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Abstract  

This study has aimed to examine the actions of the European Union and its member states 

during the on-going refugee crisis. The EU is founded on a certain set of values and 

institutions that were clearly abandoned by more than one of the actors of the EU in the face 

of the overwhelming refugee crisis. The purpose is thus to investigate the cause behind these 

decisions by using two European integration theories. Neofunctionalism and Security 

Communities were chosen because of their founding role in the field of theories and because 

they constitute a so called hard case. The study concludes that the reason for these actions has 

its explanation in the lack of trust and common values between the member states. The crisis 

is also perceived by some actors as an outside threat due to the securitization of the European 

identity.  

 

Keywords: integration theories, Security Communities, Neofunctionalism, EU, migration, 
refugee crisis 
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1. INLEDNING  
På grund av oroligheter och konflikter i delar av Mellanöstern, Afrika och södra Asien har det 

sedan 2011 registrerats en ökning av flyktingar som tar sig till Europa för att söka asyl. 

Flyktingströmmen blev snabbt den värsta sedan andra världskriget och EU överrumplades av 

den oväntade krisen. Hanteringen av över en miljon flyktingar och migranter som registrerats 

endast under 2015 har präglats av oenighet och ad-hoc beslut. De medlemsstater som har 

drabbats värst är främst Ungern, Italien och Grekland som varit kraftigt överbelastade. Medan 

EU kämpar för en hållbar och kollektiv lösning har flera av medlemsstaterna tagit problemet i 

egna händer. Bland annat Ungern, Polen och Slovakien har uttryckt en stark motvilja mot 

muslimska flyktingar och runt om i Europa har högerextrema partier fått allt större stöd. 

Hittills har EU föreslagit en omplacering av flyktingar för att avlasta de stater som tar emot 

flest asylsökande, ökat närvaron på Medelhavet samt ökat det ekonomiska bidraget till så 

kallade trust funds. Eftersom den utbredda uppfattningen är att situationen inte kommer att 

förändras till det bättre inom en snar framtid är det intressant att undersöka om den 

Europeiska Unionen kommer att lösa krisen eller om medlemsstaterna kommer att fortsätta 

hantera situationen på en nationell nivå.1  

2. FORSKNINGSPROBLEM 
Den Europeiska Unionen (EU) strävar efter att framstå som en legitim aktör på den 

internationella arenan som genom samarbete och gemenskap arbetar för att uppnå 

grundläggande värderingar så som fred, frihet och mänskliga rättigheter för alla individer. I 

Fördraget om Europeiska Unionen är det även fastställt att Unionen ska sträva efter att 

bekämpa gränser mellan medlemsstaterna samt social utestängning och diskriminering och 

istället jobba för social rättvisa och jämställdhet.2 En mycket central del av samarbetet inom 

EU är även den så kallade Solidaritetsklausulen. Denna innebär att EU och alla medlemsstater 

i Unionen är under rättslig förpliktelse att agera solidariskt i den händelse att en medlemsstat 

utsätts för en terroristattack eller katastrof. På förfrågan av landets politiska auktoritet ska 

medlemsstaterna bistå med alla nödvändiga medel som finns tillhanda.3  

                                                

1 Park, J. Europe’s Migration Crisis, CFR Backgrounders, 2015-09-23  
 
2 Europeiska Unionen, (2010) Konsoliderade fördrag. Stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, artikel 3 
3 MSB, Solidaritetsklausulen, Säkerhetspolitik.se, 2013-06-13  
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Utöver värderingar är även institutioner en central del av ett fungerande EU, men precis som 

med värderingarna verkar det i detta fall finnas vissa svårigheter. Två grundläggande 

institutionella avtal när det gäller flyktingmottagning och rörlighet inom Europa är 

Dublinförordningen och Schengenavtalet. Dublinförordningen, som syftar till att personer 

måste söka asyl i det första EU-land som de tas emot i, har inneburit stora påfrestningar för 

framför allt Italien och Grekland.4 Den Europeiska Kommissionens ordförande, Juncker, 

annonserade i ett tal den 9 september i år att Dublinförordningen inte längre var tillräcklig för 

den Europeiska asylpolitiken och att kommissionen därför föreslog en permanent 

omplaceringsmekanism för att generera en jämnare fördelning mellan staterna.5 Dessutom 

menar Tysklands förbundskansler Angela Merkel att utan en lösning på flyktingkrisen kan 

Schengenavtalet, vilket innehåller överenskommelser gällande fri rörlighet inom Europas 

gränser, komma att riskeras.6  

Dessa gemensamma värderingar och institutioner, tillsammans med ekonomisk och politisk 

interdependens, bör resultera i en sammanhållen och enad union. I fallet med den rådande 

flyktingkrisen bör den EU alltså, med bakgrund i ovanstående värderingar och institutioner, 

förhålla sig till situationen som en enad aktör med en politik präglad av mänskliga rättigheter, 

solidaritet, motverkandet av gränser och fred genom integration. Så har dock inte varit fallet 

då ett flertal medlemsstater har frångått EU:s kollektiva vision och istället hanterat situationen  

 

 

baserat på egenintresse och i vissa fall till och med handlat direkt i strid med vad Unionen står 

för.7  

De två teorierna utvalda för denna studie är neofunktionalism och säkerhetsgemenskaper. 

Detta på grund av att de båda är väl kända och flitigt använda för att förklara just integration 

och då speciellt i Europa. De båda teoriernas förväntningar på hur EU bör agera i denna 

situation stämmer dock inte överens med verkligheten. Neofunktionalism förväntar att 

institutionell spillover har skapat en ökad interdependens vilket innebär ett större behov av att 

                                                

4Europeiska Kommissionen, Refugee Crisis: European Commission takes decisive action, 
Strasbourg, 2015-09-09 
5 Juncker, J-C., SPEECH/15/5614 State of the Union 2015: Time for Honesty, Unity and 
Solidarity, Strasbourg, 2015-09-09 
6The Federal Chancellor, We are working hard for Europe, 2015-07-19 
7 Park, J. Europe’s Migration Crisis, CFR Backgrounders, 2015-09-23  
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samarbeta. Teorin gällande säkerhetsgemenskaper förväntar sig att gemenskap och solidaritet 

vinner över staternas egenintresse.8  

2.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Eftersom EU och dess medlemsstater inte tycks förhålla sig till det som hela EU:s grund vilar 

på när den utsätts för en av de mest prövande kriserna i Unionens historia är det av intresse att 

undersöka hur detta kan förklaras. Syftet med denna studie är därför att undersöka fenomenet 

utifrån två integrationsteorier, som tillsammans täcker den institutionella såväl som den 

värdebaserade aspekten, och se om och hur det kan förklaras. Dessa ska även användas för att 

undersöka vilka olika resultat det kommer att ge EU:s framtid, finns det en ljus framtid för 

EU:s integrationspolitik eller kommer flyktingkrisen att skapa en mer disintegrerad union?  

Frågeställningen blir således: varför frångår EU och dess medlemsstater sina institutionella 

och värdebaserade grunder i och med flyktingkrisen? 

2.2 AVGRÄNSNINGAR 
Värt att nämna att situationen inte endast är begränsad till Europas gränser eller europeiska 

aktörer utan även påverkar stora delar av världen. Eftersom huvudfokus i denna studie ligger 

på EU är det dock endast av intresse att undersöka de aspekter som rör den Europeiska  

Unionen och dess medlemsstater. På grund av tid och utrymme har ingen närmare 

undersökning kunnat göras på de enskilda medlemsstaterna och fokus har legat på överstatlig 

nivå. Det empiriska materialet har bara avsett information från officiella EU-organ. 

Information gällande medlemsstaterna har hämtats från de åsikter som uttryckts i debatter 

angående migrationspolitiken. Ytterligare avgränsningar gällande material och teori motiveras 

under respektive stycke.  

3. CENTRALA BEGREPP 

                                                

8 Adler, E. & Barnett, M., Security Communities,  Cambridge University Press, Cambridge, 
1998  
Boin et al, The European Union as crisis manager: patterns and prospects, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2013 och Börzel, Tanja A. (red.), The disparity of European 
integration: revisiting neofunctionalism in honour of Ernst B. Haas, Routledge, Abingdon, 
2006 
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3.1 FLYKTINGKRIS 
I denna undersökning avses med termen flyktingkris den rådande situationen som utspelar sig 

i Europa med den största flyktingströmmen sedan andra världskriget.9  För att kunna benämna 

situationen som en kris har Boin et als definition används där författarna har identifierat tre 

kriterier för att en viss situation ska anses vara en kris. Dessa kriterier är tidsbrist, osäkerhet 

och hot mot betydande värden.10  

 
3.1.1 TIDSBRIST 
Trots att det inte finns någon specifikt uttalad tid då situationen måste vara löst är 

omständigheterna så pass pressande att de inblandade aktörerna inte har möjlighet att skjuta 

upp hanteringen. Dessutom finns det en överhängande risk för att en lösning kommer bli allt 

mer komplex och svår att uppnå ju längre tid det tar för EU:s medlemsstater att komma 

överens om en gemensam och hållbar handlingsplan. Det är också viktigt att nämna att 

tidsaspekten även beror på beslutsfattarnas subjektiva uppfattning om huruvida det råder 

tidsbrist eller ej. Det är alltså möjligt att detta kriterium uppfylls trots att det i själva verket 

finns gott om tid att fatta beslut.11  

3.1.2 OSÄKERHET 
Den osäkerhet som råder är utbredd och handlar om såväl kortsiktiga som långsiktiga 

faktorer. På kort sikt gäller osäkerheten hur EU och medlemsstaterna ska hantera den enorma 

mängd flyktingar som tar sig till Europa varje dag. Dessa måste tas emot och bemötas på ett 

humant och effektivt sätt genom en välfungerande asylprocess och genom att de nödvändiga 

kraven för ett normalt och drägligt liv uppfylls. För att kunna erbjuda detta måste 

medlemsstaterna komma överens om vilket ansvar varje enskilt land bör ta på sig och vilken 

kapacitet som finns för att uppnå detta. En mindre akut men likväl central oro kan identifieras 

när det handlar om integration. Detta kan benämnas som ett problem som måste hanteras på 

kort sikt men som kommer få långsiktiga konsekvenser. Det är av stor vikt att de som flyr till 

Europa integreras i samhället för att motverka utanförskap och isolering samtidigt som detta 

underlättar för staten genom utbildad och arbetande befolkning som betalar skatt och bidrar 

till samhällets utveckling. 

                                                

9Frontex, Latest trends at external boarders of the EU, 2015-02-02 
10 Boin et al, The European Union as crisis manager: patterns and prospects, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2013:6 

11 Boin et al, The European Union as crisis manager: patterns and prospects, 2013:6 
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På längre sikt råder det även osäkerhet gällande hur länge konflikten i Syrien kommer att 

pågå, vilken enligt FN:s flyktingorgan UNHCR, är en av de allvarligaste orsakerna till det 

höga antalet flyktingar som söker sig till Europa.12 Detta är direkt kopplat till osäkerheten 

gällande antalet flyktingar som kommer fortsätta tvingas fly och söka asyl i Europa.  

 
3.1.3 HOT MOT BETYDANDE VÄRDEN 
Det är viktigt att poängtera att det i detta fall inte är flyktingarna i sig som konstruerar ett hot 

mot betydande värden utan själva påfrestningen som EU:s hela system ställs inför. Ett 

allvarligt hot mot EU:s betydande värden är det faktum att flera av medlemsstaterna har 

frångått de grundvärden EU är uppbyggt på, främst samarbete, lika rättigheter för alla 

individer och fred genom integration.13 Den självbild som EU så hårt har värnat om och 

jobbat för att bevisa på den internationella arenan verkar nu misslyckas när den testas på sina 

förmågor.  Detta är i sig ett väldigt allvarligt hot mot hela EU:s existens om medlemsstaterna 

inte kan överkomma dessa oenigheter och ta hjälp av Unionen som en enad aktör för en 

lösning. När EU inte klarar av att hantera krisen enhälligt skapas det ett glapp mellan 

förväntningar och verklighet vilket skadar Unionens trovärdighet som en central och tung 

aktör inom internationell politik.14 Ett konkret exempel är hur flyktingströmmen har blivit så 

pass allvarlig att den existerande praxis som finns för att ta emot och registrera flyktingarna 

har fallerat.15 Den så kallade Dublinförordningen, som innebär att det EU-land som först tar 

emot flyktingarna även är det land där flyktingarna måste söka asyl, har inneburit stora 

påfrestningar för länder så som Grekland och Italien som gränsar till Medelhavet. Detta har 

resulterat i en ohållbar situation och en mycket ojämn ansvarsfördelning mellan EU:s 

medlemsstater. I dagsläget måste Dublinfördordningen anses otillräcklig och nya alternativ 

har sökts för att hitta en mer hållbar lösning.16  

4. TEORI 

                                                

12 UNHCR, Wars in Syria and Iraq drive highest asylum numbers in 22 years, 2015-03-26 
13  Furusjö, J. & Larsson, P., Östländer, Finland och Danmark säger nej till EU:s 
flyktingkvoter, Aftonbladet, 2015-09-11  
14 Lucarelli, S. & Fioramonti, L. (red.), External perceptions of the European Union as a 
global actor, Routledge, Milton Park, 2010  
15 Park, J. Europe’s Migration Crisis, 2015-09-23  
16  Europeiska Kommissionen, Refugee Crisis: European Commission takes decisive action, 
2015-09-09  
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I studien används två olika integrationsteorier för att förklara hur flyktingkrisen påverkar 

EU:s handlingar. Dessa är Ernst B. Haas neofunktionalism och Karl Deutschs security 

communities, senare uppdaterad av Emanuel Adler och Michael Barnett, eftersom de utgör de 

två huvudsakliga bidragen till europeisk integrationsteori. Haas neofunktionalism är mycket 

aktuell i detta fall då den har en stark koppling till integrationsprocesser inom den Europeiska 

Unionen. Teorin har stort fokus på institutioner och system, vilket motiverar valet av 

Deutschs security communities som istället fokuserar på normer och värderingar. Det är alltså 

av intresse att välja två integrationsteorier som lägger vikt vid olika faktorer för att undersöka 

om det främst är värderingar eller institutioner som håller samman EU. Vidare har de två 

teorierna även valts eftersom de, i fallet med flyktingkrisen, utgör så kallade heuristiska 

fallstudier. Det vill säga att det valda fallet inte ger det utfall som traditionellt förväntas av 

teorin och därför framstår som avvikande.17 Det är just detta som gör forskningsproblemet i 

denna studie intressant. 

4.1 NEOFUNKTIONALISM (ERNST B. HAAS)  
Bakgrunden till neofunktionalism (NF) ligger i uppkomsten av den europeiska kol- och 

stålgemenskapen (EKSG) som etablerades efter andra världskriget. Ur ett klassiskt realistiskt 

perspektiv var detta ett fenomen som aldrig borde ha uppkommit.18 För att förklara den 

europeiska integrationen utvecklade Ernst B. Haas en teori som var utformad för att avvisa 

realistiska antaganden. Teorin kan liknas vid en föregångare till konstruktivismen eftersom de 

båda teorierna delar många centrala drag, bland annat deras kritik mot realismen men även 

deras sympati för neoliberal institutionalism, pluralistisk liberalism samt fredsteori. Syftet 

med neofunktionalism var dock inte detsamma som med konstruktivism, att förklara 

internationella relationer, utan att förklara och förutspå möjligheterna för politisk 

integration.19  

Neofunktionalism lägger stor vikt på icke-statliga aktörer och anser att det är centralt att 

studera bland annat starka organisationer och grupper för att kunna förklara internationell 

politik. Dessa aktörer har rationellt fastställda intressen som även försvaras på ett sådant sätt. 

                                                

17 George, A. L. & Bennett, A., Case studies and theory development in the social sciences, 
MIT, Cambridge, Mass., 2005:75 
18 Börzel, T., The disparity of European Integration: revisiting neofunctionalism in honour of 
Ernst B. Haas, 2006:39 
19 Christiansen, T. et al, (red.), The social construction of Europe, SAGE, London, 2001:22-
24 
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Detta betyder dock inte att stater inte har en viktig roll på den internationella arenan, på 

samma sätt som det finns olika preferenser hos olika grupper menar Haas att även staters 

handlingar styrs av deras preferenser, snarare än makt. När staterna anser att det främjar de 

aktuella preferenserna att samarbeta kommer staterna att söka sig till varandra för att försvara 

och uppnå dessa.20 I och med detta menar även Haas att det är staterna som bestämmer 

villkoren för de initiala överenskommelserna i en internationell organisation. Detta leder till 

en process där överstatliga intressen i högre grad kontrollerar organisationens utveckling och 

förändring än staterna som är en del av den. Enligt teorin kommer den regionala 

integrationen, under förhållande av demokrati och pluralistisk representation, att resultera i att 

medlemsstaterna blir alltmer beroende och intrasslade i organisationen vilket till slut leder till 

en så kallad spillover-effekt från den ekonomiska och sociala sektorn till den politiska. Detta 

innebär i teorin att nationalism och den enskilda staten gradvis kommer att minska i betydelse 

i takt med att en överstatlig organisation, till exempel EU, växer fram.21  

4.1.1 SPILLOVER & SPILLBACK 
En av de mest centrala förklaringsfaktorerna inom neofunktionalism är spillover, en effekt 

som används för att förklara mekanismerna som driver utvecklingen av integration framåt. 

Grundtanken är att skapandet och fördjupandet av integration i en ekonomisk sektor kommer 

att leda till ytterligare ekonomisk integration inom denna sektor såväl som inom andra 

närliggande sektorer.22 För att detta ska inträffa är det viktigt att samarbetet initieras på en låg 

men strategisk nivå, till exempel som vid ovan nämnda kol- och stålgemenskapen. Nästa steg 

är att skapa någon form av överstatlig auktoritet som inte styrs av bakomliggande nationella 

intressen för att kunna övervaka och främja integrationsprocessen inom sektorn. Detta kan 

dock endast utvecklas till en viss gräns innan integrationen hämmas på grund av avsaknaden 

av samarbete inom andra närliggande ekonomiska sektorer, för att effektivisera samarbetet i 

den första sektorn är det därför nödvändigt att detta utökas till närliggande sektorer och på så 

sätt har det initiala samarbetet skapat en spillover-effekt.23 Ytterligare ett exempel från kol- 

och stålgemenskapen är nödvändigheten att koordinera och samarbeta gällande transport och 

tullar.24 Detta kan sedan utvecklas ytterligare då samarbetet övergår från endast ekonomiska 

                                                

20 Christiansen, T. et al, (red.), The social construction of Europe, 2001:23 
21 Schmitter, C. P., Neo-neofunctionalism, I European integration theory, Diez, T. & Wiener, 
A. (red.), 45-74, Oxford University Press, Oxford, 2004:46 
22 Rosamond, B., Theories of European integration, Palgrave, Basingstoke, 2000:59-60 
23 Rosamond, B., Theories of European integration, 2000:51-52 
24 Rosamond, B., 2000:60 
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intressen till att även innefatta sociala sådana och därmed skapas även social integration. För 

att på effektivast sätt uppnå ekonomiska och materiella intressen flyttas de sociala intressena 

och integrationen över till den väg som leder till högst effektivitet, i fallet meds kol- och 

stålgemenskapen den Europeiska Unionen. För att övervaka den omfattande processen som 

har utvecklats krävs det vidare institutionalisering vilket gör att även en politisk integration 

oundviklig. Det är genom denna process som neofunktionalism menar att 

integrationsprocessen har gått till i Europa vilket även genererat en effektiv väg till en stabil 

och långsiktig fred i regionen.25 Värt att förtydliga är att ekonomiskt samarbete inte självmant 

utvecklas till en stark integrationsprocess utan att vissa krav först har uppfyllts. Leon 

Lindberg har utvecklat neofunktionalismens hypotes om vilka dessa är och kommit fram till 

att de institutioner och policies, vars närvaro krävs, behöver ha kapacitet att initiera sociala 

och ekonomiska processer. I och med detta krävs det alltså att de innehar befogenheter långt 

utöver de normala befogenheter som institutioner vanligtvis besitter. Dessutom måste de även 

vara naturligt expansiva och ha möjlighet att integrera fler aktörer i sin politik. För att uppnå 

detta krävs det alltså någon form av politisk vilja bakom processen för att samarbetet ska 

kunna utmynna i en överstatlig organisation så som den Europeiska Unionen.26  

Precis som att integration kan fördjupas genom spillover kan den även gå tillbaka genom 

spill-back, en term myntad av Schmitter för att nyansera fenomenet med spillover. Detta 

innebär att den överstatliga auktoriteten istället minskar och går tillbaka till det så kallade 

normalläget som rådde innan integrationens början. Trots att begreppet inte är centralt för 

teorin är det värt att ha i åtanke då detta skulle kunna vara intressant för analysen av hur EU 

och dess medlemsstater reagerar i flyktingkrisen.27   

4.1.2 KRITIK OCH FÖRSVAR 
Det finns en utbredd kritik mot neofunktionalism som först och främst menar att teorin var 

relevant de första femton åren av EU:s utveckling men som idag är utdaterad och inte längre 

kan förklara fenomenet EU. Det är en teori som utstått hård kritik och blivit missförstådd, 

avvisad samt felbevisad oftare än någon annan teori inom regional integration.28 Det finns 

även de som menar att teorin bör förkastas helt och hållet och att den aldrig har varit relevant. 

                                                

25 Rosamond, B., 2000:51-52 
26 Rosamond, B., 2000:59-61 
27 Rosamond, B., 2000:65 
28 Schmitter, C. P., Neo-neofunctionalism, I European integration theory, Diez, T. & Wiener, 
A. (red.), 45-74, 2004:45 
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Denna kritik beror på bland annat på förnekandet av överstatliga institutioners och 

organisationers betydelse och inflytande samt det faktum att den så kallade spillover-effekten 

endast verkar ha uppstått i den europeiska regionen.29 Vidare kritiseras även teorins hypotes 

om att stater och nationalism kommer att förlora vikt till förmån för en överstatlig 

maktstruktur. Denna kritik grundar sig dels i den realistiska tanken att detta helt enkelt inte är 

möjligt och delades till och med under en period av teorins grundare Ernst B. Haas.30 

Anledningen till Haas tvivel var Charles de Gaulle, som försvårade arbetet för både den 

Europeiska Kommissionen samt rådet och som dessutom önskade omvända politiken inom 

EU för att likna fransk utrikespolitik. Därmed föll Haas teori om att staters roll kommer att 

förminskas till fördel för en kvalitativt annorlunda överstatlig makt. I efterhand misslyckades 

dock de Gaulle med att förverkliga detta och EU utvecklade en form av mjuk 

övertalningsmakt över medlemsstaterna som över åren har spridit sig till allt fler områden.31  

De finns dock de som menar att teorin inte bör förkastas så snabbt och att den fortfarande är 

av betydelse för regional integration. Trots att teorin från början var tänkt att förklara 

europeisk integration, därmed kritiken om att teorin är utdaterad, har den senare utvecklats för 

att även kunna förklara integration, eller avsaknaden därav, i andra regioner.32 Dessutom 

återfick neofunktionalismen relevans inom integrationsteorierna i och med Kalla krigets slut 

och Berlinmurens fall, händelser som forskarna såg på som ett tecken av ytterligare spillover 

och som resulterade i Tysklands förenande med Västeuropa och införandet av en gemensam 

valuta.33  

Vidare bemöter tidig neofunktionalism problemet med spillover-effekten genom att 

tydliggöra att spillover bör betraktas som ett empiriskt fenomen som förmodligen endast kan 

hittas i den europeiska regionen men som inte förhindrar teorin att förklara förekomsten, eller 

avsaknaden, av ökande samarbete och integration i andra regioner.34  

4.1.3 HUVUDTESER 

                                                

29 Christiansen, T. et al, (red.), 2001:24 och Börzel, T. 2006:29 

30 Rosamond, B., 2000:73 & Börzel, T. 2006:49 
31 Börzel, T., 2006:48-49 
32 Rosamond, B., 2000:68, 73 
33 Börzel, T., 2006:49 
34 Börzel, T. 2006:29 
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För att sammanfatta två mycket centrala teser för neofunktionalismen är det för det första att 

betydelsen av stater och nationalism kommer att  försvinna och bli irrelevant till förmån för 

en överstatlig auktoritet, i detta fall EU. Den andra huvudtesen är att interdependens mellan 

staterna utvecklas tack vare spillover, där staterna ser en fördel med att samarbeta inom ett 

visst område som sedan växer genom en bakomliggande politisk vilja.  

4.2 SÄKERHETSGEMENSKAPER (ADLER OCH BARNETTS UPPDATERING AV KARL 

DEUTSCH)  
Karl Deutsch talar om en så kallad pluralistisk säkerhetsgemenskap (security community), 

vilket innebär att staterna som ingår i denna gemenskap är så pass integrerade att det har 

uppstått en kollektiv känsla av ”vi”, alltså en gemensam identitet. Denna identitet har 

tillsammans med en ömsesidig lojalitet växt fram genom gemensamma institutioner och 

delade kärnvärden. Värt att nämna redan nu är att en gemensam identitet inte nödvändigtvis är 

knuten till samma område, exempel på detta är Australien som enligt Adler och Barnett är en 

del av den västliga säkerhetsgemenskapen.35 

Deutsch menar inte att säkerhetsgemenskaper är fria från motsättningar eller konflikter, det 

som dock präglar gemenskapen är att de inblandade staterna är säkra på att en eventuell dispyt 

kommer att lösas med uteslutande fredliga medel. Det är detta som utgör distinktionen mellan 

vanliga gemenskaper och säkerhetsgemenskaper.36 Denna fredliga förändring mellan staterna 

definieras på bästa sätt som varken en förväntning eller förberedandet av organiserat våld som 

medel för konfliktlösning. När staterna har åstadkommit detta menar Deutsch att de har

                                                

35 Adler, E. & Barnett, M., Security Communities, 1998:33 
36 Adler, E. & Barnett, M., 1998:34 
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 uppnått en stabil fred. 37 Det som ligger till grund för hela Deutschs teori om 

säkerhetsgemenskaper är kommunikation, vilket möjliggör för flera separata aktörer att tänka 

och agera som en enad aktör. Även transaktioner, så som handel, migration och turism, 

mellan staterna är av stor vikt då detta skapar sociala band mellan staterna på alla nivåer i 

samhället. 38  För att sammanfatta innebörden av en säkerhetsgemenskap finns det tre 

utmärkande kännetecken, 1) medlemmarna av gemenskapen delar identitet, värderingar och 

mening 2) gemenskapen har mångsidiga och direkta relationer och 3) i gemenskapen uppvisas 

en ömsesidighet som uttrycker en viss grad av långsiktiga intressen och möjligtvis även 

altruism.39  

Adler och Barnett, som utvecklar Deutschs säkerhetsgemenskap, menar att betydelsen och 

meningen med begreppet makt har börjat skifta från den traditionella militära betydelsen till 

att även inkludera förmågan för en säkerhetsgemenskap att försvara sina värderingar från ett 

yttre hot och samtidigt attrahera nya stater med samma värderingar. Detta har även inneburit 

en skiftning i betydelsen och meningen med begreppet säkerhet, vilken har gått från att endast 

innebära militär säkerhet till att nu även innefatta omgivning, ekonomi och social välfärd.40 

Att stater ingår i en så kallad säkerhetsgemenskap innebär inte att betydelsen av makt och 

staternas nationella intressen försvinner. Hur de formas och vilken vikt de får konstrueras 

dock av den normativa struktur som växt fram i säkerhetsgemenskapen genom handling och 

interaktion mellan stater och icke-statliga aktörer.41  

Den process som ligger bakom framväxten av en säkerhetsgemenskap har enligt Adler och 

Barnett delats in i vad som kan benämnas som tre nivåer. Till dessa nivåer finns det även 

olika faser i hur långt säkerhetsgemenskapen har utvecklats.42  

4.2.1 NIVÅ ETT 
Den första nivån uppkommer med hjälp av interna såväl som externa faktorer som får staterna 

att börja närma sig varandra eftersom de upplever ett intresse av att koordinera politik och 

relationer. De faktorer som ligger till grunden för detta intresse är bland annat teknologisk 

utveckling, ett gemensamt yttre hot, nya tolkningar av social verklighet och förändringar inom 

                                                

37 Adler, E. & Barnett, M., 1998:3,6-7 
38 Adler, E. & Barnett, M., 1998:7 
39 Adler, E. & Barnett, M., 1998:31 
40 Adler, E. & Barnett, M., 1998:4 
41 Adler, E. & Barnett, M., 1998:15 
42 Adler, E. & Barnett, M., 1998:17 
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migration, ekonomi och demografi. Det finns ingen garanti för att detta leder till en 

säkerhetsgemenskap men de grundläggande förutsättningarna finns.43 Till nivå ett hör även 

fas ett, den så kallade uppkommande fasen. I den uppkommande fasen finns det ännu ingen 

vilja hos staterna att utveckla en säkerhetsgemenskap, intresset ligger istället i egna vinster i 

form av säkerhet, handelskostnader och vidare utbyten. För att kunna fördjupa och 

vidareutveckla detta samarbete upprättas det ofta tredje parter som kan öka staternas 

förtroende gällande samarbete. De tredje parterna i samarbetet är ofta organisationer och 

institutioner som är neutrala i relationen och som kan se till att alla involverade parter håller 

sin del av avtalet. Adler och Barnett menar att denna typ av samarbete inte skiljer sig från en 

vanlig strategisk allians i detta skede och att staterna och medborgarna i dessa förmodligen 

inte känner någon gemensam tillhörighet. Det centrala är dock att staterna inser att de har 

gemensamma intressen som bäst uppnås genom samarbete och gemensam politik. Något som 

är viktigt för att den uppkommande gemenskapen ska anses vara av intresse för andra stater är 

förekomsten av så kallade kärnstater och makt. Detta ger gemenskapen ett syfte och en 

ledarskapsförmåga som har potential att göra framsteg för medlemmarna på den 

internationella arenan.44  

4.2.2 NIVÅ TVÅ 
På denna nivå har omgivningen i vilken stater och medborgare befinner sig i börjat förändras 

till följd av sociala interaktioner. Det som driver säkerhetsgemenskapens utveckling är de 

strukturella faktorerna makt och kunskap eftersom makt fungerar som en magnet för andra 

stater att ansluta sig och kunskap tillhandahåller legitimitet för staternas handlingar. Enligt 

Deutsch är de aktörer som utgör kärnan i en säkerhetsgemenskap även de som har de största, 

starkaste, mest politiska, ekonomiska och utbildade politiska enheterna. Dessa har möjlighet 

att, genom sin makt, förmå staterna i en säkerhetsgemenskap att behålla en gemensam 

ställning. Det som forskare inom internationell politik har kommit fram till är att de stater som 

är mest benägna till att ingå i säkerhetsgemenskaper är liberala och demokratiska stater.45  

Fasen till nivå två är den uppstigande fasen, som definieras av ett allt tätare nätverk mellan 

aktörerna. Det börjar även växa fram fler mellanstatliga institutioner och organisationer som 

präglas av en minskad misstänksamhet och rädsla för att de andra parterna ska utgöra ett hot 

mot den egna staten. Det är i denna fas som en kollektiv identitet och förväntningarna på 

                                                

43 Adler, E. & Barnett, M., 1998:37-38 
44 Adler, E. & Barnett, M., 1998:50 
45 Adler, E. & Barnett, M., 1998:39-40 
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fredlig konfliktlösning börjar växa fram samt en övertygelse om att säkerhet bäst garanteras 

av medlemsstaterna i säkerhetsgemenskapen.46  

4.2.3 NIVÅ TRE 
På nivå tre utvecklas ömsesidig tillit och identitet där dessa driver utvecklingen av varandra 

vidare. Tillit för varandra stärker en gemensam identitet samtidigt som en gemensam identitet 

tenderar att inge större tillit. Adler och Barnett beskriver tillit som ett socialt fenomen där en 

aktör bedömer att en annan aktör kommer att handla på ett sätt som är förenligt med de 

normativa förväntningar som finns inom säkerhetsgemenskapen. Som nämnts ovan har 

utvecklingen av tillit möjliggjorts av tredje parter i form av institutioner och organisationer 

men det är erfarenhet som tillåter den att utvecklas. Vidare menar de att identitet konstitueras 

av sociala faktorer, alltså interaktion och relationer med andra aktörer. Det är dock inte endast 

interaktion mellan staterna inom säkerhetsgemenskapen som resulterar i en gemensam 

identitet, även de stater utanför spelar roll för detta. För att kunna uppfatta ett ”vi” inom 

säkerhetsgemenskapen måste det även finnas ett externt ”dem” eller ”andra” som 

säkerhetsgemenskapen identifierar sig mot. Adler och Barnett menar att det även finns 

transaktioner och interaktion mellan stater och ”andra” och att det därmed inte uppstår en 

säkerhetsgemenskap endast på grund av att det finns utbyte mellan staterna utan att dessa 

utbyten även måste innehålla en viss grad av kvalitet.47  

Den sista fasen är den mogna fasen, där sannolikheten för krig och våld som lösning av 

konflikter är mycket låg. I denna fas menar Adler och Barnett att det kan uppstå två typer av 

säkerhetsgemenskaper, en löst sammansatt och en hårt sammansatt gemenskap. En löst 

sammansatt gemenskap präglas av stater som identifierar sig med varandra genom en 

kollektiv identitet och har en liknande social syn. Detta är basen för det informella styret över 

säkerhetsgemenskapen och trots olika intressen finns en förväntan på staterna att handla utan 

våld. Författarna har identifierat ett antal faktorer som kan användas som tecken på att en 

region har bildat en löst sammansatt, men mogen, säkerhetsgemenskap. Dessa faktorer är 

multilaterism, öppna gränser, ett gemensamt hot, förändrad militär planering samt diskurs och 

språk inom gemenskapen. I en hårt sammansatt säkerhetsgemenskap däremot är ömsesidig 

hjälp mellan staterna en självklarhet och våld accepteras endast mot utomstående aktörer i 

syfte att skydda gemenskapen, helst ska våldsanvändningen även vara en kollektiv handling 

                                                

46 Adler, E. & Barnett, M., 1998:53 
47 Adler, E. & Barnett, M., 1998:45-47 
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av alla medlemsstater. Detsamma gäller om ett externt hot riktas mot en stat inom, eller hela 

säkerhetsgemenskapen. Då kan säkerhetsgemenskapen reagera med ett kollektivt 

säkerhetssystem eller till och med som en gemensam militär försvarsorganisation. De faktorer 

som definierade en löst sammansatt säkerhetsgemenskap gäller även för den hårt 

sammansatta, men ytterligare faktorer som krävs i denna typ av säkerhetsgemenskap är bland 

annat en hög grad av militär integration, samarbete inom säkerhet, fri rörlighet samt 

gemensamma lagar på nationell, transnationell och överstatlig nivå.48 

Adler och Barnett menar att när en säkerhetsgemenskap existerar spelar det ingen roll hur 

lång tid det tog för staterna att komma dit. Vare sig det har tagit ett år eller tio år så är det en 

säkerhetsgemenskap. Författarna menar dock att tiden kan bidra till att förstärka 

gemenskapen.49 Värt att nämna är även att enbart för att en säkerhetsgemenskap har uppnått 

den mogna fasen innebär det inte att den kommer att förbli konstant. Samma faktorer som 

bygger upp en säkerhetsgemenskap kan även orsaka gemenskapens tillbakagång. Detta sker 

oftast som följd av stormakters fall eller andra så kallade systemchockar, till exempel vid 

tiden efter Kalla kriget. Det är alltså inte endast externa påverkansfaktorer som kan förstöra 

en säkerhetsgemenskap, även interna meningsskiljaktigheter kan påverka. Då en 

säkerhetsgemenskap bygger till stor del på gemensamma värderingar, och eftersom dessa inte 

är statiska, kan ett förändrat synsätt hos en eller flera aktörer inom säkerhetsgemenskapen få 

stora konsekvenser.50  

4.2.4 KRITIK OCH FÖRSVAR 
Eftersom teorin bygger till så stor del på ömsesidig tillit mellan staterna i en 

säkerhetsgemenskap skulle teorin kunna kritiseras från en realistisk utgångspunkt. Från ett 

sådant synsätt är det varken trovärdigt eller möjligt att stater litar på varandra fullt ut på den 

internationella arenan och än mindre handlar i oegennytta. Denna kritik är komplicerad på 

grund av komplexiteten i staters agerande men kommer i detta fall bemötas med att EU:s 

existens är tillräckligt för att denna form av kritik inte är aktuell i denna forskning.  

En av anledningarna till att Adler och Barnett kände sig tvungna att uppdatera Deutschs teori 

var på grund av att den innehöll många problem på det teoretiska, konceptuella och 

metodologiska planet. Deutsch menade från början att identitet skapades genom kvantitativa 

                                                

48 Adler, E. & Barnett, M., 1998:55-57 
49 Adler, E. & Barnett, M., 1998:35 
50 Adler, E. & Barnett, M., 1998:57-58 
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transaktioner men misslyckades med att ta hänsyn till de sociala relationer som dessa 

transaktioner medför. Ytterligare en faktor som Deutsch uteslöt var flera olika typer av 

aktörer, så som internationella organisationer, beslutsfattare, olika klasser i samhället etc. 

Detta gjorde att teorin ouppmärksam på hur gemensam identifiering och säkerhetsrelationer 

kan förändras och utvecklas till följd av sociala processer, transaktioner, statlig makt och 

praxis. I och med Kalla krigets slut blev dock Deutschs teori åter relevant hos forskare, från 

att ha avvisats till fördel för mer rationella och realistiska teorier.51  Som beskrivs ovan har 

Adler och Barnett dock i och med sin uppdatering av teorin förbättrat bristerna i Deutsch 

original vilket gör teorin mer användarvänlig och till ett bra verktyg för att förklara fenomen 

så  som EU. 

4.2.5 HUVUDTESER 
Även för denna teori har två huvudteser identifierats. Först och främst är det centralt för teorin 

att en gemensam identitet leder till en stärkt tillit och vice versa. De två faktorerna blir alltså 

som ett slags kretslopp där ökandet eller minskandet av den ena faktorn även ökar eller 

minskar den andra. Teorins andra huvudtes har mycket att göra med den första, nämligen 

känslan av ett kollektivt ”vi”, som måste definieras i motsats med ”dem” eller ”andra”.  

4.3 LIKHETER OCH SKILLNADER 
De båda teorierna förklarar EU:s uppkomst och integrationsprocessen bakom på ett logiskt 

och specifikt sätt men skiljer sig åt i en del aspekter. Den största skillnaden är hur teorierna 

ser på staterna som aktörer. Enligt neofunktionalismen kommer stater och nationalism, i och 

med ökad integration, till slut att upphöra och istället kommer EU att ta över de funktioner 

och den rollen som staten tidigare hade. Teorin förnekar alltså inte stater som centrala aktörer 

men lägger även stor vikt på ickestatliga aktörer samt innehar en syn att dessa ickestatliga 

aktörer är fristående från staterna. 52  Deutsch, Adler och Barnett menar istället att en 

säkerhetsgemenskap, så som EU, inte ersätter staterna eller på något sätt minskar deras 

legitimitet. Trots att staterna ingår i en säkerhetsgemenskap behåller de fortfarande sin 

suveräna roll som enskild stat gentemot resten av världen. Ett mer passande sätt att beskriva 

staternas roll i en säkerhetsgemenskap är som ”agenter” eller medel för gemenskapen.53

                                                

51 Adler, E. & Barnett, M., 1998:8-10 
52 Schmitter, C. P., Neo-neofunctionalism, I European integration theory, Diez, T. & Wiener, 
A. (red.), 45-74, Oxford University Press, Oxford, 2004:46 
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5. TIDIGARE FORSKNING 
Den rådande flyktingkrisen är inte den första stora prövningen som EU gått igenom, i 

dagsläge är det dock den enda som skapat en så pass stor oenighet mellan medlemsstaterna att 

både institutioner och värderingar inom EU verkar överges. Trots att situationen är relativt ny 

finns det redan en del forskning på området, dessutom är europeisk integration ett mycket 

populärt forskningsområde. Det är inte heller någon brist på forskning kopplat till de två 

teorierna eftersom de ofta får utgöra basen för nya, utvecklande teorier inom flera 

forskningsområden.  

Laurie Nathan har till exempel skrivit om Adler och Barnetts uppdaterade version av 

Deutschs säkerhetsgemenskap, men menar att författarna förbiser rollen av intern stabilitet i 

staterna. Detta utgör ett problem då författaren menar att en instabil stat förhindrar 

utvecklandet av en säkerhetsgemenskap eftersom det skapar en osäkerhet både hos 

befolkningen och för själva staten. Samtidigt orsakar det även ovisshet, spänning och misstro 

mellan staterna vilket riskerar mellanstatligt våld.54 Det gör att staterna inte kan utveckla den 

tillit eller gemensamma identitet som krävs för att en säkerhetsgemenskap ska uppstå. I och 

med detta menar Nathan att frånvaron av våld inom ett visst område kan bero på andra 

faktorer än de som definierar en säkerhetsgemenskap. Hon menar dock att teorin fortfarande 

har ett stort förklaringsvärde gällande internationell politik men att den bör kompletteras med 

kravet på att även nationell förändring sker på ett fredligt vis.55 Även Adler, som varit med 

och uppdaterat teorin, har bedrivit forskning om teorin på egen hand. Han har använt sig av 

exemplet Nato för att visa på att säkerhetsgemenskaper även kräver rationella och moraliska 

förväntningar på att aktörer utövar självbehärskning. Med självbehärskning menas den 

subjektiva förfoganderätten tillsammans med en civilisationsprocess gällande statliga 

institutioners förmåga att kontrollera våldsanvändning. Detta utvecklas enligt Adler både på 

nationell politisk nivå och inom transnationella samhällspraxis. Detta innebär att 

våldsutövning inom säkerhetsgemenskapen blir onödigt eftersom konflikter blir lösta genom 

lagliga och diplomatiska vägar. Adler menar dock att självbehärskning även går att finna i en 

säkerhetsgemenskaps utövanden. Alltså, när en säkerhetsgemenskap förändrar identiteten för 
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en icke-medlemsstat handlar det främst om de normativa effekter som har att göra med 

säkerhetsgemenskapens utövandebaserande förståelse av självbehärskning.56  

Antagandet om att en kollektiv europeisk identitet kommer att överbygga konflikterna 

orsakade av nationalism var en av de faktorer som drev grundarna av den Europeiska 

Unionen, detta menar Hooghe och Marks. Vidare skriver författarna att genom att skapa en 

internationell världsordning med hjälp av överstatliga institutioner hoppades grundarna även 

på att skapa en gemensam europeisk identitet. Denna skulle samexistera med patriotism för att 

begränsa realismens anarkiska struktur. Grundtanken var att genom integration skapa 

identitet, något som istället utvecklades till att en stark gemensam identitet nu är nödvändigt 

för att möjliggöra vidare integration. På grund av att den främsta drivprocessen bakom 

europeisk integration har varit ekonomisk verkar det dock som att förmågan att skapa en 

gemensam identitet är mycket svagare än för stater och regioner.57 Detta är i stor utsträckning 

kompatibelt med både det som Haas och Deutsch talar om i sina egna teorier. Något som även 

skulle kunna talar för detta är De Wilde och Zürns forskning angående politisering av 

europeisk integration. De menar att en tillbakagång eller avpolitisering av den europeiska 

integrationen inte är möjlig trots en potentiell politisk vilja. Detta beror på att den 

problemlösningsmekanism som utvecklats för att främja Europa genererar mer makt till 

Unionen, något som inte ens en elitistisk politisk vilja kan förändra. Som exempel använder 

författarna finanskrisen, som tvingade fram en fördragsändring och europeisk integration på 

den politiska dagordningen.58  

Gällande tidigare forskning som specifikt handlar om den rådande flyktingkrisen har Fabian 

Willermain skrivit om EU:s migrationspolitik och hur den påverkats. Han menar att det till 

följd av händelserna i Medelhavet har lagts upp riktiga strukturella reformer på agendan, men 

att det återstår att se huruvida EU:s ledare faktiskt tar sitt ansvar och implementerar dessa. 

Vidare hävdar Willermain att de politiska ledarna bör se migration som en stor utmaning, men 

även en möjlighet. EU bör ta chansen att visa solidaritet och ansvar genom att demonstrera 

kapacitet och handlingskraft. Resultaten av den rådande migrationspolitiken har dock visat att 
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EU än en gång har misslyckats på området, precis som år 2014 när det som författaren kallar 

Lampedusa-tragedin inträffade. Trots kritiken är författaren övertygad om att detta ändock är 

ett problem som måste hanteras på EU-nivå, och att inget medlemsland kan klara av detta på 

egen hand. Samtidigt är det centralt att EU inte sänder ut fel signaler i sin gemensamma 

politik, författaren varnar för att vissa beslut kan missuppfattas som att det är flyktingarna 

eller de länder de flyr ifrån som utmålas som fienderna. Detta är extra viktigt i en tid då 

extrema nationalistiska åsikter sprider sig i Europa. Willermain avslutar med att det krävs en 

förändring i EU:s politik gällande migrationspolitik och externa gränser. Om inte denna 

tidpunkt är den som kommer omvandla ord till handling, när kommer den då?59  

Ytterligare en författare som skrivit om den rådande flyktingkrisen är Stefano Bertozzi, som i 

mångt och mycket håller med det som Willermain skrivit om. Bertozzi menar att 

medlemsstaterna bör samarbeta för att bemöta den humanitära kris som pågår längst med 

EU:s gränser. Även hanteringen av asylansökningar och returpolitiken måste förbättras. Att 

stänga gränser och bygga murar kommer enligt Bertozzi inte att minska antalet flyktingar som 

tar sig till Europa eftersom det alltid finns andra vägalternativ, om än mer riskfyllda sådana. 

De trender i migrationspolitiken som Bertozzi identifierat menar han är ett bevis på hur 

bristfällig och halvhjärtad EU:s hantering av krisen har varit. Genom oviljan till en gemensam 

och robust migrationspolitik har det skapats motsättningar mellan medlemsstaterna som sedan 

börjat skylla på varandra. Bertozzi talar om att det finns 28 olika asylsystem inom EU och att 

skapandet av en enda rättvis och sammanhängande asylpolitik har misslyckats på grund av att 

andra politiska och ekonomiska områden prioriterats.60  

Även Mari Neuvonen skriver om hur EU har misslyckats med sin grannpolitik (ENP) och 

syftar specifikt på efter den Arabiska våren. Hon menar att EU:s hantering varken varit 

tillräckliga eller effektiva och därför har en revolution för demokrati och mänskliga rättigheter 

istället lett till förhållanden präglade av rädsla och osäkerhet. Tillsammans med IS uppkomst i 

området har det skapat de stora flyktingströmmar som idag kommer till Europa. EU:s 

misslyckande med ENP har sedan 2010 skapat ett växande missnöje hos de sydliga 

grannpartnerna och idag är det endast Tunisien och Marocko som fortfarande passar inom 
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ramen för ENP. Detta har gjort att EU endast fokuserat på den säkerhetspolitiska delen och 

inte på de sydliga grannpartnernas behov för att åstadkomma en stabil region med legala 

migrationsvägar till Europa. För att försöka vända trenden av en fragmenterad region och 

rädda ramverket för ENP måste EU vara mer flexibelt och besvara de behov och intressen 

som finns i regionen. Två specifika områden som Neuvonen talar om är uppbyggnaden av en 

ordentlig stat med en säkerhetssektor samt ett ökande av legala migrationsvägar till Europa. 

Detta är dock ett ganska stort problem enligt författaren då medlemsstaterna inte stöttar detta 

aktivt.61   

6. METOD 
Med tanke på karaktären av forskningsfrågan och vad undersökningen strävar efter att besvara 

kommer denna studie att använda sig av en kvalitativ textanalys, vilket innebär att kontexten 

och innebörden i materialet systematiseras och utsätts för kritisk granskning. Det centrala är 

att endast fokusera på det väsentliga i innehållet eller i den underliggande meningen och inte 

på själva texten i sig. Detta görs med fördel genom att precisera de analytiska redskapen som 

finns till hjälp vid en textanalys. För att besvara den huvudsakliga forskningsfrågan ställs 

alltså andra, mer specifika, frågor till materialet vilket underlättar undersökningen av texten 

då det ger forskaren en möjlighet att besvara frågorna med hjälp av endast det viktiga i 

materialet. Frågorna ställs ofta för att ta reda på hur materialets argumentationskedja ser ut, 

till exempel vilken poäng texten har och om dessa stöds av argumenten.62 Vidare är denna 

undersökning en intensiv sådan, vilket innebär att det är en mindre mängd material där 

informationen som hämtas är omfattande och djupgående snarare än ett större material där 

informationshämtningen blir ytlig.63  

Det finns en ganska bred variation av sätt som en kvalitativ metod kan användas på. Mycket 

beror på vad för slags material det är som undersöks och vilken slags forskning som utförs. I 

denna studie är det relevant att använda en blandning av systematisering och kritisk 

granskning. Att systematisera studien är bland annat intressant när analysen ska vara 

beskrivande. Genom att sträva efter att klargöra tankestrukturen hos den eller de centrala 
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aktörer som återfinns i texterna kan det bidra till att det väsentliga i innehållet lyfts fram och 

begripliggörs.64 Trots att analysen i denna studie inte huvudsakligen kommer att vara av det 

beskrivande slaget är det ändock aktuellt att använda denna form av systematiserande. Det 

beror på att det är centralt för studien att klargöra de tankestrukturer som finns gällande 

flyktingkrisen hos de huvudsakliga aktörerna, alltså EU och EU:s medlemsstater. Vidare 

kommer materialet även att genomgå en idékritisk analys, som kompletterar klargörandet av 

tankestrukturerna. En idékritisk analys undersöker huruvida besluten som har fattats, och de 

bakomliggande argumenten för dessa, är tagna utifrån rationella eller moraliska normer.65 

Den här formen av analys är mycket intressant i denna studie eftersom en central del är att 

undersöka hur det kommer sig att de beslut som fattas frångår både institutionella normer 

såväl som värdebaserade sådana.  

Vidare kommer det aktuella materialet även att utsättas för kritisk granskning, i detta fall i 

form av en diskursanalys. Endast begreppet i sig säger inte så mycket om hur metoden ser ut 

då det finns ett antal olika sätt att utföra en diskursanalys. Det som är typiskt för denna form 

av analys är dock att stor vikt läggs på språkets roll. Anledningen är att språket till exempel 

kan visa dolda maktstrukturer och att det har en betydande roll i den sociala konstruktionen av 

hur världen uppfattas av människor. En diskursanalys är välförenlig med andra typer av 

metoder och har därför används som ett komplement till de ovanstående, systematiserande 

metoderna.66 Syftet är att diskursanalysen ska underlätta identifierandet av det väsentliga i 

empirin genom att leta efter vissa specifika ord, meningar eller uttryck. Det är till exempel av 

intresse att undersöka hur empirin ger uttryck för bland annat identitet. Genom 

diskursanalysen är det möjligt att ta reda på vilken vikt identitet ges genom att till exempel 

undersöka i vilken kontext det nämns, hur ofta, vilka värden och ord det hänger ihop med och 

så vidare.  

6.1 OPERATIONALISERING 
För att kunna applicera teorierna på det utvalda materialet har två huvudteser identifierats från 

respektive teori. Detta gör att det mest centrala från de båda teorierna kan plockas ut och 

jämföras med materialet genom att finna likheter eller motsättningar som antingen stödjer 

eller förkastar de mest centrala antaganden som teorierna bygger på.
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Som nämnts ovan bygger neofunktionalism till stor del sina antaganden på att nationalism 

kommer att minska i betydelse till förmån för en överstatlig auktoritet som EU och att 

interdependensen mellan medlemsstaterna ökar tack vare spillover med en bakomliggande 

politisk vilja. Den politiska viljan uppstår eftersom staterna inser att de tjänar på att samarbeta 

inom vissa områden. För att ta reda på om materialet speglar detta ställs det specificerade 

frågor, som beskrivits ovan. I detta fall är det till exempel aktuellt att fråga huruvida det 

faktiskt finns en politisk vilja att samarbeta på detta område och även att undersöka om det är 

hos medlemsstaterna eller hos EU som det sätts förtroende i att lösa krisen. Eftersom teorin 

till största del fokuserar på institutioner är det även intressant att se efter om det kan urskiljas 

en spillover-effekt från andra politiska områden till migrationspolitiken och på vilket sätt 

EU:s institutioner har blivit inblandade i detta. Genom den idékritiska analysen kommer det 

även undersökas vilka argument som ligger bakom de beslut och åsikter som framkommer 

och om dessa är baserade på institutionellt moraliska och rationella grunder eller om de 

baseras på något annat.  

För teorin om säkerhetsgemenskaper ställs det istället preciserande frågor angående 

värderingar eftersom gemensamma sådana spelar en stor roll för teorin. Finns det till exempel 

starka gemensamma värderingar som framträder tydligt i materialet? Exempel på hur detta 

kan identifieras är till exempel genom att undersöka hur faktorer så som frihet, mänskliga 

rättigheter, gränser, social rättvisa och jämställdhet framställs och talas om. Detta eftersom 

EU uttryckligen sagt att det är vad Unionen står och jobbar för.  Precis som ovan kommer det 

också undersökas om argumenten som framförs baseras på moraliska och rationella grunder. 

Tillsammans med de gemensamma värderingarna är det även centralt att undersöka tillit, 

alltså huruvida medlemsstaterna litar tillräckligt på varandra och på EU för att anse att den 

bästa lösningen är en kollektiv sådan. Detta är en faktor som är svår att mäta och därför måste 

andra metoder tillämpas. Återigen ställs specificerande frågor till det empiriska materialet för 

att få svar. Det som kan undersökas istället är om det finns en uttalad vilja att lösa krisen på 

Unionsnivå eller om det finns indikationer på att medlemsstaterna vill lösa krisen enskilt med 

endast stöd från EU. Även teorins andra huvudtes är svår att mäta, nämligen en gemensam 

känsla av ”vi”. Det går dock att ställa frågor så som: uttrycks det på något sätt ett vi eller en 

form av gemenskap hos aktörerna, staterna, Europas befolkning eller hos EU? Finns det ett 

konstituerat ”dem” eller talas det om ”andra” som ställs i motsats till EU? Om det finns, vad 

eller vilka framställs som den externa motsättningen? För säkerhetsgemenskapsteorin är det 



26 

även av vikt att ta reda på om kraven för en hårt sammansatt säkerhetsgemenskap på nivå tre 

är uppnådd, därför kommer materialet att utsättas för frågor för att ta reda på hur väl 

integrerat försvaret och det militära systemet är, hur den gemensamma lagstiftningen ser ut 

samt hur samarbetet inom säkerhet och rörlighet ter sig gällande just migrationspolitiken och 

den rådande flyktingkrisen. 

6.2 EMPIRISKT MATERIAL  
Det material som kommer att undersökas är EU:s gemensamma migrationspolitik, president 

Junckers tal gällande migrationskrisen och två av Kommissionens och Rådets debatter, varav 

en där även Europaparlamentet ingår, gällande migrationspolitiken och flyktingkrisen. 

Anledningen till det valda materialet är dels för att endast använda uttalanden på EU-nivå och 

att undvika att gå in på de enskilda medlemsstaternas åsikter eftersom det är just EU:s åsikter 

och handlingar som är intressanta i fallet. Den gemensamma migrationspolitiken undersöks 

eftersom det är den officiella politiken som EU kommit överens om att föra och borde alltså 

följas av alla medlemsstater. President Junckers tal har valts eftersom han är just president för 

den Europeiska Kommissionen och även en stark förespråkare för en solidarisk 

migrationspolitik. Det är dock av vikt att inte endast använda officiella och redan godkända 

dokument och överenskommelser eftersom dessa inte speglar den bakomliggande processen. 

Detta innebär att de debatter och eventuella motsättningar försvinner bakom det dokument där 

den överenskomna politiken genomgått kompromisser och förändringar, vilket endast speglar 

det som Unionen kommit överens om. I debatterna framgår det flera olika åsikter vilket ger en 

inblick i hur de som motsätter sig eller inte håller med EU:s riktlinjer argumenterar. Detta kan 

innehålla några av de svar som söks för at förklara vad det är som orsakar EU:s hantering av 

krisen. Dessutom ger dessa debatter en god inblick i åsikter från både Kommissionen, Rådet 

och Parlamentet, tre av de mest centrala institutionerna inom EU.  

6.2.1 A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION 
I och med det stora antal flyktingar som tar sig till Europa över medelhavet har det uppdagats 

att den rådande migrationspolitiken som EU för har stora begränsningar. Det har visat sig att 

situationen kräver omedelbar handling och inom Unionen råder det konsensus om att det ska 

vidtas kraftigare åtgärder för att lösa situationen. I dokumentet står det att detta är en 

möjlighet för EU att visa att migrationsproblematiken hanteras bäst kollektivt av alla EU:s 

aktörer. Det står även att denna handlingsplan ska användas som en mall för framtida kriser 

av liknande slag. Juncker har försett migrationspolitiken med vissa politiska riktlinjer där han 

bland annat visar på vikten av en gemensam asylpolitik samt en ny politik gällande legal 
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migration. För att uppnå detta krävs det att samarbetet mellan olika politiska sektorer ökar, så 

som utveckling, handel, ökad sysselsättning och utrikes- samt inrikespolitik. Vidare ska även 

EU fortsätta ge skydd åt de som behöver och assistera staterna i arbetet att integrera de 

asylsökande. Detta är centralt för EU:s värderingar som bör ses på med stolthet och en vilja 

att sprida dessa till övriga delar av världen.67  

EU har identifierat fyra olika pelare som migrationspolitiken bygger på. Den första av dessa 

är att reducera faktorerna som ligger till bakgrund för irreguljär migration genom att behandla 

de huvudsakliga orsaker som ger upphov till detta. Här ingår bland annat att bekämpa 

människohandel och människosmuggling samt införa en mer verksam politik gällande 

återvändo.68 Pelare två handlar om arbetet vid gränserna, åtgärder som måste tas är bland 

annat att utöka Frontex och kustbevakningens arbete samtidigt som EU ska medverka i att 

stärka ”tredje världens länders” kapacitet att sköta sina egna gränser.69 De två sista pelarna 

handlar om att EU ska ha ett gemensamt och effektivt system för att ta emot asylsökande, 

bland annat genom att se över Dublinförordningen, samt en politik inom legal migration.70 

 

6.2.2 STATE OF THE UNION 2015: TIME FOR HONESTY, UNITY AND SOLIDARITY71 
Den Europeiska Kommissionens president Jean-Claude Juncker höll, den nionde september 

2015, sitt tal inför Europaparlamentet. Där öppnade han med att det är dags att tala ärligt och 

ordentligt om de svårigheter som EU står inför, eftersom EU inte fungerar som det ska. Det 

måste ske en förändring mot en mer enad Union menar han. Den största utmaningen och den 

främsta prioriteten är flyktingkrisen. Antalet flyktingar som tagit sig till Europa endast under 

2015 är imponerande och skräckinjagande, men han uppmanar EU och dess medlemsstater att 

vara modiga, bestämda och att fatta gemensamma åtgärder för att åstadkomma en humanitär 

lösning. För Europa handlar det även om historisk rättvisa, då en majoritet av de etniska, 

religiösa eller kulturella grupper som idag lever i Europa någon gång själva varit på flykt från 
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förtryck, krig eller förföljelse. Idag framstår Europa som en fristad präglat av säkerhet, hopp 

och värdighet, något som medlemsstaterna bör vara stolta över. Det ska inte finnas någon 

särskiljning på religion, tro eller filosofi när det handlar om att välkomna flyktingar. Juncker 

fortsätter med att erkänna staternas olikheter, men att de trots det är en del av den rikaste och 

mest stabila kontinenten i hela världen och att detta innebär att de medel som krävs för att 

hjälpa de som flyr finns till hands. För att motbevisa de som menar att Europa inte kan ta 

emot alla flyktingar tar Juncker inte bara upp känslomässiga och moraliska argument, utan 

även fakta och statistik. Dessa visar på att EU endast tar emot motsvarande 0,11 % av sin 

befolkning medan Libanon tar emot motsvarande 25 %, trots att deras befolkning bara har en 

femtedel av den välfärd som finns i Europa. Det finns alltså inget alternativ till att handla och 

hitta en lösning på krisen.  

Juncker fortsätter med att adressera det han kallar för ”blame-game”, alltså att staterna har 

anklagat varandra för att inte ta ansvar och mot EU eftersom de är missnöjda. Detta beror 

enligt Juncker på att politikerna är överväldigade av den oväntade krisen. Istället för att skylla 

på varandra är lösningen att se till de politiska hjälpmedel som finns tillhanda, närmare 

bestämt de lagstiftningar som finns angående den gemensamma migrationspolitiken och dess 

system.  Han erkänner dock att dessa system inte är perfekta, och syftar på 

Dublinförordningen. Därför måste en förändring i hanteringen av asylansökningar ske och 

Kommissionen har därmed föreslagit en permanent omlokaliseringsmekanism för att hantera 

framtida kriser bättre. I den nya hanteringen menar han även att det krävs mer Europa i 

asylpolitiken och mer Union i flyktingpolitiken. En del av detta är att värna om de öppna 

gränserna mellan medlemsstaterna, detta kräver dock större integration gällande samarbetet 

med de yttre gränserna. Det krävs även att EU blir starkare gällande utrikespolitik. Därför vill 

Kommissionen att Frontex ska utvecklas till EU:s gemensamma gräns- och 

kustbevakningssystem. Detta bör inte misstas för stängda vägar till Europa, istället ska det 

skapas trygga och lagliga vägar som över tid kan bidra med migrationsströmmar som en 

välbehövlig resurs.  

President Juncker avslutar sitt tal med att varna för att flyktingkrisen inte kommer att vara 

över inom en överskådlig framtid, men att svaret inte är att tvinga tillbaka båtar ut på havet, 

att bränna ner flyktingförläggningar eller att inte låtsas om de fattiga och hjälplösa 

människorna som behöver EU:s hjälp. Det är inte Europa. Europa är bagaren som ger sitt bröd 

till de hungriga, studenterna som väntar vid tågstationen med kläder och poliserna som 

välkomnar trötta flyktingar vid gränsen. Juncker litar på att den Europeiska Unionen och dess 
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medlemsstater visar på ett starkt europeiskt mod, tillsammans med gemensamma värderingar 

och en gemensam historia.  

6.2.3 DEBATES: MIGRATION AND REFUGEES IN EUROPE72 
Den övervägande majoriteten av de talare som uttrycker sig i debatten är överens om att EU 

och Europa måste ta ansvar och tillsammans utveckla en hållbar migrationspolitik för att 

hantera krisen. Problemen kommer inte att lösas av de enskilda medlemsstaterna och inte 

heller av en fragmenterad politik på EU-nivå. Att bygga murar och stänga gränserna är 

absolut inget alternativ då detta innebär att EU överger sina mest fundamentala värderingar 

och handlar i stark motsättning till Unionens legala skyldigheter, till exempel i fråga om 

mänskliga rättigheter. Det är de moraliska och rättsliga skyldigheterna som är de främsta 

argumenten för en gemensam och human migrationspolitik. Den absolut första prioriteringen 

måste vara människors liv och hälsa, det är därför viktigt med ett humant och värdigt 

flyktingmottagande.  

Vidare ses denna kris som en prövning för den Europeiska Unionen. Flera talare menar att 

krisen är ett test för EU:s internationella trovärdighet. Det går inte förespråka fred och 

samarbete i andra delar av världen om EU inte kan acceptera ”de andra” inom Europas 

gränser. Den externa trovärdigheten måste vila på ett internt samarbete och därför är det 

viktigt att agera snabbt och tillsammans. För att lyckas med detta måste de skillnader som 

finns i historia, traditioner och situationer i de olika medlemsstaterna överkommas och 

åsidosättas.  

Förutom att visa solidaritet mellan medlemsstaterna måste EU även visa solidaritet med de 

som behöver skydd, de som inte har en egen röst. Alla som behöver skydd ska få det och de 

måste även integreras i samhället oavsett religion. Det krävs en snabb registrering av de som 

söker asyl men även en snabb återvändo för de som inte har rätt att stanna till de länder som 

anses säkra att återvända till. Det uttrycks även en önskan om ett mer permanent system, till 

exempel gällande omlokalisering, för framtida kriser.   

Det finns även de som håller med ovanstående åsikter och uttalanden, men som ändå vill rikta 

skarp kritik mot hur EU hanterat krisen. Flera talare, däribland Wikström och Guzman, menar 
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att det är EU som ska hållas ansvariga för krisen och som nu måste ta sitt ansvar och lösa den. 

Människor flyr från områden där EU varit delaktig i att orsaka eller misslyckats med att 

förhindra oroligheterna. Genom att sedan inte låta dessa människor söka asyl vid de 

europeiska ländernas ambassader och förbjuda att de tas ombord på flyg eller båtar utan 

visum gör att de tvingas till andra, livsfarliga vägar. EU måste se till att det upprättas legala 

och säkra vägar till Europa för flyktingarna.  Att detta har misslyckats menar många är ett 

tecken på att EU:s utrikes- och migrationspolitik inte är hållbar.  

Till sist menar förespråkarna för en öppet och humant flyktingmottagande att EU måste 

lyssna på befolkningen, som visat att de inte vill ha ”Forte Europe” utan ett öppet och 

välkomnande samhälle präglat av solidaritet. Detta måste EU visa för medlemsstaterna. 

Sedan finns det dem som inte delar den öppna migrationspolitik som Kommissionen 

förespråkar. Den utbredda uppfattningen är att EU:s välkomnande är en dödsdom för Europa 

eftersom det kommer att resultera i att fler och fler kommer i tron om att alla är välkomna. 

Om inte de yttre gränserna är det som prioriteras kommer Schengen att kollapsa. Därför anses 

Sveriges och Tysklands generösa politik vara oansvarig. Merkel beskylls för att ha skickat en 

inbjudan till alla flyktingar och att många nu tror att de har rätt att komma in i Europa utan att 

följa regler. Dessutom ökar det risken för potentiell terror. Staterna som beviljar asyl måste 

även ta hänsyn till sina grannländer då de som fått asyl i ett medlemsland kan tro att de har 

rätt att ta sig till andra länder efter det. Detta är något som EU tydligt måste förmedla att det 

inte är acceptabelt.  

Vidare är flyktingkrisen en ekonomisk fråga. För att förhindra EU:s skulder måste båtarna 

över medelhavet stoppas och de rika oljestaterna som inte tar emot några flyktingar alls måste 

ta sitt ansvar.  

Det starkaste argumentet är kanske att Europa har rätt att skydda och behålla identiteten hos 

befolkningen. Och att de har rätt till sitt hemland. De som flyr har samma rättigheter men till 

deras egen identitet och deras hemländer och bör därför inte integreras i Europa med risk för 

att de aldrig återvänder. Lösningen är att investera i dessa länder så att flyktingarna kan 

komma tillbaka och inte behöva integreras i Europa. 
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6.2.4 DEBATES: CONCLUSIONS OF THE JUSTICE AND HOME AFFAIRS COUNCIL ON 

MIGRATION73 
Debatten inleds med ett tal från förste vicepresident av Kommissionen, som säger att 

Kommissionen, Rådet och Parlamentet har ett ansvar. De måste sända en tydlig signal till 

befolkningen, som kräver handling omgående. Det krävs en gemensam europeisk respons 

samt en global och sammanhängande politik. Han menar att medlemsstaterna inte har råd att 

skylla på varandra och att de måste vara öppna och villiga att bygga broar och på så sätt visa 

solidaritet.  Solidaritet handlar dock inte endast om att gå med på omplaceringsförslaget utan 

även om att hantera de externa gränserna och ge stöd åt de stater som befinner sig utanför. 

Detta ska uppnås genom en hållbar och gemensam migrationspolitik. Från Parlamentet 

kommer det liknande åsikter; EU ska sända ett starkt politiskt budskap, solidaritet går hand i 

hand med ansvar, EU ska fullfölja humanitära skyldigheter och respektera internationell lag 

samt hjälpa länder utanför EU samtidigt som de externa gränserna skyddas.  

Många av de efterföljande debattörerna håller till stor del med de två öppningstalarna. Att 

Kommissionen inte lyckats få igenom sitt förslag på grund av en motsättande minoritet ses av 

många som skamfullt och ett fiasko. De flesta är överens om att detta är en kris som inte 

kommer att lösas inom en överskådlig framtid och att medlemsstaterna måste lösa situationen 

tillsammans genom en permanent omplaceringsmekanism samt utrikes- och migrationspolitik. 

Det är även en utbredd åsikt att staket och gränser inte är något som hör hemma inom Europa 

utan att flyktingarna ska bemötas med solidaritet, mänskliga rättigheter och ett humant 

mottagande. Det finns också en uttryckt vilja om att EU måste vara en förebild i världen och 

att det ska vara en mjuk och civil makt. Om detta inte lyckas handlar det inte längre om en 

flyktingkris utan en kris för, och inom, EU som har förlorat all trovärdighet.  

De som inte är lika eniga med Kommissionens förslag skyller till stor del på Tyskland. De 

menar att Merkel har orsakat den enorma flyktingströmmen eftersom hon uttalat sig om att 

alla är välkomna. När detta sedan överväldigade Tyskland försöker landet tvinga de andra 

medlemsstaterna att hjälpa till. Det finns de som menar att EU inte kan tvinga stater att 

acceptera omplaceringsförslaget och menar att alla stater bör hjälpa till i den mån de själva 

anser. Dessutom är detta en kris för de suveräna staterna att hantera efter egen vilja.  

                                                

73 Europeiska Parlamentet, Debates: Conclusions of the Justice and Home Affairs Council on 
migration, Bryssel, 2015-09-14 
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Ytterligare större motståndare till migrationspolitiken menar att EU måste visa solidaritet med 

sin egen befolkning. Till exempel adresseras situationen i Ungern där EU bör visa solidaritet 

med befolkningen så att människorna i Ungern kan fortsätta vara Ungrare. För att förhindra 

den våg av flyktingar som attackerar EU:s externa gränser bör dessa stängas och Schengen 

avskaffas. Anledningen är, förutom att prioritera den europeiska befolkningen, att många av 

flyktingarna egentligen inte behöver hjälp utan endast utnyttjar systemet för bland annat 

ekonomiska syften då de blivit lovade ett bättre liv inom Europa. Alla dessa pengar hade 

istället kunnat spenderas på den egna europeiska befolkningen. Vissa menar till och med att 

det inte alls handlar om flyktingar utan om vanliga migranter, oftast unga män som är ute 

efter att utnyttja systemet. Dessutom ökar risken för terrordåd och konflikter mellan olika 

grupper i samhället, det säkra och stabila Europa som en gång fanns är borta.  

7. ANALYS 
Genom de specificerande frågorna har det framkommit att det finns mycket i materialet som 

talar både för och emot de båda teoriernas huvudteser. Även argument som pekar på andra 

delar av teorierna går att identifiera.  

7.1 NEOFUNKTIONALISM 
Tes 1: Stater och nationalism försvinner när EU tar över som överstatlig auktoritet 

I EU:s gemensamma migrationspolitik är det fastslaget att det är en möjlighet att visa på att 

detta hanteras bäst kollektivt och på en överstatlig nivå. Denna åsikt delas även av president 

Juncker som i sitt tal menar att de olikheter som finns mellan medlemsstaterna måste 

åsidosättas för ett starkt EU med gemensam och solidarisk politik. Juncker fick medhåll från 

en stor del av talarna i debatterna som även de menade att de olikheter och gränser som skiljer 

människorna åt inte hade någon plats i denna situation. Istället måste EU lösa krisen då inget 

land kan klara av detta själv. Det är alltså tydligt att det finns en vilja av EU att utveckla sin 

överstatliga auktoritet till flera områden, i detta fall migrationspolitiken. Denna vilja delas 

dock inte av alla, som det tydligt framgår i debatterna är det flera talare som menar att detta är 

en fråga för den enskilda staten. Dessa motståndare menar att staten är suverän och därmed 

bör EU ha begränsad auktoritet som inte inkräktar på statens självbestämmanderätt. Flera av 

de argument som läggs fram har tydliga nationalistiska drag där det ofta handlar om att 

behålla och bevara det som utmärker staten. Ett exempel som ofta används i debatterna är 

Ungern, där många uttrycker en nödvändighet för Ungern att själv sätta sin migrationspolitik 

för att kunna behålla Ungern ungerskt. I fallet med flyktingkrisen finns det alltså både de som 
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är för och emot att hantera situationen på överstatlig nivå. Det finns dock inte tillräckligt med 

belägg för att kunna argumentera för att varken stater eller nationalism har börjat försvinna till 

förmån för EU i denna fråga. Även de som talar för hantering på överstatlig nivå talar 

fortfarande om att det är varje medlemsstat som ska ta sitt ansvar men samordna detta inom 

EU  

Just frågan angående migration och flyktingpolitik verkar i vissa fall få motsatt effekt, alltså 

att nationalism i vissa länder blir starkare. I ett flertal av Europas länder har högerextrema 

partier fått stort genomslag där statens suveränitet och nationalism prioriteras framför 

samarbete inom EU.74 I Ungern har det till och med gått så långt att landets justitieminister 

menar att landet kommer att stämma EU för de påtvingade flyktingkvoterna.75 

Tes 2: Interdependens utvecklas genom spillover och en bakomliggande politisk vilja 

Det som det faktiskt finns flera belägg för gällande neofunktionalism är effekten av spillover. 

I samtliga material som undersökts för studien är det tydligt att spillover har förekommit 

tidigare och att det även redan finns spår av att det kommer förekomma i framtida politik. I 

och med Schengen är det naturligt att EU måste hantera en kris där gränser har mycket med 

saken att göra tillsammans. President Juncker nämner i sitt tal att en gemensam 

migrationspolitik också kräver starkare och gemensamma ansträngningar för att hantera de 

externa gränserna. Detta är något som även finns med i EU:s migrationsagenda. Där står det 

att asylpolitiken samt en ny politik gällande legal migration kräver att samarbetet mellan olika 

politiska sektorer ökar. Exempel på dessa sektorer är utveckling, handel och utrikes- samt 

inrikespolitik. Vidare uttrycks det även framtidsplaner på att utöka arbetet vid de externa 

gränserna. Trots att det fanns många olika åsikter om hur flyktingkrisen ska hanteras av EU i 

debatterna var den övervägande majoriteten överens om att de yttre gränserna krävde 

samarbete. Detta sades ofta vara en följd av de avskaffade inre gränserna. Vidare menar 

Juncker i sitt tal att det även krävs ett starkare Europa när det kommer till utrikespolitik.  

Ovanstående är ett tydligt exempel på den spillover som Haas talar om i sin teori, och som 

kommer att driva utvecklingen och integrationen på området framåt. Staterna inser att för att 

uppnå bättre resultat gällande avskaffandet av gränser inom Europa måste det finnas ett 

                                                

74Gutteridge, N., MAPPED: Shocking march of the far-right across Europé as migration fears 
reach fever pitch, Express, 2015-12-26  
75Associated Press, The Latest: Hungary to sue EU over refugees quotas, Business Insider, 
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samarbete för att stärka de yttre gränserna. Om de yttre gränserna hanteras gemensamt krävs 

det även en gemensam utrikespolitik men även en gemensam migrations- och asylpolitik. 

Detta är politikområden som är mycket omfattande och som traditionellt endast hanteras av de 

enskilda staterna. Men på detta sätt kommer utvecklingen att fortskrida för att hela tiden 

uppnå bästa resultat inom den ekonomiska och sociala sfären. Detta kommer även innebära att 

den ekonomiska och sociala integrationen blir starkare och därmed även interdependensen 

staterna emellan. Innan denna process kan inträffa är det dock värt att ta med det Haas skriver 

om aktörers preferenser. Han menar att aktörer styrs av rationella preferenser och att aktörer 

samarbetar för att främja dessa. Staterna kommer alltså överens om ett initialt samarbete som 

sedan utvecklas till en process där överstatliga intressen tar över kontrollen av utvecklingen. 

Detta kan vara en av orsakerna till medlemsstaters motsättningar, då EU har tagit över 

kontrollen av utvecklingen genom den spillover process som beskrivits ovan men att detta har 

gått så pass långt att det inte längre reflekterar staternas ursprungliga preferenser. Alternativt 

att EU utvecklats under en så lång tid att staternas preferenser har hunnit förändras, detta är 

inte helt otänkbart då nationell politik ofta förändras i snabbare takt än internationell.  

Det är också nödvändigt att inkludera termen spill-back i diskussionen. Trots att de flesta är 

överens om att EU:s gränser måste hanteras genom en gemensam politik är det flera som 

anser att politiken som är aktuell för migrations- och flyktingkrisen bör stanna där eftersom de 

inte delar uppfattningen om hur de externa gränserna ska skötas. Om denna uppfattning blir 

än mer utbredd är det möjligt att den överstatliga auktoriteten minskar och återgår till viss del 

inom området. I detta fall skulle ett alternativ vara att EU återgår till den ekonomiska union 

den en gång startade som för att lämna inrikes- och utrikespolitik åt de enskilda 

medlemsstaterna. Detta är dock ett väldigt långt steg tillbaka i integrationen och det är långt 

ifrån alla som önskar se denna typ av utveckling för EU.   

7.2 SÄKERHETSGEMENSKAP 
EU har alltid betraktats som det främsta exemplet på en mogen säkerhetsgemenskap, en 

framgångssaga. Det är dock sällan ifrågasatt huruvida Unionen verkligen uppfyller alla krav 

som krävs för en mogen, hårt sammansatt säkerhetsgemenskap. Ofta stannar fokus på att EU 

befinner sig på nivå 3 för att därefter inte fokusera lika mycket på om det är en löst eller hårt 

sammansatt gemenskap. Adler och Barnett menar bland annat att det är centralt med 

kommunikation och transaktion mellan staterna i form av migration, handel, turism och 

utbyte. Detta skapar sociala band mellan staterna och är något som tydligt kan identifieras 

inom EU. Det empiriska materialet visar även på att de kriterier som krävs för en löst 
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sammansatt gemenskap är uppfyllda, dessa är bland annat multilaterism, öppna gränser och 

ett gemensamt hot. Kriterierna för en hårt sammansatt gemenskap är dock inte lika självklara i 

materialet. I de debatter som förts finns det till exempel underlägg för att ömsesidig hjälp inte 

är en självklarhet då flera medlemsstater motsätter sig omplaceringsmekanismen som ska 

underlätta för de hårdast drabbade staterna. Trots att EU kommit långt i processen mot en hårt 

sammansatt säkerhetsgemenskap finns det ingenting i materialet som tyder på att 

medlemsstaterna är beredda att samarbeta fullt ut inom militär integration och säkerhet 

eftersom det finns för många, och starka, motsättningar för att enas om en gemensam politisk 

strategi. Genom det empiriska materialet framkommer det alltså att det inte bör antas att EU 

redan har uppnått den totala säkerhetsgemenskapen.  

Tes 1: Gemensam identitet leder till tillit och vice versa 

Enligt Adler och Barnetts teori föder identitet och tillit varandra vilket innebär att om den ena 

försvinner så kommer även den andra att göra det. Tilliten mellan medlemsstaterna har 

uppkommit med hjälp av EU som tredje part och innebär att staterna litar på att de andra 

medlemmarna kommer att handla på ett sätt som är förenligt med etablerade normativa 

förväntningar. Den gemensamma identiteten skapas genom interaktion mellan 

medlemsstaterna och med aktörer utanför EU. Det empiriska materialet tydliggör att flera 

aktörer inte handlar förenligt med de etablerade normerna som finns inom EU.  

I president Junckers tal tar han upp problemet med att medlemsstaterna beskyller varandra för 

att inte göra det som förväntas. Han menar att ingen part tjänar på detta och att aktörerna 

istället bör handla efter överenskommelserna. Anledningen till att medlemsstaternas 

fingerpekande grundar sig dock i en förlorad tillit, då de utpekade medlemsstaterna 

misslyckats med att uppfylla de normativa förväntningarna. Detta är något som även 

Kommissionen har uppmärksammat då Juncker talar om att de länder som inte implementerar 

och respekterar överenskommelserna i praktiken får ta konsekvenserna genom 

överträdelseförfaranden från Kommissionen.  Juncker talar även om hur krisen kräver 

solidaritet inom EU och att medlemsstaterna inte stått bakom detta tillräckligt men att han nu 

märker att denna inställning börjar vända till det bättre.  

Den gemensamma agendan om migration adresserar egentligen inte denna del av teorin och 

det finns inga tydliga tecken på varken identitet eller tillit. Där det däremot går att identifiera 

de båda fenomenen är i de båda debatterna. Den gemensamma identiteten kommer till uttryck 

bland annat genom hur de värderingar som Europa vilar på framställs. Det finns en 



 36 

överväldigande konsensus i synen på vad EU står för, vilket i det här fallet främst är 

mänskliga rättigheter, fred och samarbete.  Det finns dock de som förespråkar att den 

gemensamma identiteten måste beskyddas från externa faktorer. Dessa debattörer gör den 

Europeiska identiteten till ett säkerhetsobjekt och flyktingarna till det gemensamma yttre 

hotet. Det finns alltså en delad identitet men där åsikterna om hur den ska hanteras går isär.  

När det kommer till tilliten finns det betydligt mer att säga om saken. De debattörer som står 

fast vid att detta är en situation som måste hanteras på överstatlig nivå innehar uppenbarligen 

en tillit till EU som institution. För detta krävs det även att det finns en viss grad av tillit för 

medlemsstaterna och att de kommer att uppfylla de normativa förväntningar som EU grundas 

på. När sedan vissa stater inte uppfyller denna förväntan legitimerar detta reprimander från 

den Europeiska Kommissionen. Ett medlemsland som frångått de normativa förväntningarna 

är återigen Ungern, som under debatten Conclusions of the Justice and Home Affairs Council 

on migration mottog skarp kritik och fördömande av deras handlingar då de bemött flyktingar 

med staket och tårgas.76 Värt att nämna är att det inte endast är Ungern som handlat i strid 

mot de normativa förväntningarna. De medlemsländer och politiska representanter som på 

något sätt handlat eller uttryckt en vilja att handla emot EU:s grundläggande normer och 

värderingar har även dem brutit tilliten. Från deras perspektiv kan det även ses som att de 

stater som förespråkar en öppen flykting- och migrationspolitik bryter mot de normativa 

förväntningarna eftersom de inte handlar solidariskt med de drabbade medlemsstaterna som 

menar att de inte kan hantera fler flyktingar.  

Ett väldigt tydligt exempel på bristande tillit handlar om Schengen, en av EU:s viktigaste 

grundpelare och största framgång i integrationen. Att flera aktörer vill avskaffa Schengen för 

att låta de enskilda staterna själva hantera sina gränser är ett starkt tecken på bristande tillit. 

Att flera stater dessutom infört passkontroller vid gränserna förstärker detta ytterligare. Enligt 

experten Andreia Ghimis är detta ett tecken på bristande trovärdighet i staternas erkännande 

av varandras kontroll och att de helt enkelt inte litar på varandra fullt ut.77 

Det finns ingenting i materialet som visar på att den gemensamma identiteten har påverkats än 

så länge. Detsamma går dock inte att säga om tilliten då det finns tydliga tecken på att den 

brister mellan medlemsstaterna. Om tilliten försvinner kommer staterna att börja dra sig 

                                                

76 Europeiska Parlamentet, Debates: Conclusions of the Justice and Home Affairs Council on 
migration, 2015-09-14  
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tillbaka, precis som en del av dem redan gjort, för att lösa situationen på egen hand.  Detta 

kan på lång sikt leda till påverkad identitet. Men att detta skulle få inträffa och att Schengen 

skulle tillåtas förfalla och tilliten drabbas så pass hårt är i dagsläget inte aktuellt. Som nämnts 

tidigare är det enligt De Wilde och Zürn inte heller möjligt att en avpolitisering av EU:s 

integration inträffar trots närvaron av en politisk vilja.  

Tes 2: Känslan av ett kollektivt ”vi” måste definieras mot ”dem” eller ”andra” 

Adler och Barnett menar att identitet, som analyserats ovan, konstitueras genom sociala 

faktorer. För att skapa en identitet krävs det alltså interaktion och relationer med andra 

aktörer. För att EU och dess medlemsstater ska ha en känsla av ”vi” måste det alltså även 

finnas ett ”dem” som EU kan identifiera sig mot. Ett exempel kan vara att medlemsstaterna i 

EU består uteslutande av demokratier som värderar mänskliga rättigheter, fred och frihet. För 

att skaffa den uppfattningen om EU måste det skapas interaktion och relationer, inte 

nödvändigtvis positiva sådana, med länder eller områden som istället består av odemokratiska 

statsskick där mänskliga rättigheter, fred och frihet inte är de rådande omständigheterna. En 

del skulle mena att ett typiskt område som sätts i motsats till Europa Mellanöstern, där en stor 

del av flyktingarna kommer ifrån.78  

I och med flyktingkrisen förespråkar EU att ”de andra” ska välkomnas och integreras i 

Europa. Detta innebär att identiteten som utgör ”vi” inte längre har samma betydelse eftersom 

det inte längre kan sättas i motsats till ”dem” som nu integreras i Europa. Detta har mottagits 

på olika sätt vilket framgår tydligt i det empiriska materialet. I president Junckers tal finns det 

inte mycket som baseras på identitet i form av ”vi” och ”dem”. Det som går att finna är att de 

som flyr från den så kallade Islamiska Staten (IS) inte kan stoppas med murar eller staket. Det 

är alltså inte flyktingarna eller ens ett visst område som utmålas som ”dem” utan enbart IS. 

Det finns även vissa tecken på hur Juncker uppfattar ”vi”, han menar att en del av de 

handlingar som utförts mot flyktingarna inte är Europa. Alltså att det strider mot de 

värderingar som konstituerar ”vi” för Europa.  

I migrationspolitiken saknas det helt tal om ”vi” och ”dem” men i debatterna finns det 

däremot mycket referenser till detta. Det är tydligt att flera argument bygger på identitet. 

Europa måste behålla identiteten hos sin befolkning och ofta används Ungern som exempel. 
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Många gånger beskylls flyktingarna för att vara den grundläggande orsaken till våld och 

osäkerhet, något som tidigare enligt talarna inte förekommit lika frekvent eller i lika stor 

utsträckning. Av dessa talare målas alltså flyktingarna upp som ”de andra”, dessa sätts i 

kontrast mot det typiskt europeiska genom att utmåla ”dem” som våldsbejakande och 

annorlunda. De delar inte samma värderingar och därför finns det en uppfattad rädsla av att 

konflikter mellan olika grupper i samhället kommer att öka och att terrorattentat kommer bli 

vanligare. Detta innebär att en del av de politiska aktörerna har gjort det som Adler och 

Barnett skriver om, de försvarar sina värderingar från yttre hot. Istället för att hålla med 

Juncker och Kommissionen, som menar att EU:s värderingar bör spridas och delas, har 

Europas identitet, och därmed de värderingar som ingår i denna, säkerhetiserats. De 

värderingar som EU grundas på anses alltså vara hotade av krisen. Detta överensstämmer med 

Adler och Barnetts påstående om att begreppet säkerhet har förändrats till att även innefatta 

omgivning och social välfärd. Det som från början endast var en humanitär kris har nu 

utvecklats till ett uppfattat hot mot betydande värden. Detta skulle kunna vara en av 

anledningarna till avsaknaden av solidaritet, eftersom säkerhetiseringen av värderingar och 

fokus på säkerhet har tagit överhanden.  

Något som skulle kunna exemplifiera detta är medlemsstaternas inställning till hur många och 

vilka flyktingar som ska tas emot. Flera länder, däribland Bulgarien, Cypern, Estland och 

Ungern menar att de inte vill ta emot muslimska flyktingar och ser helst att de som tas emot är 

ortodoxa kristna eftersom det stämmer bättre överens med ländernas egna tro och kultur.79 

Detta innebär att staterna inte nödvändigtvis motsätter sig att ta emot flyktingar, utan att det är 

vilka flyktingar som avgör. De muslimska flyktingarna ses som ”andra” medan de som delar 

tro med befolkningen i större grad ses som ”vi”. 

8. SLUTSATSER 
Denna studie har syftat till att undersöka varför EU och medlemsstaterna frångår de 

institutionella och värdebaserade grunderna i och med flyktingkrisen. Detta har gjort genom 

att applicera två integrationsteorier på det empiriska materialet genom en kvalitativ 

textanalys. Efter detta står det klart att båda teorierna har ett visst förklaringsvärde men att de 

även finns svagheter i hur de förklarar EU:s integrationsprocess. Neofunktionalism har ett bra 

förklaringsvärde när det gäller hur migrations- och flyktingpolitiken skapar, och även har 
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skapats av, en spillover-process. Teorin kan alltså förklara hur och varför politiken inom detta 

område utvecklas och visar i analysen på att det finns goda grunder att anta att det ligger i 

Unionens intresse att även utveckla en gemensam utrikes- och extern gränspolitik. Precis som 

teorin menar motiveras detta tydligt i det empiriska materialet med att integration inom en 

viss sektor sprider sig till närliggande sektorer eftersom det effektiviserar samarbetet inom 

den första. Det saknas dock en nyanserad förklaring till varför det finns vissa aktörer som 

motsätter sig denna utveckling annat än att de saknar politisk vilja. Detta ger inget svar på 

studiens forskningsfråga som vill veta varför den politiska viljan saknas som sedan leder till 

att EU frångår institutionella och värdebaserade grunder. Teorin misslyckas vidare med att 

förklara hur det kommer sig att den suveräna staten och nationalism verkar återfå sin 

betydelse i fallet med flyktingkrisen och att EU:s överstatliga auktoritet kämpar för att få med 

alla medlemsstater på samma bana. Däremot verkar Deutschs uppdaterade teori om 

säkerhetsgemenskaper ha ett större förklaringsvärde när det gäller att besvara 

forskningsfrågan. I det empiriska materialet går det att identifiera hur främst identitet spelar 

stor roll för hur EU har agerat under krisen, men även tillit har mycket med orsakerna att 

göra. Dessutom kan teorin även förklara integrationsprocessen, trots att den inte fokuserar lika 

mycket på hur det fungerar inom institutionerna som neofunktionalism finns det en tydlig 

förklaring till hur de uppkommer och vilken roll de spelar för ytterligare integration. Det som 

kan utläsas av analysen är att flyktingpolitiken till stor del faktiskt är värdebaserad, både för 

förespråkarna och motståndarna. Varför delar de inte gemensamma värderingar som teorin 

menar att de bör göra? Detta kan förklaras med vilken grad av säkerhetsgemenskap EU 

befinner sig på. Som visades i analysen har Unionen inte ännu utvecklat en djup integration 

gällande utrikespolitik och inte heller migration och flyktingmottagande. Detta innebär i sin 

tur att politisk konsensus på ett område som ännu inte är starkt integrerat kommer att 

innehålla flera olika synsätt. Man skulle kunna påstå att flyktingkrisen kom för tidigt vilket 

tvingar fram en omedelbar integration. Detta blir problematiskt då integration behöver 

utvecklas naturligt över tid. Dessutom är det orimligt att förvänta sig en lika stark gemenskap 

i denna sektor som i till exempel den ekonomiska eftersom denna har utvecklats naturligt och 

gett medlemsstaterna en chans att utveckla identitet och tillit inom området.80 Det finns alltså 

varken en tillräckligt gemensam identitet eller tillit inom utrikes-, flykting- eller 

migrationspolitiken för att så pass hastigt behandla situationen som om detta område redan 

                                                

80 George, A. L. & Bennett, A., Case studies and theory development in the social sciences, 
2005:75 
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varit fullt integrerat. Precis som Hooghe och Marks skrev krävs det en stark gemensam 

identitet innan integration kan möjliggöras.  

Vidare framgår det att den gemensamma identitet som finns sedan tidigare, och även de 

värderingar och normer som ingår i denna, har säkerhetiserats. Flyktingkrisen uppfattas alltså 

som ett externt hot som riskerar att skada den europeiska identiteten. Det blir en form av 

existentiellt hot eftersom den egna identiteten kan komma att förändras eller inskränkas på 

grund av ”de andra”. Därför är lösningen för de aktörer som upplever detta att stänga Europas 

gränser för att hålla hotet ute.  

De slutsatser som kan dras av detta är att Haas neofunktionalism inte besvarar 

forskningsfrågan på ett tillfredsställande sätt, trots att den har stort förklaringsvärde gällande 

europeisk integration. Teorin saknar dock de aspekter som förklarar att aktörerna handlar 

emot grundläggande institutioner och värderingar. Deutschs uppdaterade teori om 

säkerhetsgemenskaper erbjuder ett högre förklaringsvärde där anledningen till varför EU och 

dess medlemsstater handlar i strid med grundläggande institutioner och värderingar beror på 

att det saknas en stark tillit inom politikområdet och att den gemensamma identitet som finns 

har säkerhetiserats och flyktingarna konstituerats som ”de andra” vilka utgör ett yttre hot. 

Viktigt att ha i åtanke när EU betraktas som en säkerhetsgemenskap är alltså att det 

fortfarande finns rum för utveckling och vidare integration inom flera politiska sektorer samt 

att dessa kan innehålla olika grad av tillit och identitet. Därför kommer EU hantera kriser 

inom de olika sektorerna på mer eller mindre framgångsrika sätt beroende på hur 

integrationen inom just den sektorn där krisen utspelar sig ser ut.  

Med detta som bakgrund är det med allra största säkerhet ingen risk för en splittrad Union, 

men det är inte heller rationellt att anta att en stark integrationsprocess kommer att inträffa 

inom migrations- och flyktingpolitiken bara för att det krävs nu. Staterna är alldeles för 

integrerade i Unionen och i samarbetet på ett antal politikområden för att de ska återgå till 

ursprungsläget. Dessutom har de investerat alldeles för mycket i Unionen för att det ska vara 

värt att lämna den. Det som krävs i situationen är förmodligen att förväntningarna på vad EU 

kan uppnå i frågan bör ses i relation till hur pass integrerad politiken är inom migrations- och 

utrikesområdet. Arbetet bör anpassas därefter och även fokusera på tilliten mellan 

medlemsstaterna, en avsäkerhetisering av den Europeiska identiteten samt att flyktingarna 

inte konstitueras som ”de andra”.  
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8.1 VIDARE FORSKNING 
Tyvärr har det inte funnits möjlighet att undersöka fenomenet djupare, varken teoretiskt eller 

empiriskt. Teoretiskt finns det självklart ett flertal integrationsteorier som hade kunnat 

appliceras för att undersöka det potentiella forskningsproblemet. Även de som använt 

neofunktionalism och säkerhetsgemenskapsteorin som grund för att sedan utveckla dessa hade 

varit intressant att inkludera i syfte att undersöka fler förklaringsfaktorer hos de båda 

teorierna. Empiriskt är möjligheterna för vidare forskning många. För det första finns det en 

stor mängd material från den Europeiska Unionens organ som handlar om flyktingkrisen. Tal, 

debatter, beslut, uttalanden och publikationer från Kommissionen, Rådet och Parlamentet 

hade självklart gett ett större underlag för forskningen där fler förklaringsfaktorer hade kunnat 

identifierats. Detta har varit en svårighet för uppsatsen då avgränsningen av det empiriska 

materialet behövt vara väldigt snävt då utbudet varit alldeles för stort. Under andra 

omständigheter hade ett större material kunnat analyseras som därmed hade kunnat öka 

forskningens reliabilitet. Ytterligare förslag på vidare forskning är att även gå ner på statlig 

nivå och undersöka de enskilda medlemsstaterna och deras ledande politikers syn på 

flyktingkrisen.  
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