls i förvar bör ha faktisk tillgång till de 
nödvändiga förfarandegarantierna, som rättsmedel inför en nationell rättslig myndighet.

(16)

När det gäller de administrativa förfaranden som avser skälen för förvar innebär begreppet tillbörlig 
skyndsamhet och noggrannhet åtminstone en skyldighet för medlemsstaterna att vidta konkreta 
och meningsfulla åtgärder för att se till att den tid som behövs för att kontrollera skälen för förvar 
blir så kort som möjligt samt att det finns verkliga utsikter till att denna kontroll kan genomföras 
framgångsrikt på kortast möjliga tid. (=direktiv, inga specifika tidsangivelser) Förvar ska inte vara 
längre än den tid som rimligen behövs för att fullfölja de relevanta förfarandena*.

(17)

De skäl för förvar som anges i detta direktiv påverkar inte andra skäl för förvar, däribland skäl för 
förvar inom ramen för straffrättsliga förfaranden, som är tillämpliga enligt nationell rätt, och som 
saknar samband med tredjelandsmedborgarens eller den statslösa personens ansökan om 
internationellt skydd.

(18)

Sökande som hålls i förvar bör behandlas med full respekt för den mänskliga värdigheten och deras 
mottagande* (=eller medlemsstaternas mottagande av dem, i denna meningen skrivs inte aktör ut, 
däremot i kommande) bör utformas särskilt för att möta deras behov i denna situation. 
Medlemsstaterna bör särskilt se till att artikel 37 i 1989 års Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter tillämpas.

(19)

I vissa fall kan det i praktiken vara omöjligt att omedelbart säkerställa vissa garantier (vilka 
garantier?? det står inte utskrivet) i fråga om mottagandet i förvar (här avses kanske platsen, inte 
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skeendet att förvara någon), t.ex. på grund av förvarsanläggningens geografiska läge eller specifika 
struktur. Alla undantag från dessa garantier bör dock vara tillfälliga och endast tillämpas under de 
omständigheter som anges i detta direktiv. Undantagen bör endast tillämpas under exceptionella 
omständigheter och bör vederbörligen motiveras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda 
fallet, däribland hur mycket det tillämpade undantaget avviker från normen, dess varaktighet och 
hur det påverkar sökanden i fråga.

(20)

För att på ett bättre sätt säkerställa den sökandes fysiska och psykiska integritet bör förvar tillgripas 
som en sista utväg och får endast tillämpas sedan alla icke-frihetsberövande alternativa åtgärder till 
förvar (?) vederbörligen prövats. Alla alternativa åtgärder till förvar måste respektera sökandes 
grundläggande mänskliga rättigheter. 

(21)

För att säkerställa överensstämmelse med de förfarandegarantier som består av möjligheten att 
kontakta organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller rättsligt bistånd, bör 
information ges om sådana organisationer och grupper av personer.

(22)

Vid beslut* om inkvartering* bör medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till barnets bästa, liksom 
till sökandens särskilda omständigheter, när denne står i beroendeställning till familjemedlemmar 
eller andra nära släktingar, t.ex. ogifta underåriga syskon som redan befinner sig i medlemsstaten.

(23)

För att hjälpa sökande att bli självförsörjande och minska de stora skillnaderna mellan 
medlemsstaterna är det viktigt att fastställa tydliga regler för sökandes tillträde (aktiv? passiv?) till 
arbetsmarknaden.

(24)

För att säkerställa att det materiella stödet till de sökande följer principerna i detta direktiv är det 
nödvändigt att medlemsstaterna fastställer en nivå för detta stöd på grundval av relevanta 
referenser. Det betyder inte att det belopp som beviljas bör vara det samma som för de egna 
medborgarna. Medlemsstaterna får behandla sökande mindre gynnsamt än de egna 
medborgarna enligt detta direktiv. (en av få meningar med negativ innebörd för sökande utan att 
det omskrivs genom passivering eller nominalisering)

(25)

Möjligheterna att missbruka mottagningssystemet bör minskas genom att det preciseras under 
vilka omständigheter de materiella mottagningsvillkoren för sökande får inskränkas eller dras in, 
samtidigt som en värdig levnadsstandard* säkerställs för alla sökande.
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(26)

Det bör säkerställas att de nationella mottagningssystemen och samarbetet mellan 
medlemsstaterna när det gäller mottagning* av sökande fungerar effektivt. 

(27)

Lämplig samordning* bör främjas mellan behöriga myndigheter vad gäller mottagande* av 
sökande och harmoniska förbindelser* mellan lokalsamhällen och förläggningar bör därför främjas.

(28)

Medlemsstaterna bör få införa eller bibehålla mer förmånliga bestämmelser* (underförstått vilka 
rättigheter som ges) för tredjelandsmedborgare och statslösa personer som söker internationellt 
skydd i en medlemsstat.

(29)

Medlemsstaterna uppmanas att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv även i samband med 
förfaranden* för att besluta om ansökningar* om andra skyddsformer än de som föreskrivs enligt 
direktiv 2011/95/EU.

(30)

Genomförandet* av detta direktiv bör utvärderas regelbundet. (vems genomförande? av vem?)

(31)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa normer för mottagandet av sökande i 
medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför på 
grund av detta direktivs omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(32)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen 
om förklarande dokument av den 28 september 2011 (6), har medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall 
detta är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som 
förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella 
instrumenten för införlivande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet 
av sådana dokument är berättigat.

(33)
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I enlighet med artiklarna 1, 2 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands 
ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 4 i det protokollet deltar Förenade kungariket och Irland inte i antagandet 
av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

(34)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget 
och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för 
eller tillämpligt på Danmark.

(35)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter* och principer* (dvs. ger 
någon sorts garanti att man ska behandla människor på ett visst sätt, nominalisering eller 
beskrivning av en handling eller tillvägagångssätt) som erkänns särskilt i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till att säkerställa full respekt 
för den mänskliga värdigheten samt till att främja tillämpningen* av artiklarna 1, 4, 6, 7, 18, 21, 24 
och 47 i stadgan, och måste (!) genomföras i enlighet därmed.

(36)

Skyldigheten att införliva detta direktiv i nationell rätt bör endast gälla de bestämmelser som utgör 
en innehållsmässig ändring i förhållande till direktiv 2003/9/EG. Skyldigheten att införliva de 
oförändrade bestämmelserna följer av det direktivet.

(37)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller den tidsfrist för 
införlivande i nationell rätt av direktiv 2003/9/EG som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Aktör (utför en handling) Handlingar (har en 
aktör, är ett intransitivt eller 
transitivt verb, har i så fall 
ett mål för processen) 
passivering i rosa, se 
tabell

Händelser (något händer 
utan en aktör)

Nominalisering Mål för process (objekt 
eller människor som påverkas 
direkt av handlingen eller 
händelsen, s.k. mottagare)
- mestadels mottagare har 
hamnat här och markeras i 
orange fetstil.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/33/EU av den 26 juni 2013

om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning)

förordet, paragraferna (1) - (3), (5) - (16), (18) - (31), (35) - (37)

Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för 

mottagande 
av

personer som

ansöker om internationellt 
skydd

Europeiska unionens målsättning att gradvis

upprätta ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa 
som

är öppet för dem som av olika 
omständigheter legitimt 

tvingas söka skydd inom 
unionen
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En sådan politik bör bygga på principerna 
om 

solidaritet och rättvis 
fördelning av ansvar [...] 
mellan

medlemsstaterna

medlemsstaterna.

Europeiska rådet enades (år 1999) om att 
arbeta för att skapa ett 
gemensamt europeiskt 
asylsystem

grundat på [...] tillämpning (av 
Genèvekonventionen och 
New York-protokollet)

bekräfta principen om non-
refoulement.

Den första etappen av det 
gemensamma europeiska 
asylsystemet

fullbordades genom antagandet av de rättsakter 
för ändamålet.

Stockholmsprogrammet

antogs (vid Europeiska 
rådets möte dec. 2009)

(Stockholmsprogrammet)

upprepade åtagandet att uppnå målet att 
till 2012 

skapa ett gemensamt 
område för

skydd och solidaritet 
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grundat på ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig 
status för

dem som

beviljats internationellt 
skydd

med höga skyddsnivåer och 
rättvisa och ändamålsenliga 
förfaranden

Enligt Stockholmsprogrammet 
är det också av avgörande 
betydelse att

individer, oberoende av i 
vilken medlemsstat deras

ansökan om internationellt 
skydd

har inlämnats,

erbjuds likvärdig behandling i fråga 
om

mottagningsvillkor De medel som

avdelas för Europeiska flyktingfonden 
samt för det europeiska 
stödkontoret för asylfrågor 

bör användas som stöd för

medlemsstaternas ansträngningar för att 
genomföra de 

normer som
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fastställts för den andra 
etappen av det 
gemensamma europeiska 
asylsystemet, särskilt för

medlemsstater vars 
asylsystem 

utsätts för ett särskilt och 
oproportionellt hårt

tryck, främst på grund av 
deras geografiska läge eller 
demografiska situation.

Mot bakgrund av resultaten 
från utvärderingarna av 
genomförandet av den första 
etappens instrument

är det i dag lämpligt att 

bekräfta de principer som ligger till grund för direktiv 
2003/9/EG i syfte att

säkerställa förbättrade

mottagningsvillkor för personer som

ansöker om internationellt 
skydd

(nedan kallade sökande)

För att säkerställa att sökande
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behandlas lika i hela 
unionen

bör detta direktiv vara tillämpligt under alla stadier 
och på alla typer av 
förfaranden som avser

ansökningar om internationellt 
skydd [...] där

sökande

tas emot och så länge som

de får uppehålla sig på 
medlemsstaternas 
territorium

i egenskap av sökande

Vid tillämpningen av detta 
direktiv 

medlemsstaterna (bör) sträva efter att 
säkerställa att

principerna om barnets bästa 
och familjens enhet

följs fullt ut

När det gäller behandlingen av personer som

omfattas av 
tillämpningsområdet för 
detta direktiv, är

medlemsstaterna

bundna av sina förpliktelser enligt de 
internationella rättsliga 
instrument som 
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de är parter i. (förutsätter ett 
visst mått av aktivt 
deltagande, därav klassat 
som en handling)

Det bör fastställas normer 
för

mottagande av sökande

tillräckliga för att ge dem

alt. 1: en värdig 
levnadsstandard och 
jämförbara levnadsvillkor i alla 
medlemsstater

alt. 2: en värdig 
levnadsstandard och 
jämförbara levnadsvillkor i alla 
medlemsstater

En harmonisering av sökandes

mottagningsvillkor mottagningsvillkor?

bör bidra till att begränsa

sökandes sekundära förflyttningar förflyttningar 

på grund av att 
mottagningsvillkoren skiljer sig 
åt

I syfte att säkerställa att alla som ansöker om 
internationellt skydd

behandlas lika
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 och för att garantera förenlighet med det befintliga 
unionsregelverket på 
asylområdet, särskilt med 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/95/EU av 
den 13 december 2011 om 
normer för när 

tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer

ska anses berättigade till internationellt 
skydd,

för en enhetlig status för flyktingar eller personer som

uppfyller kraven för att

betecknas som subsidiärt 
skyddsbehövande

och för innehållet i det 
beviljade skyddet 

är det ändamålsenligt att 

utvidga 
tillämpningsområdet för det 
här direktivet så att

det även omfattar personer som

ansöker om subsidiärt skydd.

Mottagandet av personer med särskilda 

mottagandebehov
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bör vara en fråga av största 
vikt för nationella myndigheter 
i syfte att

säkerställa att detta mottagande

specifikt utformas för att 
möta 

deras särskilda 
mottagandebehov

Förvar av sökande 

bör följa den 
grundläggande principen 
att en 

person

inte får hållas i förvar av 
enbart det skälet att 

han eller hon ansöker om internationellt 
skydd

Sökande

får endast hållas i förvar 
under mycket klart 

definierade 

exceptionella omständigheter 
som

fastställs i detta direktiv med beaktande av principen om nödvändighet 
och proportionalitet

avseende såväl formerna för 
som

syftet med ett sådant förvar
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En sökande som

hålls i förvar bör ha faktisk tillgång till de 
nödvändiga

förfarandegarantierna, som 
rättsmedel inför en nationell 
rättslig myndighet

När det gäller de administrativa förfaranden 
som avser skälen för förvar

innebär begreppet tillbörlig 
skyndsamhet och 
noggrannhet åtminstone en

skyldighet för medlemsstaterna att

vidta konkreta och 
meningsfulla åtgärder för 
att se till att 

den tid som behövs för att

kontrollera skälen för förvar 

blir så kort som möjligt  samt 
att det finns verkliga utsikter 
till att

denna kontroll

kan 

genomföras framgångsrikt 
på kortast möjliga tid

Förvar

ska inte vara längre än den tid 
som rimligen behövs för att
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fullfölja de relevanta 
förfarandena.

Sökande som 

hålls i förvar bör behandlas 
med full respekt för 

den mänskliga värdigheten; 
och deras mottagande

bör utformas särskilt för att 
möta

deras behov 

 i denna situation.

Medlemsstaterna  bör särskilt se till att artikel 37 i 1989 års Förenta 
nationernas konvention om 
barnets rättigheter 

tillämpas

I vissa fall kan det i praktiken 
vara omöjligt att omedelbart 

säkerställa vissa garantier i fråga om 
mottagandet i förvar

t.ex. på grund av 
förvarsanläggningens 
geografiska läge eller 
specifika struktur

Alla undantag från dessa 
garantier 

bör dock vara tillfälliga och 
endast
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tillämpas under de omständigheter som 
anges i detta direktiv. 

Undantagen

bör endast tillämpas under exceptionella 
omständigheter och

bör motiveras med hänsyn 
till 

omständigheterna i det 
enskilda fallet, däribland hur 
mycket 

det tillämpade undantaget

avviker från normen, dess 
varaktighet och hur

det påverkar sökanden i fråga.

För att på ett bättre sätt 
säkerställa

den sökandes fysiska och 
psykiska integritet bör

förvar

tillgripas som en sista utväg och

får endast tillämpas sedan alla icke-frihetsberövande 
alternativa åtgärder till 
förvar vederbörligen

prövats. Alla alternativa åtgärder till 
förvar 

måste respektera sökandes grundläggande 
mänskliga rättigheter.
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För att säkerställa överensstämmelse med förfarandegarantier som 
består av

möjligheten att

kontakta organisationer eller grupper 
av personer som

tillhandahåller rättsligt 
bistånd

bör information om sådana 
organisationer och grupper 
av personer ges

Vid beslut om inkvartering bör

medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till barnets bästa, liksom till 
sökandens

särskilda omständigheter, när

denne står i beroendeställning till familjemedlemmar eller 
andra nära släktingar, t.ex. 
ogifta underåriga syskon som 
redan 

alt. 1: befinner sig i 
medlemsstaten

alt. 2: befinner sig i 
medlemsstaten

För att hjälpa sökande att
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bli självförsörjande och

minska de stora 
skillnaderna mellan 
medlemsstaterna

är det viktigt att

fastställa tydliga regler för sökandes tillträde till 
arbetsmarknaden

För att säkerställa att det materiella stödet till de sökande

följer principerna i detta 
direktiv är det nödvändigt att 

medlemsstaterna fastställer en nivå för detta 
stöd

Det betyder inte att det 
belopp som

beviljas bör vara det samma som för de egna medborgarna

Medlemsstaterna får behandla sökande mindre gynnsamt än 
de egna medborgarna enligt 
detta direktiv

Möjligheterna att 

missbruka mottagningssystemet

bör minskas

genom att det preciseras under vilka omständigheter de materiella 
mottagningsvillkoren för 

sökande 
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får inskränkas eller dras in, samtidigt som en värdig levnadsstandard

säkerställs för alla sökande.

Det bör säkerställas att de nationella 
mottagningssystemen och 
samarbetet mellan 

medlemsstaterna när det gäller mottagning av sökande

fungerar effektivt

Lämplig samordning

bör främjas

mellan behöriga myndigheter vad gäller mottagande av sökande

och harmoniska förbindelser

mellan lokalsamhällen och 
förläggningar

bör därför främjas.

Medlemsstaterna bör få införa eller bibehålla mer förmånliga bestämmelser 
för

tredjelandsmedborgare och 
statslösa personer som

söker internationellt skydd i 
en medlemsstat

Medlemsstaterna

uppmanas att tillämpa bestämmelserna i detta 
direktiv
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även i samband med 
förfaranden för att

besluta om ansökningar om andra 
skyddsformer

Genomförandet av detta 
direktiv 

bör utvärderas regelbundet

målet för detta direktiv, 
nämligen att 

fastställa normer för mottagandet (i 
medlemsstaterna) av

sökande (i medlemsstaterna)

kan inte i tillräcklig 
utsträckning

uppnås av

medlemsstaterna och det kan därför på grund 
av detta direktivs omfattning 
och verkningar bättre 

uppnås på unionsnivå
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unionen (kan) vidta åtgärder i 
enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen.

I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta 
direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta 
mål

Detta direktiv står i 
överensstämmelse med

de grundläggande rättigheter 
och principer (dvs. ger någon 
sorts garanti att man ska 
behandla människor på ett 
visst sätt, nominalisering eller 
beskrivning av en handling 
eller tillvägagångssätt) som

erkänns särskilt i 
Europeiska unionens 
stadga om de 
grundläggande 
rättigheterna. 

Direktivet syftar särskilt till att 
säkerställa

full respekt för den mänskliga 
värdigheten samt till att 

främja tillämpningen av artiklarna 1, 
4, 6, 7, 18, 21, 24 och 47 i 
stadgan, och

måste genomföras i 
enlighet därmed.

Skyldigheten att
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införliva detta direktiv i nationell rätt 

bör endast gälla de bestämmelser som 

utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till 
direktiv 2003/9/EG. 

Skyldigheten att

införliva de oförändrade 
bestämmelserna

följer av det direktivet.

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas 
skyldigheter vad gäller den 
tidsfrist för införlivande i 
nationell rätt av direktiv 
2003/9/EG som anges i bilaga 
II del B.
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Aktör Handling Förklaring

(3) Europeiska rådet enades

arbeta för att skapa ett gemensamt europeiskt 
asylsystem

bekräfta principen om non-refoulement.

(5) implicit aktör Unionen skapa ett gemensamt område för skydd 
och solidaritet 

(31) unionen kan vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen 

(2) en sådan politik bör bygga på ...”principerna om solidaritet och 
rättvis fördelning av ansvar, 
inklusive ekonomiska 
konsekvenser, mellan 
medlemsstaterna.”)

(2) dem som tvingas söka skydd inom 
unionen

“Europeiska unionens 
målsättning” är “att gradvis 
upprätta ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa som är 
öppet för” dessa 

(7) personer som ansöker om internationellt 
skydd

förbättrade mottagningsvillkor för 
dessa personer ska säkerställas

(8) de (personer som ansöker om 
internationellt skydd)

får uppehålla sig direktivet ska vara tillämpligt så 
länge som dessa personer får 
uppehålla sig på medlemsstaters 
territorier i egenskap av sökande

(13) alla som ansöker om internationellt skydd ...ska behandlas lika, vilket i 
förlängningen innebär att 
behandlingen av dem som 
ansöker om subsidiärt skydd 
också ska omfattas av direktivet

(6) medlemsstaternas ansträngningar för att genomföra De medel som avdelas för 
Europeiska flyktingfonden och 
EASO bör användas som stöd för 
detta
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Aktör Handling Förklaring

(9) medlemsstaterna bör sträva efter att säkerställa att principerna om barnets bästa 
och familjens enhet följs fullt ut 
vid tillämpningen av detta direktiv

(16) medlemsstaterna vidta konkreta och meningsfulla 
åtgärder för att se till att...

det går så snabbt som möjligt att 
bedöma skälen för att ta någon i 
förvar. Medlemsstaterna är 
skyldiga att göra detta.

(18) Medlemsstaterna bör särskilt se till att artikel 37 i 1989 års Förenta 
nationernas konvention om 
barnets rättigheter tillämpas när 
det gäller att hålla sökande i 
förvar

(22) medlemsstaterna bör ta hänsyn (vid beslut om inkvartering) till 
barnets bästa, liksom till 
sökandens särskilda 
omständigheter, när denne står i 
beroendeställning till 
familjemedlemmar eller andra 
nära släktingar

(24) medlemsstaterna fastställer en nivå för materiellt stöd till de 
sökande så att nivån följer 
principerna i detta direktiv

Medlemsstaterna får behandla sökande mindre gynnsamt än de 
egna medborgarna enligt detta 
direktiv

(26) medlemsstaterna samarbetar “Det bör säkerställas att [...] 
samarbetet mellan 
medlemsstaterna när det gäller 
mottagning* av sökande fungerar 
effektivt”

(28) Medlemsstaterna bör få införa eller bibehålla mer förmånliga bestämmelser för 
tredjelandsmedborgare och 
statslösa personer som söker 
internationellt skydd i en 
medlemsstat

(29) Medlemsstaterna (uppmanas att) tillämpa; besluta

(21) organisationer eller 
grupper av personer 

som tillhandahåller rättsligt 
bistånd

information om sådana 
organisationer eller grupper ska 
ges, antagligen till sökande
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Aktör Handling Förklaring

(35) Direktivet syftar särskilt till att säkerställa full respekt för den mänskliga 
värdigheten samt till att främja 
tillämpningen av artiklarna 1, 4, 
6, 7, 18, 21, 24 och 47 i 
Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna

Passiv deltagare eller 
opersonligt objekt i 

satsen

Beskrivning av 
densamme (m.h.a. verb 

eller adjektiv)

Förklaring

(rubriken) personer som ansöker om internationellt 
skydd

Direktivet anger normer för 
mottagande av dessa

(7) personer som ansöker om internationellt 
skydd (nedan kallade sökande)

EU-direktivet har som syfte att 
säkerställa förbättrade 
mottagningsvillkor för dessa

(10) personer som omfattas av 
tillämpningsområdet för detta 
direktiv

när det gäller behandlingen av 
dessa är medlemsstaterna 
bundna av sina förpliktelser enligt 
de internationella rättsliga 
instrument som de är parter i

(13) flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att 
betecknas som subsidiärt 
skyddsbehövande 

Unionen får ingå avtal med 
tredjeländer med syftet att dessa 
ska återtas i sina 
ursprungsländer eller de länder 
de kommer ifrån

(13) personer som ansöker om subsidiärt 
skydd.

(14) personer med särskilda mottagandebehov mottagandet av dessa bör vara 
en fråga av största vikt för 
nationella myndigheter

(5) individer oberoende av i vilken 
medlemsstat deras ansökan om 
internationellt skydd har 
inlämnats 

skulle enligt 
Stockholmsprogrammet erbjudas 
likvärdig behandling i fråga om 
mottagningsvillkor
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Passiv deltagare eller 
opersonligt objekt i 

satsen

Beskrivning av 
densamme (m.h.a. verb 

eller adjektiv)

Förklaring

en person förvar av sökande bör följa den 
grundläggande principen att en 
person inte får hållas i förvar av 
enbart det skälet att han eller hon 
ansöker om internationellt skydd

(13) tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer

ska anses berättigade till 
internationellt skydd

(28) tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer

som söker internationellt skydd i 
en medlemsstat

Medlemsstaterna bör få införa 
eller bibehålla mer förmånliga 
bestämmelser för dessa

(24) de egna medborgarna egna; medlemsstaternas medlemsstaterna får behandla 
sökande mindre gynnsamt än de 
egna medborgarna när det gäller 
vilket belopp som beviljas för 
materiellt stöd

(8) sökande ska behandlas lika i hela unionen

sökande tas emot; får uppehålla sig Direktivet ska vara tillämpligt på 
alla typer av förfaranden som 
avser ansökningar om 
internationellt skydd, på alla 
platser och anläggningar där 
sökande tas emot och så länge 
som de får uppehålla sig på 
medlemsstaternas territorium i 
egenskap av sökande

(11) sökande det bör fastställas normer för 
mottagande av dessa tillräckliga 
för att ge dem en en värdig 
levnadsstandard och jämförbara 
levnadsvillkor i alla 
medlemsstater

(12) sökandes mottagningsvillkor en harmonisering av dessa bör 
bidra till att minska s.k. 
sekundära förflyttningar p.g.a. att 
mottagningsvillkoren skiljer sig åt 

(15) sökande förvar av dessa
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Passiv deltagare eller 
opersonligt objekt i 

satsen

Beskrivning av 
densamme (m.h.a. verb 

eller adjektiv)

Förklaring

Sökande får hållas i förvar endast under mycket klart 
definierade exceptionella 
omständigheter som fastställs i 
direktivet

En sökande som hålls i förvar bör ha faktisk tillgång till de 
nödvändiga 
förfarandegarantierna, som 
rättsmedel inför en nationell 
rättslig myndighet

(18) Sökande som hålls i förvar bör behandlas 
med full respekt för den 
mänskliga värdigheten

deras behov ska mötas genom 
att mottagandet i denna situation 
utformas därefter

(19) sökanden undantag från vissa garantier vid 
mottagandet i förvar bör 
motiveras med hänsyn till bl.a. 
hur det påverkar “sökanden i 
fråga”

(20) den sökandes fysiska och psykiska integritet ska säkerställas på ett bättre sätt 
genom att förvar alltid bör 
tillgripas som en sista utväg

sökandes grundläggande mänskliga 
rättigheter

alla alternativa åtgärder till förvar 
måste respektera dessa

(22) sökandens särskilda omständigheter medlemsstaterna bör ta hänsyn 
till dessa vid beslut om 
inkvartering

(23) sökande självförsörjande “för att hjälpa sökande att bli 
självförsörjande och minska de 
stora skillnaderna mellan 
medlemsstaterna är det viktigt att 
fastställa tydliga regler för 
sökandes tillträde till 
arbetsmarknaden”

(24) sökande materiellt stöd ska säkerställas till 
dem, medlemsstaterna ska 
fastställa nivån för stödet

Bilaga 3c

Förtydligande av aktörer, handlingar och mottagare
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 
juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om 
internationellt skydd



Passiv deltagare eller 
opersonligt objekt i 

satsen

Beskrivning av 
densamme (m.h.a. verb 

eller adjektiv)

Förklaring

(25) alla sökande ska säkerställas en värdig 
levnadsstandard

(26) sökande de nationella 
mottagningssystemen och 
samarbetet mellan 
medlemsstaterna när det gäller 
mottagning av dessa ska fungera 
effektivt

(8) de får uppehålla sig på 
medlemsstaternas territorium i 
egenskap av sökande

så länge som de får det, ska 
detta direktiv gälla dem

(2) dem som av olika omständigheter 
legitimt tvingas söka skydd inom 
unionen

EU:s mål är att gradvis upprätta 
ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa som är öppet för 
dessa

(5) dem som beviljats internationellt skydd Stockholmsprogrammets mål var 
att fram till 2012 skapa ett 
gemensamt område för  skydd 
och solidaritet grundat på ett 
gemensamt asylförfarande och 
en enhetlig status för dessa

(11) dem (de sökande) normer bör fastställas för att ge 
dessa en värdig levnadsstandard 
och jämförbara levnadsvillkor i 
alla medlemsstater

(13) alla som ansöker om internationellt 
skydd

ska behandlas lika, 

(2) medlemsstaterna En sådan politk bör bygga på 
principen om solidaritet och 
rättvis fördelning av ansvar [...] 
mellan

(10) medlemsstaterna är bundna av sina förpliktelser enligt de 
internationella rättsliga 
instrument som de är parter i
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Passiv deltagare eller 
opersonligt objekt i 

satsen

Beskrivning av 
densamme (m.h.a. verb 

eller adjektiv)

Förklaring

(6) medlemsstater vars asylsystem utsätts för ett 
särskilt och oproportionellt hårt 
tryck främst på grund av deras 
geografiska läge eller 
demografiska situation.

De medel som avdelas för ERF 
(European Refugee Fund) och 
EASO (European Asylum 
Support Office) ska särskilt 
användas till fördel för dessa

(16) medlemsstaterna skyldiga att vidta konkreta och 
meningsfulla åtgärder 

för att se till att den tid som 
behövs för att kontrollera skälen 
för förvar blir så kort som möjligt  
samt att det finns verkliga utsikter 
till att denna kontroll kan 
genomföras framgångsrikt på 
kortast möjliga tid

(29) Medlemsstaterna uppmanas att tillämpa 
bestämmelserna i detta direktiv 
även i samband med 
förfaranden* för att besluta om 
ansökningar* om andra 
skyddsformer än de som 
föreskrivs enligt direktiv 2011/95/
EU

(37) medlemsstaternas skyldigheter vad gäller 
tidsfristen för införlivande i 
nationell rätt av direktiv 2003/9/
EG

detta direktiv bör inte påverka 
dessa

(9) principerna om barnets 
bästa och familjens enhet

medlemsstaterna bör sträva efter 
att säkerställa att dessa följs fullt 
ut

principen om nödvändighet och 
proportionalitet

ska beaktas avseende såväl 
formerna för som syftet med 
förvar av sökande

(25) mottagningssystemet möjligheterna att missbruka detta 
bör minskas

(25) de materiella 
mottagningsvillkoren för 
sökande 

får under specifika 
omständigheter inskränkas eller 
dras in, om mottagningssystemet 
missbrukas
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Passiv deltagare eller 
opersonligt objekt i 

satsen

Beskrivning av 
densamme (m.h.a. verb 

eller adjektiv)

Förklaring

(6) de medel som avdelas för 
Europeiska flyktingfonden och 
det europeiska stödkontoret 
för asylfrågor 

bör användas som stöd för 
medlemsstaternas arbete 

att uppfylla de normer som 
Stockholmsprogrammet 
föreskriver

(31) målet för detta direktiv nämligen att fastställa normer för 
mottagandet av sökande i 
medlemsstaterna

kan inte uppnås i tillräcklig 
utsträckning av medlemsstaterna 
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Nominalisering Handling som beskrivs 
genom nominalisering

underförstådd (u) eller 
explicit (e) Aktör

underförstådd  (u) eller 
explicit (e) mottagare, 
d.v.s. en person som är 
objekt för ett transitivt 
verb

Kommentarer

direktiv

i rubriken och (1), (11), (14) 
mottagande; mottagning

att ta emot ngt/ngn (u) Unionen; de 
medlemsstater som direktivet 
riktar sig till (27 st)

av personer som ansöker 
om internationellt skydd; av 
asylsökande i 
medlemsstaterna; av 
sökande; av personer med 
särskilda mottagandebehov 

målsättning att sätta mål (e) Europeiska unionen

fördelning av ansvar att fördela ansvar (u) medlemsstaterna; 
unionens politik ska syfta till 
att införa ett integrerat system 
för detta
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tillämpning att tillämpa (u) det gemensamma 
europeiska asylsystemet?

ännu en sorts nominalisering: 
“av Genèvekonventionen om 
flyktingars rättsliga ställning 
av den 28 juli 1951, 
kompletterad genom New 
York-protokollet av den 31 
januari 1967, (nedan kallad 
Genèvekonventionen)”

principen om non-refoulement att inte skicka eller utvisa 
någon person till ett område 
där denne riskerar tortyr eller 
annan omänsklig behandling

(u) medlemsstaterna 

antagandet (av rättsakter) att anta, att skriva under/
godkänna akter så att de 
vinner laga kraft

(u) det Europeiska rådet? vid 
mötet i Tammerfors 1999

åtagandet att uppnå målet att åta sig en uppgift, att ta 
ansvar för att ngt blir 
genomfört

outtalat. de som 
undertecknade 
Stockholmsprogrammet 
kanske

asylförfarande att gå tillväga med 
asylansökningar på ett visst 
sätt

underförstått fördrivna 
personer, eftersom: “ett 
gemensamt system, i 
händelse av en massiv 
tillströmning, för tillfälligt skydd 
för fördrivna personer”

förfaranden (förekommer 
minst 2 ggr i texten)

att gå tillväga med ngt på ett 
reglerat sätt, att hantera ngt 
enligt regelboken

(u) de som handlägger och 
fattar beslut för 
asylansökningar
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ansökan om internationellt 
skydd

att ansöka om något (e) individer

behandling (förekommer minst 
2 ggr i texten)

att behandla ngn (u) medlemsstaterna personer som omfattas av 
tillämpningsområdet för detta 
direktiv

genomförandet att genomföra ngt (u) aktörer inom det 
gemensamma europeiska 
asylsystemet – 
medlemsstater?

förbättrade att förbättra (u) medlemsstaterna 
tillsammans eller var för sig

tillämpligt att kunna tillämpas; att 
tillämpa

(u) de medlemsstater som 
direktivet riktar sig till (27 st)

ansökningar att ansöka om något personer som anser sig ha 
behov av internationellt skydd

internationellt skydd att skydda ngn (u) de medlemsstater till vilka 
ansökningar om skydd 
inlämnas

personer som ansöker om 
asyl (internationellt skydd)

i egenskap av sökande som söker; att söka 

tillämpningen att tillämpa (direktivet) (u) de medlemsstater som 
direktivet riktar sig till (27 st)

levnadsstandard (förekommer 
minst 2 ggr i texten)

att leva med ett visst mått av 
ekonomiskt och socialt 
välstånd

(e) sökande
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levnadsvillkor att leva under vissa 
förutsättningar

(e) sökande

harmonisering att harmonisera; att göra lika oklart. (u) de medlemsstater 
som direktivet riktar sig till (27 
st)

(sökandes) mottagningsvillkor villkor eller omständigheter för 
hur man blir mottagen

(e) sökande eller är aktörerna 
här egentligen 
medlemsstaterna

(sökandes) sekundära 
förflyttningar

att förflytta sig en andra gång (e) sökande

förenlighet att vara förenlig med ngt, att 
följa ngt t.ex en lag

otydligt

berättigade att ha rätt till ngt; förutsätter 
att ngn har gett tillstånd

de som stiftar lagar tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer

det beviljade skyddet (skydd, 
se ovan)

att bevilja ngn ngt de som har makt att bevilja 
och återkalla rätt till skydd

tredjelandsmedborgare eller 
statslösa personer, 
flyktingar eller personer som 
uppfyller kraven för att 
betecknas som subsidiärt 
skyddsbehövande
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Förvar (förekommer minst 5 
ggr i texten)

att förvara ngn / ngt (u) nationella myndigheter / 
medlemsstater

av sökande

definierade att definiera i direktivet, alltså av de som 
bestämmer direktivet

beaktande att beakta (u) de som håller personer 
(“sökande”) i förvar

undantag från garantier att inte tillgodose ngn vissa 
garantier

(u) de som håller personer 
(“sökande”) i förvar

Vid beslut om inkvartering att besluta om ngt, här om att 
inkvartera ngn i ett boende

(e) medlemsstaterna

det materiella stödet att stödja / stötta ngn (u) medlemsstaterna till de sökande 

samarbetet att samarbeta (e) (mellan) medlemsstaterna

samordning att samordna ngt (e) “mellan behöriga 
myndigheter”

vad gäller mottagande av 
sökande

förbindelser att förbinda sig; att ha en 
relation

(e) “mellan lokalsamhällen 
och förläggningar” 

bestämmelser (förekommer 2 
ggr i texten)

att bestämma ngt (e) medlemsstaterna för tredjelandsmedborgare 
och statslösa personer som 
söker internationellt skydd i en 
medlemsstat

rättigheter att ha rätt till ngt;
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principer

skyldigheten att vara tvungen att göra eller 
följa ngt

de medlemsstater som 
direktivet är riktat till
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Passivering (av handling 
eller i enstaka fall händelse)

underförstådd (u) eller 
explicit (e) Aktör

underförstådd  (u) eller 
explicit (e) mottagare, 
d.v.s. person eller grupp 
av personer som är 
objekt för satsens 
transitiva, passiverade 
verb

Kommentar

tvingas söka skydd inom unionen (u) av någon som är orsak 
till deras flykt

(u) olika personer Europeiska unionens 
målsättning är att gradvis 
upprätta ett område som är 
öppet för dem som av olika 
anledningar tvingas söka 
skydd

fullbordades (u) medlemsstaterna Den första etappen av det 
gemensamma europeiska 
asylsystemet

fullbordades genom 
antagandet av de rättsakter 
för ändamålet

antogs (u) medlemsstaterna Stockholmsprogrammet

grundat på ett gemensamt 
asylförfarande och en enhetlig 
status för dem som beviljats 
internationellt skydd

(u) de som antog 
Stockholmsprogrammet
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beviljats internationellt skydd (u) medlemsstaterna (u) olika personer

har inlämnats (e) individer (u) som söker 
internationellt skydd

(e) ansökan om internationellt 
skydd

erbjuds likvärdig behandling (u) medlemsstaterna (e) de personer som ansöker 
om internationellt skydd

i fråga om mottagningsvillkor

avdelas (u) av Unionen (e) medel till stöd för 
medlemsstaterna Europeiska 
flyktingfonden samt för det 
europeiska stödkontoret för 
asylfrågor 

bör användas som stöd för 
medlemsstaternas 
ansträngningar för att 
genomföra... 

(u) medlemsstaterna? 

normer som fastställts för den 
andra etappen av det 
gemensamma europeiska 
asylsystemet

(u) medlemsstaterna 
tillsammans, unionen
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medlemsstater vars asylsystem  
utsätts för ett särskilt och 
oproportionellt hårt tryck

(u) orsaken framställs inte 
som en aktör utan som en 
omständighet; “ främst på 
grund av deras 
geografiska läge eller 
demografiska situation.”

(e) medlemsstater, 
asylsystem

(nedan kallade sökande) (u) av författarna till 
direktivet

(e) personer som ansöker 
om internationellt skydd

behandlas lika i hela unionen (u) medlemsstaterna (e) sökande

tas emot (u) medlemsstaterna (e) sökande

följs fullt ut (u) medlemsstaterna (e) principerna om barnets 
bästa och familjens enhet

omfattas av tillämpningsområdet 
för detta direktiv

(e) personer

är bundna av sina förpliktelser 
enligt de internationella rättsliga 
instrument som de är parter i

(e) förpliktelser (e) medlemsstaterna

Det bör fastställas normer för 
mottagande av sökande

 (u) av unionen
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säkerställa att... behandlas lika (u) medlemsstaterna (e) alla som ansöker om 
internationellt skydd

ska anses berättigade till 
internationellt skydd 

(u) medlemsstaterna; de 
som kan bevilja eller 
återkalla en sådan status

(e) tredjelandsmedborgare 
eller statslösa personer

som uppfyller kraven för att 
betecknas som subsidiärt 
skyddsbehövande

(u) nationella myndigheter (e) personer

mottagande av personer med 
särskilda mottagandebehov ska  
specifikt utformas för att möta 
behovan

(u) nationella myndigheter (e) för personer med 
särskilda mottagandebehov

inte får hållas i förvar av enbart 
det skälet att han eller hon 
ansöker om internationellt skydd

(u) nationella myndigheter (e) en person

får endast hållas i förvar under 
mycket klart definierade 
exceptionella omständigheter

(u) nationella myndigheter (e) Sökande

som fastställs i detta direktiv (u) undertecknarna av 
direktivet

(u) omständigheterna
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hålls i förvar (u) nationella myndigheter (e) en sökande, som

denna kontroll kan genomföras 
framgångsrikt på kortast möjliga 
tid

(u) nationella myndigheter när det gäller att bedöma 
skälen för förvar av en person 
ska medlemsstaterna se till 
detta

som hålls i förvar bör behandlas 
med full respekt för den 
mänskliga värdigheten

(u) nationella myndigheter (e) Sökande 

bör utformas särskilt (u) nationella myndigheter deras mottagande bör 
utformas särskilt för att möta 
deras allmänna behov i denna 
situation, d.v.s. som 
förvarstagen

tillämpas (u) nationella myndigheter (e) artikel 37 i 1989 års 
Förenta nationernas 
konvention om barnets 
rättigheter 

Medlemsstaterna bör särskilt 
se till att detta sker

bör endast tillämpas under de 
omständigheter som anges i detta 
direktiv. 

(u) nationella myndigheter (e) Alla undantag från dessa 
garantier 

Gäller vissa garantier i fråga 
om mottagandet i förvar

Bilaga 3e

Passiveringar förekommande i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 
juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd

(Här visas en separat tabell för passiveringar p.g.a. så många fall i texten. Motsvarande tabeller för 
fördragen går att se längst ned i bilagorna 1b och 2b)



bör motiveras med hänsyn till (u) nationella myndigheter (e) Undantagen ...omständigheterna i det 
enskilda fallet, däribland hur 
mycket det tillämpade 
undantaget avviker från 
normen, dess varaktighet och 
hur det påverkar sökanden i 
fråga

det tillämpade undantaget (u) nationella myndigheter (e) undantaget

tillgripas (u) nationella myndigheter förvar bör tillgripas “som en 
sista utväg”

får endast tillämpas sedan (u) nationella myndigheter (e) förvar

prövats. (u) nationella myndigheter (e) alla icke-frihetsberövande 
alternativa åtgärder till förvar

bör information om sådana 
organisationer och grupper av 
personer ges

(u) nationella 
myndigheter?

(e) information till sökande

beviljas (u) nationella myndigheter (e) belopp för ekonomiskt stöd 
till sökande

bör minskas - (e) möjligheterna att 
missbruka 
mottagningssystemet
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genom att det preciseras (u) nationella myndigheter; 
eller av unionen?

under vilka omständigheter de 
materiella 
mottagningsvillkoren för 
sökande får inskränkas eller 
dras in, samtidigt som en 
värdig levnadsstandard 
säkerställs för alla sökande.

får inskränkas eller dras in (u) nationella myndigheter (e) de materiella 
mottagningsvillkoren för 
sökande 

säkerställs för (u) nationella myndigheter (e) en värdig levnadsstandard

Det bör säkerställas (u) nationella myndigheter; 
eller av unionen?

...att de nationella 
mottagningssystemen och 
samarbetet mellan 
medlemsstaterna fungerar 

bör främjas (u) nationella myndigheter; 
eller av unionen?

(e) lämplig samordning mellan 
behöriga myndigheter för 
mottagande av sökande

bör därför främjas. (u) nationella myndigheter (e) harmoniska förbindelser 
mellan lokalsamhällen och 
förläggningar
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uppmanas att tillämpa 
bestämmelserna i detta direktiv

(u) av Unionen (e) medlemsstaterna

bör utvärderas regelbundet (u) nationella myndigheter (e) genomförandet av detta 
direktiv 

kan inte i tillräcklig utsträckning 
uppnås av

(e) medlemsstaterna (e) målet för detta direktiv

kan bättre uppnås (e) på unionsnivå; av 
Unionen

(e) målet för detta direktiv

erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 

(e) grundläggande rättigheter 
och principer, som direktivet 
står i överensstämmelse med

måste genomföras i enlighet 
därmed.

(u) medlemsstaterna (e) direktivet
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Vanligast förekommande aktörer och mottagare i Amsterdamfördraget 1997 
och mottagandedirektivet från 2013
i fallande ordning efter hur ofta de förekommer i fördraget resp. direktivet 

Aktörer 1997

rådet

medlemsstaterna

medborgare
medborgare i tredje land

personer (unionsmedborgare eller medborgare i tredje land)
personer från tredje land

Aktörer 2013

medlemsstaterna 

Europeiska rådet

personer (som ansöker om internationellt skydd)

Unionen

Mottagare 1997

personer (fördrivna, behöver skydd)
personer (unionsmedborgare eller medborgare i tredje land)

asylsökande/flyktingar/invandrare

medlemsstaterna

medborgare i tredje land

tredje länder

Mottagare 2013

sökande

( = ) personer som ansöker om olika sorters skydd

medlemsstaterna

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer
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Bilaga 4
Medlemsstaternas handlingar
1997
enligt passiva satser:
materiella (konkreta)

verbala 
fastställer (normer, regler m.m.)
undantager (ngn från krav)

mentala
betraktar (ngn som flykting)

enligt aktiva satser:
materiella (konkreta)
utför personkontroller
upprätthåller (lag och ordning)
skyddar
tar emot
utfärdar visering

verbala
ingår avtal
beviljar
återkallar
behåller (bestämmelser)
inför (bestämmelser)

mentala
prövar
skyddar (se även materiella)
tar emot (se även materiella)

 

2013
enligt passiva satser:
materiella (konkreta)
säkerställer
främjar
grundar
tar emot
ger
inskränker
drar in
använder
genomför
tillämpar
fullbordar 
tillgriper
behandlar
håller i förvar

verbala
fastställer
kallar
betecknar
motiverar
preciserar
beviljar
erbjuder

mentala
anser
prövar
antar
utvärderar
tar emot (se även materiella)
följer
utformar

enligt aktiva satser:
materiella (konkreta) 
vidtar åtgärder
anstränger sig
genomför
säkerställer
behandlar
samarbetar
tillämpar
ser till

verbala
fastställer
beslutar
inför (bestämmelser)
bibehåller (bestämmelser)

mentala
strävar
tar hänsyn



Bilaga 4
Rådet/Unionens handlingar (det 
gemensamma institutionella; det överstatliga)

1997
enligt passiva satser:
materiella (konkreta)

verbala
fastställer

mentala

enligt aktiva satser:
materiella (konkreta)
säkerställer
förebygger
bekämpar

verbala
beslutar

mentala
skall inte hindra 

2013
enligt passiva satser:
materiella (konkreta)
avdelar medel
uppnår

verbala 
fastställer
erkänner
uppmanar

mentala

enligt aktiva satser:
materiella (konkreta)
skapar
arbetar
vidtar åtgärder

verbala 
bekräftar

mentala
enas

Personer, sökande, medborgare i 
tredje land/
tredjelandsmedborgares 
handlingar 
1997
enligt passiva satser:
materiella (konkreta)
försätter 

verbala

mentala
avser

enligt aktiva satser:
materiella (konkreta)
ger in en asylansökan
strömmar in
passerar gränser
kan inte återvända
reser
bosätter sig
innehar visering

verbala

mentala

2013
enligt passiva satser:
materiella (konkreta)
lämnar in ansökan

verbala

mentala

enligt aktiva satser:
materiella (konkreta)
uppehåller sig
söker
ansöker 

verbala 

mentala


