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Abstract 

 

 

 

”Liberal ideas or realistic tendencies?  

An ideal type analysis of the European Union’s asylum and migration policy and the 

unions political nature”   

 

Author: Julia Wilén 

 

The common asylum and migration policy of the European Union is a struggle between a 

strong belief in the protection of human rights and the need of strong and secured borders. 

This paper highlights the dilemma that occurs in the common asylum and migration policy of 

the European Union. What happens when the union have to choose between liberal standards 

with high priorities to human rights and a realistic focus on security? The aim is to study the 

asylum policy presented in the Stockholm Program, and thereafter evaluate what kind of 

character the union has itself. By an ideal type analysis of the Stockholm program from 2009, 

the common asylum policy is divided into either liberal or realistic ideas. The result of the 

study has shown that the realistic tendencies are stronger than the liberal, which gives the 

union a character of an unitary state. 
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1. Inledning 

 

 

 

EU är en förkortning för Europeiska unionen. EU är en internationell organisation där 27 

europeiska länder har valt att samarbeta om vissa frågor. Länderna har överlämnat viss 

beslutanderätt till EU.
1
 

 

 

Ovanstående citat är svaret som EU själva ger på frågan; vad är EU? En internationell 

organisation med viss beslutsfattande rätt. En förenklad förklaring på världens kanske mest 

integrerade samarbete. Vissa sträcker sin tolkning längre än så. József Böröcz och Mahua 

Sarkar skriver i sin artikel i International Sociology att ”an image of the EU as a unified, 

single entity, very much like a state, has come to dominate the literature”.
2
 Åsikterna om hur 

man ska definiera EU, hur man ska förklara dess existens och karaktär, går isär. Det som få är 

oense om, och det fler propagerar för, är att EU i dess nuvarande form är det mest 

välutvecklade, överstatliga samarbetet i världen. Vad innebär detta för medlemsländerna? Att 

underkasta sig ett system och därmed avsäga sig en del av sin suveränitet är något som 

tidigare har setts med stor skepsis inom internationell politik. I och med globaliseringens 

framfart har dock regionalisering fått ett genomslag, att ett samarbete med geografiskt 

närliggande stater innebär att man blir starkare på den allt mer sammanvävda, internationella 

arenan. Samarbete i denna form skapar ett oundvikligt dilemma: Vems åsikt gäller? Vad 

händer när stater inom unionen har intressekonflikter? Vem bestämmer karaktären som 

unionen ska ha och hur ska den utvecklas? Vilket förhållningssätt ska en enad union ha 

gentemot omvärlden? 

 

Migration är något som står i gränslandet mellan det internationella och det nationella. I dag 

befinner sig över 72 miljoner människor ofrivilligt på flykt.
3
 Under 2011 sökte 365 600 

personer asyl i EU, varav 84 100 fick uppehållstillstånd.
4
 En ökad flyktingström till unionen 
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har gjort att EU funnit det nödvändigt att ta beslut om att en gemensam asyl- och 

migrationspolitik ska formuleras. Men vilken karaktär ska denna ha? Förmån för liberala 

idéer med fokus på mänskliga rättigheter, som unionen i övrigt gärna identifierar sig med, 

eller ett realistiskt fokus på starka yttre gränser, som håller kaoset utanför? 

 

1.1 Problemställning 

EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik är genomsyrad av en kamp mellan liberala 

idéer för mänskliga rättigheter samt ett säkerhetstänk förankrat i den realistiska teorin. Å ena 

sidan förespråkar EU individens rätt att förflytta sig inom unionen, att ha en human 

människosyn och att de europeiska värderingarna skall spridas till övriga världen. Mänskliga 

rättigheter ska gälla för alla, överallt. Detta krockar med problematiken som har uppstått i och 

med en ökad migrationsström till unionen och stort tryck på framförallt de södra yttre 

gränserna. En hårdare gränspolitik, inkluderat bland annat skapandet av Frontex (EU:s 

säkerhetsmyndighet för samordning vid de yttre gränserna), har ansetts vara en nödvändig 

åtgärd, vilket har kritiserats av både beslutsfattare och människorättsorganisationer. Genom 

antagandet av Tammerforsprogrammet 1999 påbörjades en väg mot en gemensam europeisk 

asyl- och migrationspolitik. Detta ersattes senare av Haagprogrammet, och det senaste i raden 

är Stockholmsprogrammet från 2009. Programmen är utformade femårsplaner som lägger 

fram förslag på samarbetsområden i unionen inom exempelvis terrorismbekämpning och 

rättsväsende. Idén är att dessa ska fungera som lagförslag riktade mot Kommissionen.
5
 

Tanken är att medlemsländerna ska forma en likvärdig migrationspolitik där alla asylsökande 

har lika villkor oavsett vilket land man söker asyl i, och därmed skapar ett asylsystem som är 

effektivt, rättssäkert och främjar samarbete inom unionen.
6
 

 

EU:s migrationspolitik är ett omdiskuterat ämne i den vetenskapliga världen. I linje med 

Köpenhamnsskolans ”securitization” har Christina Boswell bland flera lagt fram 

förklararingar till hur en ökad flyktingström hotar den europeiska identiteten och därmed 

skapar ett säkerhetsproblem.
7
 Det är en intressant aspekt på ämnet som inte kommer att 

undersökas i denna uppsats då det redan finns mycket litteratur och forskning som bearbetar 

detta. Sandra Lavenex skriver i ”Migration and the EU's new eastern border: between realism 

                                                 

 
5
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and liberalism” om dragkampen mellan realism och liberalism när det kommer till det då 

aktuella adderandet av nya medlemsländer från Balkan. Lavenex belyser problematiken som 

stater och organisationer ställs inför när de prioriterar både starka gränser, och en human 

människosyn när det kommer till invandring. Den realistiska skolan, med hög intern säkerhet, 

går inte i linje med den liberala synen på mänskliga rättigheter.
8
  

 

Det som denna uppsats belyser är problematiken när det kommer till att identifiera vilken 

identitet EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik egentligen har. Faller den under den 

realistiska starka nationalstaten med stängda gränser eller det liberala mångsamhället med 

tydlig inriktning på individens rättigheter? Vad är det EU egentligen prioriterar när det 

kommer till detta område? Uppsatsen bygger mycket på den logik Lavenex presenterar; att 

realistiska och liberala förhållningssätt går isär och att EU där måste välja vilken linje man 

vill gå på. Lavenex poängterar att ett ställningstagande i den här frågan består av både saklig 

information i form av orsaksamverkan och empirisk fakta och normativa värderingar när det 

kommer till vem som får tillgång till exempelvis mänskliga rättigheter.
9
 Komplexiteten är det 

som gör denna studie om migrationspolitik intressant. Vem ska få ta del av den europeiska 

välfärden? Till skillnad från Lavenex, som riktar in sig just på anslutningen av 

Balkanländerna till unionen, så kommer den här studien att se EU:s migrationspolitik som 

helhet för att kunna analysera vilken teori som bäst beskriver dess förhållningssätt. Det blir 

även en logisk ändring i det material som kommer att analyseras, medan Lavenex bearbetar 

Amsterdamfördraget från 1997, så kommer denna uppsats att använda sig av det mer aktuella 

Stockholmsprogrammet från 2009.  

 

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet är att genom att belysa och analysera EU:s migrationspolitik få en förståelse för vilken 

politisk prägel unionen har. Tanken sträcker sig med andra ord längre än just 

migrationspolitiken då ambitionen är att kunna utvinna en uppfattning om vilken slags 

karaktär EU som helhet håller på att utveckla. Den gemensamma asyl- och migrationspolitik 

som presenteras i Stockholmsprogrammet fungerar alltså som ett strategiskt utvalt material.  
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Frågeställningen som uppsatsen strävar efter att besvara är; 

 

 Vilka idéer lyser starkast igenom i Stockholmsprogrammet, realistiska tendenser med 

inriktning på nationell säkerhet eller liberala med fokus på mänskliga rättigheter? 

 

Den företrädesvis starkaste anledningen till att migrationspolitiken har valts ut som 

observationsobjekt är att den genomsyrar politiken i stort. Beslut som fattas i 

migrationspolitiken formar även andan när det kommer till avdelningar som 

utvecklingsbistånd, terrorism, externa relationer och även politikområden som ekonomi och 

arbetsmarknad. Att släppa in andra nationaliteter i sitt eget territorium är komplext och 

konsekvenser av detta går att härleda till bland annat de allt starkare nationalistiska partierna i 

EU:s medlemsländer. Det är även här man på ett tydligt sätt kan särskilja de realistiska 

idéerna från de liberala. Migration är skärningspunkten mellan det nationella och 

internationella och är således i hög mån intressant för internationella relationer som ämne. Att 

allt fler söker asyl i EU gör ämnet högaktuellt. 

 

1.3 Studiens upplägg 

Först följer en presentation av det teoretiska ramverket där realism och liberalism i stort 

förklaras för att sedan gå över till en fullständig presentation av hur teorierna kommer att 

användas gentemot materialet. En beskrivning av idealtypsanalys och dess analysverktyg 

dimensioner är nödvändig för att kunna påvisa hur denna metod är bäst lämpad för uppsatsen. 

Materialet kommer att motiveras och metodologin kommer att tydliggöras för att undvika 

tolkningsfel och för att kunna visa hur forskningsfrågan kan besvaras. En genomgående 

presentation av Stockholmsprogrammet finns med för att ge läsaren en tydlig uppfattning om 

hur och varför det är utformat som det är. Därefter kommer programmet att bearbetas i syfte 

att finna dess åsikter om utvalda dimensioner för att kunna få fram ett material att analysera. 

Bearbetningen i sig är inte analyserad utan dess funktion är att tydligt visa läsaren vilka idéer 

som faller under de valda dimensionerna. Resultatet av detta presenteras och analyseras i två 

kapitel, ett där idéerna tolkas till liberalism och ett motsvarande för realism. Analysen 

använder sig mycket av citat för att understryka och tydligt visa ett tankesamband. 

Avslutningsvis följer ett kapitel med slutsatser, svar på frågeställningen samt förslag på vidare 

forskning. 
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2. Teori 

 

 

 

Här presenteras de teorier, realism och liberalism, som har valts ut för studien. Teorierna i sig 

är omfattande och har flera förgreningar vilket gör att de i helhet inte kan bearbetas. Platsbrist 

är en faktor, men framförallt är det inte relevant att i detalj redogöra för alla dess olika 

teoretiker och inriktningar. Med anledning av detta kommer enbart de delar som är relevanta 

för studien, det vill säga de som kommer att används i analysen av materialet, att gås igenom. 

En kortare presentation av teoriernas uppkomst och grundidé kommer att inleda varje 

underkapitel, för att ge en förståelse för dess inställning till verkligheten, världen och 

studerandet av internationella relationer. 

 

2.1 Realism 

Den realistiska teorin går att finna redan i 400-talet före Kristus, genom Thucydides klassiska 

skildring av kriget mellan Aten och Sparta. Sparta förklarar i preventivt syfte krig mot Aten, i 

rädsla för att atenarna börjar bli för mäktiga. Aten kontrar med att attackera Melos, en neutral 

part, för att få bästa tänkbara strategiska läge. Syftet med den här berättelsen är att visa på hur 

begränsade stater är på den internationella arenan, att makt inte är rättvist fördelat och att ”the 

strong do what they can and the weak suffer what they must”.
10

 

 

Realism är baserad på fyra antaganden, som präglar hela teorin. För det första; staten är den 

viktigaste aktören och är den enhet som bör analyseras när man studerar internationella 

relationer. Aktörer såsom internationella organisationer är av litet intresse, då dessa enbart ses 

som ett förlängt medel som stater kan använda sig av för att maximera möjligheterna att nå 

sina egna intressen.
11

 Det andra antagandet är att staten bör ses som en enhetlig aktör. 

Inrikespolitiken må vara delad i flera olika läger som strävar efter olika mål, men mot resten 

av världen bär man en enad front.
12

 Tredje; staten agerar rationellt. Dess agerande baseras på 

vad som är bäst för staten, vilket betyder att alla aspekter i alla val övervägs och det som 

                                                 

 
10

 Hall, Martin ”Realism” i Jakob Gustavsson & Jonas Tallberg (red.). Internationella Relationer. 2009:36 
11

 Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V. International Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism, and  

    Beyond. 1999:6 
12

 Viotti & Kauppi. International Relations Theory. 1999:6 
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generar mest nytta blir avgörande för vilket tillvägagångssätt man väljer. Problem som 

uppstår med detta antagande, som realismen själv är medveten om, är att beslutsfattare inte 

alltid vet vilka konsekvenser olika val bidrar till, samt att all information inte alltid finns 

tillgänglig. Utgångspunkten är att man gör de mest rationella besluten utefter det utgångsläge, 

och utefter den informationen, man har.
13

 Det fjärde och sista antagandet är att nationell 

säkerhet är det absolut viktigaste av alla internationella problem. Statens överlevnad är det 

primära och för att uppnå detta krävs säkerhet, och för att vara säker i en anarkisk värld 

behöver man makt.
14

 

 

Nyckelorden i realismen är makt, säkerhet och överlevnad, vilka går hand i hand.
15

 Samarbete 

är inte något att föredra, då man aldrig kan lita på att den andra staten agerar utefter bestämd 

överenskommelse. Vinsten är relativ och ifall samarbete ska nyttjas bör man vara säker på att 

man är den vinnande parten. Då detta är svårt är garantera, är det bästa därmed att vara 

självförsörjande.
16

 När det kommer till realismens syn på staten är det, som tidigare nämnt, 

det som står i absolut fokus. En stat bör göra allt för att maximera sin säkerhet, och medlet för 

detta är makt, ofta i form av militär sådan.
17

 Realismens syn på människan och mänskliga 

rättigheter är att människan är knuten till den politiska konstellation, eller stat, hon tillhör, och 

det är denna stat som har ansvar över hennes välbefinnande. Människor utanför sin egen stat 

har man inte ansvar över utan det är upp till varje stat att se efter sina egna medborgare.
 18

 

 

2.2 Liberalism 

Den fria människan är utgångspunkten hos liberalismen. Naturtillståndet är att denna, 

tillsammans med andra individer, underifrån bygger upp institutioner som ligger i linje med 

dess intressen. Statens funktion är att organisera individerna, se till att avtal hålls och att den 

individuella och kollektiva nyttan förenas och maximeras. Detta innebär att staten inte har 

något egenvärde, utan dess existens är enbart till för att skydda individernas frihet.
19
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 Hall, Martin ”Realism” i Gustavsson & Tallberg (red.) Internationella Relationer. 2009:35 
16

 Hall, Martin ”Realism”. 2009:39 
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 Mingst, Karen A. Essentials of International Relations. 2008:67 
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När det kommer till studerandet av internationella relationer anser liberalismen, till skillnad 

från realismen, att även ickestatliga aktörer har en betydande roll. Dessa ska ses som 

självständiga aktörer som kan agera för sig själva, och ska därför tas i åtanke när man 

behandlar internationella problem. På samma sätt ses därför inte staten som en enhetlig aktör 

gentemot den internationella arenan, då dess beslutsfattare kan agera transnationellt för att nå 

sina intressen.
20

 Den enade front som realismen anser att staten bör ha, existerar inte enligt 

liberalismen. Statens intresse ändrar sig i takt med inomstatliga och utomstatliga 

intressekonflikter.
21

 Liberalismen ser samarbete och ömsesidigt beroende, interdependens, 

som en väg till fred då antagandet är att man inte går i krig med någon man är beroende av, 

den så kallade demokratiska freden. Till skillnad från realism som enbart är en förklarande 

teori, har liberalism i viss mån en normativ ambition, där fred, välfärd och rättvisa 

eftertraktas. Man har en stark övertygelse om att människan är kapabel att hela tiden bli bättre 

och genom samarbete i internationell politik kan fred uppnås.
22

 Då liberalismen anser att 

människan föds fri och jämlik gäller alla rättigheter alla människor, oavsett var man är född 

eller vilken stat man tillhör. Det finns således ett kollektivt ansvar över alla individer, inte 

bara de som tillhör den egna staten.
23
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2.3 Teorianvändning 

Studien kommer att analysera EU:s migrationspolitik i syfte att identifiera fyra dimensioner 

som kommer att belysa vilken karaktär som präglar dess politik. Då teorierna i sig är såpass 

omfattande är det ett alltför stort arbete som krävs för att analysera alla aspekter av dessa. 

Därför har människosyn, gränser, rättvisa och ansvar samt samarbete valts ut med motivering 

att dessa har tydliga åsiktsskiljaktigheter när det kommer till liberalism och realism. 

Dessutom täcker de upp fyra områden som är av vikt när det kommer till hur man utformar 

strategier i frågor som rör internationella problem, och då framför allt migration. En mer 

ingående presentation och förklaringar av hur dimensionerna kommer att användas i 

uppsatsen finns i metodkapitlet. 

 

 

Figur 1: Teoridimensioner 

 Realism Liberalism 

Människosyn Människan är knuten till den grupp 

hon tillhör och det är den grupp som 

har ansvar över hennes välbefinnande. 

Människor föds fria och jämlika 

och är juridisk likvärdiga. 

Människan har ingen plikt 

gentemot sin stat. 

Gränser Starka gränser är viktiga för 

skyddandet av staten och den 

nationella identiteten. 

Öppna gränser ökar handel och 

samarbete vilket leder till 

interdependens. 

Rättvisa & 

Ansvar 

Den rättvisa som gäller, gäller enbart 

för den politiska enhetens egna 

medborgare.  

Alla människor är likvärdiga och 

det finns ett kollektiv ansvar över 

alla individer. 

Samarbete Samarbete används enbart i 

egenintresse. Vinsten är relativ och att 

lita på andra parter genererar en 

försvagning av den egna staten. 

Interdependens är en källa för fred 

och samarbete ses som ett 

plussummespel där alla 

inblandande parter är tänkbara 

vinnare. 

 

 

2.4 Teorimotivering 

En studies teorival kommer att avspegla sig på resultatet. Anledningen till varför just dessa 

två teorier har valts ut som analysredskap är att de är något av motpoler mot varandra, framför 

allt när det kommer till utrikespolitik. Deras syn på de valda dimensionerna skiljer sig starkt, 

då man i teorierna väljer att lägga vikt vid olika aspekter. Detta präglar resonemang och 

förklaringar till hur internationella problem bör hanteras. 
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3. Metod, material & metodologi 

 

 

 

Idé- och ideologianalys är en bred samhällsvetenskaplig metod som generellt handlar om att 

analysera och utvinna information ur texter som är politiskt förankrade. Syfte, frågeställningar 

och analystekniker kan variera kraftigt, men gemensamt är det vetenskapliga studiet av 

politiska budskap.
24

 Denna uppsats kommer huvudsakligen att använda sig av Göran 

Bergströms och Kristina Boréus bok Textens Mening och Makt som vägledning i metod. När 

det kommer till idé- och ideologianalys betonar de att det inte finns någon given generell mall 

för hur metoden ska gå till, men att utgångspunkten faller sig efter syfte och ambition, vilka 

avgörs genom den aktuella forskningsfrågan.
25

 Syftet blir antingen att beskriva och tolka 

innebörden i politiska budskap, förklara dess uppkomst eller göra ett ställningstagande av 

dess hållbarhet.
26

 De olika typerna av syfte bör hållas isär, men givetvis går de även att 

kombinera och en omfattande studie kan ha fler syften än ett.
27

 Då denna uppsats utgår från 

ett aktörsperspektiv och är avsedd att ta reda på vilken teori som beskriver EU:s 

migrationspolitik bäst, har en idealtypsanalys med analysverktyg dimensioner som metod 

valts. Syftet är att beskriva och tolka EU:s politiska idéer och karaktär. 

 

3.1 Idealtypsanalys 

Idealtyp är en variant inom idé- och ideologianalys som ofta förknippas med sociologen Max 

Weber och är en slags tankekonstruktion. Syftet är inte att beskriva verkligheten och inte 

heller att formulera hypoteser utan fungerar mer som ett analytiskt instrument för att påvisa 

vissa drag. Analysmodellen fungerar antingen som ett raster att lägga över text eller som 

dimensioner att kategorisera upp texten efter. För att kunna använda sig av raster behövs det 

en politisk-teoretisk referensram som säger något väsentligt över de idealtyper man väljer att 

ta fram ur det specifika material man har valt ut. För att understryka de idéer man identifierar 

är det tacksamt och ibland även nödvändigt att ha med citat från belyst text, för att höja 

validiteten och för att tydligt kunna påvisa för läsaren det samband man själv upptäcker. 

                                                 

 
24

 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 2005:11  
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 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. 2005:177 
26

 Bergström & Boréus. Textens mening och makt. 2005:155 
27
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Idealtyperna kommer in i slutet av analysen och syftar till att bestämma vilken idealtyp 

materialet lutar åt. Därför bör med fördel dessa ställa sig i kontrast mot varandra, eller 

åtminstone ha väsentliga skillnader.
28

 Denna uppsats kommer inte att använda sig av 

idealtyper som analys, då dessa ofta är väldigt tidskrävande att skapa. Blir idealtypen för 

trubbig, är risken att analysen enbart blir en kategorisering av materialet.
29

 Istället kommer 

dimensioner att tillämpas som analysmodell. 

 

När man använder sig av dimensioner som analysverktyg så utgår man från istället från 

allmänt hållna enheter som har stöd i en politisk ideologi/teori. Genom att identifiera 

dimensionerna kan man därefter kategorisera in dem efter respektive politisk tillhörighet. 

Efter uppkategoriseringen är det smidigt att analysera dimensionerna var och än för sig för att 

därefter få ett resultat som säger något om helheten och/eller enhetsvis. Exempel på detta är 

att i en text identifiera författarens människosyn och därefter se vilken av förvalda politiska 

ideologier denna representerar.
30

 Fördelen med att använda sig av dimensioner som 

analysverktyg är att det är lätt att strukturera och kategorisera upp material, även om 

materialet i sig är väldigt omfattande.
31

 

 

I denna uppsats kommer en idealtypsanalys med dimensioner att konstrueras för att kunna 

analysera Stockholmsprogrammet, som är det utvalda materialet. Materialet kommer att 

granskas efter utvalda dimensioner, vilka de valda teorierna har olika uppfattningar om. De 

valda dimensionerna som återfinns i teorikapitlet är människosyn, gränser, samarbete och 

rättvisa. När man använder sig av dimensioner betonar Bergström och Boréus att det är 

viktigt att dessa måste vara kopplade till forskningsfrågan.
32

 Då studien går ut på att i 

migrationspolitiken ta reda på om den realistiska eller den liberala teorin beskriver EU bäst, 

lämpar sig dessa dimensioner eftersom teorierna har tydliga åsiktsskiljaktigheter om hur dessa 

bör behandlas. Utan denna åsiktsskillnad faller hela analysen, då teorierna inte konkurrerar 

med varandra. Dimensionerna är även starkt kopplade till migrationspolitik, då beslutsfattare 

måste ta tydliga ställningstagande när det kommer till dessa aspekter. 
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3.1.1 Metodmotivering 

Målet med denna studie är att visa på vilken karaktär EU:s asyl- och migrationspolitik har för 

att på så sätt kunna få en uppfattning om hur man kan tolka dess politiska karaktär i 

allmänhet. Idealtypsanalys med dimensioner lämpar sig för detta då man i förväg konstruerar 

en analysmodell som gör att det material man väljer att bearbeta blir lätt att kategorisera och 

strukturera. De dimensioner som har konstruerats i detta fall kommer att strukturera upp olika 

politiska idéer och förankra dessa i någon av de två teorier som har valts ut.  

 

3.2 Metodologi 

Metodologi inom samhällsvetenskap handlar om hur man förhåller sig till kunskap. Ontologi 

ställer sig frågan ”vad finns det att veta?” och delar in sig i två grenar. Foundationalism menar 

att det finns en värld oberoende från observatören medan anti-foundationalism hävdar att 

världen varierar mellan olika grupper och individer..33 Genom att här göra ett tydligt 

ställningstagande om vilken kunskapssyn man tillämpar blir de slutsatser man kommer fram 

till lättare att förstå. Denna uppsats utgår starkt efter tesen att kontext spelar in i hur man läser 

av världen och att den som förklarar den gör det utifrån sina egna premisser. Det 

epistemologiska synsättet blir således interpretivism, som betonar att det är våra tolkningar 

som ligger i grund för förståelsen.
34

 Ståndpunkten i uppsatsen blir kunskapsteoretisk och 

tyngden ligger på förståelsen att social verklighet har betydelse för hur verkligenheten 

tolkas.
35

 Uppsatsen kommer inte att komma fram till generella resultat som går att applicera 

på andra områden, utan resultatet blir knutet till forskningsobjektet. Detta ger inte resultatet 

en lägre validitet, dock innebär det att transparensen bör vara extremt hög för att andra ska 

kunna förstå det resultat man kommer fram till.
36

 För den här uppsatsen innebär det att 

tolkningen som görs av Stockholms-programmet skulle kunna se annorlunda ut för någon 

annan forskare och därmed även generera ett annat resultat. Ambitionen är dock att tydligt 

visa tankegångar och sammankopplingar mellan utvunnet material som har grund i de valda 

teorierna för att då tydliggöra de slutsatser som kommer att presenteras. 

 

I likhet med all annan forskning är det även relevant för studier inom idé- och ideologianalys 

                                                 

 
33 Furlong, Paul & Marsh, David. ”A Skin Not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science” i 

    Marsh, David & Stokers, Gerry (red.) Theory and Methods in Political Science. 2010:185 
34

 Furlong & Marsh. Theory and Methods in Political Science. 2010:199 
35

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2008:341 
36

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2008:341 
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att vara medveten om vilka argument, påståenden och föreställningar inom materialet som 

skall undersökas. Man måste med andra ord vara på det klara med vad man letar efter innan 

man genomför sin analys. Utan att veta vad det är man letar efter är det mer eller mindre 

omöjligt att faktiskt finna argument som kan leda till rimliga slutsatser.
37

 Detta medför även 

att analysmodellen, som man bygger upp utefter de dimensioner man konstruerar för att få ett 

svar på sin frågeställning, blir utefter sin egen uppfattning om vad som är relevant och viktigt. 

Forskningen speglar således, till viss del, utövarens redan i förtid bestämda antaganden om 

vad som är relevant eller inte är relevant. 

 

3.3 Material 

Det material studien kommer att använda sig av är Stockholmsprogrammet, som finns 

tillgängligt som policydokument utfärdat av Kommissionen. Stockholmsprogrammet är 

uppföljaren av Tammerforsprogrammet och Haagprogrammet.
38

 Anledningen till att dessa 

program inte kommer att ingå i materialet är att de är föregångare till Stockholmsprogrammet 

och således innehåller en oaktuell politik och att syftet inte är att se hur samarbetspolitiken 

har utvecklats över tid. Istället ska analysen visa på hur det ser ut i dagens läge för att på så 

sätt kunna lokalisera vilka tankar och idéer som präglar dagens migrationspolitik. Att 

Stockholmsprogrammet valts ut beror på att det är fastslaget av Europeiska Rådet, det vill 

säga stats- och regeringscheferna, och kan ses som EU:s generella bild av hur 

samarbetspolitiken ska se ut, och därmed även ge ett svar på hur man ska förstå EU generellt.  

 

Att enbart titta på EU:s asyl- och migrationspolitik genom Stockholmsprogrammet innebär 

inte att man får all tillgänglig information på området. Givetvis finns det andra 

policydokument utgivna av Kommissionen som berör ämnet och därmed adderar kunskap och 

eventuellt uppdaterade beslut. Dessutom finns det en uppsjö av övriga åsiktsförmedlare, 

exempelvis journalister och organisationer, politiskt aktiva och beslutsfattare, som analyserar 

och bedömer EU:s asyl- och migrationspolitik. Jag vill här poängtera att dessa källor medvetet 

har valts bort till förmån för den valda metoden. Dimensionsanalysen ämnar enbart se till just 

Stockholmsprogrammet för att få ett resultat av detta. Skulle andra källor vara intressant 

skulle möjligtvis en (kritisk) diskursanalys vara bättre lämpad, men en sådan karaktär på 

uppsatsen är i detta fall inte önskvärt. 

                                                 

 
37
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38
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4. Stockholmsprogrammet & dimensionerna 

 

 

 

I detta kapitel kommer först en generell presentation av Stockholmsprogrammet att ges för att 

tydliggöra programmets innebörd. Då uppsatsen är speciellt intresserad av asyl- och 

migrationspolitik så kommer det kapitel i programmet som täcker upp detta presenteras något 

mer ingående än de övriga. Intressant aspekter från det resterande programmet kommer att 

behandlas i den mån det är relevant i relation till de utvalda dimensionerna. Därefter följer en 

bearbetning av Stockholmsprogrammet där de idéer och förslag som ingår i dimensionerna 

kartläggs under fyra olika underrubriker. Det är här värt att poängtera att det som återskrivs är 

ren information taget ur programmet, och att denna information varken är bearbetad eller 

analyserad och därav fri från personliga värderingar. 

 

4.1 Stockholmsprogrammets uppkomst 

Stockholmsprogrammet antogs av Europeiska Rådet i december 2009 i enlighet med artikel 

68 i föredraget om Europeiska Unionens funktionssätt.
39

 Programmet innefattar riktlinjer och 

en programplanering för rättvisa, säkerhet och frihet inom Europeiska Unionen för åren 2010-

2014. Karaktäristiskt för programmet är ”Europa för medborgarna” och dess huvudsakliga 

syfte benämns som att bekämpa terrorism. Andra områden som täcks upp är förbättrad 

krishantering, harmonisering av integritetslagstiftning och en gemensam immigrations-

politik.
40

 Då Europeiska Rådet saknar lagstiftande funktion, är programmet ingen 

lagstiftningsakt utan istället en rad lagförslag riktade mot framförallt mot Europeiska 

Kommissionen men som även fungerar som uppmuntran till medlemsländerna i stort. 

 

Kritik mot programmet har framförallt handlat om rättsäkerheten för medborgarna, att känslig 

information lättare kan delas mellan exempelvis EU och USA under antiterrorparollen.
41

 

Detta är ingenting som kommer behandlas i uppsatsen. Terrorism överlag faller utanför de 

dimensioner som har valts att behandlas i linje med att det är svårt att göra en tydlig teoretisk 

                                                 

 
39

 EU-upplysningen. Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet. 2010 
40

 EU-upplysningen. Vad är Stockholmsprogrammet? 2012 
41

 Klamberg, Mark. Stockholmsprogrammet. 2009 
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koppling till detta ämne. Givetvis är det möjligt att göra en likande dimensionsanalys av just 

terrorism, men detta skulle ge uppsatsen en karaktär som i det här fallet inte eftersträvas. 

Stockholmsprogrammet i sig består av över 170 lagförslag riktade mot Kommissionen varav 

en avgränsning är nödvändig för att få ett konkret och djupt, istället för ytligt, resultat. Detta 

medför givetvis att val av andra dimensioner skulle kunna resultera i ett annat resultat än det 

som kommer att presenteras i denna uppsats. 

 

Då uppsatsen i huvudsak är intresserad av migrationsfrågorna i programmet, är det dessa som 

kommer att ligga i fokus. I kapitel sex: Ett Europa präglat av ansvar, solidaritet och 

partnerskap i migrations- och asylfrågor betonas det att migration medför både utmaningar 

och möjligheter, samt att den, om den behandlas väl, kan vara till fördel för alla inblandande 

parter. Här visar Europeiska Rådet sitt ställningstagande, att ett ensidigt förhållningssätt 

gentemot migration, vare sig det är för eller emot, inte är möjligt och inte heller något man 

eftersträvar.
42

 Migration i sig är ingen sakfråga, utan det EU behöver strategier för är dess 

konsekvenser. Rådet understryker i programmet att det behöver införas åtgärder både för att 

maximera migrationens positiva, och minimera dess negativa, effekter.
43

 Nedan följer en 

uppkategorisering av Stockholmsprogrammet där dess idéer sorteras in efter respektive 

dimension. 

 

4.2 Människosyn 

Det finns en tydlig gränsdragning mellan legala och illegala migranter, där de som vistas på 

europeisk mark lagligt erbjuds att ta del av den europeiska välfärden.
44

 En hållbar och effektiv 

återvändandepolitik lyfts fram till de som vistas illegalt. Medlemsländerna uppmuntras att 

bistå med nödvändiga finansiella medel för återsändande av olagligt bosatta 

tredjelandsmedborgare. Frivilligt återvändande föredras, men Europeiska Råder lyfter även 

fram behovet av effektiva sätt att påtvinga ett återvändande.
45

 Angående den allmänna synen 

på medborgare av unionen prioriteras dess intressen och behov, ”alla åtgärder som vidtas i 

framtiden bör vara inriktade på unionsmedborgarna och andra personer för vilka unionen har 

ett ansvar”.
46
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4.3 Gränser 

I kapitel 6 återkopplar Europeiska Rådet migrationspolitiken tillbaka till den pakt som slöts 

2009 där man kom fram till fem grundläggande åtaganden. Punkt tre handlar om ”att öka 

gränskontrollernas effektivitet”, vilket innebär mer resurser och förhindrandet av missbruk vid 

viseringar. I samma kapitel uppmärksammas de södra yttre gränsernas problematik med 

illegal migration.
47

 Vid särartat speciella situationer där en förändrad migrationsvåg skapar 

problem för mottagarlandet erbjuds bistånd från Kommissionen, Frontex samt från övriga 

medlemsländer.
48

 I kapitel 7.1 En förstärkt yttre dimension benämns Europeiska Rådets beslut 

att ”unionen ska ha en enda politik för yttre förbindelser”, ”unionen och medlemsstaterna 

kommer att aktivt utveckla och främja europeiska och internationella standarder” samt 

”unionen kommer att ha ett proaktivt förhållningssätt i sina yttre förbindelser”.
49

 

Viseringspolitik och gränsförvaltning som garanterar medborgarnas säkerhet prioriteras.
50

 

 

4.4 Rättvisa & ansvar 

Rådet prioriterar alla människor som är medborgare i EU frihet, rättvisa och säkerhet. 

Mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna har en hög prioritet. Samarbete med 

länder utanför unionen för att kunna motverka brott mot mänskligheten uppmuntras. 

Dödsstraff, tortyr och annan inhuman behandling ska förbli avskaffat och i övrigt motverkas. 

Rådet betonar att unionen ska ha gemensamma värderingar när det kommer till dessa frågor, 

att länder inom unionen må tycka olika om vissa sakfrågor men att för försoning bör ha ett 

gemensamt minne om de incidenter (ex. första och andra världskriget) som tidigare har skett i 

Europa. Ingen diskriminering, vare sig det är på grund av hudfärg eller politiska övertygelser 

accepteras.
51

 Rätten till fri rörlighet för medborgare inom unionen är en grundprincip. 

Likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter betonas gälla för alla legala migranter. 

Medlemsländerna uppmanas av Rådet att ha ett strikt förhållningssätt till internationell rätt.
52

 

Medel för främjandet av mänskliga rättigheter och dess värderingar innanför och utanför 

unionen påkallar Rådet ska upprättas. Inre och yttre hot kan inte särskiljas och ska därför 

behandlas lika.
53

 Själva europeiska rättsområdet ska eftersträvas att bli en vattentät mekanism, 
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där rättslig prövning och möjlighet för individen att utföra sina rättigheter ska garanteras i alla 

områden. Alla migranter som behöver internationellt skydd ska garanteras säker rättslig 

hantering.
54

 En tredjedel av de poliser, och hälften av de åklagare, domare samt övrig personal 

inom rättsväsendet som deltar i ett europeiskt polissamarbete ska erbjudas ett gemensamt 

utbildningsprogram. Målet för detta är att identifiera ett europeiskt handlingsprogram som 

höjer nivån inom rättsväsendet.
55 

 

4.5 Samarbete 

Två typer av samarbete uppmärksammas i programmet, dels inom unionen och mellan dess 

medlemsländer, dels unionens dialog med utomstående stater. Partnerskap är en 

återkommande term som syftar till de överenskommelser man har angående migration med 

ursprungs-, transit- och destinationsländer.
56

 Samarbete med ursprungsländer framlyfts som 

nödvändigt för att ha en smidig återvändningsprocess, samtidigt som det betonas att stater inte 

har något annat val än att ta emot sina egna medborgare som vistas olagligt på någon annan 

stats territorium.
57

 Tredjeländer som hyser stora flyktingpopulationer bör samarbete skapas 

med för att kunna bygga upp en kapacitet för hanterandet av migrationsströmmen.
58

 Praktiskt 

samarbete mellan medlemsländerna uppmanas att på samtliga plan stärkas, och det europeiska 

stödkontoret för asylfrågor samt den gemensamma europeiska asylpolitiken ämnar bidra till 

detta.
59

 Medlemsländerna uppmanas även att ha ett starkt samarbete med sina grannländer, 

både inom och utanför unionen, för att i framtiden stärka ”frihet, säkerhet och rättvisa”.
60

 

Samarbete med tredjeländer för att bekämpa alla former av organiserad brottslighet bör 

upprättas.
61

 Schengensamarbetet, vilket innebär avlägsnandet av de inre gränskontrollerna, ses 

som en betydande sakfråga när det kommer till området frihet, säkerhet och rättvisa. Alla 

medborgare av unionen har rätt till att fritt röra sig och bosätta sig inom dess gränser, vilket är 

en grundprincip. Denna grundprincip, samt utökningen av Schengensamarbetet, får dock inte 

problematisera eller kringgå immigrationsbestämmelserna.
62
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4.6 Tabellsammanfattning     

Här presenteras återigen teoriernas dimensionssynsätt som finns i kapitel 2.3. Den adderade 

kolumnen ”EU” består av sammanfattat material tagit ur Stockholmsprogrammet, och visar 

således EU:s förhållningssätt till de olika dimensionerna.   

 

Figur 2. Teoridimensioner + EU. 

 Realism Liberalism EU 

Människosyn Människan är knuten 

till den grupp hon 

tillhör och det är den 

grupp som har ansvar 

över hennes 

välbefinnande. 

Människor föds fria 

och jämlika och är 

juridisk likvärdiga. 

Människan har 

ingen plikt 

gentemot sin stat. 

En tydlig avgränsning 

mellan legala, och illegala, 

migranter påvisas. De som 

uppfyller kraven och 

erhåller uppehållstillstånd 

får samma status som övriga 

EU-medborgare. Personer 

som behöver internationellt 

skydd ska erhålla detta.  

Gränser Starka gränser är 

viktiga för skyddandet 

av staten och den 

nationella identiteten. 

Öppna gränser ökar 

handel och 

samarbete vilket 

leder till 

interdependens. 

Starka yttre gränser medan 

de inre gränserna ska vara 

öppna. Vilja att utveckla 

Schengenområdet. Rådet 

uppmanar till en tydlig enad 

politik för yttre förbindelser. 

Rättvisa & 

Ansvar 

Den rättvisa som 

gäller, gäller enbart för 

den politiska enhetens 

egna medborgare. 

Alla människor är 

likvärdiga och det 

finns ett kollektiv 

ansvar över alla 

individer. 

Mänskliga rättigheter 

prioriteras högt, både inom 

unionen och utanför. 

Samarbete Samarbete används 

enbart i egenintresse. 

Vinsten är relativ och 

att lita på andra parter 

genererar en 

försvagning av den 

egna staten. 

Interdependens är 

en källa för fred och 

samarbete ses som 

ett plussummespel 

där alla inblandande 

parter är tänkbara 

vinnare. 

Starkt samarbete både inom 

unionen och med länder 

utanför de yttre gränserna. 

Samarbete och partnerskap 

uppmuntras när tredjeländer 

har en stark påverkan i och 

med ökade 

flyktingströmmar till 

unionen. Samarbete med 

stater utan koppling till 

migration uppmuntras och 

anses gynna alla parter. 
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5. De liberala idéerna ... 

 

 

 

När det kommer till liberala idéer i Stockholmsprogrammet berör dessa framför allt synen på 

samarbete och synen på människan. Samarbete uppmuntras starkt, både inom unionen och 

med länder utanför unionen. I likhet med liberalism ses samarbete i Stockholmprogrammet 

som en stark källa till ett ökat samförstånd stater emellan. Utöver länder vilka EU har en 

direkt koppling med inom migration tas även samarbete med övriga stater upp, där det 

betonas att detta är något både EU och övriga länder tjänar på. Partnerskap är en 

återkommande term som visar på EU:s vilja att införstifta mer än ett samarbete bara inom 

tjänste- eller varubyteshandel, utan ska även innebära ett utbyte av sociala sektorer som bidrar 

till en ökad förståelse mellan stater, samt människa till människa. Unionen håller ett 

transparent förhållningsätt gentemot världen, som verkar till att inbjuda till utbyte av både 

information, kunskap och tjänster, vilket utrönas ur följande: 

 

Genom utvecklingen av den övergripande strategin för migration fokuseras den yttre 

dimensionen av unionens migrationspolitik på dialog och partnerskap med tredjeländer, 

baserat på ömsesidiga intressen.
63

 

 
[Unionen vill I]nrätta särskilda utbytesprogram, med Erasmus som förebild, som skulle 

kunna involvera icke-medlemsstater och framför allt kandidatstater och de länder med vilka 

unionen har ingått partnerskaps- och samarbetsavtal.
64

  

 
Utvidgningen av Schengenområdet måste fortsätta.

65
 

 

Samarbetet inom unionen i form av öppna gränser och en vilja att expandera 

Schengenområdet är starkt genomsyrat av liberala idéer. De öppna gränserna gör att 

medlemsstaterna i allt högre grad blir mer integrerade och beroende av varandra, vilket 

liberalismen i sin tur anser leder till fred. Dessa inre öppna gränser är det absolut yttersta 

samarbetet. Utan passkontroller, tullar eller viseringar mellan gränserna är statens eget 
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territorium i princip utsuddat. Även tillgänglighet och rätt att bo var som helst i unionen 

bidrar till en minskad statskontroll av vilka som väljer att bosätta sig i landet. Frihet är en 

starkt återkommande term i Stockholmsprogrammet. Framförallt behandlas rätten till fri 

rörlighet, som Europeiska Rådet menar är av de grundläggande principerna i EU-samarbetet.  

 

Respekt för övriga rättigheter som stadfästs i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna är centrala värderingar.
66

 

 
Rätten till fri rörlighet för medborgarna inom unionen är en av de grundprinciper på vilka 

unionen bygger och en av EU-medborgarskapets grundprinciper.
67

 

 

Människan och rättvisa vävs ihop och prioriteras högt i Stockholmsprogrammet. Den 

genomsyrade andan i hela programmet handlar just om att det är till för medborgarna, och att 

programmet i sig ska bidra med rättvisa, säkerhet och frihet inom unionen. 

 

Europeiska Rådet anser att prioriteringen under de kommande åren kommer att vara att 

fokusera på medborgarnas intressen och behov.
68

 

Unionen bygger på gemensamma värderingar och respekt för grundläggande rättigheter.
69

 

 

Mänskliga rättigheter ska gälla för alla och även om exempelvis illegala migranter inte har 

rätt att ta del av EU:s välfärd så gäller det internationella skyddet om behov finns. Det märks 

tydligt att Europeiska Rådet lägger fram Stockholmsprogrammet som något som skall gynna 

medborgarna, och rättigheter för dessa. Rådet lägger även fram vikten av att sprida de 

europeiska värderingarna även till länder utanför unionen. De säger också att mänskliga 

rättigheter bör prioriteras för alla överallt, vilket även är vad liberalismen anser. 

 

Att EU här bistår individen går hand i hand med liberalismens syn på att staten finns till för 

medborgarna, och inte tvärtom. Den fria människan är utgångspunkten enligt liberalismen. 

Inom EU är de fyra friheterna (fri rörlighet av kapital, tjänster, varor och människor) extremt 

högt prioriterat. Detta visar att unionens ideal har tydliga kopplingar till de liberala idéerna. 

Att integrera olika nationaliteter inom unionen uppmuntras, och ett ömsesidigt beroende i 
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form av utbyte av tjänster, varor och kapital har en hög prioritet och är något man aktivt tror 

på. När det kommer till gränser finns det två aspekter av detta. Gränserna inom unionen vill 

man i princip ta bort helt och hållet (i och med utökandet av Schengenområdet):  

 

Europeiska Rådet erinrar sitt engagemang för ytterligare utvidgning av Schengenområdet.
70

 

 

 

De yttre gränserna däremot behandlas annorlunda. Då trycket har blivit hårt stängs dörren mot 

övriga världen mer och mer. Frontex och Kommissionen bidrar med hjälp till länder som 

själva inte kan hålla gränserna i schack, vilket kommer behandlas i nästkommande kapitel. 

 

Överlag är de liberala idéerna i Stockholmsprogrammet starka när det kommer till alla 

dimensioner; samarbete, inre gränser, rättvisa och synen på människan. Det märks tydligt att 

Europeiska Rådet försöker i stor mån lägga fram programmet som något som finns till för 

medborgarna, att det skall öka deras rättigheter, försvara deras friheter och garantera deras 

säkerhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 
70

 Europeiska Rådet. Stockholmsprogrammet. 2010:8 



 

 

21 

6. … Överskuggas av realismen 

 

 

 

I Stockholmsprogrammet så överskuggar de realistiska tendenserna de liberala idéerna. Detta 

gör att den realistiska analysen med fördel ser EU som en enhetlig aktör som agerar likt en 

stat, istället för en sammanfogning av flera olika nationer. På vilket sätt förklaras nedan.  

 

Den människosyn som lyser igenom i Stockholmprogrammet är okritiskt granskad väldigt 

solidarisk. Vikten av att vara human betonas, och ”frihet, rättvisa och säkerhet” är den röda 

tråden som Europeiska Rådet vill pränta in som EU:s starka ställningstagande. Men för vem 

gäller detta? I inledande kapitlet benämns ”unionsmedborgare” på följande vis; 

 

Alla åtgärder som vidtas i framtiden bör vara inriktade på unionsmedborgarna och andra 

personer för vilka unionen har ett ansvar.
71

  

Europeiska Rådet bekräftar sin prioritering att utveckla ett område med frihet, säkerhet och 

rättvisa, som en central angelägenhet för människorna i de stater som är förenade i 

unionen.
72

 

 

Det blir här en tydlig gränsdragning mellan olika människogrupper, vi och dem. Koppla detta 

till den realistiska teorin och man ser att detta faller in under dess syn på ansvar, att man 

enbart har ansvar över dem i sin egen stat. De migranter som inte erhålls uppehållstillstånd 

eller faller under internationell rätt tar således inte EU något ansvar över. Att andan är att man 

i den mån man finner nödvändigt ska upprätthålla uppehållstillstånd och släppa in migranter 

låter i sig liberalt, att man ser människor som likvärdiga och att man på ett solidariskt sätt 

öppnar upp sina gränser för att göra det bättre för de som har behov. Men, EU är väldigt 

tydliga med att spelet är på deras villkor. Så länge migrationen inte äventyrar EU:s säkerhet 

ställer man sig positiv och erbjuder sig att tillhandahålla den hjälp som anses nödvändig. Man 

garderar sig dock genom att tydligt visa att gränserna ska vara effektiva, att missbruk inte 

tolereras och att återvändandet av illegala migranter inte är frivilligt, vare sig för migranten 

eller dennes hemland. 
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Det krävs seriösa ansträngningar för att bygga upp och förstärka dialogen och 

partnerskapen mellan unionen och tredjeländer, regioner och organisationer i syfte att 

åstadkomma förbättrade och faktabaserade åtgärder som svar på dessa situationer, med 

beaktande av att olaglig invandring till unionen också sker via andra gränser eller genom 

missbruk av viseringar. 
73

 

 

När det kommer till gränser blir dessa inom unionen allt mer utsuddade och i programmet 

presenteras även en vilja att utöka Schengenområdet. Detta har tydliga liberala tendenser vars 

förklaring återges i förgående kapitel. Av realismen ses öppna gränser med stark skepsis då 

staten är det viktigaste och allt utanför den bör hållas på avstånd. Därför är det i den 

realistiska analysen intressant att se på EU:s yttre gränser.  

 

(…) förvaltningen av unionens yttre gränser sker nu under mer samordnade former.
74

 

(…) stödja ökad kapacitetsuppbyggnad i tredjeländer så att de effektivt kan kontrollera sina 

yttre gränser.
75

  

Unionen ska ha en enda politik för yttre förbindelser.
76

  

 

Hårdare bevakning och stöd till högt belastade gränser beviljas av unionen i form av bland 

annat Frontex. Rådet förespråkar en enda, likvärdig politik utåt sett, vilket är karaktäristiskt 

för realismen som anser att en stat bör ha ett enat förhållningsätt gentemot omvärlden. Genom 

att behålla detta ”enade” behåller staten (eller i detta fall, EU) sin nationalitet. Starka yttre 

gränser skapar således en trygghet inom dessa, vilket eftersträvas. Beroende på vad EU har att 

vinna, och hur mycket EU själva känner att de kan ta ansvar för/ge uppehållstillstånd till 

utomstående människor, påverkar hur öppna gränserna blir. Även satsningen inom 

rättsväsendet, att samordna bland annat polis och domare genom utbildning, går att härleda 

till en allt mer sammanstrålad union. Man eftersträvar en enhetlig politik inom starka 

beslutsområden. 
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Två typer av samarbete identifieras i Stockholmsprogrammet, samarbete inom unionen och 

samarbete med stater utanför unionens gränser. Att samarbete är en stark byggsten i 

liberalismen innebär inte att det inte går att förklara det med realistiska idéer. Den första typen 

av samarbete, inom unionen, kan här tolkas som en ren statsangelägenhet. Genom att vara 

enad, ha samma idéer och samma mål, blir unionen starkare. Även här går kopplingar att dras 

till den enade utrikespolitik EU strävar efter att ha.  

 

Samarbetet med ursprungs- och transitländer skapar man för att man själv har något att vinna 

på det. Genom en bra relation till dessa länder blir det lättare för EU att hantera en 

migrationsström som annars kan orsaka stora problem vid de yttre gränserna. Det är inte av 

solidariska anledningar som samarbete skapas, utan det är egenintresset som styr. Givetvis 

tjänar även tredjeländerna på ett samarbete, men tolkningen här är att EU dels står som den 

stora vinnaren, dels som den som sätter upp spelreglerna. Om EU bestämmer sig för att bryta 

samarbetet, så har partnerländerna inte så mycket att säga till om. Detta gör att osäkerheten, 

som realismen menar att samarbete skapar, minimeras för EU:s del. Samarbetet blir, precis 

enligt den realistiska teorin, asymmetrisk där EU försäkrar sig om att de erhåller den största 

relativa vinsten. I programmet betonas även att om tredjeländer vägrar ta emot sina 

medborgare som vistas illegalt på EU:s mark, så kommer de ändå att skickas tillbaka. 

Tredjeländerna kan inte göra något för att förhindra detta. Thucydides ”The strong do what 

they can and the weak suffer what they must”, som la grunden för hela teorin, passar kanske 

bättre än någonsin. 
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7. Slutsatser 

 

 

 

EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik är ett komplext samarbetsområde som är 

sammanfogat av både realistiska tendenser och liberala idéer. Detta är inte något oväntat. En 

sådan komplicerad organism som EU, med ett medlemsantal på 27 stater, kan omöjligt ha en 

enkelspårig politik när det kommer till ett område som migration. Men vilka idéer lyser 

starkast? Tron på individen är något absolut basiskt, och man värnar i hög mån om de 

mänskliga rättigheter och liberala europeiska värderingar som man gärna ser en spridning av 

till övriga världen. Men i och med allt strängare politik vid de yttre gränserna, så lutar hela 

EU-samarbetet, precis som József Böröcz och Mahua Sarkar menar i sin definition av unionen 

som presenterades i inledningen av uppsatsen, mer åt en enhetlig stat. I 

Stockholmsprogrammet går det tydligt att utläsa att den europeiska välfärden och de 

rättigheter som EU förespråkar gäller för de medborgare som är knutna till unionen, inte till 

de som befinner sig utanför. 

 

7.1 Svar på frågeställningen 

Syftet med denna uppsats är att få reda på vilken politik som kan kopplas ihop med EU. Sättet 

att ta reda på detta var att göra en dimensionsanalys av Stockholmsprogrammet, för att få en 

tydlig bild av hur EU utformar migrationspolitik för att därefter kunna få en föraning hur dess 

politik i övrigt ser ut. 

 

 Vilka idéer lyser starkast igenom i Stockholmsprogrammet, realistiska tendenser med 

inriktning på nationell säkerhet eller liberala med fokus på mänskliga rättigheter? 

 

Det svårt att ge ett generellt svar på vilken teori som bäst förklarar EU:s migrationspolitik. En 

uppdelning av dimensionerna är knappast lättare, då alla tydligt går att koppla ihop med både 

realistiska och liberala idéer. Den generella känslan av analysen av Stockholmsprogrammet är 

ändock realistisk. De liberala tendenserna är starka, men främst inom unionen. Utåt sett 

värnar EU om den europeiska identiteten och ger starka gränser en hög prioritet. Europa ska 

skyddas, och även om migration uppmuntras är det på EU:s villkor. 
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Hur går detta att koppla ihop med EU som helhet? Givetvis går det inte att bestämt besluta 

vilken politisk karaktär unionen har enbart utifrån migrationspolitiken, även om denna i hög 

mån även genomsyrar övrig politik. Men, utifrån den analys av Stockholmsprogrammet så 

kan man ana att det finns realistiska tendenser hos EU som vittnar om att de prioriterar en hög 

”inomstatlig” säkerhet, där ansvar tas över ”unionsmedborgare”, att de yttre gränserna ska 

hållas starka och stängda, och att i så stor mån EU kan, men inte mer, tar man emot migranter 

som därmed får ta del av den europeiska välfärden.  

 

Hur skulle forskningen kunnat bli annorlunda? Teori, metod och material har givetvis 

påverkat resultatet. Redan genom valet av teorierna sattes ramen för vad uppsatsen skulle 

kunna komma fram till. Här begränsades analysen till antingen realistiska eller liberala 

slutsatser, eller, som det även blev, en mix av båda. En addering av en ytterligare teori, 

förslagsvis marxism, skulle förmodligen inte ge ett totalt annorlunda resultat, men det skulle 

påverka analysen genom att bidra med en till nivå, i detta exempel en centrum-periferi-

karaktäriserad sådan. 

 

Den valda metoden bidrog till att vissa dimensioner valdes ut och att arbetet blev knutet till 

dessa. Som det presenteras redan i de inledande kapitel formar dessa resultatet. Mitt eget 

ställningstagande gentemot materialet formar även detta slutsatserna. Att jag här har valt att 

relativt kritiskt granskat de liberala idéer som finns med i Stockholmsprogrammet, då det är 

liberala ideal EU i övrigt gärna identifiera sig med. Precis som det står förklarat i metodologin 

innebär detta att om en liknande undersökning genomförs av en annan forskare, så är det mer 

troligt än inte att resultatet kommer skilja sig inom åtminstone någon aspekt. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning kan antingen genomföra en mer utvecklad dimensionsanalys där fler teorier 

behandlas, alternativt andra dimensioner väljs ut. Ett annat material går även här att göra 

analysen på, inom migrationspolitik eller inom ett helt annat område. Ett ytterligare, och för 

min egen del mer intressant alternativ, är att i större mån försöka belysa EU som en stat och se 

om den realistiska nationalstatens idéer även går att applicera på andra områden. Ett alternativ 

är att plocka ut nationalstatstendenser ur EU:s integrationspolitik och samarbetsområden inom 

de yttre gränserna. Hur långt går samarbetet, och hur stark är den europeiska nationaliteten? 
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