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Sammandrag 

C-uppsats i statsvetenskap av Andreas Larsson, vt -17. ”En förordning i förändring. En 

analys av förutsättningarna för att implementera en förändrad Dublinförordning” 

Detta vetenskapliga arbetes syfte är att diskutera och analysera möjligheterna för att 

implementera Kommissionens förändringsförslag till Dublinförordningen. Detta utifrån tre 

modeller av flexibel integration: multi-speed, concentric circles och à la carte integration. För 

att tillmötesgå detta metodologiskt har sex olika framtidsscenarion konstruerats mot bakgrund 

av givna premisser. Exempel på sådana premisser är de faktiska förändringsförslagen, 

Kommissionens integreringsmålsättning med de samma, det politiska klimatet inom EU 

relaterat till den politiska sakfrågan samt de tre teoretiska modellerna. Dessa olika scenarier 

analyseras sedan mot dessa premisser, där sedan lärdomar om möjligheter och svårigheter 

diskuteras. De slutsatser som framkom av diskussionen är att varje framtidsscenario erbjuder 

olika möjligheter och svårigheter i relation till implementering såväl som integrering av 

respektive förändringsförslag. Där en avvägning mellan vad som var pragmatiskt genomförbart 

och idealiskt önskvärt gav en fingervisning om vilka scenarion med möjlighet till en lyckosam 

process. Avgränsningar i relation till arbetes omfattning och tidsperioden för intressant material 

har också genomförts. En diskussion med avslutande kommentarer och påslag kring framtida 

forskning avslutar sedan arbetet. 

 

Nyckelord: Dublinförordningen, flexibel integration, EU, EU-direktiv, implementering, 

integrering, asyl- och migrationspolitik,   
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Abstract 

Bachelor’s thesis in Political Science by Andreas Larsson, Spring 2017. ‘A regulation 

under reformation. An analysis of the prospects for an implementation of a reformed 

Dublin Regulation’ 

This thesis aims to analyse and discuss the prospects for an implementation of the European 

Commissions’ suggested reformations to the Dublin Regulation, based on the models of flexible 

integration: multi-speed, concentric circles and à la carte integration. To achieve this six 

different potential scenarios are constructed with regards to several premises, an example of 

which are the actual implications of the proposed reformations, the goals regarding integration 

expressed by the Commission, the political climate within the EU and the models of flexible 

integration. The findings suggest that each individual scenario offers both opportunities and 

complications with regards to either implementation or integration of the proposed reformation. 

However, depending on what side between what’s pragmatic or what’s ideal you’re given a hint 

towards which of the scenarios is to be considered more likely to succeed. A few decisions have 

been made regarding narrowing the scale and scope of the thesis. A closing discussion 

containing final thoughts and ideas for future research in the subject area is provided at the end. 

 

Keywords: Dublin Regulation, flexible integration, the EU, EU-directive, implementation, 

integration, migration policy
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1. Inledning 

Den 2 september 2015 vaknade världen upp till att bilden av den livlöse Alan Kurdis kropp 

som spolats i land nära resmålet Bodrum, Turkiet. Den 3-årige Alan hade tillsammans med 

minst 12 andra flyktingar inte nått sitt mål, den grekiska ön Kos och tryggheten i väst (Smith 

2015). Den omskakande scenen blev snabbt en emotionellt stark bild för de konsekvenser som 

kriget i Syrien skapat sedan sin start 2011 (UNHCR 2016). Omvärlden chockades och 

flyktingkrisen blev snabbt ett hett ämne i debatten, både nationellt som internationellt. Från och 

med denna händelse började även konsekvenserna av flyktingkrisen för Europa som helhet och 

den Europeiska Unionen (EU) att komma i dagens ljus. Medlemsländerna längs med 

Medelhavet med gräns mot Turkiet upplevde en markant ökning i inströmningen av flyktingar 

(Migration Policy Institute 2017) och som en följd av detta brast deras mottagande. Detta 

klarlagde en brist i EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik som redogör för hur detta 

mottagande ska regleras.   

Vad EU:s bestämmelser kring asyl- och migrationspolitik säger i korthet är att mottagandet 

av en asylsökande skall ske i första mottagsland, alltså den medlemsstat som flyktingen först 

anländer till. Medlemsstaterna vid Medelhavet placeras därmed direkt i rollen som mottagsland, 

eftersom de har en geografisk gräns mot mer oroliga områden. Ett upplägg som redan från 

början kan anses skapa en asymmetrisk fördelning i arbetsbörda, administrativ som ekonomisk. 

För att lösa den prekära situationen har EU uppmanat sina medlemsstater att ta emot 

kvotflyktingar, där Tyskland och Sverige har legat i framkant (Migration Policy Institute 2017). 

Något som däremot har föranlett en motreaktion från allt fler medlemsländer där de har 

åsidosatt sina juridiska skyldigheter mot EU:s direktiv och stängt sina gränser. Ett 

ställningstagande som började vinna mark, särskilt när EU inte kunde enas kring en gemensam 

nödlösning för de bristande bestämmelserna den 12 september 2015 (Fry 2015). Det är mot 

bakgrund av detta som studien vill undersöka potentiella framtidsscenarion utifrån en alternativ 

lösning på problematiken. 

1.1 Ämnesval och problemområde 

I denna del av det inledande kapitlet kommer jag avhandla bakgrunden till det ämnesval som 

uppsatsen valt att fokusera på, vilket är alternativa framtidsscenarier för EU:s asyl- och 

migrationspolitik, i synnerhet Dublinförordningen. 
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1.1.1 EU:s asyl- och migrationspolitik 

Inom EU är det primärt en samling av förordningar som tillsammans utgör bestämmelserna 

för den gemensamma asyl- och migrationspolitiken, dessa kallas för Dublinförordningen. 

Förordningen har sedan sitt inrättande under sent 1990-tal vuxit till att idag utgöras av flera 

förordningar och direktiv. Primärt är det två förordningar (EU) nr 604/2013 och (EU) nr 

603/2013 vilka utgör kärnan och representerar två olika element utav mottagningen hos ett 

medlemsland i EU. Den första, Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 604/2013 

av den 26 juni 2013, står för de övergripande behandlings-, tilldelnings- samt ansvarskriterierna 

för respektive medlemsland av en asylsökande tredjelandsmedborgare eller statslös. Den andra, 

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 603/2013 av den 26 juni 2013, redogör för 

det digitala intranätet, s.k. ”Eurodac”, som skall samla all information kring asylsökande för att 

bidra till att direktiven i (EU) 604/2013 efterlevs smidigare. Tillsammans med två 

kompletterande direktiv, vars syfte det är att underlätta vad dessa förordningar fastslår, utgör 

detta ett system för mottagningen av asylsökande, flyktingar eller statslösa till EU:s 

medlemsstater. 

Det är detta system som av många ifrågasätts och en som gör detta och specifikt undersöker 

dess giltighet är Joanna Lennart. Lennarts anser att förordningen, genom åren, inneburit ett 

incitament för att upprätthålla ett s.k. ’Fortress Europe’ (Lennart 2012). Att 

Dublinförordningen, genom sitt system, möjliggör att EU kan reglera vilka som tillåts in i EU, 

detta i form av ny arbetskraft (Lennart 2012). I samma studie avhandlar Lennart också hur 

förordningens bestämmelser förhåller sig till vad som fastslås i European Convention for the 

Protection of Human Rights (ECHR). Nämligen asylsökandes rättighet till en rättvis process 

kring deras asylprövning (Lennart 2012). Lennart framhåller att förordningen kan förbättras för 

att tydligare tillmötesgå ECHR:s kriterier. Lennart (2012) liknar detta vid att 

Dublinförordningen blir ett lotteri för den ansökande ifall deras ansökan behandlas i den 

medlemsstat de önskar eller ’stannar’ i deras ankomstland. Ett påstående som Lennart (2012) 

backar upp genom att påvisa en obalans mellan medlemsstaterna i tillämpningen av 

förordningen. Förenklat innebär detta att medlemsländer vilka geografiskt ligger med gräns mot 

öster och söder, alltså mot potentiella tredjeländer1, tenderar att tillämpa en tuffare lagstiftning 

i asyl- och migrationsfrågor än medlemsländer med geografiskt gräns mot norr eller väst. 

                                                           
1 Med tredjeländer menas icke EU-länder, alltså inga medlemmar av unionen 
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1.1.2 Flyktingkrisen eskalerar 

Den flyktingkris som följde av kriget i Syrien kan anses vara den största humanitära 

katastrofen i modern europeisk tid (UNHCR 2016). Krisen har genom det utdragna 

inbördeskriget, där våldsbejakande falanger slåss om makten, skapat en ökning i trycket på 

asylsökningar till EU:s medlemsstater (Migration Policy Institute 2017). Unionen möter genom 

flyktingkrisen en utmaning för den gemensamma asyl- och migrationspolitiken vilken hittills 

saknat motstycke. Främst är det medlemsstaterna vid Medelhavet vars geografiska gräns, land-

, sjö- eller luftvägen, angränsar till den regionen och som blir första mottagsland vilka upplever 

denna utmaning. En händelse som i och med särskilda omskakande scener under hösten 2015 

verkligen accentuerade problemen som den rådande politiken på området har. Denna realitet, 

att ta emot flyktingströmmar, är på intet sätt något nytt för EU. Nuvarande upplaga av unionens 

bestämmelser kring detta, Dublinförordningen, reviderades så sent som 2013. Revideringen 

antogs i samband med att flyktingkrisens effekter började få synligare konsekvenser för EU:s 

interna politik. Flyktingkrisen utgör alltjämt fortfarande en stor administrativ och ekonomisk 

utmaning för EU:s medlemsländer. Något som lett till att debatten om EU:s framtida vägval 

inom asyl- och migrationspolitiken i hög utsträckning är ett återkommande och etablerat inslag 

på den internationella scenen, och där ser vi även att enigheten inte längre är lika tydlig som 

vid skapandet av Dublinförordningen under 1990-talet (Fry 2015).  

1.1.3 Kommissionen reagerar 

För att bemöta problematiken med ett allt mer splittrat EU presenterade Kommissionen den 

6 april 2016 förändringsförslag till Dublinförordningen för att åtgärda den kritik som riktats 

mot den. Förslagen redogör för två alternativa ”vägar” vilka EU kan välja mellan för att försöka 

lösa problematiken som uppstått. Det första förslaget innebär att det system som 

Dublinförordningens direktiv skapat kvarstår med tillägget att EU kan bistå specifika 

medlemsstater ifall de hamnar i en prekär situation, administrativt eller ekonomiskt, på grund 

av ansvarsfördelningen som följer utav förordningen. Kommissionens andra förslag innebär en 

reformering av Dublinförordningen i sin helhet. I korthet innebär förslaget att systemet görs om 

i grunden och alla asylsökande kvoteras ut automatiskt mellan medlemsländerna. Den tilltänkta 

kvoteringen skall ske utifrån en förutbestämd fördelningsnyckel, vilken bland annat preciserar 

minimi-krav på antal kvotflyktingar. Kommissionen delger också i meddelandet deras 

intentioner med förslagen genom målet: en ny homogen asyl- och migrationspolitik för EU:s 

medlemsstater. Samtidigt är denna specifika politiska fråga en sådan stark drivkraft till 
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splittring inom unionen (Fry 2015) att det blir av vikt att undersöka om det kan finnas en annan 

väg, än den traditionella2, för EU att implementera de tilltänkta förändringarna. 

Omständigheterna öppnar för ett annorlunda angreppssätt eftersom det inte har fungerat tidigare 

inom detta politikområde, juridiskt. 

Fabien Terpan redogör i sin studie för ett alternativ på hur detta kan tänkas ske. Terpan 

hävdar att unionen rört sig från att uteslutande använda juridiskt bindande direktiv för sin 

integreringsprocess till en mer öppnare motsvarighet inom andra policyområden än asyl- och 

migrationspolitiken (Terpan 2015). Historiskt har den dominerande metoden i EU uteslutande 

varit juridiskt bindande direktiv med syfte att omgående åtgärda de som situationen krävt 

(Terpan 2015). Detta innebär i praktiken att EU antog helt nya förordningar som 

medlemsstaterna var skyldiga att ratificera, ett tillvägagångssätt som Terpan klassar som ’hard 

law’ (Terpan 2015). Vad Terpan visat är att unionen vid förändringar av internationella 

förordningar rört sig emot en ökad tillämpning av motsatsen till detta, kallat ’soft law’. 

Begreppet ’soft law’ preciserar Terpan som en mer friare och inte lika strikt juridiskt bindande 

metod (Terpan 2015).  

En annan som också belyser detta är Ramona Coman som i sin studien argumenterar att EU 

övergått från ’hard law’ till att istället tillämpa en multi-institutionell nätverkskonstellation för 

att förstärka unionens förordningar, samt driva igenom nya (Coman 2016), en variant av ’soft 

law’. Ytterligare en ’soft-law’-metod om vilken det finns litteratur (Warleigh 2002 och 

Dosenrode-Lynge 2012) som diskuterar hur en integrering tillämpas på politikområden inom 

EU är flexibel integration. Med sitt fokus på fördjupat samarbete mellan vissa, men inte alla, 

medlemmar inom EU (Dosenrode-Lynge 2012: 96) öppnar den för alternativa metoder av 

implementering så väl som integrering. Denna förändring emot tillämpningen av ’soft law’ som 

metod inom andra politikområden kan erbjuda de möjligheter som förändringsförslagen till 

asyl- och migrationspolitiken behöver. Detta innebär också att målet med integreringen 

förändras, alternativt att Kommissionen på grund av problematikens natur, för stunden, godtar 

ett annat mål med förslagen än det uttalade. 

                                                           
2 Med den traditionella metoden åsyftas en implementeringsprocess av nya bestämmelser via juridiskt bindande beslut. 
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1.1.4 Den politiska scenen i EU 

Den politiska debatten om EU:s asyl- och migrationspolitik har på såväl nationell och 

internationell nivå skapat splittring. Där primärt konservativa, högerextrema krafter vill bromsa 

mottagandet av flyktingar och andra motströmningar pläderar för ökad mottagning och 

humanitärt arbete. Vi behöver inte titta längre än till vår nationella politiska arena här i Sverige 

för att hitta tydliga exempel som illustrerar detta.  I sin artikel i Dagens Nyheter (2016) 

adresserar skribenten Anders Bolling behovet av nya krafttag mot en förändrad 

Dublinförordning. ”Den så kallade Dublinförordningen fungerar inte längre”, konstaterar 

Bolling (2016). Han redogör för vad han anser vara förordningens tydligaste 

tillkortakommande, nämligen att den är konstruerad i en kontext vilket gör den inkompatibel 

med verkligheten. Dessutom understryker Bolling det som redan nämnts, att den pågående 

flyktingkatastrofen verkligen accentuerar hur vital en förändring av förordningen faktiskt är. 

Bolling ställer sig dock frågande till hur väl en eventuell förändring kommer att tas emot. Han 

menar på att diplomaterna i Bryssel är rädda för en fiaskoartad implementeringsprocess 

eftersom flera medlemsländer motsätter sig förnyelseförslag. En annan skribent som delar 

denna syn är Annika Ström Melin, som i sin artikel i Dagens Nyheter (2016) anför liknande 

argument som Bolling. Ström Melin hävdar att det kommer öppnas upp för en ny ”strid om 

asylpolitiken i EU” (Ström Melin 2016). Hon poängterar samtidigt att Kommissionen inte 

verkar gett upp hoppet om att finna en gemensam politik på området, men att den är mer spretig 

än tidigare. Hon styrker sitt argument med att peka på skillnaden mellan Storbritannien, vilka 

”slår vakt om Dublinförordningen” (Ström Melin 2016), och den trio av medlemsstater 

bestående utav Polen, Slovakien och Ungern, vilka ”fortfarande inte ta[r] emot flyktingar som 

omfördelats av EU…” (Ström Melin 2016).  

Ett annat exempel som illustrerar hur politiska strömningar i EU är delade i frågan hämtas 

från Sveriges Radios podcast ’EU-podden’ och det avsnitt som kom ut den 16 april 2016. I 

avsnittet representeras Liberalerna (genom Cecilia Wikström), Miljöpartiet (genom Bodil 

Valero), Sverigedemokraterna (genom Kristina Vinberg), Moderaterna (genom Anna Maria 

Corazza Bildt), Vänsterpartiet (genom Malin Björk) och Feministiskt Initiativ (genom Soraya 

Post). Samtliga politiker företräder respektive partis åsikt i frågan, men på samma gång även 

åsikterna i diskussionen på EU-nivå. Detta eftersom varje svenskt parti verksamt i 

Europaparlamentet också är verksamt inom någon av de olika politiska grupperingar som finns. 
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Något som innebär att de dels uttalar sig som representanter för sitt nationella parti, men på 

samma gång också som företrädare för den gruppering i Europaparlamentet deras parti tillhör.  

Under diskussionen framgår det att deltagarna är eniga kring att Dublinförordningen som 

den ser ut idag är förlegad, eftersom den förkastats av medlemsland efter medlemsland 

(Sveriges Radio 2016). Samtidigt, när Kommissionens förslag diskuteras framgår det att 

oenighet råder. Något som framgår av att majoriteten understryker en önskan om ett 

centraliserat krafttag från EU:s sida för att skapa ett humanitärt visum för framtida flyktingar. 

Anna Maria Corazza Bildt (M) menar på att humanvisum och kvotflyktingar är en bra 

kombination för en smidigare mottagningsprocedur (Sveriges Radio 2016). Både Cecilia 

Wikström (L) och Bodil Valero (MP) ställer sig positiva till Kommissionens andra förslag och 

menar att det är rätt väg att gå framåt kring flyktingfrågan (Sveriges Radio 2016). Kristina 

Vinberg (SD) motsätter sig denna vision och menar istället på att den lösningen på problemet 

inte kommer fungera i praktiken (Sveriges Radio 2016). Vinberg fortsätter och hävdar att 

medlemsländer generellt och Sverige specifikt missgynnas av att tillskriva EU en överstatlig 

suveränitet och beslutanderätt kring en gemensam flyktingpolitik med ”tvångsfördelning av 

migranter” (Sveriges Radio 2016). Vinberg är kritisk mot att Sverige fråntas sin suveränitet och 

möjlighet att själva reglera kvoten flyktingar i relation till landets kapacitet (Sveriges Radio 

2016). Under diskussionen lyfts också farhågan att minimi-nivån för kvotflyktingar kommer 

läggas lågt för att förslaget ska kunna bli antaget. Detta som en följd av att EU tillämpar 

bindande förordningar vid integreringen av det valda systemet (Sveriges Radio 2016). 

Dessa stycken, illustrerar de svårigheter som EU står inför för att enas kring hur man ska gå 

vidare med politikområdet i dagsläget. Det råder så pass delade åsikter mellan aktörer i form av 

skeptiker å ena sidan och de som argumenterar för en förändring å andra sidan att det i sig 

skapar svårigheter att enas. En intrig vilket kan tänkas förhindra Kommissionens mål med 

förändringsförslagen att lansera en ny homogen policy inom asyl- och migrationspolitiken. 

Dessa förutsättningar påverkar i högsta grad potentiella framtidsscenarion, något jag kommer 

att återkomma till i mitt diskussionskapitel längre fram. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna kandidatuppsats är att diskutera och analysera möjligheter och svårigheter 

att implementera EU-kommissionens förändringsförslag till Dublinförordningen, utifrån tre 

modeller av flexibel integration: multi-speed, concentric circles och à la carte integration. 
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För att kunna tillmötesgå syftet med denna kandidatuppsats kommer det genomgående 

arbetet sträva mot att besvara följande fråga: 

- Vilka möjligheter och svårigheter möter en implementering av en förändrad 

Dublinförordning utifrån EU-kommissionens målsättning att uppnå en homogen 

integreringsprocess? 

1.3 Disposition 

Resterande kapitel i arbetet kommer att avhandla de olika delar som utgör detta 

kandidatarbete. Först kommer ett metodkapitel i vilket uppsatsens metodologiska 

ställningstaganden redogörs. Därpå följer det kapitel som behandlar den teoretiska aspekten av 

arbetet. Efter detta kommer det kapitel som ämnar redogöra för och operationalisera det 

material som används i arbetet. Det femte kapitlet tillägnas de potentiella framtidsscenarierna. 

Uppsatsens sista kapitel ägnas åt en diskussion vilken redogör för arbetets slutsatser, en 

avslutande diskussion med påslag för framtida forskning avslutar arbetet.  
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2. Metod och material 

Detta kapitel redogör för uppsatsens avväganden i relation till tillämpad metod och material.  

2.1 Metod 

Syftet med denna uppsats är av en mer spekulativ natur, eftersom den ämnar diskutera och 

analysera potentiella framtidsscenarion för hur Kommissionens olika förändringsförslag till 

Dublinförordningen kan tänkas implementeras. Ett sådant val medför också konsekvenser för 

de metodologiska avväganden som gjorts. Att försöka finna något kausalt samband eller, för 

den delen, utläsa något genom valfri form av teoriprövning ter sig något svårgenomförbart. Det 

faller på sin orimlighet att söka efter, exempelvis, kausala samband inom en framtid som vi inte 

kan ta för given. Antalet okända variabler är för många för att vi med någon nivå av säkerhet 

ska kunna uttala oss om några eventuella samband. Samtidigt är denna oortodoxa gren – 

framtidsstudiet – något som statsvetenskapen inte bör förkasta. Att utifrån de förutsättningar 

som råder för stunden sia om framtida utvecklingar kan underlätta för politiska system så att de 

inte står helt handfallna vid ett eventuellt systemskifte (Schwarz et al 1982: 28f). Detta 

innefattar förändringar i samhället sprungna ur ekonomiska eller politiska omkastningar.  Något 

som, i denna uppsats sammanhang, kan vara nära förestående med tydliga polariseringar i 

frågan om asylmottagningen i EU och hur den gemensamt skall samordnas.  

Björn Hettne lyfter även denna aspekten av forskning som något man inte skall avstå från, i 

boken Från Pax Romana till Pax Americana (2003).  

”De flesta […] är numera försiktiga när de uttalar sig om framtiden, vilket i sig är ett problem, 

eftersom nutidshistorien visar på existensen av dramatiska förändringar som det inte är särskilt 

rationellt att blunda för.” – (Hettne 2003: 106) 

Hettne förespråkar även en metod för att fruktsamt kunna hantera en framtid vi är osäkra 

kring: scenarier uppbyggda utifrån några dimensioner (Hettne 2003: 106). Scenarier vilka är en 

”en beskrivning av en tänkbar utveckling” (Levin och Nordfors 1999: 11) är ett metodologiskt 

angreppssätt som inte är vanligt förekommande inom statsvetenskapen som vetenskaplig 

disciplin. Däremot används metoden bland annat inom säkerhets- och försvarspolitiken i syfte 

att inte stå helt oförberedda inför framtida skiftningar i säkerhetsläget såväl i närområde som 

globalt. I uppsatsens kontext används inte scenariobyggande i ordets sanna bemärkelse som 

Levin och Nordfors redogör för (1999: 10f). Istället kommer sex olika framtidsscenarier att 
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konstrueras utifrån en rad specificerade givna förutsättningar, vilka genomgående hädanefter 

benämns eller hänvisas till som ceteris paribus.  

En av de kanske viktigaste förutsättningarna som genomsyrar diskussionen och analysen av 

scenarierna är Kommissionens målsättning med förändringsförslagen. Denna målsättning 

kommer jag beröra mer utförligt i det fjärde kapitel, men i korthet innebär målsättningen att 

genom förändringsförslagen sjösätta en ny asyl-och migrationspolitik som integreras 

homogent. Med andra ord en framtid där man undviker en s.k. re-nationalisering3 på området. 

I denna uppsats kommer även en operationalisering av det teoretiska begreppet flexibel 

integration att tillämpas som en av alla förutsättningar för framtidsscenarierna. Med detta 

menas att tre olika modeller av begreppet används: multi-speed integration, concentric circles 

integration och á la carte integration. Operationaliseringen av dessa modeller utgår från Alex 

Warleighs konceptualisering av modellerna i boken Flexible Integration, med Søren 

Dosenrode-Lynges tankar från The European Union After Lisbon som komplement. Alltså sker 

detta kumulativt från deras arbeten, vilket styrker valet av dessa modeller då de medför en bra 

begreppsvaliditeten, enligt Esaiasson et al (2012: 60f). Utöver denna teoretiska förutsättning 

kommer också de olika politiska åsikterna som råder inom EU att spela in, något jag tog upp i 

min inledning som en av de bakomliggande faktorerna till att Kommissionen presenterade sina 

förändringsförslag. Ytterligare en förutsättning som kommer användas är de befintliga 

dokument som utgör Dublinförordningen. För att lättare kunna nyttja dessa omfattande 

dokument kommer en innehållsanalys av dessa att genomföras. I Textens Mening och Makt 

framhålls att en innehållsanalys lämpar sig bra för att finna mönster i större material (Bergström 

och Boréus 2014: 51). Därför kommer en kvalitativ innehållsanalys att genomföras på det olika 

dokument som utgör Dublinförordningen och Kommissionens förslag i syfte att sammanställa 

en övergripande bild av dessa. Alla nämnda förutsättningar kommer successivt att utvecklas 

mer utförligt i de kommande kapitlen i uppsatsen. Detta för att enklare kunna presentera de 

premisser som jag utgår ifrån vid min analys av de konstruerade framtidsscenarierna. Det är 

analysen av dessa potentiella framtidsscenarierna som ämnar resultera i ett underlag vilket i sin 

tur genererar svar till uppsatsen forskningsfråga. 

Genomgående i detta arbete har intersubjektiviteten varit i förgrunden, utifrån den hållning 

som delas av både Esaiasson et al och Bergström och Boréus. Nämligen att god 

                                                           
3 Med re-nationalisering åsyftas den process när medlemsstaterna på ett eller annat sätt återför beslutanderätten inom policy-

området tillbaka till en nationell nivå. 
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intersubjektivitet i kvalitativa studier uppnås genom största möjliga öppenhet och god 

argumentation (Esaiasson et al 2012: 26 och Bergström och Boréus 2014: 43). Detta framgår 

främst när jag redogör för de bakomliggande förutsättningarna till min analys. Eftersom ett 

tydligt och öppet resonemang i dessa delar ger läsaren den förförståelse som krävs för att förstå 

analysen av de olika framtidsscenarierna. Samtidigt, är det min egen tolkning av både litteratur 

som material vilka ligger till grund för operationaliseringen av förutsättningarna för analysen, 

teoretiska som informativa, som genomförts. Detta bidrar till att det inte är en optimal 

intersubjektivitet som föreligger i arbetet, dock är detta något som realistiskt inte är 

genomförbart i en studie där analyserande inslag förekommer.  

2.2 Material 

I denna studie kommer material av varierande karaktär att tillämpas för att klargöra de olika 

förutsättningar som möjliggör den stundande analysen. I teorikapitlet används litteratur och 

böcker som redogör för flexibel integration. Dessa källor ger en god grund för den 

operationalisering av teorin som genomförs i de tre modellerna multi-speed, concentric circles 

samt à la carte integration. Dublinförordningen och Kommissionens förändringsförslag utgörs 

av förstahandskällor i form av de dokument som avhandlas nedan. Tillsammans utgör dessa 

materialval grunden till de bakomliggande faktorer som formar analysen. De exakta 

dokumenten som användas för Dublinförordningen och Kommissionens förslag är:  

• Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013, 

• Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013, 

• Kommissionens Förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003, 

• Kommissionens Genomförandeförordning (EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014. 

• Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet COM (2016) 197 

final – För en reform av det gemensamma asylsystemet och ökade möjligheter till laglig 

inresa till Europa, Bryssel den 6 april 2016. 

Valet av de fyra olika förordningar föll sig logisk, eftersom det är de juridiska dokument 

vilka redogör för de bestämmelser som utgör Dublinförordningen. Det föreföll sig också logiskt 

att välja det faktiska dokument som presenterar meddelandet från Kommissionen. Dessa 

specifika dokument har valts i syfte att kartlägga de aspekter som krävs för att göra en bild över 

de implikationer Dublinförordningens innebörd och Kommissionens olika förändringsförslag 
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har för min analys. Denna bild utgör inte bara en bakomliggande premiss för analysen utan 

också så påverkar de i hög utsträckning utformningen av den samma. 

Utifrån de förhållningssätt till källkritik som redogörs för i Metodpraktikan är min samlade 

bedömning, i relation till äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al 2012: 

287f), att den del av materialet som utgörs av Dublinförordningen står sig starkt. Samtliga 

förordningar är publicerade i tidskriften Europeiska unionens officiella tidning, vilket är den 

tidskrift EU använder för att presentera sina nya förordningar. Den andra delen av materialet, 

meddelandet från Kommissionen, skiljer sig inte i sådan grad att det påverkar deras 

tillämplighet i denna studie. Det skulle vara att Kommissionen kanske ha riktat materialet, 

eftersom deras förslag och målsättningar bör framställas i en övertygande ton. Samtidigt är det 

en aspekt av materialet som i uppsatsens sammanhang inte förändrar materialets status då syftet 

med uppsatsen är att analysera potentiella framtidsscenarion. En analys som materialet dels 

formar men samtidigt också utgör en utgångspunkt för. 

2.3 Avgränsningar 

En viktig avgränsning som genomförts i detta arbete är den tidsram som studien tillämpar. 

Detta innebär att problembilden, syftet och forskningsfrågan, för denna studie, berör ett område 

som uppdateras frekvent med nya inlägg i den utomvetenskapliga debatten ända sedan 2014. 

Dessutom utkommer potentiella materialkällor med en nästan lika stadig frekvens som nya 

inlägg i den utomvetenskapliga debatten. Följaktligen föll det sig på sin orimlighet att 

genomföra detta arbete utan att införa en avgränsning kring vilket material som betraktas vara 

aktuellt för studien i form av de premisser som framtidsscenarierna byggs kring. I samråd med 

handledaren för denna uppsats infördes ett stop för nytt och potentiellt intressant material. Vad 

denna begränsning medför är att nytillkomna händelser, vilka påverkar förutsättningarna 

ganska omfattande, exkluderas.   
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3. Teori  

Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska ramverk, vilken utgörs av tre teoretiska 

modeller av flexibel integration. 

3.1 Flexibel integration 

”En av huvudprinciperna i EU-samarbetet har varit att alla medlemsstater medverkar i samma 

utsträckning på alla politikområden” (Tallberg 2010: 56) 

Detta citat av Jonas Tallberg från boken EU:s Politiska System är en god grund att utgå ifrån 

när flexibel integration ska förklaras. Denna princip som citatet anspelar på har under senare 

tid kommit att utmanas eftersom ett tidigare, relativt, homogent EU förvandlats till ett betydligt 

mer heterogent dito till en följd av östutvidgningen (Tallberg 2010: 56). Mot denna verklighet 

initierades underlättnader för samarbeten mellan medlemsländer och integreringen av nya 

medlemmar först i Amsterdamfördraget och sedan i Nicefördraget (Tallberg 2010: 56f). Det är 

i detta sammanhang som teorier likt flexibel integration appliceras med syftet att precisera 

riktlinjer för integrationsprocesser till och inom EU-samarbetet.  

I The European Union After Lisbon lyfter Søren Dosenrode-Lynge fram att det finns olika 

benämningar och epitet vilka alla på ett eller annat sätt förklarar olika aspekter av vad som ryms 

under det som är flexibel integration (Dosenrode-Lynge 2012: 96f). Med flexibel integration 

menas de inslag av fördjupat samarbete mellan vissa, men inte alla, medlemmar inom en redan 

etablerad och väl integrerad organisationsapparat, likt EU (Dosenrode-Lynge 2012: 96). Det är 

denna term, bäst kategoriserad som en paraply-term, givet att den samlar flera olika varianter 

under sig, som utgör grunden för uppsatsens teoretiska inslag. För att kunna precisera detta 

ramverk kommer de resonemang kring flexibel integration av Dosenrode-Lynge komplettera 

Alex Warleighs tankegång i Flexible Integration (2002). Utöver detta kommer andra bidrag, 

likt Jonas Tallbergs ovan, att komplettera den föreliggande diskussionen. 

Det första Dosenrode-Lynge gör när han förklarar flexibel integrations innebörd är att 

redogöra för två större skiljelinjer inom flexibel integration. Den första distinktionen är 

huruvida integreringen sker inom EU:s befintliga institutionella organisationers verksamhet 

eller inte, och motsvarande gäller för andra exempel på beslutande organ. Ifall det berörda 
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policyområdet som integreras redan ligger under EU:s kompetens4 eller inte är den andra 

skiljelinjen (Dosenrode-Lynge 2012: 96). Utifrån dessa distinktioner presenterar sedan 

Dosenrode-Lynge fyra större varianter av flexibel integration, vilka ger olika svar på de olika 

skiljelinjerna. De första två varianterna, differentiated och alternative integration, har den 

gemensamma faktorn att integreringen berör policys vilka redan ligger under EU:s kompetens. 

Differentiated integration innebär att en förestående integreringsprocess genomförs via 

befintlig institutionell struktur i EU, vilket skiljer den från alternative integration där istället 

externa kanaler tillämpas för samma ändamål (Dosenrode-Lynge 2012: 96). Exempel på dessa 

varianter kan för differentiated integration vara alla fördrag som antagits i EU där integreringen 

av dessa genomförs med hjälp av de etablerade institutionella kanalerna (Dosenrode-Lynge 

2012: 99). För alternative integration är det fördjupade samarbeten kring fiskala affärer likt det 

som råder mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg, kallat Benelux, ett exempel 

(Dosenrode-Lynge 2012: 97). Benelux exemplifierar på när ett monetärt samarbete, vilket är 

ett policyområde där EU har exklusiv kompetensen, strävas mot genom mellanstatliga 

samarbeten istället för inom EU:s kanaler. Dosenrode-Lynge urskiljer de två kvarstående 

varianterna, odd och new integration, genom att understryka att den gemensamma faktorn är 

att båda, e contrario, inte berör policys som faller under någon av EU:s kompetenser. Samtidigt, 

precis som vid det föregående paret varianter, skiljer sig odd och new integration åt beroende 

på ifall integrationsprocessen sker inom EU:s institutioners ramar (odd integration) eller utanför 

(new integration) (Dosenrode-Lynge 2012: 96). I denna uppsats sammanhang kommer fokus 

fortsättningsvis att vara på de två alternativen i vilka policyn redan ligger under EU:s 

kompetens, alltså differentiated och alternative integration. Detta eftersom framtidsscenarierna 

som skall skapas är kopplade till Dublinförordningen, vilken är en etablerad EU-policy. 

  

                                                           
4 Begreppet kompetens syftar till att precisera vem eller vilka som har beslutsmakten. I arbetet kommer primärt två olika ty-

per av kompetens att omnämnas: exklusiv (ensam beslutanderätt, exempel EU) eller delad kompetens (delad beslutande-

rätt, exempel EU tillsammans med medlemsstaterna). 
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Tabell 3.1 – Alternativ av flexibel integration 

Differentiated integration Alternative integration 

Berör policys vilka redan ligger under 

EU:s kompetens 

Berör policys vilka redan ligger under 

EU:s kompetens 

Processen sker via befintliga 

institutioner på EU-nivå 

Processen sker via andra externa 

kanaler 

 

Enligt Warleigh är andemeningen av flexibel integration att en organisation, likt EU, kan ge 

sina medlemsländer möjligheten till en, så kallad, opt-out (Warleigh 2002: 2). Begreppet opt-

out skulle i EU:s sammanhang innebära att medlemsländer kan välja att avstå från att ratificera 

olika förordningar eller beslut och därmed avstå från att initialt rätta sig efter de nya 

bestämmelserna. Flexibel integration erbjuder ett annorlunda inlägg till det annars robusta 

system kring integrationsprocessen som historiskt varit i förgrunden i EU, nämligen de juridiska 

fördragen och förordningarna. Ett utpräglat system som endast kan fördjupa eller röra 

integrationsprocessen framåt genom beslut fattade utifrån principen om kvalificerad 

majoritetsomröstning. Alla beslut som antas av Europaparlamentet skall antas med kvalificerad 

majoritet och blir omedelbart prejudicerande för medlemsländerna. Detta innebär att 

medlemsstaterna ska skriva in de nya förändringarna i sin nationella lagstiftning innan 

tidsfristen för direktiven gått ut, oftast är detta en kort tidsperiod (Warleigh 2002: 4f). Med en 

övergång till flexibel integration i detta sammanhang kan EU undvika scenarion där 

minoriteten, i värsta fall ett enskilt medlemsland, blockerar eller hämmar beslutandeprocessen 

genom att bruka sin vetorätt. Något som kan föranleda att premisserna för en kvalificerad 

majoritetsomröstning inte uppfylls och effekten blir att den tänkta integreringsprocessen 

stagnerar.  

Mer specifikt utgör detta teoretiska begrepp ett ”paraply” i och med att den täcker in flera 

varianter av flexibel integration och i sin bok preciserar Alex Warleigh (2002: 10f) tre stycken 

modeller, vilka kommer stå i fokus under denna studie, dessa är: 

1) multi-speed, 2) concentric circles och 3) à la carte integration. 
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Dessa modeller av flexibel integration har mycket gemensamt med varandra men skiljs åt på 

några centrala punkter.  

Multi-speed integration lägger fokus på medlemsländernas faktiska kapacitet att vara 

delaktiga i processen att integrera en ny förordning. Med andra ord avgörs omfattningen och 

utformningen av integrationsprocessen utifrån medlemsländers ekonomiska, juridiska, 

administrativa och humana kapacitet. De medlemsländer som har kapaciteten att fullfölja 

processen fullt ut direkt efter antaget beslut skall också göra detta. Denna grupp av 

medlemsstater bildar en slags pionjär-grupp vilka visar vägen för de andra medlemsstaterna 

som initialt inte har full kapacitet för en maximal integrering. Dessa stater ges genom multi-

speed möjligheten, men samtidigt förväntas, att i takt med att den egna nationella kapacitet 

förbättras och matchar det som krävs succesivt utöka sin omfattning på integrationsprocessen 

för att i slutändan nå en maximal integrering av förordningen (Warleigh 2002: 10). Själva 

slutsteget på integrationsprocessen uppnås alltså över tid, där varje medlemslands kapacitet 

dikterar villkoren för omfattning och utformning av den faktiska processen. 

Concentric circles integration skiljer sig från multi-speed genom att den förespråkar ett 

slutscenario för integrationsprocessen genom en tydligt fixerad hierarkisk struktur utifrån 

medlemsländernas kapacitet. Warleigh illustrerar detta synsätt genom att likna det vid 

fotbollens olika seriesystem (Warleigh 2002: 10). Varje medlemsland placeras i den division 

som motsvarar dess faktiska kapacitet för processen att integrerar en ny förordning. Concentric 

circles särskiljer sig även från multi-speed integration genom att förespråka en annorlunda syn 

på själva målet med integreringen av en ny förordning. Modellen föreslår istället ett slutscenario 

där på grund av att vissa medlemsländer tar så pass lång tid på sig att förbättra sin kapacitet för 

att möjliggöra en utökad integrering att det ibland inte sker alls. Något som innebär att målen 

med integrationen blir annorlunda än tidigare. För att använda Warleighs exempel med 

seriesystemet igen: vissa medlemsländer förblir i de lägre divisionerna (Warleigh 2002: 10).  

À la carte integration, den tredje och kanske mer oortodoxa varianten av flexibel integration, 

blandar de strukturella inslagen från de föregående modellerna. Vad som däremot är 

framträdande och skiljer denna variant åt från de andra är att den lägger vikt vid respektive 

medlemslands politiska vilja som drivkraft bakom integreringsprocessen (Warleigh 2002: 11). 

Det är alltså upp till den rådande politiska agendan och politiska diskurser att avgöra i vilken 

utsträckning och till vilken omfattning som medlemslandet ämnar fullfölja processen. Själva 

integreringsprocessen blir olik medlemsstat till medlemsstat (Warleigh 2002: 87). Detta innebär 
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att själva integreringsprocessen kan anta en multi-speed liknande variant med succesiv ökning 

i omfattning, om den politiska viljan överensstämmer med ett sådant åtagande. Ett annat 

alternativ är att vissa medlemsstater stannar i olika fixerade integrationsnivåer, likt i concentric 

circles, så länge som den politiska agendan inte förespråkar en förändring inom området.   

Sammankopplar vi Warleighs varianter på flexibel integration (multi-speed, concentric 

circles och á la carte integration) med Dosenrode-Lynges resonemang kan det inledningsvis 

argumenteras för att Warleighs tre varianter ryms under Dosenrode Lynges differentiated 

integration. Ett påstående som grundas i att Warleigh redan i presentationen av modellerna 

förutsätter att de tillämpas av EU:s medlemsländer för att fördjupa samarbetet i Unionen 

(Warleigh 2002: 9ff). Steget från denna tankegång till Dosenrode-Lynges definition på vad som 

ryms under differentiated integration är inte lång. Särskilt i relation till den definition som 

separerar differentiated integration från de andra tre av Dosenrode-Lynges varianter, nämligen 

att den tillämpas på policys vilka redan ligger under EU:s kompetens och integreras via 

institutioner i EU. Ytterligare stöd för denna tes ges dessutom när Dosenrode-Lynge själv 

nämner modellerna när han ska utveckla de olika spektrumen av differentiated integration 

(Dosenrode-Lynge 99ff).  

Främst ligger förklaringen till min argumentation i vilka slutresultat som är det 

eftersträvansvärda med modellerna. Vad gäller multi-speed integration anser Dosenrode-Lynge 

att processen leds av en grupp medlemsländer vilka sätter den standard som andra 

medlemmarna sedan efterföljer (Dosenrode-Lynge 2012: 99f). Vilket nästan ordagrant ligger i 

linje med Warleighs definition av den samma. Vid Dosenrode-Lynges resonemang kring 

concentric circles kan det utläsas ett snarliknande synsätt på integrationsprocessen som 

Warleigh redogör för. Varianten beskrivs som en där ett delat EU med flera hierarkiska 

integrationsnivåer inte anses som något negativt, varav en är en central kärna av medlemsstater 

högst upp (Dosenrode-Lynge 2012: 100). Även detta resonemang ligger nära det tankar som 

Warleigh förespråkade vid sin definiering av concentric circles. Däremot skiljer sig författarnas 

specifika förklaringar åt för á la carte integration, samtidigt ligger respektives grundläggande 

förklaringar till varianten i samklang. Både Warleigh och Dosenrode-Lynge tillskriver den 

politiska viljan/agendan i landet en central roll som processens drivkraft. Där Warleigh 

tillskriver den som avgörande för hur mycket medlemsländer anser sig villiga att integreras 

(Warleigh 2002: 11) skiljer sig Dosenrode-Lynge. Istället förespråkar han hela modellen som 

ett synsätt med en tydlig politisk förankring. En förankring med fokus på hur integreringen i 
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EU skall fortlöpa, rent principiellt, och där framhålls en mer anti-federalistisk agenda som det 

önskvärd (Dosenrode-Lynge 2012: 101).  

Sammanfattningsvis, framgår det av ovan avhandlad diskussion att båda författarnas 

resonemang ligger så pass nära varandra att de fördelaktigt kan syntetiseras i en gemensam 

teoretisk modell. En modell som utgör en ansats för att kunna analysera hur EU kan tänkas gå 

vidare med implementering såväl som integrering på ett alternativt sätt, än ’hard law’. Något 

som i studiens sammanhang innebär att de framtidsscenarier som konstrueras även ämnas 

analyseras och diskuteras utifrån den teoretiska ansatsen som denna diskussion genererat.  

Samtidigt är inget teoretiskt begrepp utan brister och Dosenrode-Lynge avhandlar denna 

aspekt av flexibel integration när han understryker att tillämpningen av begreppet kan leda till 

ett mer splittrat EU än tidigare. Dosenrode-Lynge anser att flexibel integration med sitt 

förespråkande av en rörligare process kan leda till ett delat EU där vissa medlemsstater har 

integrerats till fullo medan andra inte (Dosenrode-Lynge 2012: 105). Det finns även kritik mot 

flexibel integration som metod. Filippa Chatzistavrou lyfter fram sin kritik emot flexibel 

integrations lämplighet i sin artikel från 2014. Grundtesen som Chatzistavrou presenterar är att 

den legala grunden, acquis communautaire, i EU hotas av flexibel integration (Chatzistavrou 

2014). Detta eftersom denna del av EU tidigare var grundpelaren i integreringen av nya 

medlemmar. Nytillkomna medlemsländer skulle integrera de juridiska lagarna och 

förordningarna för att vara fullvärdigt integrerade medlemmar i EU. Genom användningen av 

flexibel integration och möjligheter den öppnar till fördjupande samarbeten vid sidan om EU 

menar Chatzistavrou på att det enande juridiska systemet undermineras (Chatzistavrou 2014). 

Samtidigt har även flexibel integration sina förtjänster inte bara som metod utan som 

analysverktyg i denna kritik. Tillämpningen av annorlunda analysramar erbjuder möjligheter 

när den öppnar upp för en tredje, utomstående, parts potentiella deltagande i samarbeten 

(Dosenrode-Lynge 2012: 106), något som andra analytiska ramar kanske missar. Detta utan att 

den tredje parten för den sakens skull behöver anta alla de omfattande krav som ett EU-

medlemskap medför. 

3.2 Operationalisering  

För denna uppsats tillämpas alltså en teoretisk ansats i form av tre teoretiska modeller av 

flexibel integration. Mer preciserat är det tre varianter av formen differentiated integration inom 

flexibel integration – multi-speed, concentric-circles och á la carte integration – vilka används 
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som tre olika modeller för implementerings och integreringsprocessen, sammanfattade i tabell 

3.2 (nästa sida). I uppsatsen kontext fyller denna ansats en viktig roll. Där de tre teoretiska 

modellerna utgör en av alla de centrala förutsättningarna som jag utgår ifrån när jag konstruerar, 

sedan analyserar och diskuterar de sex olika framtidsscenarierna. Något som i förlängningen 

möjliggör att jag kan besvara forskningsfrågan och i därmed tillmötesgå syftet med arbetet.  

Tabell 3.2 – Tre teoretiska modeller av flexibel integration 

Multi-speed integration Concentric circles integration Á la carte integration 

Integreringen av policys sker 

utifrån principen att 

medlemsstaternas faktiska 

kapacitet för processen avgör. 

Länder med kapacitet att integrera 

förslag fullt ut direkt genomför 

detta och de andra staternas 

integreringsprocess sker successivt 

i takt med att deras faktiska 

kapacitet ökar. 

Integreringen av policys sker 

utifrån principen att 

medlemsstaternas faktiska 

kapacitet för processen avgör. 

Processen i sig resulterar i 

fixerade hierarkiska nivåer med en 

kärna av stater högst upp vilka har 

integrerat förslaget fullt ut med 

fallande grad genomför 

integrering hos medlemsstaterna 

där efter. 

Integreringen av policys sker 

utifrån principen att 

medlemsstaternas rådande 

politiska vilja/agenda avgör 

omfattningen och utformningen av 

integrationsprocessen. Länder med 

den politiska viljan att integrera 

förslag fullt ut direkt gör detta och 

andra medlemsstater i relation till 

vad den politiska viljan dikterar. 
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4. Dublinförordningen 

I denna sektion redogörs för Dublinförordningen och Kommissionens förändringsförslag till 

den samma. Syftet med denna redogörelse är att på ett överskådligt sätt presentera innehållet i 

respektive texter och på så sätt ge läsaren en förförståelse kring en av premisserna som ramar 

in den stundande analysen. 

4.1 Dublinförordningens delar och innebörd 

Tidigare har det klargjorts att Dublinförordningen utgörs av flera förordningar, vilka alla 

samlas under benämningen Dublinförordningen. Dessa olika förordningarna och en 

genomförandeförordning är:  

• Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013, 

• Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013, 

• Kommissionens Förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003, 

• Kommissionens Genomförandeförordning (EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014. 

För att sammanställa en överskådlig bild av Dublinförordningens och Kommissionens 

förändringsförslags innebörd presenteras centrala delar från respektive förordning. Dessa delar 

har valts ut eftersom de anses, på ett tydligt sätt, representera alla viktiga aspekter av respektive 

förordning. 

4.1.1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 

Den första av förordningarna redogör för de kriterier vilka tillskriver ansvaret för 

ansökningarna om internationellt skydd inom EU till ett medlemsland, asylsökningar 

innefattade. Något som tydligt framkommer från Artikel 1 ([EU] nr. 604/2013), som 

tillsammans med målet att verka för en ”gemensam asylpolitik” ([EU] nr. 604/2013) utgör 

grundsyftet med förordningen. De efterföljande artiklarna detaljerar vad som krävs av ett 

medlemsland för att korrekt pröva en ansökan i enlighet med förordningens syfte.  

I centrum för denna förordning står själva ansökan om internationellt skydd i ett EU-land för 

en tredjelandsmedborgare samt medföljande säkerhetstänk och förpliktelser. Något som 

följande stycke från förordningen visar. 
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Medlemsstaterna ska pröva varje ansökan om internationellt skydd som lämnas in av en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person som är tillämplig på någon av medlemsstaternas 

territorium, inklusive vid gränsen eller i transitområden. Ansökan ska prövas av en enda 

medlemsstat som enligt kriterierna i kapitel III fastställs som ansvarig. – Artikel 3.1, Kapitel 2 ur 

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 604/2013 av den 26 juni 2013  

Varje korrekt inlämnad ansökan skall behandlas av den ansvariga medlemsstaten. För att en 

ansökan ska anses giltig för behandling bör flera kriterier uppfyllas. Dessa kriterier omfattar 

Artikel 7 till och med 15 i förordningen. 

Ansvarig medlemsstat i enlighet med kriterierna i detta kapitel ska fastställas på grundval av 

situationen vid den tidpunkt då sökanden först lämnade in sin ansökan om internationellt skydd i 

en medlemsstat. – Artikel 7.2, Kapitel 3 ur Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 

604/2013 av den 26 juni 2013 

Utifrån denna premiss följer artiklar vilka försöker redogöra för varje tänkbar situation som 

kan uppstå vid en ansökan. Exempelvis spelar åldern på den sökande roll:  

Om sökande är ett ensamkommande barn ska ansvarig medlemsstat vara den där en 

familjemedlem eller syskon till det ensamkommande barnet lagligen vistas, förutsatt att det är för 

den underåriges bästa. – Artikel 8.1, Kapitel 3 ur Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 

nr. 604/2013 av den 26 juni 2013 

Dessa bedömningskriterier för underåriga utvecklas ytterligare tillsammans med kriterier för 

myndiga, återkommande är inställningen ”för den underåriges bästa”. Något som framkommer 

när förordningen avhandlar ifall den sökande enbart har en släkting i ett medlemsland (Artikel 

8.2 [EU] nr. 604/2013) eller inte har några familjeanknytningar alls i något medlemsland 

(Artikel 8.4 [EU] nr. 604/2013). Ansvar för den sökande tilldelas de medlemsland som utifrån 

det enskilda fallet uppfyller något av dessa kriterier som avhandlas i Artikel 8. Utöver Artikel 

8 berör ytterligare ett kriterium utfallet av ansvarigt mottagsland, det är ifall den sökande har 

familjemedlemmar som redan erhållit internationellt skydd i en medlemsstat. Föreligger detta 

placeras ansvaret i den medlemsstat där den sökandes familjemedlem befinner sig i (Artikel 9 

och 10, [EU] nr. 604/2013).  

Hittills har ansvarskriterier kopplade till familjesituationen avhandlats. Även om det är av 

stor vikt innehåller förordningen också andra ansvarskriterier vilka påverkar utfallet kring 

ansvarig medlemsstat i lika stor utsträckning. 
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Om sökande har ett giltigt uppehållstillstånd, ska den medlemsstat som utfärdat tillståndet ansvara 

för prövningen av ansökan om internationellt skydd. – Artikel 12.1, Kapitel 3 ur 

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 604/2013 av den 26 juni 2013 

Om sökande har en giltig visering, ska den medlemsstat som utfärdat viseringen ansvara för 

prövningen av ansökan om internationellt skydd… – Artikel 12.2, Kapitel 3 ur 

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 604/2013 av den 26 juni 2013 

Om det har fastställts […] att en sökande utan tillstånd har passerat gränsen till en medlemsstat 

landvägen, sjövägen eller luftvägen från ett tredjeland, ska den medlemsstat där inresan ägt rum 

ansvara för prövningen av ansökan om internationellt skydd. – Artikel 13.1, Kapitel 3 ur 

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 604/2013 av den 26 juni 2013 

Om en tredjelandsmedborgare eller en statslös person reser in på en medlemsstats territorium där 

han eller hon inte behöver visering ska den medlemsstaten ansvara för prövningen av dennes 

ansökan om internationellt skydd. – Artikel 14.1, Kapitel 3 ur Europaparlamentets och Rådets 

Förordning (EU) nr. 604/2013 av den 26 juni 2013 

Dessa stycken sammanfattar och representerar de situationsbaserade kriterierna vilka spelar 

in när ansvarig medlemsstat skall identifieras och ansökan behandlas. Det är också inom dessa 

kriterier de potentiellt mest omstridda aspekterna av förordningen finns. Främst är det den 

geografiska aspekten av ansvarskriterierna som skapat diskussion, Artikel 13 och i viss mån 

Artikel 14. Artiklarna innebär indirekt att ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna i EU 

kan bli asymmetrisk i och med att de länder där ”inresan ägt rum ansvara för prövningen” 

(Artikel 13.1 [EU] nr. 604/2013). Alltså kan fördelningen av ansökande om internationellt 

skydd bli obalanserad mellan medlemsstaterna med geografisk gräns mot tredjeland och de som 

ligger mer geografiskt centralt i EU. 

Resterande artiklar redogör för medlemsstaternas skyldigheter och bestämmelser för när 

medlemsstatens ansvar upphör. Dessa bestämmelser är tydligt sammanflätade där de 

ansvarsfriande punkterna (Artikel 19 [EU] 604/2013) anknyter till skyldigheternas innebörd 

(Artikel 18 [EU] 604/2013). Något som följande stycken representerar tydligt. 

Den ansvariga medlemsstaten ska vara skyldig att på de villkor som anges […] överta en sökande 

som har lämnat in en ansökan i en annan medlemsstat […] återta en sökande vars ansökan är under 

prövning […] återta en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som har återkallat en 

ansökan under prövning […] återta en tredjelandsmedborgare eller en statslös person vars ansökan 

har avslagits och som har lämnat in en ansökan i en annan medlemsstat eller som befinner sig i en 
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annan medlemsstat utan uppehållstillstånd. – Artikel 18.1, Kapitel 5 ur Europaparlamentets och 

Rådets Förordning (EU) nr. 604/2013 av den 26 juni 2013 

Om en medlemsstat utfärdar uppehållstillstånd till sökande, ska de skyldigheter som anges i artikel 

18.1 överföras till den medlemsstaten […] De skyldigheter som anges i artikel 18.1 ska upphöra 

om den ansvariga medlemsstaten […] kan konstatera att den berörda personen har lämnat 

medlemsstaternas territorium under minst tre månader […] De skyldigheter som anges i artikel 

18.1 […] ska upphöra att gälla om den ansvariga medlemsstaten […] kan konstatera att den 

berörda personen har lämnat medlemsstaternas territorium i enlighet med ett beslut om 

återsändande eller ett avlägsnandebeslut... – Artikel 19, Kapitel 5 ur Europaparlamentets och 

Rådets Förordning (EU) nr. 604/2013 av den 26 juni 2013 

Förordning (EU) nr. 604/2013 utgör alltså bestämmelserna för ett situationsbaserat system 

med fokus på det enskilda fallets komponenter. Förordningens ansvarskriterier, främst de 

geografiska, tenderar att vara omstridda mellan medlemsstaterna. Detta eftersom 

medlemsländers geografiska position skapar en snedfördelning i ansvarstagande mellan 

medlemsstater. Något som vi kan se att den rådande flyktingkrisen har klarlagt. 

4.1.2 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 

Härmed inrättas ett system kallat Eurodac, vars syfte ska vara att hjälpa till att fastställa vilken 

medlemsstat som enligt förordning (EU) nr 604/2013 ska vara ansvarig för att pröva en ansökan 

om internationellt skydd […] i en medlemsstat, samt att också i övrigt underlätta tillämpningen av 

förordning (EU) nr 604/2013 på de villkor som anges i den här förordningen. – Artikel 1.1, Kapitel 

1 ur Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 603/2013 av den 26 juni 2013. 

Med detta citat inleds nästa förordning i Dublinförordningen och den redogör för 

upprättandet av systemet Eurodac. Systemet är ett dataregister över fingeravtryck från de som 

ämnar söka eller redan har ansökt om internationellt skydd i någon medlemsstat. Tanken är att 

vid varje ansökan om internationellt skydd skall den sökande registrera sitt fingeravtryck i 

Eurodac. Detta genomförs hos den utvalda kontrollmyndigheten i medlemslandet. Denna 

kontrollmyndighet innehar exklusivt ansvar att registrera och upprätthålla information i 

Eurodac (Artikel 9 [EU] 603/2013).  

Utöver att kartlägga dessa principer avhandlar en stor del av förordningen sekretess och 

säkerhet. Eftersom informationen i detta register är av privat karaktär fordras noggranna 

föreskrifter kring hur och vem som har tillgång att addera, revidera eller radera innehåll i 
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Eurodac. Vad som framgår är att tre olika institutioner, och dess anställda tjänstemän, tillskrivs 

detta privilegium. Dessa är: 

1) varje medlemslands ansvariga myndigheter, 

Medlemsstaterna ska för det ändamål som anges i artikel 1.2 utse de myndigheter som har rätt att 

göra framställningar om jämförelse med Eurodacuppgifter i enlighet med denna förordning. – 

Artikel 5.1, Kapitel 1 ur Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr. 603/2013 av den 26 

juni 2013. 

Varje medlemsland ska för de ändamål som anges i artikel 1.2 utse en enda nationell myndighet 

eller en enhet inom en sådan myndighet till kontrollmyndighet. […] kontrollmyndigheten ska 

agera oberoende när den fullgör sina uppgifter. – Artikel 6.1, Kapitel 1 ur Europaparlamentets och 

Rådets Förordning (EU) nr. 603/2013 av den 26 juni 2013. 

2) den europeiska myndigheten (kallad Byrån), 

Byrån ska ansvara för den operativa förvaltningen av Eurodac. Den operativa förvaltningen […] 

ska bestå av alla de uppgifter som krävs för att Eurodac ska kunna fungera dygnet runt alla dagar 

i veckan i enlighet med denna förordning, … – Artikel 4.1, Kapitel 1 ur Europaparlamentets och 

Rådets Förordning (EU) nr. 603/2013 av den 26 juni 2013. 

och 3) Europol. 

Europol ska för de ändamål som anges i artikel 1.2 utse en specialenhet […] som ska agera som 

dess kontrollmyndighet och agera oberoende av den utsedda myndighet […] när den fullgör sina 

uppgifter enligt denna förordning… – Artikel 7.1, Kapitel 1 ur Europaparlamentets och Rådets 

Förordning (EU) nr. 603/2013 av den 26 juni 2013. 

Dessa tre institutioners befogenheter regleras i Artikel 20 (de nationella myndigheterna) och 

Artikel 21 (Europol). Bestämmelserna fastslår att institutionerna ges åtkomst till Eurodac via 

en elektronisk framställan med bifogad motivering, gjord inom deras respektive 

befogenhetsområde (Artikel 20 och 21 [EU] 603/2013). Byrån, vilken har en mer operativ och 

administrativ roll, regleras mer övergripande i förordningen än de institutioner som brukar 

informationen från Eurodac. 
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4.1.3 Kommissionens Förordning (EG) nr 1560/2003 och Kommissionens 

Genomförandeförordning (EU) nr 118/2014 

De avslutande två förordningarna som ryms i Dublinförordningen hänger ihop mer 

sammanhängande, eftersom Genomförandeförordningen (EU) nr 118/2014 avhandlar de 

revideringar och tillägg som skall göras i Förordning (EG) nr 1560/2003. Innebörden av dessa 

förordningar har i stort redan behandlats i detta kapitel och deras syfte är att underlätta samt 

styrka en kontinuitet i arbetet med Kommissionens förordning (EU) 604/2013 av den 26 juni 

2013. Det som nämns rent informativt är att återge bestämmelser från förordning (EU) 

604/2013 och utveckla eller komplettera ett fåtal artiklar med praktiska inriktningar för att 

underlätta genomförandet. Exempel på detta är bestämmelsen kring ett gemensamt 

kommunikationsspråk (Artikel 16 [EG] 1560/2003) eller införandet av referensnummer 

(Artikel 20 [EG] 1560/2003) för att underlätta identifikationsprocessen av enskilda falls olika 

komponenter. 

4.2 Kommissionens förändringsförslag 

Den 6 april 2016 lade Kommissionen fram ett meddelande i vilket de presenterade 

förändringsförslag för att bemöta den problematik som råder med Dublinförordningen. 

Meddelandet med ämnet: ’För en reform av det gemensamma asylsystemet och ökade 

möjligheter till laglig inresa till Europa’ (COM [2016] 197 final) identifierar fem specifika 

prioriteringspunkter för framsteg och förändring. Kommissionens uttryckliga målsättning med 

dessa prioriteringar är ”att skapa en integrerad, hållbar och holistisk migrationspolitik för EU” 

(COM [2016] 197 final). Det första området är inrättandet av ett mer rättvist system för att 

bestämma vilket medlemsland som ansvarar för asylprövningen. Det andra området är att 

uppdatera och stärka registret Eurodac. Tredje, att eftersträva en större konsekvens inom EU:s 

gemensamma asylpolitik. De avslutande två prioriteringarna innebär att den potentiella 

sekundära förflyttningen i EU skall hindras och att det existerande stödkontoret ges nya 

uppgifter med annat fokus. (COM [2016] 197 final). Vad dessa olika prioriteringspunkter 

innebär kommer avhandlas mer utförligt i följande stycken.  

4.2.1 Prioriteringspunkter 

Under den första prioriteringspunkten föreslår Kommissionen två förslag till förändring där 

förslag ett innebär att Dublinförordningen är kvar men för att bättre anpassas till verkligheten 

kompletteras den med en ”korrigeringsmekanism” (COM [2016] 197 final). Detta innebär att 
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Dublinförordningens rådande ansvarsfördelning kvarstår med tillägget av en 

korrigeringsmekanism i form av en omfördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln (hädanefter 

hänvisad till som fördelningsnyckel 1) möjliggör för EU att kringgå ansvarsfördelningen och 

dela upp stora inflöden på flera medlemsstater. På så vis kan systemet, rent administrativt som 

ekonomiskt, klara av större inströmningar av ansökningar om internationellt skydd eller asyl 

(COM [2016] 197 final). Detta förslag kommer hädanefter i uppsatsen att hänvisas till och 

betecknas som Dublin 1.5.  

Det andra förslaget från Kommissionens första prioriteringspunk medför en mer 

grundläggande förändring av Dublinförordningen i sin helhet. Kommissionen föreslår att 

ansvaret för prövningen av asylansökningar istället fördelas utifrån en förkonstruerad 

fördelningsnyckel (hädanefter omnämnd som fördelningsnyckel 2), vilken tar i åtanke 

respektive medlemslands välstånd, absorptionsförmåga och relativa storlek. Samtidigt som den 

rådande ansvarsfördelningen omarbetas förblir undantagskriterier kvar, likt de som berör 

familjeanknytningar, underåriga eller uppehållstillstånd (COM [2016] 197 final). I uppsatsen 

hänvisas och betecknas detta andra förslag till förändring som Dublin 2.0. Vidare anser 

Kommissionen att de genom Dublin 2.0 kan bana väg för en förflyttning av beslutsmakten från 

nationell till överstatlig nivå (COM [2016] 197 final). För att uppnå detta förespråkas att det 

befintliga europeiska stödkontoret för asylfrågor formas om till ett organ med beslutandemakt. 

Samtidigt medger Kommissionen att denna genomgripande förändring kräver tid och är inget 

som genomförs varken ”på kort eller medellång sikt” (COM [2016] 197 final). 

Utformningen av Eurodac är Kommissionens andra prioriteringspunkt. Vad som förespråkas 

i förslaget är att dataregistret anpassas i relation till det förändringar som genomförs i 

Dublinförordningen (COM [2016] 197 final). Dessutom föreslår Kommissionen att Eurodac 

också skall bli användbart för ett utvidgat område än just Dublinförordningen, med syfte att 

förebygga irreguljär migration5 (COM [2016] 197 final). De resterande prioriteringspunkterna 

redogör för Kommissionens strävan mot en homogenisering av den europeiska asylpolitiken.  

Prioriteringspunkt tre avhandlar behovet av större konsekvens och seriösa försök till ett 

gemensamt asylsystem inom EU (COM [2016] 197 final). Punkt fyra vidareutvecklar förslagen 

kring hur EU arbetar förebyggande mot ”sekundära förflyttningar” (COM [2016] 197 final). 

                                                           
5 Med irreguljär migration avses att den sökande förflyttar sig till andra medlemsländer än den ansvariga innan deras ärende 

har behandlats. 
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Avslutningsvis utvidgar punkt fem på Kommissionens prioriteringslista tanken kring att 

utveckla kompetensen för EU:s stödkontor för asylfrågor. Detta genom att stärka organets 

mandat för att enklare kunna ”… genomföra politiken och […] främja ett välfungerande 

gemensamt asylsystem […] säkerställa en mer harmoniserad bedömning av ansökningar om 

internationellt skydd inom hela EU […] ansvara för handläggningen av fördelningsmekanismen 

inom ramen för ett reformerat Dublinsystem, oavsett vilket alternativ som väljs.” (COM [2016] 

197 final).  

4.3 Operationalisering 

För att återkoppla till vad som skrevs inledningsvis i detta kapitel utgör detta material två 

viktiga premisser för den stundande analysen. Dublinförordningen och dessa bestämmelser 

utgör den förförståelse kring utgångsläget som framtidsscenarierna konstrueras ifrån. 

Kommissionens förändringsförslag fyller även den samma funktion som Dublinförordningens 

bestämmelser, å ena sidan. Detta eftersom förändringsförslagen å andra sidan i sig även utgör 

en premiss vilken formar analysen/diskussionen. Förändringsförslaget till asyl- och 

migrationspolitiken i EU presenterades också med en tydlig målsättning från Kommissionen, 

vilket även det är en av de givna premisser som bidrar i rimlighetsbedömningen av 

framtidsscenariet i den stundande diskussionen.  

Den för syftet intressanta behandlade materialet är främst de två förslagen som 

Kommissionen presenterade för Europaparlamentet. Det första förslaget, Dublin 1.5, 

förespråkar en mer reviderande väg genom att Dublinförordningen, som den ser ut i dagsläget, 

är kvar med tillägget av fördelningsnyckel 1. Vilket innebär att det robusta systemet kring 

ansvarsfördelning, vilket redogörs för i Kommissionen förordningar (EU) nr. 604/2013, kan 

kringgås vid specifika situationer. Det andra förslaget, Dublin 2.0, är ett mer reformerande 

förändringsförslag. Förslaget föreslår att Dublinförordningens system som helhet ersätts med 

den gemensamt utvecklade fördelningsnyckel 2. Denna fördelningsnyckel sprider alla de 

ansökande av internationellt skydd, oavsett om de kommer från tredjeland eller är statslösa, 

mellan de befintliga medlemsstaterna. Fördelningsprocessen är utformad utifrån varje enskild 

medlemsstats ekonomiska välstånd, geografiska storlek samt landets administrativa förmåga att 

ta emot sökande (COM [2016] final). Beroende på vilken av Dublin 1.5 eller Dublin 2.0 som 

slutligen blir vald kommer de kompletterande förordningarna, likt (EU) 603/2013 vilken 
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redogör för Eurodac, revideras därefter. Detta med syftet att enklare tillämpas på den verklighet 

som förslagen för utveckling av Dublinförordningen skapar. 

Tabell 4.1 – Förslag från Kommissionen till förändring av Dublinförordningen 

Dublin 1.5 – 

Det reviderande förslaget 

Dublin 2.0 – 

Det reformerande förslaget 

Dublinförordningen kvarstår i befintlig form. 

Ett tillägg om att ansvarsfördelningen kan 

kringgås utifrån fördelningsnyckel 1. 

Dublinförordningen tas bort i befintlig form. 

Ett nytt system om ansvarsfördelning ersätter 

och verkställs utifrån fördelningsnyckel 2. 

Förslagen har presenterats från Kommissionen med det övergripande målet6 att den valda 

policyn integreras homogent. Detta med avsikten att Unionen enklare kan agera som 

talesperson för sina medlemmar i frågan. Alltså ser Kommissionen att oavsett förslag kommer 

integreringsprocessen att resultera i ett scenario där en förmodad re-nationalisering undviks i 

största mån.  

  

                                                           
6 ”att skapa en integrerad, hållbar och holistisk migrationspolitik för EU” (COM [2016] final) 
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5. Framtidsscenarier  

Uppsatsens femte kapitel avhandlar de olika potentiella framtidsscenarierna. Dessa scenarier 

har konstruerats mot bakgrund av de tidigare nämnda premisserna – ceteris paribus – som 

exempelvis Kommissionens förslag, målsättningen med förslagen, den politiska scenen i EU 

och de teoretiska modellerna av flexibel integration. Dessa förutsättningar utgör på samma gång 

premisserna, alltså det jag tar för givet när jag analyserar och diskuterar rimligheten i de sex 

olika framtidsscenarierna.  

Följande sektioner kommer vara disponerade att varje förändringsförslag, Dublin 1.5 eller 

Dublin 2.0 avhandlas i två större sektioner. Dessa avsnitt innehåller i sin tur tre 

framtidsscenarier där Kommissionens förändringsförslag kombineras med de tre teoretiska 

modellerna. Kontinuerligt genomförs en diskussion i förhållande till tidigare nämnda premisser, 

vars syfte är att analysera rimligheten i framtidsscenarierna. 

5.1 Framtidsscenarion – Dublin 1.5  

5.1.1 Multi-speed integration 

Vi tänker oss att Europaparlamentet antar Dublin 1.5 som förändringsförslag för att ändra 

Dublinförordningen. Implementeringen av detta sker genom modellen multi-speed integration.  

Initialt vill jag argumentera för att en tillämpning av multi-speed integration till Dublin 1.5 

erbjuder förutsättningar för en lyckad integrering av förändringsförslaget i linje med 

Kommissionens vision om en homogenisering av politikområdet. Något som grundas mot 

primärt två faktorer. Dels att resultatet av multi-speeds integreringsmetod över tid innebär att 

alla medlemsstater, när kapaciteten för det finns, utökar omfattningen av sin implementering av 

förslaget tills man genomfört processen fullt ut. Dessutom bidrar den innehållsliga 

utformningen av förändringsförslaget att det inte krävs mycket motprestation från befintliga 

medlemsstater för att till fullo kunna implementera förändringsförslaget. Underlag finns för att 

många medlemsländer redan bör ha god kapacitet att till fullo implementera de tillägg, i 

fördelningsnyckel 1, som Dublin 1.5 innebär. Särskilt när de stater som är fullvärdiga 

medlemmar redan ska ha ratificerat Dublinförordningen som en del i EU:s gemensamma legala 

grund: acquis communautaire. Sett enbart till förutsättningarna för en lyckad 

integreringsprocess av Dublin 1.5 möjliggör multi-speed integration för ett framtidsscenario 



30 
 

där en integrering inte ses som något oöverkomligt. Ett påstående som tar stöd i att 

tillämpningen av multi-speed som använd modell erbjuder en särskild förutsättning som 

matchar Dublin 1.5:s omfattning väl. Med detta åsyftas den uppsamlingsperiod, i brist på bättre 

ord, de medlemsländer som initialt inte har faktisk kapacitet att fullfölja implementeringen av 

förändringsförslaget fullt ut ges av modellen. Därutöver finns det goda förutsättningar att skapa 

den pionjär-grupp av medlemsstater vilka kan gå i bräschen och visa vägen under en framtida 

implementeringsprocess av Dublin 1.5. Ett påstående med Tyskland, Frankrike och Sverige i 

åtanke som kandidater med kapacitet att bli en del av denna ledande grupp medlemsstater.  

Samtidigt kvarstår fortfarande ett problematiska områden i detta framtidsscenarium, vilket 

inte berörts än. Detta är att tillämpningen av multi-speed integration förbiser de politiska 

strömningar vilka motsätter sig att EU tillskrivs en mer exklusiv kompetens inom 

politikområdet. Den teoretiska modellens fokus på vad som driver processen framåt tillskrivs 

enbart medlemslandets faktiska kapacitet för det. Har exempelvis Ungern, vilket är ett av de 

mer problematiskt motsträviga medlemsländerna i frågan, den ekonomiska, administrativa och 

juridiska kapaciteten för att implementera förslaget till fullo förväntas att nationen också gör 

det. En bidragande faktor till att uppskattningen av en lyckad integrering i linje med 

Kommissionens målsättning förändras något. Att själva initieringen av 

implementeringsprocessen skulle äventyras känns i relation till omfattningen av förslaget inte 

rimligt. Däremot kan de förbisedda politiska slitningarna i frågan sätta käppar i hjulet för en 

homogen integrering. Modellen tillmötesgår inte skeptikers angelägenheter i frågan nämnvärt, 

särskilt med anti-federalisterna i åtanke. Att motverka en re-nationalisering på området genom 

denna kombination av förslag och teoretisk modell har sina möjligheter i och med den 

strukturella utformningen av processen. Mot det står dock att den politiska viljan att följa denna 

process med multi-speed som given modell får stå åt sidan till förmån för Kommissionens 

målsättningar. Något som kan försvåra processen att integrera homogent, särskilt när Dublin 

1.5 berör en sådan intrikat fråga som migrationen in till unionen. 

5.1.2 Concentric circles integration 

Vi tänker oss att Europaparlamentet antar Dublin 1.5 som förändringsförslag för att ändra 

Dublinförordningen. Implementeringen av detta sker genom modellen concentric circles 

integration.  
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I detta scenario är det istället den teoretiska modellen concentric circles integration som skall 

nyttjas för integrerings- och implementeringsprocessen av Dublin 1.5. Något som vid första 

anblick av de strukturella inslagen i scenariot får en att ifrågasätta hur väl de tillmötesgår 

Kommissionens målsättning med förslaget. I concentric circles som modell finns en acceptans, 

kring hur processen kan och bör gå till, vilket jag avhandlat tidigare i uppsatsen. Fokuset på att 

processen utgörs av fixerade integreringsnivåer där förflyttning uppåt i hierarkin anses vara 

tidskrävande, så pass tidskrävande att den för vissa medlemsstater inte sker alls. Ett antagande 

om slutmålet med integrationsprocessen vilket inte går i linje med Kommissionens mål om att 

förslagen leder till en ny homogent integrerad asyl- och migrationspolitik i EU. Dessutom, när 

förslaget innebär en begränsad motprestation av medlemsstaterna (genom fördelningsnyckel 1) 

tenderar denna modells struktur att snarare konsolidera ett splittrat EU. Ett EU där bara vissa 

har implementerat det reviderande förslaget fullt ut och andra inte. Å andra sidan, möjliggör 

concentric circles som tilltänkt modell, i sig, ett incitament för att medlemsstaterna i EU röstar 

igenom förändringsförslaget överhuvudtaget. Ett påstående som även det lutar sig mot 

concentric circles förespråkade integrationsprocess via hierarkiska integrationsnivåer, eller 

Warleighs liknelse vid seriesystem inom idrott om ni så vill. Att varje medlemsstat tillåts 

genomföra implementeringen av Dublin 1.5 i olika omfattning utan att på en överskådlig tid 

krävas fördjupa den. Samtidigt, som detta kan vara incitament för att processen blir av 

överhuvudtaget är det fortfarande den faktiska kapaciteten för att implementera som avgör 

omfattning och utformning för respektive medlemsstat. Något som inte direkt tillmötesgår 

skeptiker till ett mer federalistiskt EU. Detta eftersom modellen i slutändan, även om det är 

långt fram i tiden, syftar till att alla medlemsstater har nått den faktiska kapaciteten som krävs 

att fullborda integreringsprocessen fullt ut. 

Även i detta scenario, som i det föregående, finns det en politisk aspekt att bemöta för 

processen som helhet. Istället för att med multi-speed som teoretisk modell möjliggör 

concentric circles att de politiska viljorna inom EU, vilka helst ser en re-nationalisering på 

området, blidkas. Med detta avses att processen i sig öppnar för ett hierarkiskt slutscenario för 

integreringen av förändringsförslaget. Motsträviga politiska krafter kan stanna på en sådan nivå 

i sin implementeringsprocess att det råder en stark delad kompetens mellan nationen och EU. 

Dock, utgår detta utifrån att medlemslandets faktiska kapacitet motsvarar den ”nivån” som den 

politiska viljan i nationen önskar stanna på. Alltså kan svårigheter uppstå inte enbart strukturellt 

att uppnå EU:s målsättning utan också till följd av de politiska förutsättningarna som spelar in 

i sammanhanget. 
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5.1.3 À la carte integration 

Vi tänker oss att Europaparlamentet antar Dublin 1.5 som förändringsförslag för att ändra 

Dublinförordningen. Implementeringen av detta sker genom modellen à la carte integration.  

Det tredje (av totalt sex) framtidsscenariot och det sista för Dublin 1.5 innebär att integrering 

och implementering av förändringsförslaget genomförs utifrån modellen à la carte integration. 

Det medför ett mindre specificerat strukturellt upplägg kring hur själva processen skall 

genomföras än vad de föregående framtidsscenarierna hade. Vad som blir avgörande för 

implementeringens omfattning är upp till varje enskilt lands politiska vilja. En premiss som 

medför att den kanske största problematiska aspekten med multi-speed och concentric circles 

tillmötesgås i detta scenario. Möjligheterna att inleda en implementeringsprocess av Dublin 1.5 

via à la carte innebär att inte bara skeptiker av en ökad tendens mot federalism inom EU blidkas 

utan även att det polariserade politiska klimatet kan avväpnas. Genom att öppna för att låta den 

nationella viljan diktera omfattningen för varje enskild medlemsstat kan de som önskar se en 

delad kompetens på området välja att fullfölja processen utifrån denna önskan. Andra 

medlemsstater vars politiska vilja vill se en fullständig integrering omgående när beslutet är 

genomfört kan göra detta. Dessutom, genom att tillskriva den politiska viljan som den drivande 

faktorn kan medlemsländer fortfarande fullfölja processen enligt föregående modellers 

strukturella upplägg kring kapacitet. Detta utan att för den sakens skull på samma sätt som i 

exempelvis multi-speed blir bundna att fullfölja processen utifrån deras faktiska kapacitet. Ett 

scenario vilket öppnar för bättre möjligheter att implementera Dublin 1.5 eftersom de flesta 

obstruerande moment åtgärdas. Lägg därtill, som tidigare nämnt, att Dublin 1.5 i sig inte innebär 

en större motprestation från EU:s medlemmar och möjligheterna för en genomförd process 

förbättras. Samtidigt, vill jag påstå, är det den mest tilltalande aspekten i detta scenario som 

bidrar till att svårigheterna att tillmötesgå Kommissionens uttalade målsättning ökar. Den ökade 

mängden möjligheter som integrationsmodellen erbjuder tenderar att ge ett slutscenario där 

Dublin 1.5 snarare är regelrätt heterogent integrerat än homogent. Huruvida Kommissionen är 

villiga att frångå denna ambition måste i detta scenario avvägas mot hur måna de är om att 

åstadkomma förändring inom ett problematiskt politikområde. 

5.1.4 Sammanfattande kommentarer 

Sammantaget, har den genomförda diskussionen ovan presenterat tre olika framtidsscenarier 

för förändringsförslaget Dublin 1.5. Alla tre kommer med olika möjligheter och svårigheter. 

Där de första två, multi-speed och concentric circles, innebär större möjligheter att i slutändan 
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tillmötesgå Kommissionens målsättning med integreringen av förslaget. Dock uppstår 

svårigheter i dem samma genom att implementeringsprocessen dikteras av den faktiska 

kapaciteten i respektive medlemsland. Ett antagande som åsidosätter de politiska inslagen i 

frågan, vilket kan äventyra både implementeringsprocessen i sig samt att målsättningen inte 

tillmötesgås (concentric circles-scenariot åsyftas med detta). Det scenario som däremot bemöter 

denna försvårande aspekt är à la carte-scenariot till Dublin 1.5. Här tillåts den politiska viljan 

att diktera implementeringen i respektive medlemsstat. Ett upplägg som förvisso underlättar för 

att implementeringsprocessen blir av men som även direkt medför att målsättningen från 

Kommissionen möter stora svårigheter. Detta eftersom à la carte öppnar för en ren heterogen 

integrering där skillnaden medlemsstat till medlemsstat kan vara substantiell.  

I nedanstående tabell presenteras de tre avhandlade scenarierna för Dublin 1.5. Scenarierna 

är placerade tabellen i förhållande till uppskattade möjligheter och svårigheter för integreringen 

av förslaget i sig (Implementeringsmöjligheter, vågrätt) samt Kommissionens önskade 

målsättning (Homogenisering av asyl- och migrationspolitiken, lodrätt). 

Tabell 5.1 – Potentiella framtidsscenarion Dublin 1.5  

Implementeringsmöjligheter 

Homogenisering av  

asyl- och migrationspolitiken 

Möjligheter Svårigheter 

Möjligheter 

Dublin 1.5 via multi-speed  

Svårigheter 

Dublin 1.5 via à la carte  

Dublin 1.5 via concentric-circles 

 

5.2 Framtidsscenarion – Dublin 2.0  

5.2.1 Multi-speed integration 

Vi tänker oss att Europaparlamentet antar Dublin 2.0 som förändringsförslag för att ändra 

Dublinförordningen. Implementeringen av detta sker genom modellen multi-speed integration.  
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Det första, av tre framtidsscenarion, för Dublin 2.0 är de med multi-speed integration som 

modell för processen. En premiss som rent strukturellt bör innebära goda förutsättningar för att 

implementeringsprocessen kommer igång, om en i något annorlunda tappning än vid 

föregående tillämpning av multi-speed. Med tanke på att Dublin 2.0 innebär en reformering av 

hela mottagningssystemet placeras den faktiska kapaciteten hos respektive medlemsland än mer 

i förgrunden. Den uppsamlingsperiod som modellen förespråkar, genom sin succesiva ökning 

av omfattningen på implementeringsprocessen för respektive nation i EU, kommer ta längre 

tid. Samtidigt, underlag för att skapa den centrala kärngrupp av medlemsstater vilka går före 

och driver processen framåt finns även i detta scenario. Tyskland, Sverige och Frankrike eller 

någon av Benelux-länderna7 bör ha kapaciteten att implementera det nya förslaget fullt ut 

omgående efter att det vunnit laga kraft. Vidare innebär detta scenario också att möjligheterna 

att uppnå Kommissionens målsättning med en homogen integrering är goda. Modellen som 

sådan förespråkar ett slutscenario där förslaget till slut har integrerats fullt ut. Detta eftersom 

kapacitet för att fullfölja implementeringen fullt ut förbättrats så pass mycket över tid hos 

respektive medlemsland. Vad som däremot kan sätta käppar i hjulet för denna ambition är den 

aspekt av scenariot vilken inte avhandlats än: de politiska viljorna inom EU.  

Vad som blir uppenbart ganska omgående i detta scenario är att den politiska aspekten kan 

innebära stora försvåringar för att processen ska fortlöpa så som Kommissionen önskar. Att 

multi-speed tillskriver varje medlemsstats kapacitet som avgörande för processen tillsammans 

med implikationerna av Dublin 2.0 kan skapa starkt motstånd hos redan skeptiska fraktioner. 

Detta eftersom förändringsförslaget, genom fördelningsnyckel 2, på ett ganska tydligt sätt 

fråntar medlemsstaterna sin kompetens till förmån för en EU-exklusiv sådan. 

Fördelningsnyckel 2 sprider alltså ut migranter och asylsökande på alla medlemsstater. Något 

som kan föranleda att länder som Polen eller Ungern förkastar förslaget och att förslaget 

integreras homogent känns mindre rimligt. Dublin 2.0 möter svårigheter på den fronten med 

andra ord i detta framtidsscenario. Ett scenario vilket heller inte tenderar bemöta eller motverka 

strömningarna för en re-nationalisering inom politikområdet. Genom att fokusera på 

kapaciteten som avgörande för implementeringen till ett förslag, vilket kräver ganska stora 

motprestationer från medlemmarna i EU, och som dessutom förbise de politiska drivkrafterna 

i frågan skapas inte ett gynnsamt upplägg för en fruktsam integreringsprocess.  

                                                           
7 Vilka är Belgien, Nederländerna och Luxemburg 
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5.2.2 Concentric circles integration 

Vi tänker oss att Europaparlamentet antar Dublin 2.0 som förändringsförslag för att ändra 

Dublinförordningen. Implementeringen av detta sker genom modellen concentric circles 

integration.  

Det framtidsscenario som skapas utifrån dessa premisser, primärt Dublin 2.0 och concentric 

circles, ger möjligheter för en genomförd implementering, om än med ett mer oortodoxt slutsteg 

än vad Kommissionen framhåller. Ett påstående med concentric circles förespråkade 

implementerings och integreringsprocess samt de omfattande förändringar Dublin 2.0 medför i 

åtanke. En så pass omfattande förändring av hela systemet kring ansöknings- och 

ansvarsprocessen som fördelningsnyckel 2 innebär fordrar en lång tidsram för en fruktsam 

implementeringsprocess. Något som tillmötesgås av concentric circles föredragna metod: 

hierarkiska nivåer. En förutsättning som kan öppna för att processen att implementera beslutet 

initieras från första början. Motsträviga medlemsländer med lägre kapacitet för processen kan 

stanna kvar i de lägre nivåerna över än längre tid. Samtidigt, är grundtanken att i slutändan 

uppnå en homogen integrering, även om realiteten kan bli en annan. Med detta menas att 

tidsperioden kan bli så pass lång att slutsteget till processen blir ett politikområde inom vilket 

det råder fixerade hierarkiska nivåer av medlemsstater. Alltså ett splittrat heterogent EU. 

Däremot, att se detta som något avskräckande i sammanhanget menar jag inte är nödvändigt. 

Istället möjliggör detta för en annorlunda, och oortodox, väg framåt att integrera 

förändringsförslaget. Allt lutar mot vilken avvägning som görs mellan vad som är pragmatiskt 

viktigt att genomföra och vad som är idealiskt eftersträvansvärt i den större kontextens 

sammanhang, alltså flyktingkatastrofen.  

Vid sidan av att detta scenario erbjuder möjligheter att initiera en integrationsprocess, och 

även anse den som lyckosam utifrån tidigare nämnda avvägning, kvarstår ändå en vital 

svårighet. En svårighet som återkommande inverkat på föregående scenarion med fokus på 

kapaciteten allena, nämligen den politiska aspekten. I Dublin 2.0:s fall blir denna aspekt mer 

framträdande eftersom implikationerna för medlemsstaterna vid ett eventuellt antagande av 

förändringsförslaget blir mer påtagliga än vid Dublin 1.5. Särskilt då modellen förutsätter att 

medlemsstaterna fullföljer implementeringen utifrån sin faktiska kapacitet vid initieringen, inte 

utifrån vad nationen själv anser rimligt. Motsträviga länder med kapacitet att löpa linan hela 

vägen ut omgående förväntas att göra detta. Förespråkare för ett anti-federalistiskt EU kan 

initialt tilltalas av strukturen som den teoretiska metoden erbjuder, men på samma gång även 
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avskräckas. Detta just eftersom ifall deras nation har kapaciteten för det skall Dublin 2.0 

implementeras fullt ut. Inom ett så pass omtvistat området som migration och asylpolitiken kan 

detta påverka möjligheterna att implementeringen av förslaget initieras överhuvudtaget. Eller, 

för den delen, att den uppnår Kommissionens målsättning kring integreringen, vilket jag 

avhandlat tidigare i scenariodiskussionen.  

5.2.3 À la carte integration 

Vi tänker oss att Europaparlamentet antar Dublin 2.0 som förändringsförslag för att ändra 

Dublinförordningen. Implementeringen av detta sker genom modellen à la carte integration.  

Det framtidsscenario som kvarstår att avhandla är det med à la carte integration som modell 

för hur integrering och implementering av Dublin 2.0 skall utformas. Som vid det föregående 

framtidsscenariot med à la carte är det inte någon given struktur kring hur processen skall drivas 

framåt, via en ledande kärngrupp eller via hierarkiska nivåer. Något som å andra sidan vägs upp 

med att den största svårigheten i de framtidsscenarierna, konstruerade med modeller vilka 

förespråkar en given struktur, bemöts genom à la carte. Detta tack vare att den politiska viljan 

istället för kapacitet blir den dikterande faktorn för implementeringsprocessen i varje enskilt 

medlemsland. En premiss som i relation till Dublin 2.0 och fördelningsnyckel 2 öppnar för att 

förslaget går igenom och implementeringen initieras. Detta eftersom det blir fritt fram för mer 

motvilliga länder att avstå, på basis av politisk övertygelse, från att genomföra den mer 

krävande processen fullt ut eller överhuvudtaget. En premiss vilken på samma gång gör det 

problematiskt att integrera Dublin 2.0 enligt Kommissionens målsättning. Erbjuds varje land 

att implementera utifrån den politiska kompassen blir slutsteget av processen troligast ett 

heterogent integrerat Dublin 2.0. I detta scenario ställs den balansgång som jag varit inne på i 

föregående framtidsscenarier om vad som är pragmatiskt kontra idealiskt på sin spets. Anser 

Kommissionen behovet större att sjösätta ett nytt system istället för det befintliga, vilket starkt 

kritiserats för att vara daterat, men på bekostnad av visionen om en ny homogen asyl- och 

migrationspolitik känns detta scenario rimligt. En annorlunda väg framåt men som Warleigh är 

inne på i sin bok är den väg EU behöver gå för att inte falla isär på grunda av interna slitningar 

i frågor av mer intrikat natur, likt migrationspolitiken (Warleigh 2003: 88ff). Upplägget 

bemöter också anti-federalisterna inom EU, eftersom de kan kliva av processen att 

implementera förändringsförslaget när de så önskar politiskt. Eller i linje med concentric circles 

struktur stanna vid en låg implementeringsnivå utan att vara bundna till att fullfölja processen 

utifrån sin faktiska kapacitet.  
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5.2.4 Sammanfattande kommentarer 

Utifrån de tre presenterade framtidsscenarierna ovan kopplade till Dublin 2.0 kan vi se att 

alla även här kommer med sina respektive styrkor och svagheter. Vad som blev talande för 

majoriteten av dessa är avvägningen mellan vad som anses pragmatiskt och idealiskt i 

sammanhanget. Något som i sin tur påverkar hur rimligt och lyckosamt scenariot uppskattas 

bli. De två scenarion vilka förespråkar metoder där drivkraften för implementeringen är varje 

medlemslands faktiska kapacitet tenderar erbjuda större möjligheter för att tillmötesgå 

Kommissionens målsättning. Dock, blir de svårigheter som uppstår när de åsidosätter den 

politiska aspekten så påtaglig att förutsättningarna för en homogen integrering försvåras 

substantiellt. Dublin 2.0 i sig innebär en stor motprestation från medlemsstaterna, inte enbart i 

att ratificera ett helt nytt mottagningssystem utan också genom att det centraliserar en känslig 

politisk fråga. À la carte integration, vilket bygger hela processen utifrån politisk övertygelse, 

ser i relation till Dublin 2.0 ut att ge större möjligheter för att processen av implementering och 

integrering kommer till. Samtidigt, som nämnt tidigare låter man politiken avgöra är det 

rimligare att det i sammanhanget blir ett heterogent integrerat förändringsförslag. 

Nedan är dessa kommentarer presenterade i en överskådlig tabell, med samma upplägg kring 

möjligheter och svårigheter som redogörs för vid Tabell 5.1 (se sid 33). 

Tabell 5.2 – Potentiellt framtidsscenario Dublin 2.0 

Implementeringsmöjligheter 

Homogenisering av  

asyl- och migrationspolitiken 

Möjligheter Svårigheter 

Möjligheter 

 Dublin 2.0 via multi-speed 

Svårigheter 

Dublin 2.0 via à la carte  

 

Dublin 2.0 via concentric circles 
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5.3 Sammanfattning  

Utifrån den genomförda analysen av de sex olika framtidsscenarierna, konstruerade utifrån 

de rådande premisserna avhandlade tidigare i uppsatsen, kan följande illustrering sammanfatta 

den gångna diskussionen. 

Tabell 5.3 – Potentiella framtidsscenarier för Dublin 1.5 & Dublin 2.0 (sammanställning) 

Implementeringsmöjligheter 

Homogenisering av  

asyl- och migrationspolitiken 

Möjligheter Svårigheter 

Möjligheter 

Dublin 1.5 via multi-speed Dublin 2.0 via multi-speed 

 

Svårigheter 

Dublin 1.5 via concentric-circles 

Dublin 1.5 via à la carte 

Dublin 2.0 via à la carte 

Dublin 2.0 via concentric-circles  

Från tabell 5.3 kan vi se att alla olika konstruerade scenarion ger olika förutsättningar för en 

implementering såväl som integrering av antingen Dublin 1.5 eller Dublin 2.0. Hälften av 

framtidsscenarierna innebär möjligheter för en implementeringsprocess. Men samtidigt, genom 

strukturella eller politiska inslag skapades svårigheter att genomföra en process som resulterade 

i Kommissionens uttalade målsättning. Utav de övriga tre är de enbart Dublin 1.5 via multi-

speed som erbjuder möjligheter för både implementeringsprocessen och Kommissionens mål 

med integreringen. På motsatt sidan står Dublin 2.0 via concentric-circles, vilken tenderar att 

resultera i störst svårigheter att uppnå varken eller av målsättningen eller en implementering. 

Slutligen, Dublin 2.0 via multi-speed där svårigheterna politiskt för en implementeringsprocess 

väger tyngre än de strukturella möjligheterna att nå Kommissionens mål.  
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6. Diskussion 

Detta kapitel presenterar och diskuterar de resultat som kan dras från de olika 

framtidsscenarierna. En avslutande diskussion där tankar kring slutsatserna och framtida 

forskning med mera avhandlas avslutningsvis. 

6.1 En väg framåt 

Utifrån de avhandlade framtidsscenarierna i det föregående kapitlet kan vi dra flera lärdomar 

kring hur EU skulle kunna gå tillväga för att implementera förändringsförslagen till 

Dublinförordningen. Varje scenario kommer med sina egna möjligheter och svårigheter i 

relation till antingen implementeringsprocessens genomförande eller att uppfylla 

Kommissionens målsättning om en homogent integrerad asyl- och migrationspolitik. Något 

som framkommer av tabell 5.3. Med andra ord finns det en väg framåt för ett förhoppningsvis 

förbättrat organiserat mottagande. Det av framtidsscenarierna som upplevs rimligast grundas i 

de faktiska premisserna samt vilken avvägning mellan vad som är idealiskt kontra det som är 

pragmatiskt i sammanhanget av EU-parlamentet.  

Tittar vi på de framtidsscenarier vilka berör det reformerande förslaget Dublin 1.5 framstår 

ett scenario som mer rimligt att slå väl ut än de andra. Omfattningen och implikationerna av 

förändringsförslaget i samband med en strukturellt tilltalande modell för implementeringen 

bidrar till att Dublin 1.5 via multi-speed integration anses mer rimlig än de andra två. Ett 

påstående som tar stöd i att fördelningsnyckel 1 inte fordra stora motprestationer från 

medlemsstaterna men samtidigt erbjuder en rimlig lösning på problematiken i fokus. Dessutom 

bidrar multi-speeds modell för implementeringen till att medlemsländerna successivt når en 

homogen integrering över alla medlemsstater. Något som skiljer scenariot mot Dublin 1.5 via 

concentric circles där modellens förespråkade struktur öppnar upp för ett slutsteg av processen 

där förslaget är heterogent integrerat. Däremot tillmötesgås inte de politiska aspekterna i något 

av dessa scenarion med fokus på faktisk kapacitet nämnvärt. I det framtidsscenario kallat 

Dublin 1.5 via à la carte integration placeras politisk vilja som den drivande faktorn i processen. 

Trots att detta scenario erbjuder tilltalande möjligheter för implementeringen av förslaget blir 

av överhuvudtaget kommer integrationen till korta. Detta genom att låta medlemsstaterna själva 

bestämma när de vill kliva av implementeringsprocessen. Därmed uppstår en svårighet vilken 

begränsar framtidsscenariots möjlighet att resultera i en fruktsam integrering. Detta eftersom 
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att låta den politiska viljan styra på bekostnad av en struktur öppnar för ett slutscenario där 

Dublin 1.5 integrerats heterogent. 

När det kommer till de tre framtidsscenarier som berör det reformerande förslaget Dublin 

2.0 blir det i slutändan avvägningen mellan vad som är pragmatiskt kontra idealiskt i 

sammanhanget som avgör vilket som upplevs rimligast. Bland dessa tre är det de mer oortodoxa 

alternativ som tenderar att ge de rimligaste alternativet till en lyckosam process. Detta baseras 

dock på att avvägningen mellan vad EU anser är mer pragmatiskt än idealiskt i sammanhanget. 

Med detta menas att Kommissionen är villig att kompromissa med sin målsättning om en 

homogen integrering till förmån att sjösätta ett nytt system för mottagning av asylsökande och 

migranter till EU. Eftersom Dublin 2.0 innebär tillämpningen av fördelningsnyckel 2 medför 

det större motprestationer från respektive medlemsland genom ett mer omfattande 

implementeringsarbete. Dessa förutsättningar medför att framtidsscenariot Dublin 2.0 via à la 

carte integration upplevs som rimligast av de tre scenarier kopplade till förändringsförslaget. 

Ett påstående som lutar sig dels mot att förutsättningen att låta den politiska viljan i varje enskilt 

medlemsland diktera implementeringen öppnar upp för att blidka skeptiker och motståndare till 

ett pro-federalt EU. Samtidigt, genom att inte binda upp sig kring någon strukturell linje, likt 

multi-speed och concentric circles gör utifrån kapaciteten, är det fritt fram att genomföra 

implementeringsprocessen i linje med någon av de nämnda modellerna. Utan att just vara 

bundna att implementera förslaget utifrån sin faktiska kapacitet. Med det sagt betraktas de 

framtidsscenario där processen har en föracceptans till att inte alla medlemsstater fullständigt 

och likvärdigt implementerar förändringsförslaget som det mest rimliga för en fruktsam 

integreringsprocess. 

Slutligen, skall det nämnas att en lärdom från dessa sex olika scenarier är att det finns 

incitament inom varje scenario där, på ett eller annat sätt, skeptiker till förslagen blidkas. Vore 

det genom strukturella inslag som i concentric circles, eller politiska inslag som i à la carte eller 

omfattningen på förslaget som i Dublin 1.5:s olika scenarion. En lärdom som jag vill mena på 

bidrar till att förutsättningarna för att medlemsländerna inte enas och förkastar förslaget totalt 

upplevs som mindre troligt i sammanhanget. 

6.1.1 Slutsatser 

Det slutsatser som kan dras utav dessa framtidsscenarion har vuxit fram under uppsatsen 

gång. För det första, erbjuder flexibel integration genom multi-speed, concentric circles och à 
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la carte integration en väg framåt för EU att genomföra en integrering av antingen Dublin 1.5 

eller Dublin 2.0. Utav dessa sex avhandlade framstod Dublin 1.5 via multi-speed, utifrån de 

givna förutsättningarna, som det rimligaste scenariot för en lyckosam integrering av det 

förändringsförslaget. Där multi-speeds implementeringsprocess genom en successiv process 

utifrån varje lands faktiska kapacitet tillsammans med implikationerna av förändringsförslaget 

bidrar till bäst och rimligast möjligheter. Om valet istället faller på Dublin 2.0 framstår 

framtidsscenariot Dublin 2.0 via à la carte integration, om än med en mer oortodox förhållning 

till målsättningen, som det rimligaste. Detta eftersom à la carte integrations förespråkade 

drivkraft till implementeringen möjliggör att Dublin 2.0:s integrering påbörjas överhuvudtaget, 

men på bekostnad av att utsikterna för att den bli homogent integrerad krymper.  

6.2 Avslutande diskussion 

Det skall inledningsvis, i denna avslutande diskussion, nämnas att denna uppsats slutsats är 

av en mer spekulativ art och blir därför inte trovärdigt generaliserbar på andra kontexter. Detta 

eftersom studien avhandlat potentiella framtidsscenarier för en framtida implementering än att 

fastslå ett specifikt resultat av den samma. Samtidigt fråntar detta faktum inte något från 

arbetets kredibilitet eftersom syftet med arbetet inte har varit att avtäcka en normativ slutsats 

om hur det kommer att bli eller bör vara. Målet har kontinuerligt varit att analysera och 

diskutera möjligheter och svårigheter att implementera EU-kommissionens förändringsförslag 

till Dublinförordningen, utifrån tre teoretiska modeller av flexibel integration. Med detta i 

åtanke kan det vara av intresse att i framtiden undersöka andra potentiella teoretiska modeller 

och möjligheter för EU, än just de som ryms inom ramarna för den typ av flexibel integration 

som uppsatsen använt. Detta skulle dock kräva en ändrad syn kring EU:s övergripande mål med 

integrationen, eftersom vissa alternativa metoder accepterar en integrering av förslag där 

implementeringen inte genomförs likvärdigt. Kanske är det mer troligt att ett mer nytänkande 

tillvägagångsätt kring processen som helhet resulterar i bättre scenarion för EU:s ambitioner 

om en gemensam asyl- och migrationspolitik för hela unionen.  

En annan aspekt att reflektera över är att detta arbete på ett sätt visar att även inom en så 

splittrad politisk fråga som asyl- och migrationspolitiken är kan det finnas rum för flexibel 

integration. Något som i förlängningen kan kopplas till diskussionen kring hur EU bör gå vidare 

med sin integrering/implementering av sina samordnande direktiv och förordningar och 
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därigenom väcka påslag kring framtida studier av större omfattning och dignitet än ett 

kandidatarbete. 

Avslutningsvis utgör detta arbetes resultat och slutsatser ett inlägg i en levande debatt, både 

utom- som inomvetenskapligt, där förutsättningar fortfarande förändras. Under arbetes gång 

har en sådan förändring skett i och med det omdiskuterade valet i Storbritannien. Utfallet blev 

en majoritet för ett så kallat ”Brexit”, Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen. Vilka 

faktiska konsekvenser detta får för en framtida implementering/integrering av framtida förslag 

eller visioner från Kommissionen kvarstår att undersökas. Däremot kan det argumenteras för 

att händelsen i uppsatsen sammanhang, framtidsscenarier för Dublinförordningen, antingen 

hjälper eller stjälper EU:s möjligheter till en implementering/integrering av 

förändringsförslagen. Genom Storbritanniens utträde blir EU av med en aktör som tidigare 

agerat ”bromskloss” för att röra processen framåt. Något som Bolling (2016) berör i sin artikel, 

omnämnd inledningsvis i uppsatsen. Dock kan denna händelse medföra försvårande 

implikationer, eftersom fler medlemsländer kan ta efter Storbritannien ifall 

förändringsprocessen inom denna politiskt intrikata fråga inte går i önskvärd riktning. Många 

medlemsländer med kapacitet och motivation är kvar vilka kan leda vägen inom exempelvis 

multi-speed, dessutom är en motsträvig aktör inom à la carte integration scenarierna borta. 

Alltså innehar Brexit en plus-minus-noll funktion i sin inverkan på scenarierna. 
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