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Abstrakt: 

 
De dramatiska händelserna och de europeiska ländernas varierande reaktioner på dem under flyktingkrisen 

som kulminerade i Europa under 2015 väcker frågor om varför vissa länder var mer villiga än andra att 

samarbeta och visa solidaritet, både mot de flyktingar som försökte nå Europa för att söka skydd, och 

andra europeiska länder som kämpade för att kunna hantera flyktingströmmarna. Situationen kan 

beskrivas som ett socialt dilemma, där kollektivt handlande krävdes för att få kontroll över situationen, 

men inget land hade ensamt incitament att samarbeta. Alla länder vinner på kollektivt handlande i sociala 

dilemman men om de inte kan lita på att alla andra länder också samarbetar, är det meningslöst för ett 

enskilt land att göra uppoffringar för det gemensamma bästa. För att kunna uppnå samarbete i sådana 

situationer, behövs socialt förtroende enligt flera teorier. 

 
Syftet med avhandlingen är att utreda hur socialt förtroende kan vara en lösning på det sociala dilemmat 

kring flyktingmottagande, och öka förståelse för dess inverkan på de europeiska ländernas agerande i 

flyktingkrisen. I studien undersöks hur graden av socialt förtroende påverkar variationen i länders villighet 

att ta emot flyktingar genom samarbetsvilja, solidaritet och tolerans. För att kunna mäta denna villighet 

skapas ett index (Villighet att ta emot flyktingar = VATEF) som rangordnar 28 europeiska länder enligt 

deras villighet till flyktingmottagande och utgör den beroende variabeln i studien. Indexet omfattar 

indikatorer som kartlägger och jämför ländernas flyktingpolitik och attityder på olika nivåer: individuell, 

nationell, EU- och internationell nivå. 

 
Det sociala förtroendets effekt på VATEF-indexet utreds genom multipel regressionsanalys med 

kontrollvariablerna BNP per capita, arbetslöshetsgrad, andel utrikesfödda och östeuropa-dummy. Socialt 

förtroende har en stark, positiv korrelation med indexet men sambandet håller inte i mer sofistikerade 

regressionsanalyser på grund av BNP per capita, som försvagar det sociala förtroendets effekt. Separata 

analyser med öst- och västländer visar att ingen variabel har någon effekt i öst, och socialt förtroende har 

större betydelse i väst. Studiens främsta resultat är att rika länder är mer villiga att ta emot flyktingar, och 

det sociala förtroendets effekt på villigheten inte kan bekräftas på grund av dess starka samvariation med 

BNP per capita. Vissa tecken tyder på att socialt förtroende har betydelse för villigheten att ta emot 

flyktingar men rikedom visar sig vara viktigast. 

 
Detta till trots, föreslås att inte alltför starka slutsatser ska dras av detta, eftersom BNP per capita är en 

variabel som samvarierar med en mängd olika faktorer, varav många inte kunde kontrolleras för. Mer 

forskning krävs för att förstå rikedomens positiva effekt på villigheten att ta emot flyktingar. Det sociala 

förtroendets möjliga effekt genom ökad BNP per capita kan inte heller uteslutas. 

Nyckelord: flyktingkris, socialt dilemma, socialt förtroende, villighet att ta emot flyktingar, VATEF- 

index, flyktingmottagande, flyktingpolitik, attityder till flyktingmottagande, samarbete, samarbetsvilja, 
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1 Inledning 
 
 

Flyktingkrisen och immigrationen var några av de mest omdiskuterade ämnena i Europa under 
 

2015 och är det fortsättningsvis. Under de senaste två decennierna har antalet flyktingar mer än 

fördubblats från 33,9 miljoner år 1997 till 68,5 miljoner år 2017 enligt Förenta Nationernas 

flyktingorgan UNHCR (eng. United Nations High Commissioner for Refugees). Antalet 

flyktingar började öka år 2011, framförallt på grund av kriget i Syrien, och ökningen 

kulminerade i den så kallade flyktingkrisen i Europa år 2015. (Internet 5; UNHCR 2018, 2) 

Enligt Internationella organisationen för migration (IOM), beräknades antalet flyktingar och 

migranter som kom till EU år 2015 ha stigit till över en miljon, jämfört med cirka 280 000 år 

2014 (Internet 4). År 2015 sökte också över en miljon människor asyl i EU-länderna (Eurostat 
 

2018a). Det tilltagande antalet migranter och flyktingar ledde till en ohållbar situation där 

kostnader steg och sociala spänningar ökade. Det uppstod en situation där samarbete och 

solidaritet mellan EU-länderna behövdes mer än någonsin. Oavsett den allmänna förståelsen 

och erkännandet av samarbetsbehovet, rådde en oenighet om vilka länder som skulle bära 

ansvaret i krisen, då vissa länder visade mer ansvarsvillighet och solidaritet än andra. 

 

Denna oenighet visade sig på många sätt under krisen men konkretiserades särskilt tydligt i 

frågan om omfördelningen av flyktingar mellan medlemsstaterna. Länder som Grekland, Italien 

och Ungern, dit de flesta flyktingarna först hade ankommit, hade inte ensamma kapaciteten att 

motta så stora mängder immigranter1  och flyktingar. Europeiska kommissionens2  ordförande 

Jean-Claude Juncker presenterade en lösning på problemet genom en plan på att omplacera 160 

000 flyktingar från Grekland, Italien och Ungern mellan de övriga EU-länderna (Internet 84). 

Fyra länder, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Rumänien, röstade nej till tvingande 

flyktingkvoter och Finland lade ned sin röst (Europeiska unionens råd 2015c, 3). I september 

2015, efter flera månaders strid, fattade en majoritet av EU:s justitieministrar ett bindande beslut 

om att alla EU-länder, utom Storbritannien3, Danmark och Irland, som har undantag från EU:s 

flyktingpolitik, skulle dela på ansvaret för 120 000 människor som söker asyl i EU. Tidigare 

beslut gällde en fördelning av 40 000 flyktingar så sammanlagt handlade det om 160 000 

människor som skulle fördelas mellan de olika länderna. (Rådets beslut [EU] 2015/1601) EU:s 

nya   omplaceringssystem   innebar   ett   avsteg   från   Dublinförordningen,   enligt   vilken 
 
 
 

1 Ordet ”immigrant” används som synonym till ”invandrare” och ”migrant”, och innebär en person som flyttar till 

ett land, oberoende av skälet till flyttningen. 
2 Hädanefter används även orden ”EU-kommissionen” eller enbart ”kommissionen”. 
3 Namnet ”Storbritannien” står för ”Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland”. 
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asylprövningen ska ske i det första ankomstlandet (Europeiska unionens råd 2015c, 8; se 

Internet 55). Omplaceringsplanerna är exempel på samarbetsförsök där graden av 

samarbetsvilja och solidaritet – som antingen reflekteras som villighet eller motvillighet att ta 

emot flyktingar – varierar stort mellan länderna. 

 

Effekterna av flyktingkrisen i Europa väcker frågor kring varför vissa EU-länder inte är redo 

att samarbeta eller visa solidaritet i jämförelse med andra länder. En situation som denna, där 

samtliga vinner på om alla väljer att samarbeta, och där det är meningslöst för en aktör att 

samarbeta ifall denne inte kan lita på att alla andra aktörer gör detsamma, kallas för ett socialt 

dilemma. Ett effektivt samarbete kan därmed bara uppstå om det finns förtroende för att de 

andra också ska samarbeta. Som Diego Gambetta har fastslagit: ”Utan förtroende finns det 

ingen möjlighet att etablera ett jämviktsläge av samarbete” (Gambetta 1993 i Rothstein 2003, 

4). Enligt Warren (1999), är det tillgången på socialt kapital på samhällsnivån, där socialt 

förtroende är den viktigaste beståndsdelen, som avgör ifall människorna kan lösa problem av 

det sociala dilemmats karaktär. Därför är det skäligt att studera flyktingkrisen ur det sociala 

förtroendets perspektiv. 

 

I avhandlingen behandlas alltså flyktingkrisen som ett socialt dilemma, som kan beskrivas som 

en konflikt mellan grupp- och individintressen, som orsakar problem med skapandet av 

kollektivt handlande och samarbete. Socialt dilemma är ett ytterst viktigt ämne att undersöka 

eftersom det ligger i grunden för flera samhällsproblem och präglar mycket politiskt, moraliskt 

och ekonomiskt tänkande. Hur kan man få individer, grupper eller länder att samarbeta för 

allmännytta och deras eget bästa? Hur ska man kunna lita på varandra? Eftersom 

flyktingmottagande inte handlar om vilket samarbete som helst, utan det är ett känsligt ämne 

som rör välkomnande och accepterande av främlingar oftast av en annan etnisk och kulturell 

bakgrund i behov av skydd, har villigheten att ta emot flyktingar även med tolerans och 

solidaritet att göra. Är förtroendefulla samhällen mera benägna att vara toleranta mot människor 

som är olika en själv och mera villiga att hjälpa dem som har färre resurser och behöver skydd? 

Med andra ord, är länder där människor i allmänhet litar på varandra mera villiga att ta emot 

flyktingar och på det sättet lösa det sociala dilemmat kring flyktingmottagandet, eftersom de 

vågar samarbeta, inte anser olikheterna som ett hot, och präglas av solidaritetskänsla – både 

mot flyktingar och andra länder som behöver hjälp att hantera flyktingströmmar? 
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1.1 Syfte, frågeställning och forskningsdesign 

 
 

Det övergripande syftet är att utreda huruvida socialt förtroende kan vara en lösning till det 

sociala dilemmat genom att studera hur mängden av socialt förtroende i olika länder påverkar 

variationen i deras samarbetsvilja, solidaritet och tolerans, vilket mäts genom ländernas 

villighet/motvillighet att ta emot flyktingar. Mottagandet av flyktingar studeras alltså som ett 

yttrande av dessa tre egenskaper. Motiveringen av valet av dessa tre är det sociala förtroendets 

teoretiska koppling till dem, och deras koppling till flyktingkrisen och flyktingmottagandet mer 

generellt. Dessa egenskaper kan följaktligen ses som en bro som förenar det sociala förtroendet 

och villigheten att ta emot flyktingar. Som diskuteras i inledningen, spelar samarbete en central 

roll i lösningen av det sociala dilemmat genom mottagandet av flyktingar. 

Solidaritetsperspektivet är för sin del vägledande i avhandlingen inte minst på grund av att 

ländernas villighet att delta i ansvarsbärandet i flyktingkrisen först och främst handlar om 

solidaritet, både mot andra EU-länder, tredjeländer och själva flyktingarna. När det gäller 

tolerans, så är den en aspekt som reflekteras i alla former av flyktingmottagande. Den får en 

betydande roll i frågan om attityder till människor från andra länder, etniciteter och kulturer 

som kan påverka hur villigt landet är att motta dem. 

 
Flyktingkrisen var för inte så länge sedan högaktuell och immigrationen är fortsättningsvis ett 

hett pågående ämne, vilket gör det relevant för vidare forskning där resultatet av studien även 

kan öka förståelsen kring liknande kollektiva problem inom den mellanstatliga politiken som 

förutsätter ett samarbete, samt kring annat kollektivt handlande där solidaritet efterfrågas. 

Därmed är dels syftet med avhandlingen att öka förståelse för det sociala förtroendets inverkan 

(och bristen på det) på de villiga och motvilliga europeiska ländernas agerande i flyktingkrisen 

och flyktingmottagande generellt, dels att testa teorier som förklarar det sociala förtroendets 

betydelse i motsvarande situationer där det krävs ett omfattande samarbete och kollektiva 

åtgärder för att kunna åstadkomma någonting. Ytterligare syftar den till att förklara det sociala 

förtroendets roll i staters solidariska handlande och i mera accepterande attityder till flyktingar 

och flyktingmottagande. Syftet är således inte enbart att ta reda på det sociala förtroendets 

inverkan på länders flyktingpolitik utan på en bredare ”villighet” på länder nivå där även 

medborgares attityder ingår, som kan reflekteras i statens agerande. Studien är förklarande och 

teoriprövande. Forskningsfrågan blir följande: Finns det ett samband mellan socialt förtroende 

och länders villighet/motvillighet att ta emot flyktingar? 
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I teoridelen utreds den teoretiska kopplingen mellan socialt förtroende och, samarbete, 

solidaritet och tolerans, och i samband med presentationen av de olika teorierna redogörs för 

hur dessa mekanismer är kopplade till villigheten att ta emot flyktingar. Sambandet testas 

genom en statistisk regressionsanalys med socialt förtroende som en oberoende variabel och 

villigheten till flyktingmottagande som en beroende variabel med data från 28 europeiska 

länder. Fyra kontrollvariabler som antas ha inverkan på villigheten att ta emot flyktingar 

inkluderas i analysen: arbetslöshetsgrad, andel utrikesfödda, BNP per capita och östeuropa- 

dummyvariabel, som kontrollerar för influensen av ett kommunistiskt förflutet. 

 
Socialt förtroende mäts med en summavariabel bestående av tre frågor från European Social 

Survey (ESS 2014b, 3–4): “Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor 

eller att man inte kan vara nog försiktig när man har att göra med andra människor?”, ”Tror du 

att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick chansen eller skulle de försöka 

vara ärliga och rättvisa?” samt ”Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara 

hjälpsamma eller att de främst ser till sig själva?”. De individuella svaren sammanslås och en 

aggregerad nivå av socialt förtroende skapas för varje land. Valet av detta mått och dess för- 

och nackdelar diskuteras i kapitlet om operationaliseringen av socialt förtroende (kapitel 7). 

 
I syfte att mäta den beroende variabeln, presenterar avhandlingen ett index (VATEF-index = 

Villigheten att ta emot flyktingar-index) bestående av sju huvudindikatorer som mäter länders 

villighet/motvillighet att ta emot flyktingar på individuell nivå (medborgares attityder till 

flyktingmottagande), nationell nivå (direktavvisningar och gränshinder), EU-nivå (den första 

och andra omplaceringsplanen) och internationell nivå (antalet positiva asylbeslut samt 

vidarebosättning och humanitärt mottagande). Länderna graderas utefter varje indikator och 

slutsumman  (0–100)  beskriver  ett  indexvärde  för  samtliga  länder  med  avseende  på 

”motvillighet” eller ”villighet” att ta emot flyktingar. En hög summa indikerar ett lands villighet 

att ta emot flyktingar medan en lägre summa visar på det motsatta. Materialet består av 

surveydata, beslutsprocesser, statistik, tidningsartiklar och andra undersökningar med hjälp av 

vilka länderna rankas. 

 
De flesta indikatorerna fokuserar på staters flyktingpolitiska åtgärder som till stor del 

koncentreras kring flyktingkrisen, men i vissa indikatorer har en längre tidsperiod tagits i 

beaktande, eftersom det sociala dilemmat kring flyktingsituationen inte begränsas till 

flyktingkrisens kulminerande (se diskussionen i kapitel 2.1). Dessutom fokuserar sig indexet 

inte endast på staters flyktingpolitik, utan även medborgares attityder till flyktingmottagande 
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ingår som mått på länders villighet att ta emot flyktingar, genom vilket det syftas till att skapa 

en mer övergripande bild av länders villighet att ta emot flyktingar. Förutom att indexet fungerar 

som mått på den beroende variabeln så har det också ett egenvärde i och med att det rangordnar 

europeiska länder, för det första, på basis av hur de presterar i vart och ett av de olika områdena 

kring immigration/flyktingpolitik som forskas i, och, för det andra, hur villiga de totalt sett är 

att ta emot flyktingar (se diskussionen i underkapitel 1.2). 

 
Indikatorerna reflekterar de tre ovannämnda mekanismerna. Till exempel syns samarbetsvilja i 

hur landet deltog i EU:s omplaceringsplaner; solidaritet i landets deltagande i vidarebosättning 

och humanitärt mottagande från tredjeländer; och tolerans i medborgares attityder till flyktingar 

och flyktingmottagande. De flesta indikatorerna innehåller inslag av alla tre men somliga 

egenskaper framhålls mera i vissa indikatorer än i andra. Hur dessa egenskaper reflekteras mer 

specifikt i var och en av indikatorerna redogörs för i samband med presentationen av 

indikatorerna i kapitel 8. Den teoretiska ansatsen fokuserar däremot på att definiera dessa 

egenskaper och förklara hur de kan avspeglas som villighet att ta emot flyktingar på en allmän 

nivå. 

 

Avhandlingen är disponerad som följande. Följande underkapitel redogör för forskningsläget i 

området socialt förtroende och immigration, genom vilket avhandlingens relevans förklaras och 

motiveras. Kapitel två beskriver sociala dilemman och förklarar sedan dess förhållande till 

flyktingkrisen. Kapitel tre konkretiserar socialt förtroende samt redogör för olika typer av 

förtroende. Kapitel fyra förklarar kort de tre mekanismerna; samarbete, solidaritet och tolerans 

som sedan behandlas närmare i teorikapitlet (kapitel fem). I detta kapitel presenteras olika 

teorier kring socialt förtroende, genom vilka det sociala förtroendets möjliga effekt på 

villigheten att ta emot flyktingar utreds utifrån de tre mekanismerna. Avslutningsvis läggs 

avhandlingens teoretiska analys och hypotes fram. Efter teoridelen presenteras 

kontrollvariablerna i kapitel sex, och förklaras varför de har valts ut. I kapitel sju förklaras hur 

den oberoende variabeln socialt förtroende operationaliseras, och därefter i kapitel åtta 

presenteras indexet med alla dess indikatorer, genom vilket den beroende variabeln mäts. 

Därefter diskuteras metoden och materialet i kapitel nio före redovisningen av resultaten av de 

statistiska analyserna i kapitel tio. Resultaten analyseras och diskuteras i därpå följande kapitel 

elva, och till sist görs en sammanfattning av avhandlingen och dras slutsatserna i kapitel tolv. 
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1.2 Forskningsläge 

 
 

Socialt förtroende har i tidigare forskning eller teorier kopplats till alla de tre mekanismer som 

i denna avhandling antas ligga bakom det sociala förtroendets möjliga inverkan på länders 

villighet att ta emot flyktingar, vilket behandlas närmare i teoridelen. Däremot finns det ingen 

tidigare forskning om sambandet mellan socialt förtroende och flyktingmottagande, eller 

länders asyl-, flykting- eller invandringspolitik. Tidigare forskning kring socialt förtroende och 

immigration har till stor del koncentrerat sig på immigrationens inverkan på det sociala 

kapitalets och det sociala förtroendets utveckling, och antagit att ökad etnisk mångfald är 

kopplad till lägre socialt kapital och mellanmänskligt förtroende, och att immigration och etnisk 

mångfald utmanar samhällets kohesion (t.ex. Knack & Keefer 1997). Den etniska mångfaldens 

negativa effekt på socialt förtroende har dock inte kunnat bekräftas på aggregerad nivå mellan 

europeiska länder (Hooghe, Reeskens, Stolle & Trappers 2009). Socialt förtroende (och socialt 

kapital) har också varit av intresse i forskningen med avseende på integrationen av immigranter, 

och det har antagits att samhällen med högt socialt kapital och socialt förtroende underlättar 

immigranters integration i och med att människor med högt socialt förtroende tenderar att ha 

mer positiva attityder till immigration (se Herreros & Criado 2009, 337). Väldigt ofta har dock 

socialt förtroende studerats som en del av socialt kapital, i stället för som en självständig 

variabel. 

 
När socialt förtroende väl har undersökts som en självständig oberoende variabel i 

immigrationsrelaterade studier, har forskningen främst fokuserat på det sociala förtroendets 

inverkan på människors attityder till immigranter och immigration. Socialt förtroende har 

upptäckts vara en stark förklarande variabel av positiva attityder till immigranter och 

immigration (Herreros & Criado 2009; Rustenbach 2010; Andreescu 2011; Messing & Ságvári 

2018), och personer med högt mellanmänskligt förtroende motstår mer sannolikt restriktiv 

invandringspolitik (Rustenbach 2010; Andreescu 2011). Socialt förtroende har antagits ha en 

positiv effekt på attityder till immigranter och immigration eftersom det befordrar tolerans, 

kooperation och inkluderande (Uslaner 2002; 2012), och det har också upptäckts ha ett negativt 

samband med anti-immigrant uppfattningar (van der Linden, Hooghe, de Vroome & Van Laar 

2017). Socialt förtroende har ofta, men inte alltid, undersökts som en variabel på individnivå 
 

(se Herreros & Criado 2009; Andreescu 2011; van der Linden et al. 2017; Messing & Ságvári 
 

2018), medan i denna avhandling studeras det på länder nivå. Till exempel i Rustenbachs 

undersökning (2010) antyds det att mellanmänskligt förtroende på regional och national nivå 

utgör de huvudsakliga förklarande variablerna när det gäller anti-immigrant uppfattningar. 
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Enligt Sipinen och Bäck (2016, 7 mars), finns det en signifikant korrelation på en aggregerad 

nivå mellan generaliserat socialt förtroende och den uppfattade nivån av hot som immigration 

orsakar, och socialt förtroende antas minska det hot som immigration och immigranter uppfattas 

att utgöra. Denna koppling finns nog också på individnivån enligt flera regressionsanalyser, där 

man har kontrollerat för många olika relevanta variabler (ibid.). 

 
Medan betydelsen av socialt förtroende i utformandet av allmänna åsikter om invandring verkar 

vara rätt okontroversiell, finns det ändå få studier som faktiskt undersöker effekten av socialt 

förtroende för invandringsrelaterade åsikter och attityder i olika europeiska länder. Ännu 

mindre, om någon alls, finns det undersökningar som har utökat denna koppling till policynivån 

och staters agerande. Således om socialt förtroende är kopplat till positiva attityder till 

immigration, är den obesvarade frågan om denna koppling även sträcker sig ut till och 

reflekteras i konkreta åtgärder i länders (invandrings- och) flyktingpolitik. Ytterligare måste det 

påpekas att tidigare forskning främst har koncentrerat sig på att undersöka attityder till 

immigranter i allmänhet, i stället för flyktingar eller asylsökande mer specifikt (Crawley, 

Drinkwater  &  Kauser  2013,  13;  Gravelle  2017,  2;  men  se  Ivarsflaten  2005; Welch 

2014; Bansak, Hainmueller & Hangartner 2016; Carson, Dufresne & Martin 2016), både när 

det gäller avgörande faktorer för attitydernas utformning generellt och ännu mindre det sociala 

förtroendets roll i den. Således är bevis fortfarande få när det gäller huruvida de underliggande 

antagandena om attityderna till immigranter också gäller flyktingar (von Hermanni & Neumann 

2019). Denna studie syftar till att koppla det sociala förtroendet exklusivt till flyktingar, både i 

form av attityder (så långt det har varit möjligt med avseende på datatillgänglighet) och 

flyktingpolitik, vilket inte tidigare har gjorts. 

 
Vad beträffar avhandlingens beroende variabel så finns det olika index som mäter länders 

invandrar-, invandrings-, asyl- och/eller flyktingpolitik (se Scipioni & Urso 2018 för en 

kartläggning och analys av dessa), och till exempel ett nytt index av Gallup som mäter 

människors accepterande av migranter i olika länder (Internet 133). Alla dessa har emellertid 

allvarliga databegränsningar, och inget av dem tjänar fullständigt undersökningens syfte. 

Exempelvis mäter Gallups index nog människors attityder men inte till mottagandet av 

flyktingar, utan till immigranter som redan är bosatta i landet (se ibid.). Två index (Deterrence 

Index och Asylum Policy Index) fokuserar exklusivt på att analysera asylpolicyn i olika länder 

men de mäter inte direkt mottagningen av flyktingar, eller sådana faktorer som mer direkt skulle 

reflektera villigheten att ta emot flyktingar (förutom indikatorer om tillgång till territoriet). 

Däremot analyserar de till exempel statusbestämning, överklagande av asylbeslut, tillgång till 
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förmåner, sysselsättning och så vidare. (Scipioni & Urso 2018, 35, 37) Vissa index (till exempel 

DEMIG4, IMPALA5  och IMPIC6) omfattar, för sin del, policyområden som gäller flyktingar 

eller asylsökande, och somliga innehåller till och med policyn om mottagandet av dem (se 

Scipioni & Urso 2018, 8). Vissa delar av dem kunde därmed användas som mått på villigheten 

att ta emot flyktingar. 

 
Problemet med alla de ovannämnda indexen är ändå begränsningar av data. För det första, 

omfattar många index endast OECD-länder. MIPEX är det enda som inkluderar alla 28 EU- 

medlemsstater, men det mäter inte immigration policy (inträde/mottagning) under vilken också 

asyl- och flyktingpolicyn tillhör, utan immigrant policy (integration) (Scipioni & Urso 2018, 4, 

10, 29), och är således inte av nytta för denna studie.7 För det andra, är MIPEX också det enda 
 

som regelbundet uppdateras medan de andra, mer relevanta indexen tidsmässigt är begränsade 

till tiden före flyktingkrisen (se Scipioni & Urso 2018, 9, 29). Eftersom flyktingkrisen har en så 

central roll i denna avhandling, är det inte möjligt att göra så stora avkall på tidsperioden av 

mätningen (till exempel omfattar Asylum Policy Index tidsperioden 1996–2006 och IMPIC 

1980–2010, se ibid.). Flyktingkrisen i sig är så relevant att forskas i, att ett nytt index som 

innehåller indikatorer som mäter staters agerande kring den, säkerligen har mycket att tillföra 

till nuvarande forskning. Indexet som skapas i denna avhandling bidrar också till en 

kunskapsuppdatering av vissa policyområden som har varit inkluderade i några av de 

ovannämnda indexen (t.ex. gränshinder och vidarebosättning).8 

 
Även om det fanns data från relevanta år och från alla undersökningens länder, utgör inget av 

dem ens närmelsevis en färdig måttstock på länders villighet att ta emot flyktingar. Inget 

tidigare index mäter, jämför eller rankar, för det första, länders villighet till flyktingmottagande 

på olika nivåer: individuell, nationell, EU- och internationell nivå. De olika nivåerna, eller 
 

 
 

4 DEMIG = Determinants of International Migration 
5 IMPALA = International Migration Policy and Law Analysis 
6 IMPIC = Immigration Policies in Comparison 
7  MIPEX (The Migrant Integration Policy Index) rangordnar länder enligt deras integrationspolitik och 

immigranters möjligheter att delta i samhället. Således har det inte direkt att göra med mottagandet av flyktingar 

som det definieras i denna avhandling, utan det fokuserar snarare på de förhållanden som råder när väl immigranten 

har mottagits. Indirekt kan integrationspolitiken indikera landets villighet att ta emot flyktingar eftersom en 

välordnad och generös integrationspolitik kan ses som en ”pull-factor” för asylsökande (se Thielemann 2004, 12– 

13).  Eftersom det  finns  flera  indikatorer som  mer  direkt  kan  mäta  villigheten att  ta  emot  flyktingar, har 

integrationen ändå inte inkluderats i denna undersökning. Det måste också påpekas att MIPEX innehåller ett 

överlappande policyområde mellan immigration och immigrant policy, nämligen familjeåterförening, som förutom 

integration, handlar om mottagning av flyktingar. Den kunde vara relevant för VATEF-indexet men har inte 

inkluderats på grund av att antalet möjliga indikatorer måste begränsas (Scipioni & Urso 2018, 11–12, 29). 
8 Det måste påpekas att VATEF-index ändå inte bygger på någondera av de tidigare publicerade indexen utan har 

helt och hållet skapats från scratch. 
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dimensionerna, ger ett nytt perspektiv9 som har bidragit till att flera olika indikatorer som inte 

omfattas av de tidigare indexen har skapats. För det andra, saknar de tidigare indexen data om 

många östeuropeiska länder, som däremot är inkluderade i denna undersökning, som är särskilt 

intressanta med tanke på deras tämligen avvikande inställning till immigration. För det tredje, 

förenar inget av dem staters flykting- och invandringspolitiska åtgärder och medborgares 

attityder till flyktingmottagande till ett övergripande, jämförande mått på ett lands 

mottagningsvillighet. De tidigare indexens grundläggande syfte har inte överhuvudtaget varit 

att ranka länder enligt deras mottagningsvillighet eller mäta olika egenskaper som 

samarbetsvilja, solidaritet och tolerans, utan endast att kartlägga och jämföra olika policyn (se 

Scipioni & Urso 2018, 3–5). Det vill säga, de är deskriptiva medan detta index är förklarande 

till sin karaktär. 

 
Skillnaden till indexet som skapas i denna avhandling är också att alla de indexen som Scipioni 

och Urso listar ut begränsar sina indikatorer till policy outputs medan VATEF-indexet dessutom 

omfattar policy utfall.10 (Scipioni & Urso 2018, 3) De fokuserar på ”pull-factors” och ”push- 

factors”, som lockar respektive avskräcker immigranter och asylsökande, medan VATEF är 

mer fokuserat på resultaten av dem (se Thielemann 2004 samt Scipioni och Urso 2018, 3). Det 

vill säga, det mäter mottagningen av flyktingar också konkret och direkt, till exempel i form av 

hur många positiva asylbeslut som faktiskt har fattats, och inte endast policyn bakom antalet 

positiva asylbeslut. Indikatorerna i VATEF-indexet mäter till viss del också policyn ”på papper” 

(policy output) men till stor del står konkreta resultat, som olika policyn har lett till, i fokus 

(policy utfall).11 Konkreta utfall antas mäta villigheten bättre eftersom policyn som indikerar 

intentioner ibland kan bli halvhjärtade försök. (se också diskussionen i Scipioni och Urso 2018, 

3) 
 

Denna avhandling syftar sammanfattningsvis till att bidra till ny kunskap och förståelse kring 

ämnet socialt förtroende och immigration genom att fylla två luckor i forskningen. För det 

första, genom en jämförelse av europeiska länder på basis av restriktiviteten v. generositeten av 
 
 
 
 

9 Fördelningen i kategorier eller dimensioner exempelvis i de två tidigare indexen som exklusivt har fokuserat på 

asylpolicyn (Deterrence Index och Asylum Policy Index) har gjorts på basis av tre huvudsakliga policyområden: 

tillgång till territorium/gränskontroll policy, statusbedömning/asylprocedur och integration/asylsökandes 

välmående (Scipioni och Urso 2018, 35, 37). 
10 Scipioni och Urso (2018, 3) förklarar skillnaden mellan “output” och “outcome” (utfall) som följande: “Policy 

outputs refer to specific policy measures such as the adoption of a law, whereas policy outcomes refer to the impact 

that such law might have had.” 
11 Exempelvis kartlägger VATEF endast inte förekomsten av vidarebosättningsprogram, utan det mäter också hur 

länderna har implementerat dem, dvs. hur många flyktingar och hur regelbundet de faktiskt har vidarebosatt. 
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output och utfallet av deras flyktingpolitik, kombinerad med en attitydjämförelse, vilka 

tillsammans rangordnar länderna enligt den övergripande villigheten att ta emot flyktingar. För 

det andra, genom att testa det sociala förtroendets förklaringskraft i de skillnader som detta 

index skapar. 

 

2 Vad är ett socialt dilemma? 
 
 

I den samhällsvetenskapliga disciplinen är sociala dilemman ett bekant fenomen sedan filosofen 

Thomas Hobbes publicerade sitt verk Leviathan år 1651. 1600-talets samhälle var enligt Hobbes 

kännetecknat av anarki och individernas skyddslöshet. Enligt hans pessimistiska syn är 

människans natur i grunden ond och egennyttig och därför råder det ”allas krig mot alla”. Den 

centrala frågan som Hobbes verk väckte är relevant ännu i dagens samhälle. Hur ska ett 

kollektiv bestående av individer kunna göra avtal som motverkar individuella frestelser från att 

välja kortsiktiga, hedonistiska handlingar då alla parter skulle vinna på om alla parter valde 

handlingar som skulle leda till vinster både för individen och gruppen? Med andra ord, hur kan 

grupper av individer åstadkomma förtroende så att gruppintresset (och därmed även det 

långsiktiga individuella intresset) skulle segra över kortsiktiga, egoistiska intressen? Hans 

lösning på detta grundläggande sociala dilemma var att överlåta makten åt en utomstående 

envåldshärskande suverän. Därmed skapas förtroende enligt honom genom en närvaro av en 

stark, centraliserad makt. (Lindberg & Luodeslampi 2007, 39–40; Ostrom & Walker 2003, 19) 

Hobbes lösning ger dock inget svar på frågan om varför en envåldshärskande suverän 

överhuvudtaget skulle välja att se till allmänintresset istället för att agera egennyttigt på 

allmänintressets bekostnad (Rothstein 2003, 32). Frågan i dagens läge handlar om hur individer 

kan skapa förtroende för varandra så att sociala dilemman kan undvikas genom kollektivt 

handlande och samarbete. 

 
Sociala dilemman har olika namn i litteraturen som generalized social exchange (Emerson 

 

1972a, 1972b; Ekeh 1974; Yamagishi & Cook 1993), shirking (Alchian & Demsetz 1972), the 

free-rider problem (Edney 1979; Grossman & Hart 1980), social traps (sociala fällor) (Platt 

1973), Moral hazard (Holmström 1982), the credible-commitment dilemma (Williams, Collins 
 

& Lichbach 1997), the public-goods or collective-goods problem (Samuelson 1954; Olson 
 

1965), och The tragedy of the commons (Allmänningens tragedi) (Hardin 1968). Begreppet 

fångarnas dilemma förekommer också. Fångarnas dilemma är ett känt exempel inom spelteorin 

som handlar om den rationella individens strategiska val mellan samarbete och icke-samarbete 



11 

Eevi Ristimäki  

 

 
och det mellanmänskliga förtroendets roll i detta val. Den klassiska formuleringen av fångarnas 

dilemma går ut på följande: 

 
Två personer har gripits av polisen. De sätts i varsitt förhörsrum och har ingen möjlighet att 

kommunicera med varandra. Båda erbjuds strafflindring för att vittna mot och ange den andra 

medbrottslingen. Erbjudandet ser ut så här: Om fången vittnar mot sin medbrottsling (sviker den andre), 

blir den som vittnar friad och medbrottslingen får tio års fängelse. Om båda tiger (samarbetar med 

varandra) får var och en av dem sex månaders fängelse. Om båda väljer att vittna mot den andre så får 

båda fem års fängelse. Båda fångarna vill förstås minimera sin egen strafftid, och eftersom ingen av 

dem kan veta hur den andre kommer att agera så ligger det i bådas egenintresse att vittna mot den andre. 

Det är ändå ett bättre alternativ än att själv hålla tyst och bli offer för sveket av den andra fången. Det 

blir alltså rationellt för var och en av dem att vittna mot sin medbrottsling även om det samlade utfallet 

skulle bli betydligt bättre om de båda agerade solidariskt mot varandra. Dilemmat uppstår alltså i att 

man inte kan lita på motspelaren. (Brams 1976; Morrow 1994) 

 

Bo Rothstein (2003, 21–22) sammanfattar logiken bakom detta fenomen genom att beskriva 
 

den sociala fällan12 med följande ord: 
 

•    Situationen är sådan att ”alla” vinner på om ”alla” väljer att samarbeta. 

• Men – om man inte litar på att ”alla andra” samarbetar, är det meningslöst att själv välja att samarbeta 

eftersom det som skall åstadkommas kräver att åtminstone nästan alla andra också samarbetar. 

• Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta om man inte litar på att de andra också 

samarbetar. 

• Slutsats: ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå om man litar på att de andra 

också väljer att samarbeta. 

•    Utan denna tillit slår den sociala fällan obönhörligen igen, dvs. vi hamnar i en situation där alla får det 

sämre, trots att alla inser att alla skulle tjäna på att välja att samarbeta. 
 

Socialt dilemma, som jag väljer att kalla den ovanför beskrivna situationen för, är alltså ”ett 

samlingsbegrepp för ett antal olika strategiska situationer som sociala aktörer kan befinna sig i 

där det centrala momentet är just att deras beteende bestäms av deras bedömning av de andras 

framtida agerande” (Rothstein 2003, 21). Sociala dilemman kräver ett val mellan å ena sidan 

samarbete, eller uppoffringar för det gemensamma bästa, och å andra sidan egennytta (Irwin & 

Berigan 2013). I sociala dilemman där det saknas förtroende mellan aktörer är den icke- 

kooperativa strategin den rationella strategin (strategin som ger den största individuella vinsten) 

för varje aktör, även om den inte är det optimala utfallet för någondera. Situationen kallas för 

dilemma just på grund av att det finns minst ett utfall som skulle ge bättre vinster för alla 

deltagare och därför att individerna ”may completely understand the situation, may appreciate 

how each of their actions contributes to a disastrous outcome, and still be unable to do anything 

about it” (Kollock 1998, 185). Det ömsesidiga misstroendet leder till ett optimalt ”Nash- 

jämviktsläge”. Det är en term som används i spelteorin för att beskriva ”en situation där ingen 

av aktörerna har något motiv för att byta strategi och börja samarbeta” (Rothstein 2003, 106). 
 
 

 
12Upphovsmannen till begreppet den sociala fällan är psykologen John Platt som använde termen i en artikel som 

publicerades 1973 (Platt 1973). 
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Förtroende är alltså en förutsättning för att ett samarbete ska åstadkommas mellan rationella 

individer13. 

 

Utifrån den sociala fällans logik kan ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål bara 

uppstå när man litar på att de andra också väljer att samarbeta. Risken för att den sociala fällan 

ska ”slå igen” blir större när målet som ska uppnås genom samarbete har karaktären av 

allmänna nyttigheter14  där alla tjänar något oberoende av graden av deras insats (Sztompka 

1999). Enligt Hardin (1982, 17) definieras en kollektiv resurs som en allmän nyttighet om den 

uppfyller två kriterier: nonrivalness och nonexcludability.  Det första kriteriet, nonrivalness 

beskriver allmänna nyttigheter utifrån allmänna tillgångar som alla har lika nytta av medan det 

andra kriteriet beskriver respektives brist i uteslutningsbarhet. Statsvetaren Mancur Olson 

(1965) behandlar denna problematik genom att illustrera ett exempel med fackföreningar. Alla 

löntagare har nytta av att fackföreningar kommer till stånd men problemet är att de skapar en 

kollektiv nyttighet som kommer alla löntagare till del, oavsett om de bidragit till dess skapande 

eller inte (Olson 1965). Att åka snålskjuts på andras samarbete blir då det mest attraktiva 

handlingsalternativet för en rationell, egennyttig individ. När risken finns att andra ska smita 

undan, har en enskild aktör inget intresse att ensamt bidra till skapandet av allmänna nyttigheter. 

Risken blir därmed stor att sådana allmänna nyttigheter inte alls kommer att produceras. ”Ens 

egen lojalitet är beroende av hur man uppfattar de andras lojalitet”, som Rothstein (2003, 24) 

skriver. Problemet med allmänna nyttigheter är just att ”icke-samarbete lönar sig på kort sikt 

bättre för individen än vad samarbete gör, samtidigt som icke-samarbete gör att alla långsiktigt 

förlorar” (Rothstein 2003, 82). 

 

Garrett Hardins artikel The Tragedy of the Commons (1968) är en av de mest berömda texterna 

om denna problematik känd som allmänningens tragedi. Termen allmänning hänvisar till 

gemensamma resurspooler (eng. common-pool resources) vilka handlar om gemensamma 

naturresurser som lätt kan bli överutnyttjade. Han illustrerar problemet med ett exempel på 

pastorala betesmarker (som lika bra kunde överföras till andra gemensamma naturresurser som 

ren luft, fiske- och vattentillgångar, skogar etc.) som boskapsägare gemensamt utnyttjar. För 

varje bonde är det en ekonomisk vinst att låta sina djur beta på allmänningen. Dock om alla 

bönder resonerar på samma sätt, kommer allmänningen att bli överutnyttjad. Om ingen 

begränsar sina djurs betande, kommer allmänningen på sikt att förödas och bli obrukbar. Även 

om en bonde inser att överutnyttjandet kan leda till att betesmarken blir obrukbar, finns inget 
 
 
 

13 Se dock Margaret Levi (1999, 14) som hävdar att förtroende inte är den enda vägen till samarbete. 
14 Även ordet kollektiva nyttigheter används med samma mening, eng. public goods. 
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egenintresse i att själv begränsa sitt brukande av resursen. Om bonden alls vill få någon nytta 

av allmänningen måste han skynda sig och använda resursen så långt det går innan den är helt 

förstörd. (Lundqvist 2009) Med andra ord, riskerar en tillgång som ingen äger att bli 

överutnyttjad till följd av individuell resursmaximering, eftersom utnyttjandet inte kan 

begränsas, det vill säga, ingen brukare kan stänga de andra ute. Därmed exemplifieras det andra 

kriteriet nonexcludability. 

 
Ovanstående har redogjort för det sociala dilemmats grunddrag och förklarat, ur det 

rationalistiska och spelteoretiska perspektivet, dilemmans uppkomst. Avhandlingens 

utgångspunkt är således att individer är rationella aktörer vars val av strategi påverkas av hur 

de tror att ”de andra” kommer att agera (reciprocitet). Dock att påstå att mänskligt agerande 

endast ska uppfattas som ett utslag av rationellt nyttomaximerande, hjälper inte oss att förklara 

varför samarbete och solidariskt agerande överhuvudtaget förekommer. Som exemplen ovan 

visade så är ju icke-samarbete oftast det rationella valet i sociala dilemman. Rational choice - 

teorier formar den dominerande teoriskolan i samhällsvetenskap kring undersökningen av 

sociala dilemman. De kan förklara vissa strategiska situationer mellan ett fåtal individer som 

har nästan perfekt kunskap om varandra. Kunskapen har skaffats genom upprepade 

interaktioner, genom vilka ett rykte om pålitligheten/opålitligheten har skapats. Men rationella 

teorier har svårt att förklara samarbete mellan stora kollektiv, och de passar därför inte in på så 

kallade n-personers fångarnas dilemma (eng. large-N dilemman) (Isaac, Walker & Williams 

1994; Olson 1971; Ostrom 1990) vilket flyktingkrisen är. Där gäller det att samarbeta med 

många fler aktörer än två, som man inte har detaljerad kunskap om. Socialt förtroende kan då 

fungera som en alternativ kunskapskälla, som bidrar till samarbete oavsett bristande kunskap 

om de andra aktörernas pålitlighet. 

 

Det behövs alltså socialt förtroende för att samarbete mellan ett stort antal aktörer ska 

åstadkommas, som inte endast baserar sig på individens rationalitet utan även påverkas både av 

etiska normer och individens verklighetsuppfattningar om den sociala och institutionella 

omgivningen, vilket förklaras i teorikapitlet. Följande avsnitt kopplar sociala dilemman till 

flyktingkrisen och mottagandet av flyktingar, och förklarar varför de kan ses som ett problem 

av det kollektiva handlandets karaktär. 

 

 

2.1 Flyktingkrisen som ett socialt dilemma 
 
 

Detta avsnitt definierar begreppen flykting och flyktingkrisen för att sedan beskriva det senare 

som ett socialt dilemma. Definition av en flykting uttalas i 1951 års Genèvekonvention av 
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Förenta Nationerna (FN) om flyktingars rättsliga ställning. Artikel 1 i konventionen definierar 

en flykting som en person ”som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 

ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner 

sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte 

kan eller vill återvända till det landet” (Internet 1). Ett tilläggsprotokoll från 1967 fastslår att 

flyktingkonventionen omfattar alla flyktingar oavsett tid och plats, även personer som blivit 

flyktingar på grund av händelser som inträffat efter 1951 (Internet 1). En viktig aspekt med 

tanke på definitionen av en flykting är att det inte är erkännandet av flyktingskap som gör en 

person till en flykting. En person blir erkänd som en flykting eftersom hen redan är det. En 

person är alltså en flykting redan när hen uppfyller kriterierna i flyktingkonventionen men detta 

är inte beroende av ett erkännande (UNHCR 2011a, 9). Med ordet flykting hänvisas därför i 

denna avhandling även till dem som ännu inte har erkänts som flyktingar enligt 

flyktingkonventionen och fått flyktingstatus (eller beviljats en annan typ av skydd) i en 

asylprocess. Ovannämnda definition av en flykting används även av FN:s flyktingkommissariat 

UNHCR (se ibid.). 

 

År 2011 hade 147 länder skrivit under flyktingkonventionen (Internet 1). Det innebär att länder 

som har skrivit under denna konvention ska pröva varje asylansökan och ge asyl till dem som 

uppfyller kraven för flyktingstatus. Förutom flyktingkonventionen har EU satt ytterligare regler 

för vem som ska definieras som en flykting. Även så kallade alternativt skyddsbehövande15, till 

exempel personer som flyr från krig (Internet 2) eller personer som har välgrundade skäl att 

vara rädd för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning (Internet 3), omfattas av EU- 

reglerna och är berättigade till internationellt skydd16. Förföljelsen kan komma från hemlandets 

myndigheter men det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot 

förföljelse av enskilda personer eller grupper (Internet 3). EU-länder är skyldiga att erbjuda 

skydd till personer som söker asyl på dessa grunder. 
 
 
 
 
 

 
15 ”Alternativt skyddsbehövande” används som synonym till ”skyddsbehövande i övrigt” (även ”subsidiärt 

skyddsbehövande” används ibland). Enligt Migrationsverket i Finland är alternativt skydd en grund för 

uppehållstillstånd och definieras som följande: ”Uppehållstillstånd beviljas på grund av alternativt skydd när 

villkoren för beviljande av asyl inte uppfylls, men sökanden kan bli utsatt för dödsstraff, avrättning, tortyr eller 

någon annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller kränker människovärdet i sitt hemland eller i sitt 

permanenta bosättningsland. Tillstånd kan också beviljas om det är uppenbart att sökanden inte kan återvända till 

sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland utan att utsättas för en allvarlig och personlig fara som föranleds 

av väpnad konflikt.” (Internet 55) 
16 Internationellt skydd innebär beviljande av flyktingstatus eller status som skyddsbehövande i övrigt (alternativt 

skyddsbehövande) enligt EU-direktiv och Finlands utlänningslag (Internet 55) 
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Gemensamma regler styr alltså hur länderna ska bestämma vilka personer som är berättigade 

till internationellt skydd men EU bestämmer emellertid inte hur många flyktingar ett land ska 

ta emot. EU (och flyktingkonventionen) sätter minimikrav som medlemsstaterna måste leva 

upp till men de kan också välja att göra mer. Därför varierar flyktingmottagandet mellan olika 

EU-länder. Medlemsstaterna kan dessutom bevilja skydd av humanitära skäl vilket inte regleras 

i EU-rätten så som flyktingstatus och status som skyddsbehövande i övrigt, utan styrs av 

nationell lagstiftning i respektive land (Internet 112). Humanitära skäl är en kompletterande 

skyddsgrund som ofta beviljas när kriterierna för beviljande av internationellt skydd, dvs. 

flyktingstatus eller alternativt skydd, inte uppfylls men när sökanden inte kan återvända till sitt 

hemland, exempelvis på grund av en naturkatastrof eller ett dåligt säkerhetsläge orsakat av en 

väpnad konflikt eller en allvarlig situation för de mänskliga rättigheterna (Internet 55). Denna 

skyddsgrund tillämpas dock inte i alla länder, och innehållet kan variera (Internet 112). I Finland 

var humanitärt skydd en grund för uppehållstillstånd tidigare men avskaffades den 16 maj 2016 

(Internet 55). 

 

I definitionen av en flykting som tillämpas i denna studie, har personer av helt praktiska skäl 

inte indelats enligt typen av skydd som de har beviljats. Däremot innebär en flykting alla som 

har beviljats internationellt skydd eller skydd av humanitära skäl (och de som ännu inte har 

erkänts som flyktingar, som diskuterades ovan). Som flyktingar räknas, med andra ord, inte 

endast de som har beviljats flyktingstatus, utan även de som har beviljats alternativt eller 

humanitärt skydd. 

 

Med flyktingkrisen menas den ohållbara situationen som kulminerade i Europa under 2015 (se 

inledningen). Enligt Internationella organisationen för migration (IOM), rapporterades 1 049 

716 människor ha ankommit till Europa under 2015, och runt 3771 migranter hade dött eller 

försvunnit (siffrorna från den 6 januari 2016, Internet 4). Två fakta gör situationen till en kris. 

För det första, att så många människor har dött på flykt till Europa. För det andra, att situationen 

inte var under kontroll. Bristen på kontroll förklaras dels genom det oväntade antalet flyktingar 

till Europa, dels genom EU-medlemsstaternas brist på beredskap och villighet att ta emot dessa 

människor. Samt vidare att EU-länderna hade svårt att skapa en gemensam styrning av och 

kontroll över situationen genom samarbete, även om exempelvis ett bindande beslut om 

omplaceringen av flyktingar mellan länderna röstades fram. Det måste dock påpekas att det var 

ett majoritetsbeslut som inte alla EU-länder stöttade, och därmed kan det inte sägas att det var 

ett beslut som visade någon allmän samarbetsvilja. (se Europeiska unionens råd 2015c, 3) Inte 

heller kan det påstås ha varit en tillräcklig åtgärd i lösningen av problemet. 
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Det finns nästan 70 miljoner17 människor på flykt i världen, varav cirka 85 procent befinner sig 

i utvecklingsländer (UNHCR 2018, 2) så problemet begränsas förstås inte bara till Europa och 

EU-ländernas kapacitet och vilja att motta flyktingar. Problemet begränsas inte heller till 2015 

men det var först då de europeiska länderna till fullo insåg att flyktingströmmarna blivit 

okontrollerbara och att det fanns ett behov av en gemensam koordination och en kollektiv 

lösning. Antalet flyktingar i världen har, enligt UNHCR, ökat radikalt under de senaste två 

decennierna, och den kraftigaste ökningen har skett under de senaste fem åren framförallt till 

följd av kriget i Syrien som bröt ut 2011, som konstaterades i inledningen (Internet 5). Arabiska 

våren – en serie av politiska protestyttringar i många olika arabiska länder i Nordafrika och 

Mellanöstern sedan slutet av 2010 – orsakade en kraftig ökning av asylsökande till Europa från 

och med året 2011 (Hatton 2016, 210). Således är det sociala dilemmat kring flyktingsituationen 

egentligen mycket bredare än händelserna som kulminerade till en flyktingkris år 2015, vilket 

även har beaktats i indexet. I vissa indikatorer mäts villigheten att ta emot flyktingar på en mer 

allmän nivå utan någon direkt tidsmässig koppling till händelserna just kring året 2015. 

Exempelvis i indikatorn gränshinder undersöks alla migrationsrelaterade gränshinder, inte 

endast sådana som har byggts upp under den värsta flyktingkrisen. 

 

Forskningsobjektet begränsas till EU-ländernas (och de associerade ländernas18) mottagande av 

flyktingar och behandlande av flyktingströmmarna, eftersom det genom EU finns en arena för 

samarbete med goda förutsättningar. Detta till trots finns det medlemsstater som är motvilliga 

att hitta en kollektiv lösning genom mellanstatligt och överstatligt samarbete. Det kan alltså 

påstås vara ett socialt dilemma, eftersom alla länder skulle dra nytta av ett kollektivt handlande 

men ändå väljer vissa att inte samarbeta och visa solidaritet. I denna avhandling menas med 

samarbete länders vilja att ställa upp och dra sitt strå till stacken genom att motta flyktingar. 

Det har pågått ett arbete inom EU med etableringen av ett gemensamt asylsystem men det som 

hade åstadkommits tills flyktingkrisen började slå igenom på allvar, räckte inte för att lösa 

situationen. Ytterligare samarbete krävdes och kvarstår fortfarande. (Europeiska kommissionen 

2015c, 2, 18) Samarbetet handlar alltså om ansvarsbärande och solidaritet mellan EU-länderna 

som alla stod inför samma problem med okontrollerbara flyktingströmmar. Även om de största 

flyktingströmmarna till Europa nu har avtagit så är flyktingproblemet inte löst; som nämndes 
 

 
 
 
 
 
 

17 Siffran innehåller även internflyktingar som är på flykt i sina hemländer (UNHCR 2018, 2). 
18  De associerade länderna är Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz, varav Norge och Schweiz är med i 

undersökningen. 
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ovan finns det nästan 70 miljoner flyktingar i världen och flera tusen människor dör och 

försvinner fortfarande varje år i Medelhavet när de försöker ta sig till Europa (Internet 4). 

 

I en bredare mening består samarbete kring flyktingproblemet inte bara av att ge skydd åt 

behövande, dvs. att delta i mottagandet av flyktingar och samarbeta med andra europeiska 

länder. Däri ingår också arbete i FN och andra internationella organisationer för att lösa 

konflikter mellan länder för att förebygga flyktingkriser, annat internationellt samarbete 

exempelvis gemensam gränsbevakning, olika slags samarbete med tredjeländer samt bistånd i 

olika former. Alla dessa kan också ses som lösningar till det sociala dilemmat kring 

flyktingproblemet men av helt praktiska och metodologiska skäl måste ändå avhandlingen 

begränsas på något sätt. Därför omfattar den endast mottagandet av flyktingar som en lösning 

till flyktingproblemet, och endast sådant samarbete som handlar om mottagandet av flyktingar 

inkluderas som indikatorer på samarbete i den europeiska flyktingkrisen och mer generellt i 

förhållande till flyktingproblemet. 

 

Till sist ska det nämnas att med ”okontrollerbar” menas det, för det första, att varken Frontex, 

som var EU:s gränskontrollmyndighet för de yttre gränserna, eller de nationella gränsvakterna 

hade kapaciteten att kontrollera alla flyktingar och migranter som tog sig över EU:s gränser. 

Den gemensamma gränsbevakningen brast. För det andra, menas det att flyktingströmmar inte 

heller kan kontrolleras hur som helst på grund av flyktingkonventionen från 1951 som länderna 

har skrivit under, samt de gemensamma EU-regler som finns gällande flyktingar. Länderna som 

faller under dessa regler är förpliktade till att pröva varje asylansökan enligt Dublinförordningen 

och ge asyl till dem som uppfyller kraven. (Internet 1; Internet 55) De är även förpliktade till 

att ta emot asylansökningar på grund av flyktingarnas mänskliga rättigheter. Rätten att söka asyl 

finns uttryckt i artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (Internet 7): 

”Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution”, samt 

i EU-stadgan (Internet 6). Flyktingkonventionen 1951 var den första tillsammans med andra 

fördrag som ändrade idealen i förklaringen om de mänskliga rättigheterna till lagligt bindande 

förpliktelser (Internet 7). Med tanke på de båda definitionerna av ”okontrollerbarhet” som gäller 

i flyktingkrisen och EU:s flyktingproblem mer generellt, står det ännu mer uppenbart varför ett 

kollektivt handlande, koordination och samarbete är så ytterst viktiga för lösningen av 

situationen. 
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2.2 Socialt dilemma och försörjningen av allmänna nyttigheter 

 
 

Detta avsnitt återkommer till den teoretiska diskussionen om sociala dilemman och 

försörjningen av allmänna nyttigheter, samt förklarar hur de kan kopplas till flyktingkrisen och 

problemet som har uppstått med vissa länders motvillighet till flyktingmottagande. Ostrom & 

Walker (2003, 20) nämner ett nationellt försvar, ren luft och trygga gator som exemplar på 

allmänna nyttigheter. Stabilitet och säkerhet är andra exempel. De kan alltså också vara icke- 

materiella eller mer abstrakta resurser. I flyktingkrisens fall, om man ser till hela regionen 

Europa, handlar det sociala dilemmat om svårigheten med produktionen, eller försörjningen, av 

vissa allmänna nyttigheter, i synnerhet stabilitet och säkerhet. Redan på 1600-talet framställde 

Hobbes, som diskuterades ovan, svårigheten med produceringen av dessa egenskaper som en 

essentiell del av det sociala dilemmat. Skillnaden till Hobbes samhällssituation är dock att denna 

gång kommer det destabiliserande trycket utifrån och har en bredare dimension i och med att 

det berör ett större område och inte bara en enskild nation. 

 

Det krävs ett samarbete av flera aktörer för att allmänna nyttigheter som stabilitet och säkerhet 

ska åstadkommas, eller vidmakthållas, men ingen aktör har själv något intresse av eller förmåga 

att ensamt producera dessa allmänna nyttigheter. Ett land kan bestämma sig att stänga sina 

gränser för flyktingar och försöka säkerställa sin egen stabilitet inom landet på det sättet. Vilket 

kan få destabiliserande konsekvenser vid landsgränsen (se nedan), som då leder till att 

flyktingarna tar sig till andra delar av Europa och därmed upprätthålls instabiliteten i området. 

Stabiliteten i hela Europa är alltså beroende av att alla länder bidrar till dess skapande, eller 

upprätthållande, genom gemensam koordination. Det kan således påstås att de okontrollerbara 

flyktingströmmarna skapade instabilitet i Europa på grund av bristen på denna gemensamma 

koordination. 

 

Det kan på kort sikt löna sig för ett land att stänga sina gränser (icke-samarbete) medan alla 

länder långsiktigt förlorar på detta icke-samarbete. Det kräver nämligen mindre resurser 

(pengar, möda, ansträngningar) att stänga gränsen för människor på flykt, än att ta emot och 

försörja dem, även om alla länder på lång sikt skulle vinna på om alla deltog i mottagandet. En 

gemensam koordination av flyktingströmmarna skulle resultera i ökad stabilitet i hela området, 

som alla skulle dra nytta av. Det är nämligen så att människor ändå kommer på ett eller annat 

sätt att försöka ta sig innanför landsgränsen för att väl inne kunna söka asyl, så som Europeiska 

kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker så träffande har uttryckt saken: ”Det är bättre 

att folk kommer in genom dörren än fönstret” (citat från Yle Uutiset 15.1.2016, Internet 12). 

Att länder stänger sina gränser leder alltså till ökad smuggling av människor, som Juncker 
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antyder. Detta leder, för sin del, till ökade kostnader för gränsbevakning och onödiga dödsfall 

 

(vilket har bevittnats i Medelhavet). 

 
Stabilitet och säkerhet går också hand i hand eftersom instabilitet orsakar oroligheter mellan 

grupper av människor, vilket leder till minskad säkerhet för alla, både för och emellan flyktingar 

och majoritetsbefolkning. Oroligheter och sammandrabbningar har redan uppstått till exempel 

vid gränsen mellan Ungern och Serbien där gränsbevakare använde tårgas och vattenkanoner 

mot flyktingar som försökte att ta sig in över murar och taggtrådsstängsel (Internet 8). Även 

andra kränkningar och misshandel av flyktingar och migranter har rapporterats i flera länder 

som Grekland, Bulgarien, Spanien, Ungern, Serbien och Makedonien (Amnesty International 

2014, 20–22; Amnesty International 2015), vilket naturligtvis orsakar instabilitet och osäkerhet. 
 

 

Att stänga gränser (icke-samarbete) till exempel genom murar och taggtrådsstängsel handlar 

bara om att flytta ansvaret och instabiliteten till andra länder, och låta bli att bidra till den 

gemensamma stabiliteten och säkerheten i området, det vill säga, till produceringen av den 

allmänna nyttigheten. Eftersom inget land kan själv stabilisera situationen genom att motta alla 

flyktingar, behövs det samarbete mellan EU-länderna. Alldeles för stora mängder av flyktingar 

och migranter kan nämligen också bli ett hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten 

i ett land som inte vill stänga sina gränser. Av den anledningen skulle en gemensamt beslutad, 

jämlik och rättvis fördelning av flyktingar vara ytterst nödvändigt. Det är självklart att olika 

länder har olika kapaciteter för mottagandet av flyktingar som påverkas till exempel av 

mängden migranter och flyktingar som redan finns i landet, arbetslöshetsgrad, den ekonomiska 

situationen och så vidare. Dock har de flesta ländernas kapacitet knappast överstigits, utan det 

endast är frågan om villigheten eller motvilligheten till mottagande. 

 

Samarbete i detta sociala dilemma, det vill säga, skapandet av dessa allmänna nyttigheter, kunde 

exempelvis innebära en överenskommelse om gemensamma, årliga flyktingkvoter, vilket skulle 

betyda att alla EU-länder bär ansvaret i mottagandet av flyktingar i tillräckligt stor mån. Som 

nämnts tidigare, var det inte tillräckligt att EU lyckades skapa kvoter, som innebar en 

omplacering av 160 000 människor mellan olika länder, när sammanlagt över en miljon 

flyktingar och migranter kom till Europa under 2015 (Internet 4). 

 

En annan lösning som har föreslagits är att man ska kunna söka asyl på distans, till exempel 

genom FN:s flyktingorgan UNHCR som avgör vilka som har mest behov av skydd. Detta skulle 

minska kostnaderna för gränsbevakning och minska dödsfall och smuggling av människor. 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel föreslog en mekanism genom vilken flyktingar 

skulle flyttas  direkt  från  Turkiet  till  Europa och  fördelas  mellan olika EU-länder,  vilket 
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godkändes och tillämpas fortfarande (Internet 11). Dessutom har Europeiska kommissionen 

planerat gränsbevakning, gemensam flyktingpolitik och en förändring av Dublinfördraget som 

lösningar till flyktingkrisen (Internet 12). Alternativ finns alltså, men frågan är om det finns 

tillräckligt med samarbetsvilja. 

 

Problemet var att vissa länder inte var villiga att gå med på Europeiska kommissionens förslag, 

samarbeta och bära ansvaret i flyktingkrisen, eller på ett annat sätt delta i mottagandet av 

flyktingar. Har människor generellt sätt mindre socialt förtroende för andra människor i dessa 

länder? Reflekteras den låga nivån av socialt förtroende i politisk motvillighet och apati när det 

gäller att samarbeta med andra länder och visa solidaritet? Härstammar den bristande 

samarbetsviljan från antagandet att man inte kan lita på att andra länder kommer att samarbeta? 

Den första frågan försöker besvaras i avhandlingens empiridel. Den andra frågan berörs ur ett 

teoretiskt perspektiv i teorikapitlet och försöker sedan besvaras i empiridelen genom en 

statistisk analys. Den tredje frågan står i fokus näst. Den analyseras teoretisk, och resultatet av 

den statistiska analysen längre fram visar ifall de teoretiska antagandena stämmer. 

 

Som konstaterades ovan så bestäms aktörers beteende av sin bedömning av de andras framtida 

agerande. Detta påstående har bekräftats också av Nobelpristagaren Elinor Ostrom som har 

forskat i kollektivt handlande och analyserat empiriska fall om förvaltningen av gemensamma 

naturresurser. I sin berömda bok Governing the Commons – The Evolution of Institutions for 

Collective Action (Ostrom 1990) undersökte hon fall där de enskilda brukarna hade lyckats att 

delta i att skapa och upprätthålla ett antal gemensamma ordningar, som reglerar användningen 

av den gemensamma resursen. Det som hon bland annat kom fram till var att samarbete kan 

åstadkommas ifall brukarna uppfattar de andra brukarnas vilja till medverkan i gemensamma 

åtgärder som trovärdig. Bristen på trovärdigheten av andra länders vilja till medverkan i 

hanteringen av flyktingströmmar kan ha bidragit till det otillräckligt effektiva beslutsfattandet i 

flyktingkrisen i EU. Misslyckandet av EU:s samarbetsförsök under flyktingkrisen bidrar 

säkerligen inte till en ökande trovärdighet mellan länderna. 

 

Ostrom (1990) argumenterar också att brukarna måste underkasta sig övervakning och kontroll 

för att regelsystemet ska kunna uppfattas som trovärdigt, men för att detta ska bli möjligt måste 

det från början finnas en stark tillit19 inom gruppen. En säkerställd pålitlighet och förutsägbarhet 

om varandras beteende är alltså det som behövs för att skapa stabila ordningar genom samarbete 

enligt Ostrom. Det måste påpekas att Ostroms forskningsobjekt var betydligt mindre enheter än 
 

 
 
 

19 Ordet ”tillit” används som en synonym till ordet ”förtroende”. 
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vad denna avhandling studerar. Enheter som hon forskade i var oftast små lokala kollektiv. 

Därmed påstod hon också att lösningen på allmänningens tragedi är lokalsjälvstyre där brukarna 

själva tar ansvaret, övervakar och kontrollerar varandras beteende. 

 

Även om det nu inte är frågan om allmänningar, och problemet som uppstår genom 

överutnyttjandet av dem som Ostrom forskade i, så kan samma logik överföras till försörjningen 

av allmänna nyttigheter. Om man jämför Ostroms resonemang och forskningsresultat till 

beslutsfattandet på EU-nivå, så är det den raka motsatsen till hennes rekommendation. 

Beslutsfattandet på EU-nivån är mycket centraliserat och subsidiaritetsprincipens lyckande kan 

ifrågasättas, det vill säga, att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. En möjlighet är att 

vissa länder hyser mindre förtroende för andra EU-länder och för ett gemensamt samarbete just 

på grund av dessa egenskaper på beslutsfattandet i EU, eftersom samarbetet i flyktingkrisen 

koordineras genom den. Det finns också en teori-inriktning som betonar institutioners betydelse 

i skapandet av socialt förtroende och därmed åstadkommandet av samarbete i sociala dilemman, 

som behandlas närmare i teoriavsnittet. 

 

Slutligen är det skäligt att ta upp ett typiskt fenomen som sociala dilemman som flyktingkrisen 

ofta präglas av och har med förtroendet att göra. Det handlar om en slags katastroflogik som 

bland annat forskningen om etniska konflikters uppkomst har behandlat. Den går ut på att när 

väl förtroendet för de andra brister, sker övergången från samarbete till ett socialt dilemma 

väldigt snabbt. Detta kan beskrivas som en snöbollseffekt där händelserna liknar en epidemisk 

process (Sitkin & Darryl, 1996). Detta fenomen betecknas ibland i konfliktforskning som den 

eskalerande våldsspiralen (Rothstein 2003, 34). Denna snöbollseffekt har bevittnats i Europa 

under flyktingkrisen i och med att ett land efter ett annat började införa gränskontroller och 

vissa stängde sina gränser. Migrationsforskaren Joakim Ruist intervjuades av Dagens Nyheter 

(Internet 13) i slutet av november 2015 då han förutspådde att Sveriges nya flyktingpolitik med 

skärpta regler och tillfälliga gränskontroller bara är ett första steg och nästa blir att stänga 

gränsen. Enligt Dagens Nyheter menade Ruist då att: 

Ett skäl till omsvängningen är att regeringen vill sända en signal till resten av EU och i viss mån till den 

inhemska befolkningen. Signalen är att om inte andra EU-länder, som Danmark, tar på sig ett större 

ansvar, kommer Sverige att sätta stopp. Stänga gränsen. Alla resenärer in i landet kommer att 

kontrolleras. Den som vill söka asyl, sänds tillbaka för att söka i Danmark, Tyskland eller det land som 

de just lämnat. (Internet 13) 

 

Sverige stängde aldrig sina gränser helt men Ruist hade rätt i att utvecklingen skulle gå mot den 

riktningen. Från och med den 4 januari 2016 införde Sverige id-krav för personer som färdas 

med tåg, buss och färja från Danmark till Sverige (Internet 37). Ruists uttalande beskriver 

träffande vad snöbollseffekten handlar om, och vad som kan hända när förtroendet för andra 
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aktörer brister. Detta illustrerar också vad ett socialt dilemma i grund och botten handlar om. 

En aktörs samarbetsvilja påverkas av bedömningen av andras framtida agerande. Varför skulle 

Sverige fortsätta att ta emot flyktingar om alla andra kommer att sätta stopp och stänga sina 

gränser? Hur ska Sverige veta om andra länder vill hitta gemensamma lösningar genom 

kollektivt handlande och samarbete eller hellre agera egennyttigt? Det är här som det sociala 

förtroendet kommer in i bilden. Utan mellanmänskligt förtroende ser åstadkommandet av 

samarbete dystert ut. 

 

3 Vad är socialt förtroende och varför är det så viktigt? 
 
 

Begreppet socialt förtroende20  handlar om mellanmänskligt förtroende, det vill säga, att man 

anser att de flesta andra människor i allmänhet är att lita på. Begreppet är sammansatt av två 

olika termer. ”Social” indikerar relationer mellan individer, dvs. det är förtroende som är inriktat 

mot den sociala omgivningen och inte inåt (som självförtroende) eller mot icke-mänskliga 

objekt (som institutioner, organisationer etc.) (Sønderskov 2008, 18). ”Förtroende” är en 

förhoppning om, eller en tro på, att man kan lita på någon eller något, eller med andra ord, ett 

anseende för pålitlighet. Förtroende är en tillitsfull antecipering om osäkerheten i framtiden. 

 

Definitionen av socialt förtroende som tillämpas i denna avhandling är Piotr Sztompkas (1998, 
 

21) definition av tillit som Bo Rothstein (2003, 111) har översatt till svenska. Jag har modifierat 

den för att passa in i definitionen av socialt förtroende. Därmed väljer jag att definiera det 

sociala förtroendet som en [generaliserad] förhoppning om andra, [okända] aktörers framtida 

pålitlighet. Definitionen innehåller ett inslag av risktagande, vilket skiljer förtroendet från blind 

tro, dvs. att vara övertygad (Rothstein 2003, 111). Tidsintervallen är också viktig i definitionen 

av socialt förtroende. Barbara Misztal (1996, 28) tydliggör dessa drag i definitionen av 

förtroende med följande: 

The trust features are […] derived from the contingency of social reality and they require a time lapse 

between one’s expectations and the other’s action. What makes trust so puzzling is that to trust involves 

more than believing; in fact, to trust is to believe despite uncertainty. Trust always involves an element 

of risk resulting from our inability to monitor others’ behaviour, from our inability to have a complete 

knowledge about other people’s motivations and, generally, from the contingency of social reality. 

Consequently, one’s behaviour is influenced by one’s beliefs about the likelihood of others behaving or 

not behaving in a certain way rather than solely by a cognitive understanding or by firm and certain 

calculation. 

 
 

 
20 Begreppet ”socialt förtroende” används i avhandlingen som en synonym till den engelska termen generalized 

trust. Även ett annat engelskt ord social trust används i litteraturen. Vissa forskare (se t.ex. Sønderskov 2008) har 

valt att kalla detta slags förtroende för generalized social trust. I svenskspråkig litteratur (se t.ex. Rothstein & 

Uslaner 2015) används ordet ”socialt förtroende” som en synonym till ”generaliserat förtroende” och det har därför 

valts att använda dem som synonyma utan att inkludera båda begreppen i ett enda ord. 
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Därmed kan konstateras med Bo Rothsteins (2003, 111) ord: ”Att hysa tillit är därmed delvis 

beroende av den faktiska informationen om andras pålitlighet, men det är också en moralisk 

orientering.” Det innebär att socialt förtroende är kopplat till andras trovärdighet och pålitlighet 

men som också påverkas av ens egna moraliska värderingar. Socialt förtroende är alltså både 

rationalitet och moral, vilket utvecklas mer nedan. 

 

Motiveringen till tilläggningen av orden ”generaliserad” och ”okända” i definitionen är att 

socialt förtroende kännetecknas av att det är generellt i stället för inriktat mot ett specifikt objekt 

som en viss person eller grupper av människor. Detta generaliserade förtroende sträcker sig 

utöver ansikte-mot-ansikte interaktion och inkorporerar människor som man personligen inte 

känner (Stolle 2002, 403). Det gäller en abstrakt beredskap att lita på andra som man inte har 

tidigare erfarenheter av. Tilläggningen ”okända” betyder dock inte endast socialt förtroende för 

dem som man inte känner utan den hänvisar till att förtroendets objekt är ospecificerat. Det 

generaliserade förtroendet reflekterar människors förväntningar av ”den generaliserade andre”. 

Människor med låga nivåer av generaliserat förtroende har negativa förväntningar, medan 

människor med höga nivåer av generaliserat förtroende har en positiv inställning till andra 

människor (Sønderskov 2008). Empiriska studier har också visat att personer som har högt 

socialt förtroende är beredda att lita på andra människor fram tills de har klara bevis på 

motsatsen. Däremot, personer med lågt socialt förtroende är mera misstänksamma och litar inte 

på andra förrän de har klara indikatorer på att de är värda förtroendet (Rotter 1980). Skillnaden 

mellan denna generaliserade typ av förtroende och andra typer av förtroende förklaras i nästa 

underkapitel. 

 

Socialt förtroende kan antingen vara en egenskap hos individer, sociala relationer eller ett 

socialt system (Misztal 1996). I denna forskning behandlas dock förtroendet som en individuell 

egenskap, vilket då betyder att fokus ligger på individens värderingar, uppfattningar, 

motiveringar och känslor. Även om utgångspunkten är att förtroendet är ett individuellt 

karaktärsdrag så är de olika nivåerna kopplade till varandra. Det sociala systemet och de 

institutionella förhållandena kan underlätta och upprätthålla förtroendet hos individerna samt 

påverka deras omdöme av andras pålitlighet. 

 

Kausalitetens riktning mellan socialt förtroende och de institutionella förhållandena kan dock 

ifrågasättas och det råder oenighet om detta mellan olika forskare. Putnam, Leonardi och 

Nanetti (1993) hävdar, till exempel, att förtroendet i samfundet i norra Italien var anledningen 

till en fungerande demokrati. Luhmann (1988) påstår också att skapandet av förtroende på 

mikronivå bidrar till uppkomsten av en mera abstrakt form av förtroende på makronivå. 
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Mängden av socialt förtroende som människan har, ses dock i denna studie som ett resultat av 

de sociala erfarenheter som personen har skaffat sig under livet samt som en reflektion av de 

institutionella förhållanden som personen befinner sig i. Graden av socialt förtroende varierar 

stort mellan olika individer och samhällen men för avhandlingens syfte är det dock oväsentligt 

att djupare redogöra för orsaken till denna variation och förklara hur socialt förtroende skapas. 

Däremot är konsekvenserna av socialt förtroende relevanta. 

 

Det sociala förtroendets vikt som forskningsobjekt kommer fram i att det korrelerar med en 

mängd olika variabler som rent allmänt anses som önskvärda. Enligt Rothstein och Uslaner 

(2005) reflekteras socialt förtroende både på individ- och samhällsnivå. På individnivå är 

människor som hyser tillit till andra människor i samhället mer benägna att ha en positiv 

inställning till landets demokratiska institutioner och är mer aktiva i politiken och 

medborgarorganisationer. Dessutom är de mer solidariska, vilket syns till exempel i att de ger 

mer donationer till välgörenhet och jobbar som volontärer. Människor med högt socialt 

förtroende är också mer toleranta mot minoriteter och människor med en annan bakgrund. De 

brukar ha en mer optimistisk syn på sin förmåga att påverka sina möjligheter i livet och vara 

mer nöjda med sina liv. (Helliwell 2002; Uslaner 2002; Delhey & Newton 2003) Samma 

positiva mönster finns även på samhällsnivån. Städer, områden och länder med förtroendefulla 

människor har sannolikt bättre fungerande demokratiska institutioner (Putnam et al. 1993) och 

bättre samhällsförvaltning (Bowles & Gintis 2002), öppnare ekonomier och större ekonomisk 

tillväxt (Knack & Keefer 1997; Zak & Knack 2001; Beugelsdijk, de Groot & van Schaik 2004) 

samt mindre kriminalitet och korruption (Uslaner 2002). 

 

Socialt förtroende har ansetts fungera som ett klister som gör samhällen mer integrerade och 

kooperativa (Herreros & Criado 2009), eller som Partha Dasgupta (1988, 49) har uttryckt: ”trust 

is a lubricant of cooperation”. Enligt Robert Putnam (2000, 137) som är en av de främsta 

forskarna kring socialt kapital och socialt förtroende, är litande människor i allmänhet goda 

medborgare, och de som är engagerade i samhällslivet är både mera litande och mera pålitliga. 

Socialt förtroende påstås uppmuntra socialitet och deltagande i olika sociala samfund, och på 

det sättet berika nätverk av mellanmänskliga band, utvidga grunden för sociala interaktioner 

och öka intimiteten av mellanmänskliga kontakter (Sztompka 1999). Socialt förtroende ökar 

det som den berömda sociologen Emile Durkheim brukade kalla moral density (Cladis 1992, 

196) eller det som bland annat Putnam et al. (1993) kallar för socialt kapital. Många olika 

forskare har också hittat ett samband mellan socialt förtroende och mellanmänskligt samarbete 

(se t.ex. Hall 1999, 418; Hayashi, Ostrom, Walker & Yamagishi 1999, 29; Kydd 2000, 400, 
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413; Putnam et al. 1993, 167; Sztompka 1999, 105). Socialt förtroende har också bevisats vara 

den främsta avgörande faktorn i länders förmåga att lösa storskaliga problem av det kollektiva 

handlandets karaktär (Bjørnskov 2011; Boix & Posner, 1998; Dohmen, Falk, Huffman & Sunde 

2012; Guiso, Sapienza & Zingales 2009; Knack 2002; Uslaner 2002). 

 
I allmänhet, minskar ett högt förtroende transaktionskostnader i mänskliga interaktioner enligt 

Nobelpristagaren Kenneth Arrow (1972). Med detta menas att socialt förtroende minskar 

osäkerheten för framtiden och behovet av att ständigt vidta åtgärder för att skydda sig mot 

andras möjliga opportunistiska beteende (ibid.). Socialt förtroende ökar människors vilja att ta 

risken för att åstadkomma ett produktivt socialt utbyte (Tyler 2001). Socialt förtroende är viktigt 

även med tanke på karaktären som många moderna samhällen präglas av, som Stolle (2002, 

399) beskriver: 
 

The rise in geographic mobility, immigration and ethnic and religious mixing, the rising multiplicity in 

viewpoints and lifestyles as well as easy access to other cultures require and enable the development of 

a resource that helps to bridge people’s differences. 

 

Socialt förtroende är den typ av förtroende som det moderna samhället har mest behov av, 

eftersom det sammanför olikheter mellan människor genom samarbete, solidaritet och tolerans. 

Socialt förtroende kan, med andra ord, påstås vara en nödvändig och nyttig resurs i dagens 

samhälle som bidrar till många positiva utkomster. 

 

 

3.1 Olika typer av förtroende 
 
 

För att bättre kunna förstå vad som menas med socialt, eller generaliserat, förtroende är det 

skäligt att redogöra för de olika typer av förtroende som finns. Olika typer av förtroende kan 

skiljas utifrån förtroendets objekt. Som förklarades kort i föregående kapitel så kan förtroendet 

antingen vara inriktat mot den sociala omgivningen, inåt (som självförtroende) eller mot icke- 

mänskliga objekt (som institutioner, organisationer etc.) (Sønderskov 2008, 18). När det är 

frågan om socialt förtroende så handlar det om mellanmänskligt förtroende, dvs. förtroende 

inriktat mot den sociala omgivningen. Mellanmänskligt förtroende kan vidare delas in i tre olika 

typer utifrån vad förtroendet är, i vilka sammanhang det används och till vilken utsträckning 

det utvidgar sig att inkludera olika kretsar av människor; strategiskt, partikulärt, och 

generaliserat förtroende (Uslaner 2002). 

 
3.1.1 Strategiskt förtroende 

 
 

Strategiskt förtroende, även kallat för rationellt, kunskapsbaserat, instrumentellt eller 

kalkylerande  förtroende,  härleder  sig  från  erfarenheter  och  upprepade  interaktioner  med 



26 

Eevi Ristimäki  

 

 
människor som man känner eller har kunskap om. Strategiskt förtroende är alltså att lita på en 

specifik person i ett specifikt sammanhang. Det handlar om rationella, kostnad-nytta- 

kalkyleringar om egenintresse (Arrow 1972, Hardin 1992). Det strategiska förtroendet är en 

förutsägelse av en annan persons beteende (Hardin 1992). Grammatiken av strategiskt 

förtroende kan beskrivas som att ”A litar på B att göra X” (Uslaner 2002, 28) Skillnaden till det 

generaliserade förtroendet är att det generaliserade förtroendet inte handlar om att lita på 

specifika personer utan att lita på ”den generaliserade andre”. Människor som inte har 

generaliserat förtroende för andra kan endast hänvisa till strategiskt förtroende som är baserat 

på personliga erfarenheter med specifika personer (Uslaner 2002). Förtroendet för andra 

människor är alltså begränsat till specifika omständigheter och situationer. Med andra ord, kan 

det beskrivas som att A litar på B att göra X (men inte nödvändigtvis att också göra Y). 

 

Problemet med det strategiska förtroende är att det endast kan leda till samarbete mellan 

människor som har lärt känna varandra, eller har kunskap om varandra, vilket gör att det endast 

kan lösa småskaliga problem och knappast kan förklara varför olika n-personers sociala 

dilemman har lyckats lösas. Den rationella skolan karaktäriserar förtroendet som strategiskt 

förtroende, vilket gör att den har haft svårt att förklara uppkomsten av det generaliserade 

förtroendet samt hur samarbete mellan stora mängder av aktörer som inte känner varandra 

överhuvudtaget kan uppstå. Detta behandlas närmare i teorikapitlet där de rationella teorierna 

diskuteras. 

 
3.1.2 Partikulärt förtroende 

 
 

Skillnaden mellan partikulärt förtroende, som också kallas för identitets- och gruppbaserat 

förtroende, och generaliserat förtroende, är att det partikulära förtroendets räckvidd endast 

inkluderar, precis som det strategiska förtroendet, människor som man personligen känner eller 

har kunskap om, och dem som passar in i exempelvis en viss social-, kulturell- eller 

identitetskategori som man själv tillhör. 

 

Människor med partikulärt förtroende använder gruppkategorier för att klassificera andra som 

medlemmar av in-groups och out-groups. De har en positiv syn på sin in-group och oftast en 

negativ attityd till icke-tillhörande grupper. Deras förtroende för andra gruppmedlemmar är inte 

begränsat till specifika omständigheter (som strategiskt förtroende) men de är försiktiga med 

många, om inte de flesta, andra människor i samhället. Deras moraliska samfund är relativt 

begränsat. (Uslaner 2002, 28) Grammatiken av denna typ av förtroende är följande: A litar på 

B, där klassen B är mycket större än bara en enskild individ. 
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Skillnaden mellan partikulärt och generaliserat förtroende är likadan som distinktionen som 

Putnam (2000, 22) gör mellan ”inbundet” (eng. bonding) och ”överbryggande” (eng. bridging) 

socialt kapital. Människor skapar starka band med sina närmaste och med dem som är lika dem 

själva och “överbryggande” svaga band med människor som är olika. Starka bindningar inom 

en grupp kan också fungera som en isolationsfaktor gentemot andra grupper. Därför anses det 

”överbryggande” sociala kapitalet vara en tillgång för samhället genom att det skapar kontakter 

över sociala, ekonomiska, etniska och andra gränser, som annars ofta utgör grund för misstro 

mellan olika grupper (Putnam 2000). 

 

Människor med partikulärt förtroende litar på sina erfarenheter (strategiskt förtroende) eller 

stereotyper som de tror att är baserade på kunskap om de andra, när de bestämmer sig för vem 

de kan lita på (Uslaner 2002, 28). Enligt Uslaner (2002, 28) antar de att människor som är olika 

dem själva inte hör till deras moraliska samfund, och de misstänker därför att de andra kan ha 

värderingar som är fientligt inställda mot deras egna värderingar. De litar inte på andra 

människors goda avsikter och begränsar sina goda gärningar till människor av deras eget slag 

(Rothstein & Uslaner 2015, 155).21
 

 

Ett dystert exempel på det partikulära förtroendet är det så kallade Hell’s Angels-syndromet. 

Sådana nätverk som Hell’s Angels har ett starkt förtroende inom sin egen grupp men samtidigt 

går deras funktion ut på att skapa motsättningar, misstro och hat mot det omgivande samhället. 

Detta gäller inte endast kriminella organisationer utan också många etniska, religiösa, politiska 

och ekonomiska grupper präglas av ett starkt partikulärt förtroende för sina egna medlemmar, 

vilket reflekteras som det motsatta till utomstående grupper av människor. Deras verksamhet 

baserar sig på ”särskiljandets logik, dvs. att etablera en distans gränsande till misstro mot 

konkurrerande organisationer eller nätverk” (Rothstein 2003, 166). Hatet och misstron kan 

agera som självförstärkande när de blir en del av gruppidentiteten. Partikulärt förtroende som 

detta minskar uppenbarligen det generaliserade förtroendet i samhället. Margaret Levi (1996) 

kallar denna distinktion för socialt respektive ”osocialt” kapital. 

 

Newton (1997, 578) skriver om thick trust22 som präglas av intensiva kontakter mellan 

familjemedlemmar och vänner samt inom grupper som oftast är homogena, isolerade och 

exklusiva. Mark Granovetter (1973) gör en likadan distinktion i sin artikel The Strength of Weak 

Ties mellan strong ties (thick trust, partikulärt förtroende) och weak ties (thin trust, generaliserat 
 
 
 

21 För en klassisk beskrivning av det partikulära förtroendets mörka sida, se Banfields (1958) undersökning om 

förhållandena i ett litet samhälle i södra Italien (Montegrano) i mitten av 1950-talet. 
22 Begreppen thick trust och thin trust formulerades ursprungligen av Williams (1988). 



28 

Eevi Ristimäki  

 

 
förtroende) och menar att dessa starka band är baserade på att bekväma sig med det bekanta, 

dvet vill säga, att endast lita på människor som man känner och undvika det osäkra. De svaga 

banden formas, däremot, genom tillfälliga interaktioner med människor som är olika en själv. 

 
3.1.3 Generaliserat förtroende 

 
 

Generaliserat förtroende är det som står i fokus i denna avhandling. Definitionen av 

generaliserat förtroende presenterades i stort sett redan i samband med definitionen av socialt 

förtroende. Sammanfattat kännetecknas det generaliserade förtroendet av att det sträcker sig 

utöver ansikte-mot-ansikte interaktion och inkorporerar människor som man personligen inte 

känner (Stolle 2002, 397). För att olika slags sociala dilemman ska kunna lösas behövs det en 

abstrakt form av förtroende som är bred och extensiv, för att kunna tillämpas i olika sociala 

sammanhang som inte kräver någon personlig relation till den andre (Eckstein 1988). 

 

Generaliserade attityder av förtroende kan inte, per definition, exkludera utomstående (out- 

groups). Med andra ord, det generaliserade förtroendet existerar fullt inkluderande, alltså i 

motsats till det partikulära, exkluderande, förtroendet (Stolle 2002, 403–404). Orsaken till det 

är att det generaliserade förtroendet inte är riktat mot en specifik grupp av befolkningen utan 

människor i allmänhet. Delhey och Newton (2004) menar att när människor svarar på den 

vanliga surveyfrågan ifall man i allmänhet tycker sig kunna lita på de flesta andra människor, 

kan svaret tolkas som deras bedömning av samhällets allmänna moraliska standard. Det 

generaliserade förtroendet kan till viss del vara beroende av kontext, men det begränsas inte till 

någon viss strategisk situation eller vissa omständigheter, som det strategiska förtroendet. 

 

Enligt Uslaner (2002, 27) kan grammatiken av generaliserat förtroende beskrivas som följande: 

A litar. Det är inte alltså A litar på B, som i det partikulära förtroendet, och inte heller A litar 

på B att göra X, som i strategiskt förtroende. Generaliserat förtroende handlar dock inte om att 

lita på alla människor utan bara de flesta. Även människor med god vilja, ett stort hjärta och ett 

väldigt högt socialt förtroende erkänner att det finns människor som man inte ska lita på. Vad 

Uslaner (2002, 27) menar med grammatiken att ”A litar”, är att det generaliserade förtroendet 

inte är beroende av reciprocitet. Jag hävdar dock att generaliserat förtroende är beroende av 

reciprocitet, men inte av en situationsbaserad reciprocitet, som de rationella teorierna utgår från, 

utan en slags generaliserad reciprocitet som är beroende av individens verklighetsuppfattningar 

samt den institutionella och sociala omgivningen. Detta argument motiveras grundligare i 

kapitlet där den teoretiska ansatsen för denna avhandling läggs upp. 
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4 Begreppsdefinition av mekanismer 

 
 

Följande avsnitt definierar de tre huvudsakliga mekanismerna samarbete, solidaritet och 

tolerans, som diskuteras i samband med socialt förtroende i teoriavsnittet. 

 

 

4.1 Samarbete 
 
 

Samarbete kan definieras som ett ”arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med ett 

gemensamt syfte” (Nationalencyklopedi, Internet 14). Samhällen med högt socialt förtroende 

har karaktäriserats som mera kooperativa och egalitära (Herreros & Criado 2009, 337). Tidigare 

forskning har bevisat att socialt förtroende främjar samarbete (se kapitel 3). Det råder dock 

oenighet om varför och på vilket sätt socialt förtroende leder till ökat samarbete. Ett vanligt 

påstående är att man kommer att samarbeta om man hyser tillit till att den andra också kommer 

att samarbeta. Enligt detta synsätt reciprociterar höglitare23 andras anteciperade samarbete (De 

Cremer & Stouten 2003). En annan förklaring är att man har förtroende för andras välvilliga 

avsikter, vilket minskar ens rädsla för att bli utnyttjad (Yamagishi & Sato 1986). Detta 

förtroende kan ha sitt ursprung till exempel i social intelligens, kultur, gruppidentiteter eller 

institutioner. Vissa teorier indikerar, däremot, att reciprocitet inte alls har betydelse för att 

förtroende ska finnas och leda till samarbete, eftersom förtroendet är individens inneboende 

moraliska egenskap. Olika teori-inriktningar har alltså väldigt olika förklaringar till varför 

socialt förtroende främjar samarbete som förklaras i nästa kapitel. 

 

 

4.2 Solidaritet 
 
 

Solidaritet kan definieras som följande: ”sammanhållning mellan människor inom en grupp, 

klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.” (Nationalencyklopedin, 

Internet 15) Enligt Nationalencyklopedin (Internet 15), betecknades ordet från början inom det 

franska rättsväsendet som ännu idag kallas solidariskt ansvar. Principen kunde uttryckas som 

”en för alla, alla för en”. Därför var solidaritet ett väl passande ord också i ett socialt och 

politiskt sammanhang. 

 

Ländernas villighet att delta i ansvarsbärandet i flyktingkrisen handlar först och främst om 

solidaritet, som konstateras i inledningen. Solidaritetens objekt är dels andra EU-länder och 

tredjeländer, som man antingen är villig eller motvillig att samarbeta med i lösningen av den 
 
 
 

23  Ordet ”höglitare” används som en synonym till ”generell litare”, vilket betyder ”människor med högt socialt 

förtroende”, och ”låglitare” som en synonym till ”människor med lågt socialt förtroende”. 
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problematiska situationen, och dels själva flyktingarna, som är främlingar som man visar 

mänsklig solidaritet till genom att erbjuda hjälp och skydd. Solidaritet behandlas alltså både 

som en väsentlig del av kollektivt handlande och samarbete, samt som en egenskap som yttras 

direkt mot främlingar, i detta fall flyktingar, som socialt förtroende antas skapa. Solidaritet kan, 

med andra ord, ses som en bidragande faktor förknippad med socialt förtroende som antas 

påverka ländernas villighet att ta emot flyktingar genom att den skapar mer accepterande och 

hjälpsamma attityder till flyktingar och påverkar positivt till samarbetsviljan. 

 
Bo Rothstein och Eric M. Uslaner påstår i sitt arbetspapper All For All: Equality, Corruption 

and Social Trust (2005) att det finns en koppling mellan socialt förtroende och solidaritet, vilket 

syns i de goda handlingar som människor som har förtroende för andra gör (till exempel ger 

pengar till välgörenhet eller jobbar som volontär). De menar att kopplingen också förefaller 

existera på samhällsnivå genom att förtroendefulla samhällen driver policys som hjälper dem 

som har färre resurser. Med avseende på mottagandet av flyktingar kan detta betyda att 

förtroendefulla länder mer sannolikt beviljar asyl, det vill säga, hjälper dem som har färre 

resurser. Solidaritet som en mekanism bakom det sociala förtroendets inverkan på länders 

villighet att ta emot flyktingar lyfts ytterligare fram i samband med presentationen av de olika 

teorierna. 

 

 

4.3 Tolerans 
 
 

Socialt förtroende kan även ha en inverkan på toleransen. Tolerans definieras som följande: 
 

”accepterandet av andras rätt att anta och försvara åsikter som står i strid med ens egna, särskilt 

i de fall då grunden är svag eller saknas för ett avgörande av vilken åsikt som är den rätta.” 

(Nationalencyklopedin, Internet 16) Tolerans är starkt förknippat med attityder till flyktingar 

eftersom flyktingar ofta är av en annan etnisk och kulturell bakgrund än majoritetsbefolkningen. 

Toleransen kan då påstås reflekteras i villigheten till att motta flyktingar, och vice versa; 

motvilligheten att motta flyktingar kan vara en följd av intoleranta attityder till flyktingar. 

 

Som Putnam (2000, 137) påstår, respekterar människor med högt socialt förtroende med större 

sannolikhet andras rättigheter, vilket går hand i hand med definitionen av tolerans. I länder där 

socialt förtroende är lägre förväntas människor att lättare uppleva ett kulturellt hot från 

nykomlingar än invånare i länder där det sociala förtroendet är högre (Meuleman, Lubbers & 

Kraaykamp 2016, 30). Socialt förtroende uppmuntrar tolerans, accepterande av främlingar och 

erkännande av kulturella och politiska olikheter som legitima, eftersom socialt förtroende gör 

att de olikheter som finns inte uppfattas hotande (Sztompka 1999, 105). På detta sätt dämpar 
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socialt förtroende yttringar av fientlighet och xenofobi inom en grupp och gör dispyter mer 

civiliserade (Parry 1976). 

 

5 Teori 
 
 

Teorierna kring socialt förtroende skiljer sig främst i förhållande till begreppsdefinitionen av 

socialt förtroende och hur förtroendet skapas. Till den mån som det är nödvändigt för förståelsen 

av vad socialt förtroende är, och hur det kan vara kopplat till samarbete, solidaritet och tolerans, 

presenteras de olika teoriernas argument för hur socialt förtroende skapas. Följande redogörelse 

ligger till grund för avhandlingens teoretiska ramverk som presenteras nedan. 

 

Litteraturen kring socialt förtroende kan delas in i två huvudsakliga grupper utifrån teoriernas 

utgångspunkt till struktur-aktörsförhållandet – den eviga frågan i den samhällsvetenskapliga 

disciplinen. Å ena sidan finns det teorier som utgår från att socialt förtroende i första hand ska 

ses som en individuell egenskap, å andra sidan teorier vars utgångspunkt är att individernas 

sociala förtroende skapas av sociala strukturer. Teorier i den individualistiska kategorin är den 

rationalistiska teorin, teorier om social intelligens och grupp- och identitetsbaserat förtroende 

samt det moraliska perspektivet. Teorier som definierar socialt förtroende som en strukturell 

egenskap inkluderar den kulturalistiska och den institutionella teorin. 

 

Den grundläggande frågan, som skiljer perspektiven åt, är hur mänskligt handlande i första hand 

ska förklaras. Detta kan exemplifieras genom de stora variationerna i graden av socialt 

förtroende mellan olika länder och samhällen, vilket gör frågan om det sociala förtroendets 

individuella v. strukturella karaktär särskilt intressant. På frågan ”anser du att man i allmänhet 

kan lita på de flesta andra människor” svarar ca 60 procent av alla svenskar ja, medan i till 

exempel Brasilien, Rumänien och Turkiet är andelen dem som svarar ja under 10 procent 

(Rothstein 2003, 40). 

 

Kan dessa skillnader förklaras med att svenskarna utför en särskilt slags rationellt kalkylerande 

utifrån sitt egenintresse som skiljer sig från brasilianarnas rationella tänkande? Har svenskarna 

kanske en högre nivå av social intelligens som har utvecklat deras bedömningsförmåga av 

andras pålitlighet och därmed skapat högre socialt förtroende? Baserar svenskarna, i större 

utsträckning än brasilianarna, sitt förtroende på sociala kategorier som de identifierar sig med 

och som ökar deras sociala förtroende? Eller har svenskarna högre inneboende moral än 

brasilianarna? Eller är det den specifika svenska kulturen och historiska erfarenheten som har 

skapat vissa sociala normer, som de har internaliserat, som styr människornas bedömning av 

andras pålitlighet? Eller kan skillnader i ländernas institutioner förklara den varierade graden 
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av socialt förtroende? För att kunna förstå sambandet mellan socialt förtroende och villigheten 

att ta emot flyktingar genom mekanismerna samarbete, solidaritet och tolerans, måste man först 

förstå vad socialt förtroende är samt också hur det kan sammankopplas till dessa faktorer. 

 

 

5.1 Socialt förtroende som en individuell egenskap 
 
 

Teorierna som ser förtroende som en individuell egenskap utgår från ett så kallat ”bottom-up” 

perspektiv enligt vilket sociala strukturer är ett resultat av aggregerat individuellt handlande. 

Dessa individualistiska teorier skiljer sig dock mycket från varandra i avseende på vilken slags 

individuell egenskap de anser att förtroendet har. Den första teorin argumenterar att förtroende 

kan definieras utifrån individens egennytta och rationalitet, medan den andra påstår att 

förtroendet har sin grund i social intelligens. Den tredje argumenterar att socialt förtroende 

bygger på individens uppfattningar om gruppidentiteter, och den fjärde teorin ser förtroendet 

som individens moraliska egenskap. 

 
5.1.1 Det rationalistiska perspektivet 

 
 

De rationalistiska teorierna (Rational Choice-teorier) menar att mänskligt agerande är lika med 

den egenintresserade nyttomaximerande ”homo economicus” vars handlande är beroende på 

vad vederbörande tror att andra kommer att göra. Enligt detta perspektiv, är förtroende en 

individuell resurs som används ifall individens kalkylering av förluster och förmåner indikerar 

att det är rationellt att inleda samarbete och interaktion (Stolle 2002, 400). Spelteorierna om 

sociala dilemman (fångarnas dilemma och allmänningens tragedi) som presenterades i början 

av avhandlingen bygger på det rationalistiska perspektivet. Att den matematiskt orienterade 

spelteorin bygger på bilden av perfekt informerade och strikt rationella aktörer blir 

problematiskt i förhållande till socialt förtroende. Det är inte alltid så att det finns tillräckligt 

med tillgänglig information för att göra en kalkylering av riskerna. Detta gäller speciellt socialt 

förtroende som bygger på förtroende för människor som man inte känner och har kunskap om. 

Som nämndes ovan, kan dessa teorier vara lämpliga för att förklara förtroende i strategiska 

situationer men brister i att förklara varför människor litar på människor som man inte känner 

och inleder samarbete med dem. 

 

Det finns många experimentella studier inom spelteorin som har visat att människor som litar 

på andra sannolikt väljer mera kooperativa strategier (Rotter 1971, 1980; Yamigishi 1986, 

1988; Orbell and Dawes 1991; Wrightsman 1991; Yamigishi and Yamigishi 1994). Det 

strategiska förtroendet kan lättare leda till samarbete, eftersom när aktören ser att andra agerar 
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kooperativt blir de mer villiga att lita på de andra och därmed reciprocitera det kooperativa 

handlandet (t.ex. Giffin 1967). Dessa resultat kan dock inte förklara det kollektiva 

handlingssättet om varför människor ursprungligen samarbetar (Uslaner 2002, 191). Enligt den 

striktaste versionen av rationalismen är det mest rationella agerandet att välja att inte samarbeta 

för att på så sätt kunna åka snålskjuts på de andras samarbete, som allmänningens tragedi visar. 

Problemet med den rationalistiska definitionen av förtroende är just att den gör förtroendefulla 

relationer och samarbete till något mycket sällsynt. Den kan inte heller förklara varför 

solidariskt agerande förekommer så rikligt i mellanmänskliga relationer. 

 

En av de mest kända teoretikerna inom den rationella ansatsen, Russel Hardin, definierar 

förtroendet som utfallet av en rationell bedömningsprocess. Det handlar alltid om strategiskt 

förtroende, det vill säga, A litar på B att göra X, som förklarades ovan. Enligt Hardin finns 

något som generaliserat förtroende inte överhuvudtaget. Detta eftersom man inte kan ha 

information om alla andra, vilket skulle göra ett sådant litande rationellt, på grund av att man 

inte har återkommande relationer med dessa människor och kan därför inte bedöma deras 

pålitlighet (Hardin 2001). 

 

Hardin (2002, kap. 1) har utvecklat en teori om inkapslat (eng. encapsulated) förtroende, vilket 

går ut på att människan endast litar på andra om vederbörande har skäl att tro att det ligger i de 

andras egenintresse att uppträda förtroendefullt gentemot denne. Man litar till exempel inte på 

en bilmekaniker i allmänhet, utan endast därför att man har skäl att tro att det ligger i 

bilmekanikerns eget intresse att uppträda förtroendefullt för att inte förlora sina kunder. Beslutet 

att lita på någon är, med andra ord, baserad på en bedömning av hur den andra aktörens agerande 

är inkapslat i en incitamentsstruktur som gör att det ligger i dennes egenintresse att agera 

förtroendefullt (Rothstein 2003, 103). 

 

Enligt Hardin (2002), baseras individernas förtroende på personliga erfarenheter från det 

förflutna, förmågan att generalisera från specifika personer och sammanträffanden till nya 

situationer och personer. Dessa nya erfarenheter av andras pålitlighet, eller opålitlighet, leder 

till en uppdatering av den generella nivån av individens förtroende, vilket ligger väldigt nära 

begreppet socialt förtroende (Stolle 2002, 401), även om Hardin själv menar att socialt 

förtroende inte alls existerar. Den obesvarade frågan blir dock hur de specifika erfarenheterna 

av interaktionerna kan generaliseras. Vad är mekanismen bakom generaliseringen, det vill säga, 

hur väljer man kriterier som överförs till de andra? Teorin om social intelligens försöker att 

svara på denna fråga, som presenteras i nästa underkapitel. 
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Om man utgår från att individerna agerar utifrån sitt egenintresse, hjälper det inte att förklara 

det sociala förtroendets koppling till villigheten att motta flyktingar. Det beror på att 

individernas kortsiktiga egenintresse alltid blir att agera osolidariskt och inte samarbeta, 

speciellt om man inte har tidigare kunskap om motparten. Då verkligheten inte är så dyster som 

den rationella teorin förutspår, måste individerna ha något annat beslutsunderlag än 

instrumentell egennytta när de inleder samarbete och försöker att lösa sociala dilemman. Det 

krävs alltså ytterligare förklarande faktorer om man enbart utgår från att människor är rationella 

aktörer. Elinor Ostrom (1990) menar, till exempel, att de sociala normerna gör att människor 

omdefinierar sitt egenintresse så att det kommer i samklang med det kollektiva intresset 

(Ostrom 1990 i Rothstein 2003, 85). Vad som är rationellt avgörs alltså också av 

omständigheterna som påverkar våra förväntningar av hur de andra kommer att agera. Därför 

kan de sociala och kulturella normerna, de institutionella förhållandena och även den moraliska 

dimensionen i förtroendet spela en roll, när man försöker att förklara det sociala förtroendets 

ursprung och koppling till samarbete, solidaritet och tolerans. 

 

Det måste också tilläggas att det finns mycket empirisk forskning som visar att förtroende inte 

kan reduceras till instrumentellt kalkylerande. Det finns såväl fältstudier (Ostrom 1998), 

historiska fallstudier (Rothstein 2000), experimentella ansatser (Sally 1995) som 

surveyforskning (Inglehart 1999; Torpe 2000; Uslaner 2002). En av de mest omfattande 

analyserna inom surveyforskning sammanfattar så här: ”För de flesta människor är tillit inte en 

fråga om att göra rationella kalkyler om möjligheten att dra nytta av andra genom att samarbeta 

med dem. Samhällsvetare som reducerar studiet av tillit till frågor om rationella val och 

argumenterar att dessa inte har något att göra med en moralisk diskurs, missar detta.” (Wuthnow 

1998, 18 i Rothstein 2003, 107) Dessutom har Eric Uslaner (1999) visat i sina omfattande 

paneldatastudier i USA att högt förtroende för andra människor inte kan förklaras som en 

”återbetalning” av andras tidigare hjälp eller stöd i livet. 
 
 

5.1.2 Social intelligens 
 
 

En av de rationella teorierna som kan anses förklara det sociala förtroendets koppling till 

villigheten att motta flyktingar kommer från psykologen Toshio Yamagishis experimentella 

forskning (Yamagishi 2001). Det är en teori som förklarar detta genom en ökad samarbetsvilja 

och solidaritet samt tolerans mot flyktingar. Hans utgångspunkt är att människor med lågt 

socialt förtroende är mindre lättlurade och godtrogna eftersom de inte litar på andra. Därför 

antas de också vara smartare och mer framgångsrika än människor med högre socialt förtroende 
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som då antas vara blåögda offer för egoistiska aktörer och bli samhällets förlorare. Efter många 

olika experiment som Yamagishi utförde visade sig resultatet intressant nog vara det motsatta. 

 

Enligt Yamagishi (ibid.), är individens sociala intelligens en förmåga som hjälper den att avgöra 

om personen man kommer i kontakt med är att lita på eller inte. Den sociala intelligensen 

handlar om att upptäcka och hantera signaler om andras pålitlighet. Yamagishis förklaring till 

att det förhåller sig tvärtemot den ursprungliga hypotesen, är att lågt socialt förtroende och 

avsaknad av social intelligens utgör en ond cirkel i individernas personlighetsutveckling. Lågt 

socialt förtroende leder nämligen till att individer undviker att ge sig in i sociala interaktioner, 

speciellt sådana som innebär risktagande även om de kan vara fruktbärande. Detta underminerar 

i sin tur deras sociala intelligens eftersom de missar chansen att förbättra sin förmåga att tyda 

tillitssignaler. Enligt Yamagishi (2001, 139), är höglitare mer mottagliga för information som 

indikerar andras opålitlighet samt att de bättre kan avgöra pålitlighet än låglitare. Bristen på 

sådan social intelligens gör då att när låglitare väl tar risken att lita på någon annan så gör de 

ofta ett misstag och därmed förstärker misstron mot andra människor i allmänhet. Detta leder, 

för sin del, till att de blir mindre benägna att inleda produktivt samarbete med andra människor. 

Deras bedömningar av andra människors pålitlighet misslyckas oftare, vilket leder till en ond 

cirkel av misstro och låg social intelligens eftersom de alltmer undviker sociala interaktioner 

som innebär högrisk för att bli lurad. 

 

Yamagishis (2011) poäng är alltså att förtroende och kooperation ökar social intelligens vilket 

leder till mera förtroende och kooperation. Han menar att social intelligens är något som man 

lär sig genom omfattande interaktioner i synnerhet med andra människor som är olika en själv, 

till exempel av en annan etnicitet, social klass och kön. Människor med högt socialt förtroende 

utökar lättare sitt förtroende till att omfatta människor med annan kultur och etnisk bakgrund, 

vilket betyder att de utökar sitt förtroende för immigranter (Herreros & Criado 2009, 340). 

 

Som förklaras närmare i samband med teorin om grupp- och identitetsbaserat förtroende så 

brukar människor ofta ha förväntningar på andra människor som baserar sig på vissa 

stereotyper, som man sedan bygger sitt förtroende på (partikulärt förtroende). Människor med 

högt socialt förtroende kan däremot ”simply give the ’benefit of the doubt’ to someone from 

another cultural background” (Herreros & Criado 2009, 340). Enligt Herreros & Criado (2009, 

340) kan höglitare tänka att det ligger i deras egenintresse att inleda samarbete med en främling 

och sedan på nytt överväga sitt beteende ifall främlingen visar sig att agera bedrägligt. Utifrån 

Yamagishis teori om social intelligens sammanfattar Herreros & Criado (2009, 341) kopplingen 

mellan socialt förtroende och positiva attityder till immigranter som följande: 
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A social truster, therefore, is someone with ’social intelligens’, an individual who has learned to discern 

better which people are trustworthy. This can lead him or her to trust strangers precisely because when 

forming his or hers beliefs, the social truster excludes the use of cues and heuristics based on racist or 

cultural stereotypes, because his or her ‘social intelligens’ teaches him or her that these cues and 

heuristics are systematically biased. 

 

Herreros & Criado menar alltså att människor med generaliserat förtroende har förstått att 

kulturella och rasistiska stereotyper inte är en stadig grund för att utforma sina förväntningar av 

andras pålitlighet. Det här är mekanismen som kopplar det sociala förtroendet till positiva 

attityder till immigranter och flyktingar (tolerans), som är en av indikatorerna som mäter länders 

villighet att ta emot flyktingar. 

 
5.1.3 Grupp- och identitetsbaserat förtroende 

 
 

Grupp- och identitetsbaserat förtroende utgår från att förtroende är en individuell egenskap som 

ändå påverkas av kollektiva egenskaper. Denna typ av förtroende baserar sig främst på 

individernas identifikation och kategorisering. De flesta teorierna bygger på Tajfel och Turners 

(1974, 1979) teori om social kategorisering. Deras huvudtes är att människors 

självuppfattningar och uppfattningar om andra baserar sig på kategorier. Att man tänker utifrån 

breda kategorier hjälper en att reducera komplexiteten av idiosynkratiska observationer (Stolle 

2002, 401). 

 
Den kausala mekanismen ligger i att människor litar mera på dem med samma 

gruppidentitetstillhörighet (Brewer 1981). Vissa in-group kriterier har betydelse för en delad 

identitet, som till exempel likadant beteende, den geografiska närheten, den etniska bakgrunden, 

tätheten av interaktioner eller ett gemensamt öde. Kriterierna kan fungera som en regel för 

definierandet av gränserna för ett låg-risk mellanmänskligt förtroende som inte kräver personlig 

kännedom eller direkt reciprocitet (Stolle 2002, 402). Till följd av att människan går över från 

den personliga nivån av identitet till den sociala gruppnivån så skapar vederbörande ett slags 

depersonaliserat förtroende som endast baserar sig på kategorimedlemskap (Brewer 1981). 

 

Inom den sociala gruppnivån, där medlemmar har kännedom om varandra, finns det 

gemensamma normer som stärks av sanktioner mot gruppmedlemmar som beter sig opålitligt 

och försöker att åka snålskjuts på andras samarbete. Dessa sanktioner, och den höga risken att 

bli upptäckt, leder till att medlemmarna antar att alla kommer att samarbeta. När man däremot 

interagerar med utomstående människor så börjar man tvivla på de andras samarbetsvilja, 

eftersom likadana upptäckts- och sanktioneringsmöjligheter inte längre finns tillgängliga. 

Interaktioner med främlingar präglas därför av osäkerhet på grund av bristen på försäkran om 
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att de andras snålskjutsåkande blir sanktionerat. Därför har dessa människor oftast lågt 

förtroende för främlingar (Irwin & Berigan 2013). 

 

Den här beskrivningen av hur gruppidentiteter skapas kan hjälpa oss att förstå hur förtroendet 

kan utvecklas kollektivt och med individer som man nödvändigtvis inte känner. Identifieringen 

baserad på sociala kategorier möjliggör utökandet av förtroendet från personer som man känner 

till personer som man inte personligen känner men som är identifierbara som medlemmar av en 

grupp, som man själv identifierar sig med. Den största utmaningen inom denna teori-inriktning 

är att kunna förklara hur denna typ av förtroende kan utvidgas att även omfatta personer som 

man inte har kunskap om, vilket är den grundläggande determinanten av det sociala förtroendet 

som skiljer det från andra typer av förtroende. 

 

Med tanke på att generaliserat förtroende används i situationer där man kommer i kontakt med 

främlingar så blir frågan hur man kan relatera till främlingar utifrån identitet. Själva begreppet 

identitet kan inte utvidgas och sträckas till att inkludera alla utan att exkludera vissa (Stolle 

2002, 404), eftersom identitet skapas i jämförandet med den andre. En möjlighet som kan 

utvidga identitetsbaserat förtroende till att omfatta främlingar är en global identitet eller en 

identitet som betonar inkluderande mänskliga värden (Monroe 1991). Den här typen av identitet 

kan dock påstås vara för bred och till och med utopistisk. 

 

En möjlig förklaring som kvarstår är att generaliserat förtroende är ett resultat av en eller flera 

positiva gruppidentitetsbaserade förtroendeerfarenheter som har ackumulerats till högre nivåer 

och kulminerats i olika typer av förtroende som blivit mera generaliserade. Stolle (2002, 405) 

beskriver detta som följande: 

It is possible that strong in-group cooperation experiences that result in in-group trust with a broad 

sampling of members of society directly transfer to the outside world. In this case, generalized trust 

involves a leap of faith that the trustworthiness of those you know can be broadened to include others 

whom you do not know. 
 

Det som Stolle (ibid.) hänvisar till är det som ovan förklarades som “överbryggande” socialt 

kapital. Med andra ord, kan in-group kontakter med människor som är olika en själv skapa 

socialt förtroende som sedan ökar samarbetsvilja med andra människor som man inte känner. 

 
5.1.4 Det moraliska perspektivet 

 
 

Enligt den moraliska ansatsen, är socialt förtroende en individuell karaktär som inte har sin 

grund i individens rationalitet utan är moraliskt grundad. Antagandet att förtroende har en 

moralisk grund går långt tillbaka i historien till filosofer som John Locke, Immanuel Kant och 

David Hume som skrev om ”the duty of promise-keeping” (Seligman 2000, 14–15). Förtroende 
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ansågs som en moralförpliktelse som all mellanmänsklig kooperation baseras på (Miszal 1996, 

 

39). 

 
På senare tiden har, till exempel, Jane Mansbridge (1999) skrivit om altruistic trust. Hon 

argumenterar att människor med högt socialt förtroende har altruistiska preferenser och positiva 

attityder till andra människor och till en bredare gemenskap. Horsburgh (1960) beskrev det 

moraliska förtroendet som therapeutic trust och Yamagishi & Yamagishi (1994) som general 

trust. Samtidens mest centrala teoretiker inom denna teori-inriktning kan dock påstås vara Eric 

Uslaner som, i sin bok The Moral Foundations of Trust (2002), både utifrån teori och empiri 

argumenterar för att förtroendet har sin grund i individernas inneboende moral som skapas 

genom socialiseringsprocessen, som därefter förhåller sig rätt så stabil sen barndomen och inte 

blir beroende av individens livserfarenheter eller den sociala omgivningen (Uslaner 2002). 

 

Moralistiskt förtroende är inte förtroende för specifika människor utan, i stället, förtroende för 
 

”den generaliserade andre” (Uslaner 2002, 24). Uslaner argumenterar att människor med 

generaliserat förtroende har en mera optimistisk syn på världen, och att de är ”masters of their 

own fate” (Uslaner 2002, 23). Därför är deras förtroende för andra människor i allmänhet inte 

heller benäget att påverkas av negativa erfarenheter som orsakats av andra människors svekfulla 

beteende, som han beskriver: 

Moralistic trust is a moral dictate to treat others well, even in the absence of reciprocity. […] Moralistic 

trust is a statement about how people should behave. People ought to trust each other. The Golden Rule 

does not demand that you do unto others as they do unto you. Instead, you do unto others as you would 

have them do unto you. (Uslaner 2002, 24) 
 

Att vara pålitlig gäller alltså, i motsats till de rationalistiska teoriernas argument, att vara en 

person som inte väljer att utnyttja andra även om man skulle tjäna på det. 

 

Uslaner (2002, 2) påstår att antagandet att främlingar är pålitliga inte kan baseras på bevis och 

förtroendet måste därför ha en annan, moralisk, grund. Förtroende för andra människor är 

baserat på ett fundamentalt etiskt antagande om att andra människor delar ens grundläggande 

värden. I sin empiriska forskning kom Uslaner fram till att generella litare vill ta emot fler 

immigranter till Amerika, eftersom de mer sannolikt tror att nykomlingar delar samma 

grundläggande värden som människor som redan bor där. Därför argumenterar han att generella 

litare också är mindre främlingsfientliga. (Uslaner 2002, 196) 

 

Det är just den här utvidgningen av ens moraliska samfund som gör att människor med 

generaliserat förtroende litar på främlingar. Uslaner (2002, 191–192) påstår, därmed, att ett 

samfund med högt socialt förtroende är ett tolerant samfund mot annorlunda människor. När 

man utgår från det fundamentala etiska antagandet att behandla alla människor som pålitliga 
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(eftersom de antas dela ens grundläggande värden om pålitlighet), så inkluderar begreppet ”alla 

människor” även immigranter. Som följd av detta påstår Uslaner (2002, 196) att människor med 

högt socialt förtroende är mera accepterande mot immigranter. Uslaners argument stöds av en 

undersökning av van der Linden et al. (2017), i vilken det hittades ett negativt samband mellan 

socialt förtroende och anti-immigrant uppfattningar samt att detta samband inte är beroende av 

”mellan-grupp vänskaper”, det vill säga, av konkreta erfarenheter av andras pålitlighet i sociala 

interaktioner med out-group medlemmar. De argumenterar däremot att det sociala förtroendets 

styrka är en form av generalisering som sträcker sig ”beyond the confines of actual experiences 

with immigrants” (van der Linden et al. 2017, sista avsnitt i kapitel ”Discussion and 

conclusion”). Med andra ord, menar van der Linden et al. (ibid.) således i linje med Uslaner 

(2002, 191–192, 196) att höglitare inkluderar också immigranter i sin breda, övergripande 

uppfattning om ”de andra” i samhället, vilket gör att de är mer accepterande mot immigranter. 

 

Uslaner (2002, 197) menar också att de toleranta attityderna till annorlunda människor även gör 

samarbetet med andra människor lättare. Den viktigaste konsekvensen av förtroende är att det 

främjar samarbete, som även Putnam et al. (1993, 171) har konstaterat. När människor litar på 

andra så behöver de inte ”renegotiate the terms of negotiation” varje gång de försöker att uppnå 

kollektivt handlande (Uslaner 2002, 215). Människor som har förtroende för andra samarbetar 

med varandra med större sannolikhet, eftersom de inte anser sina intressen som oförenliga med 

andras intressen även när de vet att ”de andra” har skiljaktiga åsikter (Uslaner 2002, 215). De 

är, med andra ord, mer benägna att försöka hitta en gemensam grund för lösningar till kollektiva 

problem genom kompromisser (Uslaner 2002, 190). Uslaner (2002, 190) hänvisar till 1972 

ANES-undersökning, enligt vilken höglitare är mycket mer benägna att säga att de flesta 

människor är samarbetsvilliga (83,5 procent) jämfört med låglitare varav endast 54,4 procent 

tror på andra människors samarbetsvillighet. 

 

I motsats till höglitare, påstår Uslaner (2002, 192) att misstroende människor, eller människor 

med partikulärt förtroende, inte är toleranta, inkluderande, eller beredda att samarbeta eller 

kompromissa med annorlunda människor. Anledning till detta är att de är rädda för att bli 

utnyttjade av andra, och de därför känner sig obekväma med främmande människor (Uslaner 

2002, 80). En främling är för dessa en konkurrent om de små tillgångar man har, som man helst 

ska undvika eller vara väldigt försiktig med. 

 

Uslaner (2002, 192) kopplar det moralbaserade generaliserade förtroendet även till solidaritet. 

Han påstår att människor med högt socialt förtroende ger mer donationer till välgörenhet och 

jobbar som volontärer, eftersom de känner en förbindelse till andra människor. Generaliserat 
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förtroende baserar sig därför i föreställningen att även de som är mindre lyckosamma hör till 

vårt moraliska samfund, och de generella litarna känner därför en moralisk plikt att hjälpa dem 

som har mindre. Uslaner (2002, 207) bevisar också empiriskt ett starkt samband mellan 

välviljan/generositeten (eng. benevolence) och förtroendet. Han bevisar att när förtroendet 

sjunker så är människor mindre benägna att ge donationer till välgörenhet som är riktad till 

människor som är olika en själv. Det här argumentet stödjer antagandet att högt socialt 

förtroende är kopplat till solidaritet som syns i länders villighet att hjälpa flyktingar genom att 

erbjuda dem skydd och asyl. 

 

För att sammanfatta Uslaners teori om den moraliska grunden av generaliserat förtroende och 

dess starka koppling och teoretiskt stöd för denna avhandling: 

Beyond these commitments to a more inclusive society, people who have faith in strangers feel an 

obligation to make society better. They volunteer their time and give money to charity and will seek out 

opportunities to help people who are different from themselves [tolerans] and who may need assistance 

more [solidaritet]. Trusters “resolve” collective action problems [samarbete] by waving away the 

fundamental assumption that what is good for you must be bad for me (Uslaner 2002, 216). 
 

 

5.2 Socialt förtroende som en strukturell egenskap 
 
 

Gemensamt för teori-inriktningar som ser socialt förtroende som en strukturell egenskap är att 

de anser förtroendet som ett ”top-down” fenomen som skapas och upprätthålls genom kulturer, 

samfund och institutioner vilka möjliggör individers rationella beslutsfattande av tillit och 

pålitlighet till andra. 

 
5.2.1 Det kulturalistiska perspektivet 

 
 

Den kanske mest kända undersökningen inom socialt förtroende och socialt kapital där man 

använt sig av en historiskt kulturell förklaringsmodell är en studie av Robert Putnam et al. 

(1993) om syd och nord Italien, som Putnam beskriver med sina kolleger i boken Den 

fungerande demokratin (Making Democracy Work). Putnams och kollegernas slutsats var att 

skälet till den låga graden av socialt kapital i södra Italien ligger i den kulturella norm som 

nedärvts i generationer; människor förväntar sig att inga andra kommer att samarbeta, och det 

finns därmed inget skäl att själv samarbeta. Kulturen24 och de sociala normerna är alltså de som 

enligt teorin förklarar variationen i ländernas sociala förtroende. 

Enligt modellen av den mycket framstående socialantropologen Clifford Geertz, ska kultur 

uppfattas som ett enhetligt system med dominerande makt över individerna (i Swidler 2003). 
 
 

24 Kultur definieras här som en uppsättning verklighetsuppfattningar, ideologiska övertygelser och sociala 

normer som är typiska för en grupp eller ett samhälle (Rothstein 2003). 
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Det finns lite utrymme för individuella avsikter, syften, strategiskt handlande eller övervägda 

val inom detta perspektiv. Individer kan inte längre behandlas som handlande agenter när 

världen väl har blivit kulturellt konstruerad, utan de blir ”kulturellt determinerade automater” 

(Rothstein 2003, 57). De kulturella teorierna brister i förklaringen av varför individerna 

omfattar de verklighetsuppfattningar, ideologiska övertygelser och sociala normer, som 

kulturen innebär, och hur dessa faktiskt utlöser en viss typ av handlande (Rothstein 2003, 57). 

Inför denna slags kritik har den kulturalistiska ansatsen utvecklat teorin vidare. Till exempel 

antropologen och kulturteoretikern Marshall Sahlins (2000) hävdar att kulturens strukturella 

makt över individer borde ses som grammatikens makt över språket, det vill säga, att den sätter 

vissa regler men bestämmer inte det som faktiskt ska sägas. 

 

Vissa kulturorienterade teoretiker menar att graden av socialt förtroende beror på om samhället 

är individualistiskt eller kollektivistiskt (Irwin & Berigan 2013). Distinktionen mellan dessa 

samhällen kan beskrivas på samma sätt som ”överbryggande” och ”inbundet” socialt kapital. 

Kollektivistiska samhällen har oftast mycket ”inbundet” socialt kapital, det vill säga, partikulärt 

förtroende och starka band mellan in-group medlemmar och få kontakter med out-group 

medlemmar, medan individualistiska samhällen har svagare band mellan människor och 

därmed mera ”överbryggande” socialt kapital, det vill säga, mera generaliserat förtroende. 

 

Den mörka sidan av förtroende som härstammar från den gemensamma kulturen, etniciteten 

eller gruppidentiteten är det som ovan beskrevs som partikulärt förtroende. Antagandet är att 

kulturen har skapat normer som definierar att man ska lita på andra och själv vara pålitlig. Om 

denna norm baserar sig på kulturen så kan det hända att det förtroende som normen skapar, 

också begränsar sig till denna kultur och människor av samma kulturella bakgrund. Ett exempel 

på detta är Putnams ”civic generation” i USA på 1940- och 1950-talet som karaktäriserades av 

höga nivåer av socialt kapital och socialt förtroende (Putnam et al. 1993). Samtidigt präglades 

detta samhälle av höga nivåer av ojämlikhet mellan raser och rasistiska attityder. Det höga 

förtroende som fanns i 1940- och 1950-talets Amerika mellan människor var alltså strikt 

begränsat till ens egen kultur och etnicitet. (ibid.) Motstridigt med tanke på den kulturella 

ansatsens distinktion mellan individualistiska och kollektivistiska samhällen, som en 

förklarande faktor till mängden av generaliserat förtroende, är att USA antas som ett typiskt 

exempel på ett individualistiskt samhälle. Enligt denna teoris resonemang, borde då USA ha 

höga nivåer av generaliserat förtroende, i stället för partikulärt förtroende, vilket inte är fallet i 

Putnams USA. 
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Om man ska tro på dessa kulturella förklaringar på att förtroendet skapas av kulturen (och 

begränsas av den) så blir antagandet att socialt förtroende och samarbete mellan EU-länderna 

inte alls existerar eftersom EU består av så många olika kulturer. Det är dock en annan sak att 

hävda att det finns en gemensam europeisk kultur som skapar socialt förtroende mellan länderna 

men detta kan ifrågasättas eftersom de kulturella skillnaderna mellan länderna är så stora, och 

med tanke på att det inte var så länge sedan som de olika europeiska länderna var i krig med 

varandra. 

 

Att bristen på socialt förtroende ska uppfattas som ett kulturellt arv, eller någonting som ligger 
 

”i naturen” hos vissa folkslag eller nationer är problematiskt av två ytterligare skäl. För det 

första, präglas detta tankesätt av determinism. Kultur är någonting som inte förändras snabbt, 

utan är en långvarig socialiseringsprocess. Om man då utgår från att bristen på socialt förtroende 

är ett resultat av denna långvariga, historiska process som har utvecklats till ett kulturellt arv så 

leder det till att nationer som kännetecknas av en djuprotad misstro människorna emellan kan 

påstås vara dömda att förbli så, i alla fall för en lång tid framöver. Länder med hög korruption, 

till exempel, kan antas att aldrig bli av med problemet eftersom korruptionen är djuprotad i 

deras kultur enligt denna synpunkt. 

 

För det andra, saknar dessa primordiala eller kulturellt essentialistiska resonemang ofta 

empirisk bärkraft (Rothstein 2003, 185). Rothstein (2003) tar ett exempel från Sveriges 

statsförvaltning som ännu i början av 1800-talet var väldigt korrumperad. Detta till trots 

lyckades landet bli en av världens minst korrumperade stater. Detta förklaras inte av en 

kulturförändring utan snarare en institutionell förändring enligt Rothstein (2003). Rothsteins 

(2003, 227) fråga ”om sex miljoner judar utrotades för att det låg i den etniskt tyska 

befolkningens nedärvda och inneboende kultur att omfatta en likvidatorisk antisemitism” 

exemplifierar problematiken med dessa kulturella förklaringar. Det är väldigt osannolikt att det 

här var den bakomliggande orsaken. Utifrån all denna kritik som har tagits upp här kan man 

argumentera att det inte är kulturen som förklarar variationen av individernas förtroende för 

främlingar och därmed deras samarbetsvilja med, eller solidaritet och tolerans mot out-groups. 

De kulturalistiska teorierna påstås därmed inte förklara varför vissa europeiska länder har visat 

motvillighet att ta emot flyktingar. 

 
5.2.2 Den institutionella skolan 

 
 

En annan teori-inriktning som utgår från ett strukturalistiskt tänkande är den institutionella 

skolan. Dessa teorier argumenterar att individernas handlande först och främst bestäms utifrån 
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samhällets institutioner. Institutioner kan vara både formella och informella. Med formella 

institutioner menas, till exempel, rättsregler och politiska institutioner medan informella 

institutioner omfattar, exempelvis, kulturella traditioner och normer. Rothstein (2003, 64–65) 

menar dock att det inte finns någon anledning till att göra en skarp åtskillnad mellan dessa när 

det gäller hur institutioner kan påverka människors handlande. Han menar att ”institutioner- 

som-legala-regler” och ”institutioner-som-informella-normer” inte ska uppfattas som en 

antingen-eller-distinktion utan som en ”kontinuerlig dimension” (Rothstein 2003, 64–65). 

 

Den institutionella teorin går ut på att de institutionella förhållandena, vilket alltså innebär både 

formella regler och organisationsstrukturer samt informella regler och kulturella koder, bidrar 

till att forma aktörernas verklighetsuppfattningar, roller och intressen. Enligt denna teori 

handlar aktörer lika mycket, om inte mera, utifrån institutionellt bestämda roller än utifrån 

individuell egennytta (Lundqvist 2009, 12). Enligt teorin, bestäms alltså individernas nivå av 

socialt förtroende av de institutionella förhållanden som råder i samhället. För att socialt 

förtroende ska finnas i samhället, måste det vara inbäddat och kopplat till de formella politiska 

och rättsliga institutionerna (Levi 1998; Newton 1999; Rothstein & Kumlin 2001). Socialt 

förtroende existerar alltså inte, enligt teorin, oberoende av politik och regering i det civila 

samhället. I stället skapar, kanaliserar och påverkar regeringens policys och de politiska 

institutionerna mängden och typen av socialt förtroende i samhället (Stolle 2002, 404). 

 

Rothstein (2003) argumenterar dock att det endast är politikens förvaltningssida 

(genomförandesida), och då särskilt rättsstatens funktioner, som har betydelse för skapandet av 

socialt förtroende. Hans argument går ut på att institutionernas pålitlighet och opartiskhet 

reflekterar människors förtroende för de andra i allmänhet. ”Om man inte kan lita på att 

offentliga tjänstemän agerar efter normer som opartiskhet, saklighet, omutbarhet och icke- 

diskriminering, så kan man inte heller lita på ’folk i allmänhet’”, menar Rothstein (2003, 188) 

De offentliga tjänstemännen spelar en viktig roll eftersom de sänder ut signaler till medborgare 

om vilken typ av ”spel” som gäller i samhället (Rothstein 2003, 188–190). 

 

Rothstein (2003) betonar också betydelsen av universella och opartiska former av offentlig 

service eftersom selektiva, behovsprövande offentliga verksamheter (så som socialbidrag, 

bostadsbidrag och förtidspension) lättare stimulerar tankar om fusk och godtycklig behandling 

än universella verksamheter, vilket påverkar medborgarnas syn på människors pålitlighet i 

allmänhet. Det som påverkar människans bedömning är huruvida vederbörande anser sig ha 

blivit behandlad som alla andra i förhållande till existerande regelverk. I socialpsykologisk 

forskning kallas  detta för proceduriell rättvisa. Den  betonar rättvisans betydelse i själva 
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proceduren i offentliga verksamheter, och inte bara resultatet av den (t.ex. ”fick jag bidrag”) 

 

(Rothstein 2003, 190). 

 
Orsakssambandet mellan institutioner och socialt förtroende kan också vara det motsatta, dvs. 

att det är individer som redan har högt socialt förtroende som skapar välfungerande politiska 

institutioner. Det som ändå är viktigt för denna avhandlings syfte är att utreda hur socialt 

förtroende och välfungerande, rättvisa institutioner, om de nu går hand i hand, kan påstås ha en 

inverkan på villigheten att ta emot flyktingar genom samarbete, solidaritet och tolerans. 

Institutioner som bygger på solidaritet, universalitet och pålitlighet kan säkerställa samarbete 

som bygger på ömsesidigt förtroende människor emellan. Mekanismen är att universella, 

opartiska institutioner skapar socialt förtroende mellan människor, vilket reflekteras tillbaka till 

förtroende för dessa institutioner. Förtroende för välfungerande institutioner ökar 

samarbetsviljan genom att de minskar samarbetets transaktionskostnader och risken för andra 

människors opportunistiska beteende. Dessutom formar institutionerna människors 

verklighetsuppfattningar och sociala normer. Universella institutioner är i grunden byggda på 

solidaritetsprincipen, vilket kan argumenteras öka en allmän solidaritetskänsla mot andra 

människor även i bredare omfattning, så som mot flyktingar. Universella institutioner präglas 

också av jämställdhet. Följaktligen upplevs olikheter mellan människor inte som hotande när 

man känner sig jämställd med alla andra, vilket kan påstås även öka tolerans mot människor 

som är olika en själv. Återigen kan detta speglas i mera accepterande attityder till flyktingar och 

därmed flyktingmottagande. (se Rothstein 2003) 

 

 

5.3 Avslutande teoretisk diskussion och hypotes 
 
 

Den teoretiska utgångspunkten utgår från att sociala strukturer är ett resultat av aggregerat 

individuellt handlande. Samhällens eller gruppers struktur existerar inte utan aktörernas 

skapande av den. 

 

Socialt förtroende måste innehålla element av subjektiv rationalitet men individens strävan efter 

egennytta kan inte ensamt förklara varför samarbete uppstår, och den kan ännu mindre förklara 

solidaritetens och toleransens uppkomst. Teorin om social intelligens lyckas bättre förklara 

uppkomsten av dessa egenskaper, och även sambandet mellan socialt förtroende och 

samarbetsvilja. Teorins användbarhet ökar med sin utläggning om det sociala förtroendets 

utvidgning till att omfatta människor från olika kulturer och etnicitet, som immigranter. Detta 

kan förklara varför länder med högt socialt förtroende sannolikt är mera toleranta och 

solidariska mot immigranter, vilket reflekteras i deras villighet att ta emot flyktingar. 
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Socialt förtroende måste även innehålla inslag av moral. Att man väljer att vara pålitlig och inte 

utnyttja andra, även om man skulle tjäna på det, indikerar att förtroendet också måste ha en 

moralisk dimension. Eric Uslaners (2002) teori innehåller mycket relevanta argument som 

förklarar ”höglitarländers” högre samarbetsvilja, solidaritet och tolerans, som reflekteras i deras 

villighet att ta emot flyktingar. Problematiskt med hans teori är dock att den är, för det första, 

deterministisk och, för det andra, deontologisk, det vill säga, icke-konsekventialistisk. 

 

Teorin är deterministisk eftersom den hävdar att individernas grad av socialt förtroende bestäms 

av den socialisationsprocess som sker i barndomen och inte i någon betydlig utsträckning 

påverkas av senare erfarenheter i livet eller de sociala, kulturella eller institutionella 

omständigheterna25. Detta leder till att det inte finns så stora möjligheter eller utrymme för 

förändring. Det betyder att länder med lågt socialt förtroende är i princip för evigt dömda att 

förbli så. Teorin om social intelligens är, däremot, mera öppen för institutionell och strukturell 

påverkan. För att koppla determinismen av Uslaners teori till denna avhandling så skulle det, 

till exempel, betyda att det inte finns mycket hopp om en framtida samarbetsvilja från de EU- 

länderna med lågt socialt förtroende, om avhandlingens hypotes verifieras (se nedan). 

 

Att Uslaners teori är deontologisk kan ses som ett större problem. Deontologisk betyder att 

teorin baserar sig på etiska normer och plikter, och tar mindre hänsyn till konsekvenserna av ett 

handlande. I Uslaners teori är att hysa förtroende inte beroende av andras reciprocitet eller 

pålitlighet26. Bristen på reciprocitet är precis varför sociala dilemman överhuvudtaget uppstår, 

det vill säga, att man inte samarbetar eftersom det saknas förtroende för att den andre kommer 

att samarbeta. Det är ingen idé att vara den enda som samarbetar. Att hävda att socialt förtroende 

inte är beroende av människans verklighetsuppfattning om andras pålitlighet är också tveksamt, 

om inte till och med utopistiskt. Som Rothstein (2003, 109) konstaterar så är antalet Moder 

Theresa-människor tyvärr inte så stort i denna värld. 

 

Jag hävdar därmed, i enlighet med Kenneth Newton (2002), att socialt förtroende har sin grund 

i förvärvad information. Det utesluter dock inte påverkan av barndomens socialisationsprocess, 

men socialt förtroende kan inte ensamt vara någonting som man skaffat sig i barndomen och 

som  formar  ens  verklighetsuppfattningar  om  den  sociala  omgivningen  utan  ens  senare 
 

 
 
 

25 Det bör för rättvisans skull dock tilläggas att Uslaner (2002, kap. 2) nämner (i förbigående) att betydelsefulla 

”kollektiva erfarenheter” som Vietnam krigets påverkan i USA eller medborgarrättsrörelsen kan antingen ha en 

negativ eller en positiv inverkan på människors förtroende. 
26 Motstridigt nog medger Uslaner (2002, 86) också själv att alla andra förutom Moder Theresa torde förlora sin 

litande instinkt om de flyttade till Montegrano (ett litet samhälle i södra Italien som på 1950-talet präglades av 

djuprotad misstro, brutalitet och hat familjer emellan, se Banfield 1958). 
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livserfarenheters betydelse. Jag påstår, därmed, att människans sociala förtroende dels kan ha 

sin grund i moraliska normer men också är öppen för utifrån kommande influenser, som formar 

vederbörandes verklighetsuppfattning. Normer om tillit till andra människor har en inverkan på 

individen men det är ens verklighetsuppfattning, byggd på tillgänglig information, som 

påverkar ens generella bedömning av de andras pålitlighet som är avgörande för om man anser 

att de är att lita på eller inte. 

 

Bo Rothstein (2003, 101) illustrerar detta med en jämförelse mellan polisens pålitlighet i 

Sverige och Mexiko. En svensk kan ha en stark moralisk norm om att man bör lita på polisen 

och människor i allmänhet. Denna norm kan vara baserad på svenskens verklighetsuppfattning 

om att polisen i Sverige i allmänhet är pålitlig. Denne svensk, med högt socialt förtroende, åker 

till Mexiko och läser en mängd reseböcker före resan som varnar om den mexikanska polisens 

korruption och inblandning i olika former av organiserad brottslighet. Dessa böcker uppmanar 

att inte överhuvudtaget ha någonting med den mexikanska polisen att göra även om man skulle 

behöva polisens hjälp. Sannolikt blir det då att svensken inte kommer att vända sig till polisen 

på sin semester i Mexiko. Detta beror inte på att hans moraliska norm om förtroende har 

förändrats, utan på att han har förvärvat sig information varpå han har etablerat en annan 

verklighetsuppfattning om i vad mån Mexikos poliskår är pålitlig (Rothstein 2003, 101). 

 

Enligt den institutionalistiska skolan, kommer också denne svensks förtroende för människor i 

allmänhet i Mexiko att vara betydligt mindre än i Sverige på grund av den dåligt fungerande 

och korrumperade polisen. Jag argumenterar alltså att människans sociala förtroende även 

påverkas av de institutionella förhållandena. De institutionella förhållandena i höglitarländer 

som Sverige och Finland är väldigt annorlunda än i låglitarländer som Ungern och Slovakien, 

till exempel i förhållande till deras generositet, solidaritet och graden av korruption, vilket kan 

reflekteras i ländernas kapacitet och vilja att motta flyktingar. 

 

Margaret Levi sammanfattar träffande hur människans handlande innehåller element av både 

subjektiv rationalitet och moralisk etik och hävdar att: 

[…] det finns både ett normativt och ett instrumentellt element i beslutet att samarbeta (eller ej) eller att 

ställa upp frivilligt (eller ej). Självklart finns det delar av befolkningen vars nyttofunktioner är ensartade; 

de är antingen renodlade inkomstmaximerare eller renodlat moraliska. En stor del förefaller emellertid 

ha en dual nyttofunktion. De vill bidra till det allmänna bästa, åtminstone i den utsträckning att de anser 

att något allmänt gott blir utfört. De vill också försäkra sig om att deras personliga intressen blir 

tillgodosedda så långt möjligt (Levi 1991, 133, citerad i Rothstein 2003, 109). 

 
Denna duala nyttofunktion kan illustreras genom Rothsteins (2003, 109–110) exempel på en 

bilförare som är beredd att stanna för att hjälpa en annan bilist som hamnat i en nödsituation på 

en öde väg. Han påstår att i ett samhälle med högt socialt förtroende är många beredda att göra 
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så även om man inte har någon direkt personlig vinning av detta, eftersom man kan sätta sig in 

i personens situation (generaliserad reciprocitet). Alla bilister tjänar på om alla andra bilister är 

beredda att hjälpa till när en sådan situation har uppstått. Men skulle den svensken som läste i 

guideböcker om Mexiko ha läst att det är vanligt att vägpirater hejdar bilar för att råna dem, så 

skulle han sannolikt inte ha stannat om han hade sett någon stå och vinka vid vägkanten på sin 

semester i Mexiko, även om han hade känt att det är moraliskt fel att inte stanna och hjälpa en 

person i nöd. 

 
Det kan alltså argumenteras att det alltid finns ett inslag av egennytta när människor hyser 

förtroende för andra, inte nödvändigtvis i just den situation där man stannar för att hjälpa en 

annan bilist och inte får någon direkt personlig vinning av detta, men den egennytta som finns 

där reflekteras i att man önskar att själv bli hjälpt i en likadan situation i framtiden. Man är alltså 

redo att hjälpa och hysa förtroende eftersom man önskar samma behandling i en likadan 

situation. Med detta hänvisar jag till reciprocitet som inte är situationsbaserad, utan en slags 

generaliserad reciprocitet. Det handlar alltså om kortsiktig altruism och långsiktigt egenintresse 

(Taylor 1982, 28–29). Detta kallas också för reciprok altruism (Ostrom & Walker 2003, 6). 

Förtroende utan inslag av reciprocitet är dessutom sällsynt och faller inom Moder Theresa- 

kategorin. Jag argumenterar att denna slags generaliserade reciprocitet likaväl kan gälla i 

flyktingkrisen. De mer hjälpvilliga människorna i Europa kan påstås vara beredda att hjälpa till 

eftersom de kan sätta sig in i den situation som flyktingarna befinner sig i. De uppfattar också 

att alla tjänar på om alla är beredda att hjälpa till när en sådan situation har uppstått, även om 

de inte har någon direkt personlig vinning av detta. Med andra ord, är människor beredda att 

hjälpa till under förutsättningen att de kan räkna med att bli hjälpta. 

 

För att sammanfatta den teoretiska diskussionen framhäver jag den teoretiska utgångspunkten 

som avhandlingen har. Utgångspunkten är att det sociala förtroendet inte kan förklaras med en 

enda teori som påstår att individens valmöjligheter och beslutsunderlag att lita på andra är av 

”antingen/eller” karaktär utan att de i stället ligger på en kontinuerlig, komplex dimension. Det 

sociala förtroendet är en individuell egenskap som består av både subjektiv rationalitet 

(egennytta) och inneboende etisk moral. Det påverkas dock också av verklighetsuppfattningar 

som skapas genom förvärvad information, vilket påverkas av individens sociala intelligens. 

Dessa verklighetsuppfattningar reflekterar individens kringliggande sociala och institutionella 

omständigheter och normer. 

 

Den teoretiska ansatsen som jag har presenterat här utgör grunden till avhandlingen. 

Ovanstående analys framhäver det starka teoretiska underlaget till avhandlingens hypotes. 
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Dessa teorier kopplar således det sociala förtroendet till länders villighet att ta emot flyktingar 

genom tre olika mekanismer som presenterats: samarbetsvilja, solidaritet och tolerans. 

 

I enlighet med teorin är antagandet att länderna med högt socialt förtroende är mer benägna att 

välja att samarbeta och visa solidaritet mot andra EU-länder och tredjeländer (dvs. att bära 

ansvaret i flyktingkrisen som en lösning till det gemensamma sociala dilemmat) samt visa 

solidaritet och tolerans mot flyktingar genom villigheten att motta dem. Därmed kan man även 

anta att länder med lågt socialt förtroende är mer benägna att välja att avstå från att samarbeta 

och visa solidaritet och tolerans. Utifrån teorin blir hypotesen följande: Högt socialt förtroende 

ökar sannolikheten för ett lands villighet att ta emot flyktingar utifrån samarbetsvilja, 

solidaritet och tolerans. Lågt socialt förtroende ökar däremot sannolikheten för ett lands 

motvillighet till att ta emot flyktingar utifrån samma mekanismer.  Hypotesen verifieras eller 

falsifieras i avhandlingen utifrån statistiska metoder. 

 

6 Kontrollvariabler 
 
 

Villigheten att ta emot flyktingar är ett mångformigt fenomen som har flera olika påverkande 

faktorer. Meningen med kontrollvariabler är, som ordet antyder, att kontrollera för faktorer som, 

förutom socialt förtroende, kan ha en inverkan på länders villighet till flyktingmottagande. För 

resultatens validitet är det avgörande att relevanta kontrollvariabler, som kan förklara variation 

i den beroende variabeln, inkluderas i regressionsanalysen. När de externa faktorerna hålls 

konstanta och kontrolleras för, får man fram det sociala förtroendets verkliga inverkan på 

länders villighet att ta emot flyktingar. Det är vanligt att kontrollvariablerna också korrelerar 

med den oberoende variabeln, i detta fall det sociala förtroendet, men vid valet av 

kontrollvariablerna är deras möjliga effekt på den beroende variabeln avgörande och 

vägledande. 

 

Eftersom antalet fall är så litet (28 länder) måste också antalet kontrollvariabler begränsas (Field 
 

2009, 222). Tidigare litteratur och forskning kring påverkande faktorer är förstås avgörande för 

valet av variablerna. Många socioekonomiska eller demografiska faktorer som har upptäckts att 

påverka attityder till immigration eller flyktingmottagande, såsom utbildning och ålder 

(Dustmann & Preston 2001; Hainmueller & Hiscox 2007; Blinder 2011; Ford, Morrell & Heath 

2012), kan ha förklaringskraft på individnivå men variationen försvinner sannolikt när värden 

aggregeras. Därför har det endast valts kontrollvariabler som redan är på länder nivå. Dessutom 

handlar den beroende variabeln inte endast om individers attityder, utan den koncetreras till 

största delen på staters flyktingpolitik (som oftast brukar korrelera med varandra, se kapitel 
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8.1). Ländernivå-faktorer, såsom ekonomiska faktorer, naturligen är då avgörande, eftersom de 

påverkar och sätter ramarna för hur stater utför sin politik. Både faktorer som kan påverka 

individers attityder och som kan påverka flyktingpolitikens utformning måste emellertid tas i 

beaktande, eftersom indexet mäter båda, och för att de ofta dessutom är sammanflätade. 

Kontrollvariabler som kommer med i regressionsanalysen är andel utrikesfödda, BNP per 

capita, arbetslöshetsgrad, samt östeuropa-dummyvariabel (den politikhistoriska uppdelningen 

mellan öst och väst). Data för de tre förstnämnda variablerna om alla länder har hämtats från 

året 2014, det vill säga, från samma år som för socialt förtroende för de flesta länderna, och 

precis innan flyktingkrisen kulminerade. 

 

När det gäller attityder till immigration och flyktingmottagande så finns det tre dominerande 

teorier om vad som påverkar och förklarar attityderna. Dessa teorier har därmed betydelse för 

valet av kontrollvariabler. För variabeln andelen utrikesfödda är alla teorier relevanta. För de 

makroekonomiska variablerna har de två sista teorierna betydelse (gruppkonfliktteori och 

teorier om ekonomisk konkurrens), och för Östeuropa-dummyvariabeln är gruppkonfliktteorin 

mest relevant. 

 

 

Enligt kontaktteori resulterar en fortsatt positiv kontakt (dvs. vänskap) med medlemmar i andra 

etniska, religiösa eller nationella grupper, eller grupper av en annan ras, i mer positiva attityder 

mot medlemmar i den gruppen (McLaren 2003; Blinder 2011, 8). Erfarenheter och kontakt med 

”out-groups” antas minska nivån av det möjliga uppfattade hotet som dessa grupper kan skapa 

(Allport 1954; Pettigrew & Tropp 2011). Gruppkonfliktteori hävdar däremot att immigranter 

eller minoritetsgrupper kan uppfattas hota intressena, identiteterna eller status av majoriteten 

(som en grupp), och att de som känner sig mest hotade opponerar sig mest sannolikt mot 

immigration (Blinder 2011, 8; men se Quillian 1995; Ford 2011; Hainmueller & Hiscox 2010 

som argumenterar att det sistnämnda inte stämmer). Teorier om ekonomisk konkurrens handlar 

också om uppfattade hot, men hotet härstammar inte från identiteter och liknande, utan från 

ekonomisk oro. Teorierna påstår att motstånd mot immigration kommer från infödda arbetare 

som konkurrerar på arbetsmarknaden med immigranter med liknande färdigheter eller 

arbetskvalifikationer. Omvänt, kan motståndet också komma från mer förmögna infödda 

medborgare som upplever, eller uppfattar, immigranterna som en ekonomisk börda för 

skattebetalare om de använder offentliga tjänster som sjukhus, skolor, bidrag och så vidare. 

(Blinder 2011, 8) 
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Olika typer av hot (ekonomiskt, socialt, kulturellt, även säkerhet) har ofta kopplats till motstånd 

mot migration i allmänhet (Scheepers, Gijsberts & Coenders 2002). Motståndet mot 

asylsökande och flyktingar kan också förklaras med samma uppfattade hot. Även om det antas 

att människor gör mindre motstånd mot flyktingar (från politiskt våld) än mot ekonomiska 

migranter (se dock dikussionen i kapitel 8.1.1.2), kan motståndet mot asylsökande och 

flyktingar också härstamma från uppfattad ekonomisk konkurrens. (Lubbers, Coenders & 

Scheepers 2006) I allmänhet finns det inte mycket forskning kring attityder till flyktingar mer 

specifikt (som diskuteras mer utförligt i kapitel 8.1.1), och ingen forskning alls om hur etnisk 

mångfald är relaterad till dessa attityder (förutom Steele & Abdelaaty 2018, som diskuteras 

längre nedan). Det är därför oklart ifall allmän rädsla för flyktingar är mer utpräglad i mer eller 

mindre mångfaldiga samhällen. (Steele & Abdelaaty 2018, 2) Påverkan av kontrollvariabeln 

andelen utrikesfödda till villigheten att ta emot flyktingar är, av den anledningen, svår att förutse 

men teorier och tidigare undersökningar om den etniska mångfaldens effekt på attityder till 

immigration i allmänhet kan ändå ge en antydan om hur kopplingen möjligen ser ut. 

 

 

6.1 Andel utrikesfödda 
 
 

Av de valda kontrollvariablerna har andelen utrikesfödda den mest direkta kopplingen till dessa 

teorier. De är dock konkurrerande teorier som förutspår olika utfall. Kontaktteorin förutspår att 

etnisk mångfald (höga andelar utrikesfödda) är associerad med högre villighet att ta emot 

flyktingar, medan enligt gruppkonfliktteorin och teorierna om den ekonomiska konkurrensen 

förväntas höga andelar utrikesfödda att vara kopplade till lägre villighet att ta emot flyktingar. 

Även den empiriska forskningen kring hur (och när) andelen utrikesfödda påverkar attityder till 

immigration är motstridig. 

 

 

Vissa undersökningar antyder, i linje med kontaktteorin, att en stor andel utrikesfödda och 

etnisk heterogenitet, har en positiv inverkan på attityderna. De har funnit, att personer som bor 

i områden som är mer etniskt mångfaldiga och har en längre migrationshistoria, vanligtvis är 

mer toleranta än de som bor i områden som är mindre mångfaldiga, eller till vilka invandrarnas 

ankomst (inklusive asylsökande och flyktingar) är ett mycket senare fenomen (Valentine & 

McDonald 2004). Detta anses allmänt avspegla den utsträckning i vilken individer har kontakt 

med invandrare och för vilka denna personliga erfarenhet fungerar som en motsatt kraft till 

negativ politisk och offentlig diskurs (Fetzer 2000). Kulturella och etniska band till invandrare 

har också upptäckts främja positiva attityder till invandrare och stöd för mer öppen 

invandringspolitik (Fetzer 2000, 3). Senare undersökningar tyder på att den ökade storleken av 
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invandrarbefolkningen och den ökade etniska mångfalden, skulle åtminstone i Europa, vara 

bland möjliga förklaringar till ökade positiva attityder till invandrare (Heath, Richards & Ford 

2016, 6). Till samma slutsats kom van der Linden et al. (2017) som upptäckte att etnisk 

mångfald inte leder till högre nivåer av anti-immigrant uppfattningar. Det motsatta är i och för 

sig mer sannolikt eftersom länder med låga nivåer av anti-immigrant uppfattningar också är mer 

etniskt mångfaldiga, märkte de i sin undersökning av 21 europeiska länder (ibid., 10). 

 

 

Andra har upptäckt det motsatta, det vill säga, att höga andelar utrikesfödda av den totala 

befolkningen har en negativ effekt på attityderna till immigration. Det beror på att infödda 

medborgare uppfattar stora mängder av immigranter som ett kulturellt, etniskt eller ekonomiskt 

hot, i linje med de två sistnämnda teorierna. Enligt Herreros och Criado (2009, 342, 344) är 

procentandelen av immigranter av populationen en traditionell variabel av ”hot-hypotesen”, och 

kan påverka människors attityder till immigration. Ju högre andelen invandrare är i ett visst 

område, desto större är sannolikheten för att medlemmarna i den dominerande gruppen 

uppfattar dessa nykomlingar som ett hot mot deras ekonomiska och politiska privilegier 

(McLaren 2003, 920; McLaren upptäckte dock att kontakt dämpar dessa hot). Sambandet i 

Herreros och Criados undersökning (2009, 347) var signifikant och negativt: ju större andelen 

invandrare var i ett land (eller i ens bostadsområde), desto mer negativa var attityderna mot 

immigration (se också Dustmann & Preston 2001; Semyonov, Raijman & Gorodzeisky 2006). 

Hatton (2016) upptäckte likaså att ju större procentandelen av utrikesfödda var av befolkningen, 

desto färre nya invandrare ville folk motta. 

 

 

Många undersökningar har upptäckt att hotet snarare härstammar från symbolisk oro på 

gruppnivå över nationell och kulturell enighet än personligt egenintresse. Till exempel 

Hainmuellers och Hopkins (2014) forskning visar att attityder till invandring formas av en 

samhällelig oro för invandringens kulturella inverkan på nationen som helhet, och i mindre 

utsträckning för dess ekonomiska effekt på nationen. (se också Hainmueller & Hiscox 2010) 

Utifrån denna upptäckt skulle andelen utrikesfödda kunna tänkas ha en starkare effekt på 

villigheten att ta emot flyktingar (men endast när det gäller attityderna) än landets BNP per 

capita eller arbetslöshetsgrad (se också diskussionen om attitydernas formning i kapitel 8.1.1.1). 

Vissa forskare menar dock att den ekonomiska oron har en lika stor inverkan på attityderna som 

hotet som härstammar från icke-ekonomiska faktorer (t.ex. Card, Dustmann & Preston 2005). 

 

 

Det finns också tre huvudsakliga hypoteser om när immigrationen har en effekt på de infödda 

medborgarnas attityder. Den första argumenterar för att det finns ett linjärt förhållande, det vill 



52 

Eevi Ristimäki  

 

 
säga, att fientligheten mot invandrare ökar när antalet invandrare i samhället ökar. Den andra 

handlar om ”chockeffekten”, där människor känner sig mer hotade av invandrare först men 

fientligheten minskar med tiden, eftersom antalet invandrare ökar och de blir accepterade i 

samhället. (Crawley, Drinkwater & Kauser 2013, 11) Detta skulle stödja antagandet att länder 

med lång migrationshistoria, och därmed större etnisk mångfald, är mer accepterande mot nya 

immigranter. Slutligen finns det en närhetshypotes om en ”vändpunkt” för rasfientlighet, enligt 

vilken intolerans ökar oproportionerligt efter att ha nått en viss hög nivå (Studlar 1977). För 

vissa människor kan det finnas en tröskel bortom vilken de inte förhåller sig positivt till nya 

invandrare (Herreros & Criado 2009, 344). 

 

 

Andelen utrikesfödda kan också påverka den förda politiken. Samhällen som redan länge har 

mottagit immigranter är vana vid immigration, och har bättre förutsättningar och strukturer för 

deras mottagning, exempelvis genom utvecklade integrationsprogram som gör att det 

mottagande landet också själv får mer nytta av immigrationen (i och med att immigranterna 

lättare får sysselsättning, lär sig språket osv.). En öppen, etablerad invandringspolitik och ett 

integrationssystem som tidigare migrationshistoria har skapat, kan möjligen bidra till att 

tröskeln att ta emot mera är lägre. Det kan också vara tvärtom: redan stora andelar immigranter 

kan leda till mer restriktiv politik mot nykomlingar. Etnisk mångfald har upptäckts ha en 

underminerande effekt på samarbete. Det vill säga, etniskt homogena samhällen har upptäckts 

vara mer kooperativa och lyckas bättre med kollektivt handlande, såsom att skapa allmänna 

nyttigheter än etniskt heterogena samhällen. (Habyarimana, Humphreys, Posner & Weinstein 

2009) Eftersom den beroende variabeln i denna studie till stor del handlar om samarbete och 

kollektivt handlande i form av flyktingmottagande (som producerar allmänna nyttigheter, se 

kapitel 2.2), skulle man på basis av denna upptäckt kunna anta att en stor andel utrikesfödda har 

en negativ effekt på den beroende variabeln. 

 

 

Eftersom storleken av invandrarbefolkningen har upptäckts ha både negativa och positiva 

effekter på attityder till immigration, kan det också hända att de upphäver (neutraliserar) 

varandras verkan matematiskt (Schlueter & Wagner 2008; Schlueter & Scheepers 2010). Något 

som också kan vara fallet med denna kontrollvariabel, som Steele och Abdelaaty (2018, 14) 

antyder, är att den etniska mångfalden på samhällsnivå egentligen inte är den mest relevanta för 

sambandet mellan mångfalden och attityderna till flyktingar, utan mångfalden i bostadsområdet 
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(regional, lokal eller till och med grannskapet) kan vara mer framträdande.27 Deras 

undersökning fokuserade dessutom specifikt på flyktingar. De kom fram till att ”immigrant 

diversitet”, som de antog skulle ha mest inverkan på attityderna till flyktingar, hade ingen effekt 

alls; varken storleken av invandrarbefolkningen eller ökningar i dess storlek över tiden var 

statistiskt signifikanta. (ibid., 17) 

 

 

Därför finns det en möjlighet att den etniska mångfaldens effekt på attityder, åtminstone såsom 

kontaktteorin förutspår, endast är signifikant på individuell nivå. En större andel immigranter i 

ett land borde, enligt en rak tolkning av kontaktteorin, vara kopplad till lägre nivåer av uppfattat 

etniskt hot, och därmed större villighet till flyktingmottagande (se Manevska & Achterberg 

2013, 446). Även om vissa undersökningar har hittat stöd för effekten av individuell kontakt, 

så åtföljs denna inte entydigt av lägre medelvärden av uppfattat etniskt hot eller andra mätningar 

relaterade till etnocentrism på länder nivå (McLaren, 2003; Schlueter and Scheepers, 2010). 

Det måste också påpekas att den ovannämnda undersökningen av Steele & Abdelaaty (2018) 

testade flera olika mått på etnisk mångfald, och hittade genom ett av dem att etnisk mångfald 

är kopplad till minskat stöd för flyktingar men resultatet varierade stort beroende på det använda 

måttet. De konkluderade att forskare inte borde dra starka slutsatser av effekterna av den etniska 

mångfalden på attityder till flyktingar, eftersom sambandet är så högt beroende av hur man 

mäter mångfalden. 

 

 

Etnisk mångfald på samhällsnivå kan operationaliseras på många olika sätt, men det har varit 

vanligt i forskningen att antingen inkludera nivån av nettoimmigrationsflöde (migrant inflow) 

under de senaste åren eller, procentandelen av invandrare eller utrikesfödda av den totala 

befolkningen (van der Linden et al. 2017, 10; Herreros & Criado 2009, 344). Utrikesfödda 

inkluderar även sådana invandrare som har fått medborgarskap, och ger därför en mer pålitlig 

bild av den etniska mångfalden inom ett land. Den är inte heller beroende av länders diverse 

praxis gällande beviljandet av medborgarskap. Skillnader mellan länderna i attityder kan, enligt 

Heath et al. (2016, 6), inte förklaras med olika nivåer av nettoimmigration (migrant inflow),28
 

utan andelen invandrare eller utrikesfödda (migrant stock) är mer relevant för formningen av 
 

 
 
 

27 Även när det gäller inverkan av etnisk mångfald i ett lokalt område på attityder så är forskningen motstridig. 

Vissa undersökningar har hittat att större andelar utrikesfödda invånare i bostadsområdet leder till mer restriktiva 

attityder till immigration (t.ex. Herreros & Criado 2009) medan andra har upptäckt att de skapar mindre restriktiva 

attityder (t.ex. McLaren 2003). Somliga undersökningar har i sin tur hittat inkonsekventa eller insignifikanta 

resultat (Citrin, Reingold & Green 1990). 
28 Vissa forskare argumenterar för att invandringstakten under tidigare år ändå har en signifikant restriktiv effekt 

på invandringspolitiken (se t.ex. de Haas & Natter 2015, 24). 
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attityderna. I denna studie operationaliseras den etniska mångfalden med populationsdata från 

Eurostat (2019a), som innehåller uppgifter om antalet invånare som är födda i något annat land 

än det de är bosatta i. Andelen utrikesfödda är den procentandel som antalet utrikesfödda utgör 

av den totala befolkningen, vilket har räknats utifrån uppgifter av det totala befolkningsantalet 

från samma databas (2014 års data). 

 

 

Slutligen, argumenteras det ibland att opinionen om immigration formas på basis av 

immigranter från icke-västländer snarare än den totala andelen immigranter av befolkningen 

(Dustmann & Preston 2007; Schneider 2008). Enligt Hatton (2016, 224) finns det emellertid 

inga bevis på att effekten av immigrantandelen är starkare i länder där andelen icke- 

västerlänningar är större. Således konstaterar han att även om individuella preferenser tydligt 

skiljer sig beroende på immigrantgruppen (dvs. att vissa grupper föredras framför andra), så 

drivs förändringarna fram över tiden av den totala andelen immigranter (ibid.), vilket stödjer 

valet av den totala andelen utrikesfödda som mått.29
 

 

 

6.2 Makroekonomiska faktorer: BNP per capita och arbetslöshetsgrad 
 
 

Två aggregerade makroekonomiska kontrollvariabler, bruttonationalprodukt (BNP) per capita 

och arbetslöshetsgrad, inkluderas som kontrollvariabler. Real BNP per capita är proportionen 

av den reella bruttonationalprodukten i förhållande till den genomsnittliga befolkningen under 

ett visst år. Det är ett mått på ekonomisk aktivitet som också används som en medelbar 

uppskattning på utvecklingen av ett lands materiella levnadsstandard. Det är dock ett begränsat 

mått på ekonomiskt välstånd. (Eurostat 2018e) Uppgifterna för real BNP per capita har hämtats 

i Eurostats databas (2018e). Detta mått valdes på basis av resultatet av en korrelationsanalys 

där olika liknande ekonomiska mått30 var inkluderade och real BNP per capita visade sig vara 

starkast korrelerad med den beroende variabeln (ρ = 0,712, sig = 0,01). BNP per capita kan 

också tänkas fungera bättre än BNP-tillväxt per capita, eftersom det fångar in stora skillnader i 

ländernas utveckling, som bland annat påverkar deras olika kapacitet att ta emot flyktingar, 
 

 
 
 
 
 
 

29 Eurostat har data om antalet utrikesfödda utanför EU men detta mått skulle ha varit problematiskt om man hade 

velat mäta andelen (etniskt olika) icke-västerlänningar med detta, eftersom det också innehåller immigranter från 

exempelvis USA och Australien. Dessutom har Estland och Lettland särskilt höga andelar utrikesfödda utanför EU 

på grund av ett högt antal erkända icke-medborgare. De är huvudsakligen före detta Sovjet-medborgare som är 

permanent bosatta i dessa länder men har inte skaffat sig medborgarskap. (Europeiska kommissionen 2013, 19– 

20) 
30 Gross domestic product at market prices; Purchasing power adjusted GDP per capita; HDI-index. 
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något som tillväxten inte reflekterar31. Enkelt sagt, skiljer BNP per capita de rika länderna från 

de fattiga. Data för arbetslöshetsgraden har också hämtats i Eurostat (2019b). Uppgifter för 

Schweiz fanns inte i samma databas så de har hämtats i en annan (Eurostat 2016b, 10). 

Arbetslöshetsgraden är antalet arbetslösa personer som procentandel av arbetskraften. 

Arbetskraften är det totala antalet anställda och arbetslösa (aktiv befolkning). (Internet 135) 

 

Det mottagande landets ekonomi som BNP per capita och arbetslöshetsgraden reflekterar, kan 

antas att ha mest betydelse för hur stater utför sin flyktingpolitik men de kan också påverka 

människors attityder till flyktingmottagande (se Herreros & Criado 2009, 342; Internet 33). 

Detta till trots att många nyare undersökningar tyder på att icke-ekonomiska faktorer är 

viktigare för utformandet av människors attityder till immigration än ekonomiska (Hainmueller 

and Hiscox 2007; Card, Dustmann and Preston 2005, 2012; Sniderman, Hagendoorn and Prior 

2004). BNP per capita (eller BNP-tillväxt per capita) och arbetslöshetsgrad har vanligtvis 

inkluderats som indikatorer på upplevda hot från den underordnade etniska gruppen mot den 

dominerande etniska gruppen (Quillian 1995, 590). Idén bakom detta är att människor i en ”hot- 

kontext”, till exempel under hög arbetslöshet eller ekonomisk kris, tenderar att ha negativa 

attityder till immigranter som anses hota deras ekonomiska eller politiska privilegier (Herreros 

& Criado 2009, 338). I enlighet med teorier om ekonomisk konkurrens, kan immigranter och 

flyktingar, speciellt under en dålig ekonomisk situation eller hög arbetslöshet anses som en 

ekonomisk börda, eller som konkurrenter om knappa resurser (Herreros & Criado 2009, 343– 

344; se Lubbers, Coenders & Scheepers 2006) 

 
Samma logik kan tillämpas på fattiga länder; människor i länder med låg BNP per capita kan 

tänkas vara mer negativt inställda till flyktingar på grund av knappare resurser och 

förhållandevis större ekonomisk börda som flyktingar medför till ett fattigt land. Under hög 

arbetslöshet kan immigranter och flyktingar betraktas som konkurrenter om knappa 

arbetsplatser, eller mer positivt tänkt, kan människor tänka att dessa immigranter och flyktingar 

inte hittar arbete om de kommer (Herreros & Criado 2009, 344; se Lubbers, Coenders & 

Scheepers 2006). Fattigdom och hög arbetslöshet skapar ekonomisk otrygghet vilken i sin tur 

är en grogrund både för känslor av konkurrens och hot, som lätt riktas mot immigranter. 

Som nämns i föregående underkapitel, har forskningen visat att negativa attityder har sitt 

ursprung i oron över invandringens inverkan på nationen som helhet, snarare än personligt 
 
 
 

31 Den ekonomiska tillväxten har också upptäckts att vara icke-signifikant i utformandet av attityder till 

immigration (t.ex. Herreros & Criado 2009, 349), och makroekonomiska förändringar verkar överhuvudtaget inte 

ha någon större inverkan på attityderna mot immigration i genomsnitt (Hatton 2016, 235; men se dock Ruist 2016). 
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(ekonomiskt) egenintresse (Hainmueller & Hiscox 2010; Hainmueller & Hopkins 2014; men 

se till exempel Andreescu 2011 och Herreros & Criado 2009, som däremot hittade stöd för 

ekonomiskt egenintresse). Människor som har en pessimistisk översikt av ekonomins tillstånd 

är också mindre öppna mot immigration (Herreros & Criado 2009, 345). Studier har upptäckt 

att medlemmar i dominanta grupper i samhället, vilkas individuella intressen (ekonomiska eller 

andra) inte direkt hotas av en opponerande grupp, ofta är lika benägna att uttrycka rasfördomar 

som de, vilkas intressen direkt hotas (Quillian 1995; Ford 2011; Hainmueller & Hiscox 2010). 

Makroekonomiska variabler kan därför bättre fånga in nivån av oro eller hot som människor 

möjligen upplever (som kommer till uttryck i negativa attityder till immigration), än vad 

individers egen arbets- eller ekonomiska situation indikerar. Enligt gruppkonfliktteorin, borde 

en ekonomisk nedgång eller lågt ekonomiskt välstånd innebära mer negativa attityder mot 

minoritetsgrupper, såsom flyktingar, också hos majoritetsgruppmedlemmar som inte 

personligen känner sig hotade (se Ruist 2016, 3). Av den anledningen, kan makroekonomiska 

faktorer ha en effekt på människors attityder i mycket större omfattning i samhället. I 

gruppkonfliktteorins termer, anses invandrare hota majoritetens ekonomiska intressen. 

 

Invandringens uppfattade följder på samhällsnivå verkar, med andra ord, vara mest avgörande. 

Landets höga arbetslöshetsgrad och fattigdom ger större orsak till att bli orolig för hur 

invandringen möjligen påverkar landets ekonomi och majoritetens ekonomiska intressen, och 

kan därför skapa motstånd till immigration. Samhällelig oro för invandringens ekonomiska 

inverkan på nationen som helhet kan, med andra ord, antas att bli mer påfallande då resurserna 

redan är knappa hos lokalbefolkningen. Anti-immigrant uppfattningar är vanligtvis mer 

utpräglade i trakter där ekonomiska omständigheter är mindre gynnsamma (och andelen 

utlänningar är stor) (Semyonov, Raijman & Gorodzeisky 2006). Detta till trots, att en växande 

mängd empirisk forskning visar att de faktiska effekterna av ett inflöde av invandrare är ganska 

små på inkomst, sysselsättning och arbetslöshet (Hainmueller & Hiscox 2007, 437). 

 

Empirisk forskning kring effekten av BNP per capita på attityder till immigration har varit 

kontroversiell. Semyonov, Raijman och Gorodzeisky (2006) fann ett oväntat resultat: att högre 

BNP per capita var kopplat till betydligt mer negativa attityder år 1988, medan Semyonov, 

Raijman och Gorodzeisky (2008) och Schneider (2008) fann den motsatta, teoretiskt förväntade 

kopplingen år 2002. Värden som rapporteras i denna litteratur är dock ofta inte statistiskt 

signifikanta. (Ruist 2016, 3–4) 

 

 

Även Mayda (2006) upptäckte att länder med högre BNP per capita är i genomsnitt mindre 
 

öppna mot immigration, resultatet baserar sig dock på ett begränsat urval av länder. Enligt 
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Mayda (2006, 528), är resultatet inte förvånande med tanke på att rikare länder tenderar att ha 

högre mängder invandrare som oftast är arbetsmässigt lågkvalificerade i förhållande till infödda 

medborgare.  Länder med denna kombination tenderar i genomsnitt att vara mindre positiva 

mot immigration enligt Mayda (ibid.). Dessutom är storleken på inflödet av asylsökande 

förknippad med mer negativa genomsnittliga attityder mot invandrare enligt henne (ibid.), 

vilket också är typiskt för länder med hög BNP per capita. 

 

 

Messing och Ságvári (2018, 12) upptäckte däremot att människor som bor i ekonomiskt mer 

utvecklade länder (mätt som högre real BNP per capita) var generellt mer accepterande och 

välkomnande mot immigranter. Deras resultat visade att de nordiska länderna med högsta BNP 

per capita är mest mottagliga, medan nya EU-medlemsstater med lägsta BNP per capita är mest 

fientliga. De misstänkte emellertid att det inte är BNP per capita som påverkar attityder mot 

immigranter, utan andra egenskaper som är kopplade till både rikedom och tolerans, såsom 

distinkta historiska vägar, erfarenheter med invandrare, och deras samhällsstruktur. (ibid., 13) 

BNP per capita samvarierar med en mängd olika faktorer och det kan därför vara utmanande 

att avgöra om någon bakomliggande faktor påverkar BNP per capitas möjliga effekt på den 

beroende variabeln. 

 

 

En undersökning som är relevant för denna avhandling är den av Meuleman et al. (2016) i vilken 

det jämfördes svar från European Social Survey från olika länder. De fann korrelation mellan 

ett lands ekonomiska situation (BNP) och genomsnittliga nivåer av socialt förtroende samt det 

upplevda kulturella och ekonomiska hotet av immigration. Ju rikare ett land är, desto mer 

positiv är den allmänna opinionen om den uppfattade ekonomiska effekten av (arbetskrafts- 

)invandring och (med en aning svagare korrelation) om att invandrare berikar kulturlivet. 

Socialt förtroende hade dock ännu starkare effekt i båda frågorna. Dessutom märkte de att 

personer i rika länder är något mer ofta villiga att ta emot asylsökande, men däremot hade socialt 

förtroende överraskande nästan ingen effekt på villigheten att ta emot dem (frågan genom vilken 

villigheten mättes kan nog kritiseras, se kapitel 8.1.1.2). (Meuleman et al. 2016, 36, 38, 44) 

 

 

När det gäller arbetslöshetsgradens effekt på människors attityder till immigration så är 

forskningen även där kontroversiell. Enligt IOM (2015, 18), visar människor som bor i länder 

med de högsta arbetslöshetsgraderna mest negativa attityder till immigration till deras länder. 

Nästan hälften av vuxna i länder med arbetslöshetsgrad på över 15 procent anser att immigration 

borde minska (ibid.). Den allmänna opinionen om huruvida invandrare konkurrerar med 

infödda   arbetstagare   om   arbetstillfällen   är   i   allmänhet   i   linje   med   opinionen   om 
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invandringsnivåer. Bland de undersökta länderna tenderar invånare som inte anser att 

immigranter vill ha de jobb som medborgarna själva vill ha, att genomsnittligt vara mer öppna 

för invandring till sina länder. (IOM 2015, 1) Hög arbetslöshetsgrad som skapar (åtminstone 

uppfattad) konkurrens om arbetsplatserna kan således leda till mer restriktiva attityder till 

immigration enligt IOM:s undersökning. 

 

 

Herreros och Criado (2009) testade ”hothypotesen” (i linje med gruppkonflikt- och 

konkurrensteorier) med arbetslöshet operationaliserad både på individuell- och aggregerad 

nivå. Arbetslösheten var signifikant endast på den individuella nivån: arbetslösa människor 

upptäcktes ha en mer negativ inställning till invandring än personer i betalda jobb, vilket stöder 

teorier om det ekonomiska egenintresset som diskuterades ovan. De aggregerade 

arbetslöshetsgraderna hade däremot ingen signifikant effekt på människors attityder till 

immigration. (ibid., 347–348) 

 

 

På liknande sätt upptäckte Hatton (2016) i sin undersökning att positiva attityder till 

immigration har ett negativt samband med andelen sociala förmåner av BNP, men bara ett svagt 

negativt samband med arbetslöshet. Den aggregerade arbetslöshetsgraden förlorade signifikans 

och förklaringskraft i och med inkluderandet av andelen immigranter och andelen sociala 

förmåner i regressionen, förutom i en fråga som gällde om immigration är bra eller dålig för 

ekonomin. Där hade den en negativ och signifikant effekt på attityderna. (ibid., 220–221) 

Utifrån denna upptäckt kan arbetslöshetsgraden förväntas ha en negativ effekt på villigheten att 

ta emot flyktingar ifall flyktingmottagandet främst ses som en ekonomisk belastning. Om andra 

än ekonomiska aspekter väger mer för villigheten att ta emot flyktingar, såsom 

solidaritetskänslan, är det möjligt att den aggregerade arbetslöshetsgraden inte får så stark effekt 

på mottagningsvilligheten, åtminstone när det gäller individers attityder. 

 

 

Det måste emellertid påminnas att indexet som mäter villigheten att ta emot flyktingar även 

innehåller andra aspekter av mottagningsvilligheten än bara individers attityder. Flyktingpolitik 

och dess utformande kan ha annorlunda incitament, även om medborgarnas attityder ofta är i 

linje med den förda politiken (se IOM 2015 och kapitel 8.1). BNP per capita och 

arbetslöshetsgrad har möjligen en ännu större effekt på dessa incitament än vad de har på 

individers attityder. Enligt de Haas och Natter (2015, 24), bestäms restriktiviteten av 

migrationspolitiken utifrån allmänna ekonomiska faktorer såsom ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning samt politiska systemfaktorer. Deras analys antyder att om ekonomier växer fort 

och arbetslösheten minskar, kommer regeringar att vara mer milda mot invandring, oavsett 
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regeringarnas politiska inriktning. Den liberaliserande effekten av ekonomisk tillväxt på 

invandringspolitiken förklaras huvudsakligen med dess effekt på inträdespolicy och policyn 

som är inriktade på (lågkvalificerade) arbetstagare såväl som flyktingar och asylsökande. (ibid.) 

 

Det kan också tänkas gälla storleken av ekonomin, det vill säga, BNP per capita. Större 

ekonomier har större arbetsmarknader och möjligen då större behov av utländsk arbetskraft, 

speciellt vid tider av låg arbetslöshet. Flyktingar kan då anses som en önskad tillgång för 

arbetsmarknaders behov, åtminstone i sådana länder där arbetsmarknaden är uppbyggd på 

sådant sätt att (de ofta lågkvalificerade) flyktingarna snabbt och effektivt står till 

arbetsmarknadens förfogande (t.ex. Tyskland). På detta sätt kan större ekonomi leda till mer 

öppen invandrings- och flyktingpolitik. Vid tider av hög arbetslöshet (som följs av överutbud 

av arbetskraft) betraktas utländsk arbetskraft, inkluderat flyktingar, snarare som en belastning 

för ekonomin, än en tillgång, som kan leda till ännu högre arbetslöshet hos medborgarna. Som 

diskuteras ovan, är det dock svårt att avgöra i vilken utsträckning mottagandet av flyktingar 

bestäms utifrån ekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade grunder (som bestämmer politiken 

kring arbetskraftsinvandring), eller om det snarare är andra motiv som är mer avgörande. 

Flyktingar är ju först och främst människor som är i behov av skydd, och erbjudandet av skydd 

är då naturligen den främsta uppgiften som det mottagande landet har. De sysselsätts inte heller 

lika lätt som vanliga arbetskraftsinvandrare, eftersom många av dem kan vara svårt 

traumatiserade. 

 

Om arbetsmarknadsdimensionen ändå är avgörande för flyktingpolitikens utformande så har 

den troligtvis ett annat utfall i mindre ekonomiskt utvecklade länder, inte minst i central- och 

östeuropa där motståndet till immigration redan är starkt på grund av kulturella och historiska 

faktorer, som tas upp i följande underkapitel. Dessa länder tror att mottagandet av 

lågkvalificerade flyktingar till deras arbetsmarknader endast ytterligare försämrar deras 

förmåga att i inkomster komma ikapp med de västeuropeiska länderna. Således är det inte bara 

det ofta citerade kulturella/religiösa argumentet, utan också arbetsmarknadsdimensionen som 

ger öst- och centraleuropeiska regeringar anledning till att motstå immigration och till exempel 

EU:s försök att få dem att axla en del av flyktingbördan. (Internet 136) 

 

Den lägre ekonomiska utvecklingsnivån i dessa länder kan skapa en liknande motbjudande 

effekt även hos flyktingar, som hellre föredrar mer ekonomiskt utvecklade länder med bättre 

integrerings- och sysselsättningsmöjligheter (och sociala bidrag). Detta fenomen gäller också 

sydeuropeiska länder som har lägre BNP per capita än västeuropeiska länder och dessutom 

särskilt höga arbetslöshetsgrader. Arbetslöshetsgraden kan således ha en liknande effekt på 
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landets dragningskraft och flyktingars preferenser som BNP per capita har. Av de indikatorer 

som inkluderas i indexet som skapas i denna studie, har de makroekonomiska faktorernas 

dragningskraft i större utsträckning endast betydelse för antalet positiva asylbeslut (se kapitel 

8.4.1). 

 
I detta underkapitel har diskuterats huruvida BNP per capita och arbetslöshetsgrad kan påverka 

länders villighet att ta emot flyktingar. De makroekonomiska faktorerna har dessutom en stark 

inverkan på länders kapacitet att ta emot flyktingar som likaväl reflekteras i många indikatorer 

av indexet. Mottagningen och integreringen av flyktingar kostar pengar och kräver resurser. 

Strukturella faktorer såsom ekonomiska faktorer (och också till exempel geografisk närhet samt 

kulturella och sociala faktorer) förklarar mer sannolikt den relativa fördelningen av 

flyktingbördan mellan länderna än policy-relaterade faktorer, som till exempel restriktiv 

asylpolitik (Scipioni & Urso 2018, 35). Enligt Scipioni & Urso (2018, 35–36), är BNP per capita 

positivt (0,7) och arbetslöshetgrad negativt (-0,52) korrelerade med relativa asylbördor. 

Huruvida de påverkar länders villighet att ta emot flyktingar är obekräftat men åtminstone 

verkar de alltså ha en stark effekt på det antal flyktingar som ett land mottar, och har kapacitet 

att motta. 

 

 

Endast en indikator av indexet (antalet positiva asylbeslut) handlar direkt om den relativa 

fördelningen av flyktingbördan, som är utsatt för strukturella faktorers inverkan och i mindre 

utsträckning påverkas av det mottagande landets eget, flyktingpolitiska agerande (jämfört med 

de andra indikatorerna). BNP per capita och arbetslöshetsgraden förväntas ändå att ha en stark 

effekt på indexet, inte minst på grund av att de sätter de finansiella ramarna för allt 

flyktingmottagande. 

 

 

6.3 Östeuropa-dummyvariabel 
 
 

Östeuropa-dummyvariabeln behövs för att kunna kontrollera för sådana faktorer som påverkar 

de före detta kommunistiska eller socialistiska ländernas motvillighet till flyktingmottagande, 

som varken socialt förtroende, de makroekonomiska faktorerna eller andelen utrikesfödda kan 

förklara. Variabeln handlar, med andra ord, om ländernas politiska historia och dess inverkan. 

Den avser de forna öststaterna (inkl. Jugoslavien som ibland inte räknas som en östblocksstat), 

det vill säga, de stater som hörde till Sovjetunionen eller dess bundsförvanter under kalla kriget, 
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från andra världskrigets slut år 1945 ända till Sovjetunionens sammanbrott i december 1991.32
 

 

De övriga länderna utgör den andra variabeln och omfattar både västblocket och de alliansfria 

staterna. 

 

Länderna med kommunistiskt eller socialistiskt förflutet har haft sämre ekonomisk utveckling 

och har i genomsnitt lägre BNP än västeuropeiska länder. Dessutom har de haft mycket större 

mängder av emigranter än immigranter. Post-kommunistiska samhällen har ytterligare 

upptäckts vara mindre förtroendefulla än andra (Bjørnskov 2006). Enligt Rothstein och Uslaner 

(2005, 48–49), karaktäriseras länder med erfarenheter av inbördeskrig och kommunistisk 

historia av lågt socialt förtroende (och ojämlikhet). De har kortare demokratiska rötter, vilket i 

flera studier har förklarats vara orsaken till det låga sociala förtroendet (Inglehart 1999, 103). 

Kommunismen orsakade misstroende för alla utanför ens närmaste krets och ibland till och med 

inom den (Rothstein & Uslaner 2005, 49). Myndigheterna kunde man inte lita på och de var 

ytterst korrumperade, vilket ännu idag kan reflekteras som misstro för politiska auktoriteter som 

EU. Kommunismen har definitivt satt sitt spår på socialt förtroende i dessa länder. 

 

Dålig ekonomisk utveckling, hög arbetslöshetsgrad och lågt socialt förtroende är emellertid 

karakteristiska även för sydeuropeiska länder, som inte har någon kommunistisk historia. 

Frågan är således vad annat de forna öststaterna har, som är så specifikt att det skiljer dessa 

länder från alla övriga länderna och får dem att motstå immigration så ivrigt? (se resultatet på 

VATEF-indexet i kapitel 8.5) De andra kontrollvariablerna och socialt förtroende kan ha 

betydelse men de förklarar inte ensamt deras motstånd till flyktingmottagande, utan därutöver 

finns den starka känslan av nationalism som kommunismen och dess historiska arv uttryckligt 

har bidragit till. Den starka nationalismen skiljer östländerna från de sydeuropeiska länderna 

som har varit demokratier under en mycket längre tid än dessa länder, som ganska nyligen har 

blivit självständiga från Sovjetstyret. Vissa blev självständiga nationsstater först i och med 

Sovjetunionens sammanbrott, och i forna Jugoslavien krigades för självständigheten ännu på 

1990-talet. Den kraftfulla nationalismen är en uppenbar följd av detta. 

 
Nationalismen påverkar både hur stater utför sin (flykting)politik och människors attityder till 

immigranter och immigration. Flera studier som poängterar sociala och kulturella värderingars 

betydelse i utformandet av opinionerna fokuserar på auktoritära och etnocentriska attityder som 

omvandlas till nationalism och patriotism å ena sidan, och rasism och xenophobia å den andra 

(Hatton 2016, 212) Som gruppkonfliktteorin påstår, uppfattas immigranter hota intressena, 
 
 

32 Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Kroatien och Slovenien. 

Tyskland har räknats till västländer trots Östtysklands historia i östblocket. 
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identiteterna eller status av majoriteten (som en grupp), och dessa upplevda hot omvandlas till 

motstånd mot immigration som mildast, och rasism och xenophobia mot immigranter som 

starkast. En nyfödd nationell identitet är sårbar, och därför upplevs immigranter som 

representerar olika nationaliteter, etniciteter och kulturer som ett hot mot ens egen, och hela 

landets, nationella och kulturella identitet. Identiteten och självförtroendet stärks av ”vi” mot 

”de andra” -tänkande, och immigranterna är ett passande objekt för att identifieras som ”de 
 

andra” (Yendell 2018). 

 
I många av de central- och östeuropeiska länderna är religion och nationell identitet dessutom 

tätt sammanflätade. Religionen har återställt sig som en viktig del av den individuella och 

nationella identiteten i dessa länder, där kommunistiska regimer tidigare undertryckte 

religionsutövningen och främjade ateism. (Internet 137) Den starka religiösa identiteten skapar 

i sin tur motstånd mot andra religiösa grupper till vilka immigranter ofta hör. I synnerhet 

islamofobia och högerextremism har fått grogrund i de forna öststaterna, vilket har satt eld på 

den redan negativa opinionen om och motståndet mot immigration. Detta kan också, i linje med 

kontaktteorin, förklaras med att antalet muslimer är minimalt i de flesta östeuropeiska länderna. 

Bristen på personlig kontakt med muslimer kan göra att de uppfattas som ett hot, eftersom 

opinionen baseras endast på nyheter om islamistisk terror. (Yendell 2018) Däremot är det i före 

detta Jugoslavien andra mekanismer som förklarar motståndet mot andra religiösa grupper. 

Sedan den etniska rensningen på 1990-talet i före detta Jugoslavien, har Balkanstaterna 

nämligen varit särskilt känsliga för risker av etniska och religiösa konflikter. 

 
Den kommunistiska propagandan kan också ha satt sitt spår i äldre östeuropeiska människors 

minnen om de hotfulla ”fascistiska” västländerna. Detta tillsammans med kvarlevande 

misstroende för politiska auktoriteter och utifrån kommande ”förtryckande” centralmakt, kan 

väcka obehagliga minnen om forna tider och komma till uttryck som EU-skepticism. Det här 

kan förklara varför olika samarbetsförslag från EU för att lösa flyktingkrisen inte har fått så 

varmt välkomnande i Östeuropa. De forna kommunistländerna vill inte bli EU:s marionetter 

efter att äntligen ha vunnit suveränitet från en annan makt. 

 

Som framkommit i diskussionen finns det många olika påverkande faktorer bakom de forna 

öststaternas inställning till immigration, av vilka vissa endast kan förklaras med det unika 

politiskhistoriska arvet. Detta arv har format dessa länders sociala och kulturella förhållanden 

och identiteter till dem de är idag, samt satt sin stämpel på deras flyktingpolitik och attityder till 

immigration, vars effekt inte bör underskattas. 
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7 Operationalisering av den oberoende variabeln 

 
 

I följande två underkapitel diskuteras mätningen av det komplexa begreppet socialt förtroende, 

och presenteras måttet genom vilket socialt förtroende, som den oberoende variabeln, 

operationaliseras i denna undersökning. 

 

 

7.1 Försvar och kritik kring standardfrågan om socialt förtroende 
 
 

De flesta undersökningar om socialt förtroende förlitar sig i mätningen av begreppet på en 

attitydfråga som återfinns i ett antal olika opinionsundersökningar33: “Skulle du säga att man i 

allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man inte kan vara nog försiktig när man har 

att göra med andra människor?”34 (ESS 2014b, 3). Svarsalternativen löper från 0 till 10, där 0 

står för ”man kan inte vara nog försiktig” och 10 för ”man kan lita på de flesta människor”. I 

denna studie används data från European Social Survey, som är en akademiskt driven 

tvärnationell opinionsundersökning som utförs vartannat år från och med året 2001. 

 

Frågan har flera fördelar men dess formulering har också uppfattats som förvirrande, vilket kan 

ha resulterat i feltolkningar av den verkliga graden av socialt förtroende i olika länder (se Miller 

& Mitamura 2003, 64). Något som kan ha orsakat variation i svaren är skillnader i tolkningen 

av vad som menas med ”de flesta människor”. Att lita är också ett komplicerat fenomen som 

kan betyda olika saker för olika människor, och som ett enskilt ord kan det därför vara flertydigt. 

Frågan specificerar inte vilka personer som ska litas på, i vilka situationer eller under vilka 

omständigheter. Denna oklarhet kan också göra frågan svårtolkad för människor, vilket kan 

leda till att tolkningen blir utsatt för kontextberoende, kulturspecifika uppfattningar (mera om 

detta nedan). (Bjørnskov 2006, 2) Uppenbarligen innefattar ”de flesta människor” ett mycket 

större antal individer än familj, vänner och omedelbara grannar, men hur långt cirkeln sträcker 

sig är öppen för tolkning (Delhey & Newton 2004, 12).  Det är också möjligt att vissa 

respondenter förutom främmande människor räknar in personer som de känner eller är bekanta 

med som en del av ”de flesta människor”, vilket leder till att socialt förtroende sammanflätas 

med partikulärt förtroende (se kapitel 3.1.2; Bäck 2011, 73). Respondenter kan också ha olika 

föreställningar om pålitligheten hos olika grupper av människor (Glaeser, Laibson, Scheinkman 
 
 
 
 

33 Förutom European Social Survey som används i denna studie, finns frågan exempelvis i World Values Survey 

(WVS), European Values Study (EVS), General Social Survey (GSS), International Social Survey Programme 

(ISSP) samt Eurobarometer. Frågan är det mest använda måttet på socialt förtroende och har en lång historia som 

härstammar redan från 1950-talet (Bjørnskov 2006, 2). 
34 Hädanefter hänvisas med ordet ”standardfråga” till denna fråga. 
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& Soutter 2000, 815; Norris 2002, 148), vilket kan göra det svårt för dem att skapa en opinion 

om människors pålitlighet i allmänhet, något som också kan leda till att socialt förtroende 

överlappar partikulärt förtroende. 

 

Delhey och Newton (2004, 12) spekulerar att höglitare utsträcker gränserna för vad som menas 

med ”de flesta människor” bredare än låglitare som tenderar att begränsa ”de flesta” till dem 

som de känner att de kan lita på. I detta fall kan människors definition av ”de flesta” redan från 

början vara beroende av deras grad av förtroende. Delhey och Newton (ibid.) påpekar dock att 

det endast är spekulativt, och påminner att det finns bevis som tyder på att standardfrågan som 

mäter socialt förtroende fungerar tillfredsställande (se dock motargumenten nedan). 

Exempelvis fann Uslaner (2000, 575; 2002; 54) att frågan har formulerats så att den tydligt 

berör förtroende för främlingar, och drog slutsatsen att den faktiskt mäter socialt förtroende. 

Knack (2001) noterade för sin del i ett experiment där ett antal plånböcker tappades i städer runt 

om i världen, att rankningen på förtroendefrågan förutspådde träffande hur många plånböcker 

som i vart och ett av länderna returnerades med innehållet intakt. Något som också indikerar 

standardfrågans validitet, det vill säga, att den faktiskt mäter förtroende för (okända) människor 

i allmänhet, är att den har upptäckts korrelera väldigt starkt med aggregerade beteendemönster 

som korruption och förekomsten av våldsbrott (Bjørnskov 2006, 3; Uslaner, 2002; Lederman, 

Loayza & Menéndez 2002). Med andra ord, mäter aggregerade värden på socialt förtroende i 

samma omfattning som människor i ett land i allmänhet kan förväntas ”göra det rätta” 

(Bjørnskov 2006, 3). 

 

En annan aspekt av frågans validitet är resultatens anmärkningsvärda stabilitet över tiden. 

(Bjørnskov 2006, 3). Det sociala förtroendets stabilitet stöds också av en del teorier som 

presenterades i teorikapitlet (se till exempel kapitel 5.1.4). Delhey och Newton (2004, 11) 

upptäckte att stabilitet i värden på socialt förtroende under korta tidsperioder uppenbarligen är 

hög, genom vilket de motiverade användningen av värden på socialt förtroende från olika år för 

olika länder.35 För denna studie, är stabiliteten relevant eftersom av undersökningens 28 länder 

finns 8 inte med på den sjunde omgången av ESS och data från tidigare år har därför använts 

för dessa länder. Man kan då anta att värden på socialt förtroende hade sannolikt varit ungefär 

desamma för dessa länder under åren 2014, 2008, 2010 eller 2012, då de senast deltog i 

undersökningen. 
 
 
 
 
 

 
35 Se också Knack och Keefer (1997, 1262) om stabiliteten av nationella värden på socialt förtroende över tid. 



65 

Eevi Ristimäki  

 

 
Även om validiteten av standardfrågan som mått på socialt förtroende har prövats och försvarats 

av många forskare så har den också fått kritik, och olika undersökningar har visat att det finns 

flera problem förknippade med användningen av standardfrågan. Som nämndes kort ovan, kan 

tolkningen av frågan vara beroende av kontext och kulturspecifika uppfattningar. Torpe och 

Lolle (2011) ville testa om denna fråga fångar in betydelsen av socialt förtroende i lika hög grad 

i alla länder. Deras analys tydde på att användningen av standardfrågan om ”man kan lita på de 

flesta” som en indikator på förtroende för främlingar är synnerligen problematiskt, både när det 

gäller främlingar som avses med ”människor man möter första gången” och människor med en 

annan nationalitet och religion. På basis av deras undersökning argumenterar de att en ny 

undersökningsfråga som handlar om ”förtroende för personer som man möter första gången” 

är bättre lämpad som indikator på socialt förtroende i jämförande analys än standardfrågan. 

 
Torpe och Lolles (2011) argumentation är problematisk eftersom de blandar socialt förtroende 

med partikulärt förtroende som begränsas till vissa grupper av människor, exempelvis på basis 

av deras nationalitet eller religion. Socialt förtroende utsträcker sig till människor i allmänhet 

per definition och kan därför inte bestämmas av främlingens gruppidentitet. Socialt förtroende 

är också förtroende för okända, i betydelsen ”anonyma” personer. När man ställer en fråga där 

förtroendet ges ett specificerat objekt som ”personer som man möter första gången”, handlar 

frågan inte längre om förtroende för de ospecificerade ”okända”. Frågan är inte något lämpligt 

mått på socialt förtroende också för att när man väl träffar en okänd person för första gången, 

blir den personen inte längre anonym, utan man förvärvar information om denne, som beslutet 

att antingen lita eller inte lita sedan bygger på (se Newton 2002). En intelligent höglitare med 

socialt öga kan exempelvis upptäcka signaler om opålitlighet hos en person som hen möter 

första gången, och bestämmer att inte lita på denne (se kapitel 5.1.2 om social intelligens). Ett 

sådant möte tyder ändå inte på att denna intelligenta person inte skulle ha högt socialt förtroende 

och lita på människor i allmänhet. 

 
Därför är frågan ”förtroende för personer som man möter första gången” ett missledande, 

ogrundat och felaktigt mått på socialt förtroende. Den fångar inte in det sociala förtroendets 

väsen utan snarare mäter partikulärt förtroende: ”generalized trust differs fundamentally from 

particularized trust by being extended to people on whom the trusting part has no direct 

information.” (Bjørnskov 2006, 2) Som nämndes skaffar man ”direkt information” när man 

möter någon. Partikulärt förtroende uppstår uttryckligen i ansikte-mot-ansikte interaktioner, 

oberoende av om interaktionen sker med en person som man möter första gången. Socialt 

förtroende är däremot förtroende mot främlingar som uppstår när “a community shares a set of 
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moral values in such a way as to create regular expectations of regular and honest behavior”. 

(Fukuyama 1995, 153; se Bjørnskov 2006, 2) Socialt förtroende kan, med andra ord, inte mätas 

med hänvisning till ett direkt möte med någon, må den personen vara en främling, utan det 

sociala förtroendet handlar om generella uppfattningar som inte direkt kan deduceras till 

enskilda sammanträffanden. 

 

Standardfrågan har även fått kritik av Miller och Mitamura (2003). De kritiserar den som mått 

på socialt förtroende (i synnerhet i tvärnationella studier), eftersom den sammanflätar 

förtroende med försiktighet (ibid., 69). Deras undersökning visar att det finns en skillnad mellan 

dessa begrepp och att de inte är varandras motsatser såsom det har utformats i standardfrågan 

(ibid., 63). Man kan anse att de flesta människor är att lita på men samtidigt kan personen tänka 

att det är klokt att vara försiktig. Enligt Miller och Mitamura (ibid.), är det exempelvis rimligt 

att tro att den överväldigande majoriteten av människor aldrig kommer att göra inbrott i ens hus 

men ändå välja att låsa dörren. Dessutom fann Yamagishi och Yamagishi (1994) att mått på 

förtroende och mått på försiktighet/klokhet (eng. prudence) skapade separata faktorer. De 

upptäckte att låglitare till största delen är försiktiga när de har att göra med andra människor, 

men när det gäller höglitare, så är en del av dem försiktiga medan andra inte är det (ibid., 150). 

Resultatet indikerar, enligt Miller och Mitamura (2003, 63), att försiktighet inte nödvändigtvis 

innebär misstro. 

 

I flera empiriska undersökningar har det upptäckts att förtroende (eng. trustfulness) och 

pålitlighet (eng. trustworthiness) korrelerar väldigt starkt (exempelvis Yamagishi, 1986, 1988; 

Yamagishi & Sato, 1986). Om personen känner att de flesta människor är pålitliga, skapar det 

en känsla av förtroende och litande beteende (samt även pålitligt beteende hos själva 

respondenten, Glaeser et al. 2000). Naturligtvis är uppfattningen om risksannolikheten, som 

direkt påverkas av förtroende som kognitiv benägenhet, och hur man reagerar på den, inte är av 

varandra oberoende. När den uppfattade risken är hög, är försiktighet en naturlig reaktion på 

den. Uppfattning om pålitlighet, litande attityd (känslan av förtroende), och litande beteende är, 

med andra ord, sammankopplade. (Yamagishi & Yamagishi 1994, 150) Putnam (2000, 137– 

138) menar att standardfrågan tydligt kommer åt respondentens känslor av pålitligheten hos 

“den generaliserade andre” – “thin trust”36 – men påpekar att innebörden av svaren förblir 

diffus. Han påstår att om mindre respondenter svarar att ”de flesta människor är att lita på” kan 

det betyda tre olika saker: för det första, att respondenter har märkt att ärlighet är mer sällsynt 

nuförtiden, för det andra, att andra människors beteende inte har förändrats, men vi har blivit 
 
 

36 Se Williams (1988). 



Eevi Ristimäki 

67 

 

 

 
mer paranoida, eller, för det tredje, att varken våra etiska anspråk eller andra människors 

beteende egentligen har förändrats men vi har nu mera kännedom om deras förräderi, 

exempelvis på grund av mer oförskönade medierapporter. (ibid.) Med andra ord, kan det vara 

svårt att skilja mellan förtroende och pålitlighet, som även Bjørnskov (2006, 3) påpekar. 

 
Till skillnad från den första halvan av standardfrågan37 som handlar om uppfattning om andras 

pålitlighet (trustworthiness) (“Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor 

[…]”), frågar delen om försiktigheten (”[…] eller att man inte kan vara nog försiktig när man 

har att göra med andra människor?”) om ens egen beteendemässiga preferens snarare än andras 

(trustfulness). Enligt Miller och Mitamura (2003, 63) handlar den på så vis om respondentens 

vilja att vara sårbar, och frågar efter en självutvärdering av respondentens grad av bekvämlighet 

att ta risker. Därför menar de att de två halvorna av denna fråga är begreppsmässigt olika och 

inte mäter samma sak. Å andra sidan, om vi går tillbaka till avhandlingens definition av socialt 

förtroende i kapitel 3, märker vi att den specifikt innehåller en komponent av risktagande som 

skiljer den från blind tro: en [generaliserad] förhoppning om andra, [okända] aktörers framtida 

pålitlighet. På det sättet kan delen som handlar om försiktigheten i och för sig vara ytterst 

lämplig för att mäta socialt förtroende (i meningen trustfulness38), vid sidan av delen som frågar 

efter en bedömning om andras pålitlighet. 

 

Begreppet försiktighet i måttet på socialt förtroende kommer dock inte utan problem, och kan 

faktiskt vara motstridande med den första delen av frågan. Att vara försiktig/klok och 

exempelvis låsa dörren, trots att man känner att de flesta människor är att lita på, är inte något 

tecken på att en litande person beter sig på ett icke-litande sätt. Det indikerar endast att personen 

är medveten om och ”prepared to deal with a small minority of potential predators”, såsom 

Yamagishi och Yamagishi (1994, 150) uttrycker det, vilket inte har att göra med de flesta 
 
 
 

37 Frågan lyder på engelska: “Generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can’t 

be too careful in dealing with people?” (ESS 2014a, 4). Observera att formuleringen är lite annorlunda än i den 

svenska versionen, där fokus ligger i den som litar, inte i litandets objekt såsom i den engelska versionen. 
38 World Values Survey (Internet 90) har en träffande fråga som specifikt fokuserar på trustfulness: ”I see myself 

as someone who is generally trusting”. Den mäter respondentens inre känsla av socialt förtroende och litande i 

allmänhet, utan att specificera litandets/förtroendets objekt. Därmed gäller frågan inte alls respondentens 

uppfattning om andra människors pålitlighet, utan endast respondentens egen självvärdering om sin grad av tillit 

och litande generellt. Trots att denna fråga nog kan sägas att fånga in det sociala förtroendets väsende ganska väl 

så fungerar ESS-frågan bättre speciellt i tvärnationella studier, eftersom den mäter både respondentens inre känsla 

av socialt förtroende (trustfulness) och dessutom avspeglar samhällets generella atmosfär av förtroende i och med 

att den också inbegriper respondentens uppfattning om andras pålitlighet. Med tanke på den definition av socialt 

förtroende som används i denna studie, är även uppfattningen om andras pålitlighet väsentlig (se också t.ex. Putnam 

2000, 138 och Delhey & Newton 2004, 4 om det sociala förtroendets kollektiva natur). WVS har också mindre 

omfattning med avseende på EU-länder, varav endast nio finns med (Internet 90). 
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människors pålitlighet i allmänhet. Kelley and Stahelski (1970, 66) upptäckte att “cooperators 

believe others are heterogeneous as to their cooperativeness versus competitiveness, whereas 

competitors will believe other persons are uniformly competitive”. Med “cooperators” hänvisar 

de till dem som är villiga att lita på andra, och samtidigt redo att reagera på förrädare. 

 
Att ha högt socialt förtroende betyder således inte att lita på alla – att vara oförsiktig och blåögd, 

och lämna dörren olåst – utan det betyder att lita på de flesta människor i allmänhet. Av den 

anledningen, kan en person samtidigt känna att människor i allmänhet är pålitliga, men ändå 

vara riskavvikande och försiktig när man har att göra med andra (se Miller & Mitamura 2003, 

63–64). Det kan också hända att respondenter tolkar försiktigheten på olika sätt. Om 

respondenter tänker till exempel på lösningen av dörren som en handling av försiktighet, kan 

det resultera i att fleras svar närmar ”man kan inte vara nog försiktig”-alternativet, och ger ett 

lägre värde på socialt förtroende. Vissa kan däremot tänka på rädslan att bli utnyttjad, vilken är 

vanlig i situationer där man avväger om man ska lita eller inte (se till exempel beskrivningen 

av fångarnas dilemma i kapitel 2). Därför kan standardfrågan orsaka problem om den används 

som en enstaka mått på socialt förtroende. 

 

 

7.2 En bredare synvinkel på socialt förtroende: en summavariabel 
 
 

För att bättre fånga in respondenters förtroende i situationer, som snarare handlar om en 

uppfattad potentiell risk och rädsla för att bli utnyttjad (något som är starkt kopplat till socialt 

förtroende) – än försiktigheten genom lösningen av dörren – tilläggs standardfrågan med två 

andra variabler som mått på socialt förtroende. På grund av standardfrågans tudelade, 

problematiska formulering uppmuntrar även Miller och Mitamura (2003, 69) i stället att mäta 

förtroende med flera indikatorer. Meningen med flerindikator-modeller är ju att dämpa 

mätnings- och begreppsmässiga problem som är förknippade med en enstaka variabel (ibid.). 

 

De två andra frågorna syftar till att fånga in förtroende-misstroende dimensionen bättre än vad 

standardfrågan ensamt gör, samt den omfattning som människor i ett land i allmänhet kan 

förväntas ”göra det rätta”, som är karaktäristiskt för det sociala förtroendet, som diskuterades 

ovan. (se Bjørnskov 2006, 3 och ESS 2014a, 4 fotnoter). Båda frågorna fokuserar fullständigt 

på den uppfattade pålitligheten (trustworthiness) och redbarheten av ”de flesta” människor, i 

stället för respondentens egen beteendemässiga preferens, som standardfrågans sista del om 

försiktighet gör. Den ena frågan handlar om rättvisa och ärlighet (eng. fairness) kontra 

utnyttjande och den andra om hjälpsamhet kontra själviskhet (ESS 2014a, 4). Den första frågan 

lyder: ”Tror du att de flesta människor skulle försöka utnyttja dig om de fick chansen eller skulle 
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de försöka vara ärliga och rättvisa?”39  Respondenter svarar på en skala från 0 till 10, där 0 

betyder att ”de flesta människor skulle försöka utnyttja mig” och 10 betyder att ”de flesta 

människor skulle försöka vara ärliga och rättvisa”. (ESS 2014b, 3) Den andra frågan lyder: 

”Skulle du säga att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma eller att de främst ser till 

sig själva?”40 En skala från 0 till 10 används även i denna fråga, där 0 betyder att ”människor 

ser främst till sig själva” och 10 betyder att ”människor försöker för det mesta vara 

hjälpsamma”. (ESS 2014b, 4) 

 

De flesta opinionsundersökningarna är inte avsedda för att producera länder-nivå-mått utan det 

är i första hand individer som de undersöker. Trots detta, är det vanligt i litteraturen att 

aggregera individnivå data till länder nivå, inkluderat data om socialt förtroende, och oftast 

skapar det reliabla resultat. (Uslaner & Brown 2005, 879) Därför har de individuella svaren på 

de tre frågorna i ESS aggregerats till länder nivå och skapats ett aggregat som mäter graden av 

socialt förtroende i samhället. De tre frågorna samordnades till en summavariabel (ett index) 

genom att räkna ihop de aggregerade värdena från alla tre indikatorer för varje land och dividera 

summan med tre. Slutsumman är alltså ett medelvärde av de sammanräknade aggregerade 

värdena. Ett reliabilitetstest gjordes som visade att korrelationen mellan de tre indikatorerna är 

tillräckligt stark för att kunna samordnas till en summavariabel (Cronbach’s α = 0,747)41. En 

skala från 0 till 10 används som vanligt, där 0 indikerar den lägsta möjliga graden av socialt 

förtroende och 10 den högsta möjliga graden av socialt förtroende. 

 

Att förstå, för att inte tala om att mäta, komplexa begrepp som socialt förtroende är svårt, och 

på grund av dess komplexitet krävs det mer än en enkätfråga för att kunna fånga in det sociala 

förtroendets grundläggande väsende och betydelse. Bäck (2011, 73) påpekar att ”ju mer 

komplicerat fenomenet är desto svårare är det att på ett pålitligt sätt fånga respondentens 

attityder”. För att kunna framställa ”en latent variabel” som socialt förtroende kan det vara 

skäligt att skapa ett index som ökar validiteten och gör data mer stabila (Bäck 2011, 73). För 

att kunna mäta socialt förtroende på ett trovärdigt sätt har de ovanpresenterade frågorna valts 
 
 

39 På engelska lyder frågan: “Do you think that most people would try to take advantage of you if they got the 

chance, or would they try to be fair?” Ordet ”take advantage” (sv. utnyttja) hänvisar till ”exploit or cheat” (sv. 

exploatera eller fuska/bedra), och “fair” (sv. ärlig och rättvis) hänvisar till ”treat appropriately and 

straightforwardly” (sv. behandla tillbörligen och uppriktigt). (ESS 2014a, 4) 
40 På engelska lyder det: “Would you say that most of the time people try to be helpful or that they are mostly 

looking out for themselves?” Frågan syftar till att skapa en kontrast mellan egennytta och altruistisk hjälpsamhet. 

(ESS 2014a, 4) 
41 Cronbach’s alfa är ett korrelationsmått som räknar in samtliga variabler och framställer deras interna konsistens. 

Siffran står för den genomsnittliga interna korrelationen, dvs. den genomsnittliga korrelationen mellan ”items” i 

indexet. Något allmänt accepterat gränsvärde för vad som anses som reliabelt finns inte men oftast brukar man 

anse värden mellan 0,7–0,8 som reliabla men även värden under 0,7 kan accepteras (Field 2009, 674−676). 
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till summaindexet.42 Att mäta socialt förtroende med en kombination av dessa tre frågor är ett 

beprövat standardtillvägagångssätt som visats vara dugligt (Bäck 2011, 74; Bäck & Serup 

Christensen 2016, 7). 

 

Detta till trots har även detta mätningssätt rönt kritik. Reeskens & Hooghe (2008) testade 

ekvivalensen av de tre variablerna och upptäckte att de kan anses som ett reliabelt och 

tvärkulturellt giltigt koncept, men att skalan ändå inte är tillräckligt ekvivalent mellan 

europeiska samhällen. I synnerhet visade sig frågan om människors hjälpsamhet att orsaka 

problem i ett antal länder (ibid.). Man kan visst argumentera att de två tilläggsfrågorna inte 

direkt mäter socialt förtroende utan snarare respondenters uppfattning om ”de flesta 

människors” allmänna anständighet (Hardin 2002, Appendix). Men med tanke på att socialt 

förtroende är ett så pass komplext fenomen, kan de tre frågorna anses att mäta olika dimensioner 

av det latenta begreppet ”eftersom de anknyter till folks känsla av moraliska förpliktelser, vilket 

i sin tur är väsentligt för det generaliserade förtroendet” (Bäck 2011, 74; se Paxton 1999, 106). 

Även om bara en av frågorna innehåller ordet ”lita” så reflekterar alla tre pålitlighet och 

redbarhet hos andra (Paxton 1999, 105–106). 

 

Frågorna kan påstås reflektera respondenters bedömning av hur riskfyllt det i allmänhet är att 

bli utsatt för obekanta människors godtycke (Bäck 2011, 74; se Uslaner 2002). Den uppfattade 

risken att bli utnyttjad hör ju intimt till det sociala förtroendet. Frågan om utnyttjande ”om man 

fick chansen” kontra ärlighet och rättvisa kan synnerligen väl sägas mäta just detta. Den väcker 

associationer till situationer som beskrivs som sociala dilemman (se kapitel 2) och 

snålskjutsåkare som utnyttjar andra människor. I sociala dilemman är det i sin tur uttryckligen 

frågan om socialt förtroende. På det viset kan denna fråga påstås att ha en stark koppling till 

socialt förtroende och mäta exakt en av de viktigaste dimensionerna av socialt förtroende för 

denna undersökning: kan man lita på att andra människor (länder) inte utnyttjar mig (oss) även 

om de fick chansen? 

 

På liknande sätt kan frågan om andra människors hjälpsamhet kontra själviskhet väcka tankar 

om situationer som påminner om sociala dilemman. Som det skrevs i kapitel 2 så kräver sociala 

dilemman ett val mellan å ena sidan samarbete, eller uppoffringar för det gemensamma bästa, 

och å andra sidan egennytta (Irwin & Berigan 2013). Anser man att andra människor är 

egennyttiga och för det mesta ser till sig själva, skapar det säkert misstro för dem, inte minst i 

situationer där osjälviskhet är önskad eller förutsatt, såsom i sociala fällor, men också i 
 

 
42 De valda frågorna har använts i flera undersökningar, och formats till sin nuvarande variant redan på 1970- 

talet (Bäck 2011, 75). 
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allmänhet. Misstro (eller misstroende) är i sin tur förtroendets motsats som dessa två 

tilläggsfrågor syftar till att fånga in. Har man misstro för andra redan från början så anser man 

knappast att människor för det mesta är hjälpsamma, utan snarare har man en cynisk uppfattning 

om andras altruistiska beteende. Med andra ord, anser personer som har misstro för andra 

sannolikt hellre att människor är själviska och ser till sig själva. 

 

Trots att de två tilläggsfrågorna förvisso har ett samband med socialt förtroende och den första 

standardfrågan, så är det ändå så att de tre frågorna inte helt och hållet mäter samma sak. 

Speciellt frågan om hjälpsamhet kan kännas främmande och icke-relevant, eftersom det inte är 

samma sak att anse någon som hjälpsam som att anse någon som pålitlig eller att lita på någon. 

Sådan oredighet hör ändå till enkätstudiers natur (Hardin 2002, Appendix). Även om frågorna 

inte exakt skulle mäta samma sak så finns det starka indikationer på att de, trots allt, är 

reflektioner av ett och samma fenomen. Summavariabeln av de tre frågorna används som mått 

på socialt förtroende i denna studie av den enkla anledningen, att den trots bristerna har påståtts 

att vara det bästa tillgängliga alternativet för operationaliseringen av begreppet (Bäck 2011, 75; 

Bäck & Serup Christensen 2016, 7). I figur 7.1 presenteras medelvärdena av summavariabeln 

för varje land, genom vilka socialt förtroende operationaliseras i regressionsanalysen. 
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Figur 7.1 Socialt förtroende inom undersökningens länder (medelvärde av summavariabel) 
 

Noter 

På grund av bristande datatillgänglighet har data hämtats från olika omgångar av ESS för olika länder. Data för de flesta länderna är från den sjunde omgången (European Social Survey 

Round 7 Data 2014). För Bulgarien, Cypern, Italien och Slovakien har data hämtats från den sjätte omgången (European Social Survey Round 6 Data 2012); för Grekland och Kroatien 

från den femte omgången (European Social Survey Round 5 Data 2010); och för Lettland och Rumänien från den fjärde omgången (European Social Survey Round 4 Data 2008). 
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Uppgifterna i figuren ovan är som förväntat, och bekräftar tidigare undersökningar om graden 

av socialt förtroende i Europa (jfr Norris 2002; Inglehart 1999). Det finns variation mellan 

länder och, i synnerhet, grupper av länder: de fyra nordiska länderna har genomsnittligt sett 

allra högsta grader av socialt förtroende med Danmark i topp (medelvärdet 6,6), medan de lägsta 

värdena återfinns hos ex-kommunistiska, östeuropeiska länder och Medelhavsländer. Bulgarien 

som ex-kommunistisk stat har det allra lägsta värdet (3,6), följt av en annan ex-kommunistisk 

stat Rumänien (3,7) samt Medelhavsländerna Grekland (3,7) och Cypern (3,8). Ifall samma 

grupperingar återkommer med avseende på villigheten att ta emot flyktingar, tas reda på i 

följande kapitel där fokus ligger på operationalisering av den beroende variabeln. 

 

8 Operationalisering av den beroende variabeln 
 
 

Länders villighet att ta emot flyktingar har inte tidigare mätts på motsvarande sätt som denna 

undersökning syftar till att göra. Det finns nog statistik över antalet flyktingar som länder har 

mottagit, eller jämförelser om deras flyktingpolitik ”på papper”, men dessa skrapar bara på ytan 

när det gäller att ta reda på landets övergripande villighet till flyktingmottagande. Det finns 

också flera undersökningar om attityder till immigranter eller immigration men de indikerar 

heller inte mer än graden av landets invandringsvänlighet. Villigheten att ta emot flyktingar är 

mycket mer än bara konkreta antal som länder mottar eller medborgares attityder. Länders 

villighet reflekteras i många olika former av agerande som rör flyktingar på många olika nivåer. 

Villigheten att ta emot flyktingar är ett omfattande fenomen i vilket även reflekteras landets 

samarbetsvilja, solidaritet och tolerans. Varken antalet mottagna flyktingar, politik ”på papper” 

eller attityderna mäter ensamt dessa egenskaper. Av den anledningen har det skapats ett index 

som fyller denna lucka, och bidrar till att sambandet mellan socialt förtroende och länders 

villighet att ta emot flyktingar kan mätas mer genomgripande. 

 

Indexet som mäter villigheten att ta emot flyktingar – den beroende variabeln – är indelat i fyra 

olika nivåer på vilka villigheten/motvilligheten framkommer: individuell, nationell, EU- och 

internationell nivå. Nivåerna består sammanlagt av sju olika huvudindikatorer (1+2+2+2) som 

reflekterar länders villighet/motvillighet utifrån olika aspekter av flyktingmottagande. De tre 

mekanismer som presenterades i teoriavsnittet återspeglas i indikatorerna: samarbetsvilja, 

solidaritet och tolerans; dock kan vissa egenskaper betonas mera i vissa indikatorer än i andra. 

Några indikatorer innehåller dessutom delindikatorer, vilkas sammanräknade poäng utgör 

totalpoängen för respektive land i dessa indikatorer. Hela indexets maximalpoäng är 100,00, 

vilka har fördelats jämnt mellan de olika nivåerna så att var och en består sammanlagt av 25,00 
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poäng. Det vill säga, väger alla nivåer lika tungt i indexet. Däremot kan maximalpoängen, och 

därmed viktningen, variera mellan olika indikatorer. Totalpoängen för respektive land utformas 

genom att räkna ihop poängen från varje indikator, vilket utgör slutsumman i indexet (index- 

värdet) för respektive land (från 0 till 100). Slutsumman indikerar den övergripande nivån av 

landets villighet att motta flyktingar så att ju högre poäng landet får, desto mer villigt är det att 

ta emot flyktingar. 

 

Staten är aktören som står i fokus både på den nationella, EU- och den internationella nivån. 

Fördelningen av indexet i dessa nivåer baserar sig således inte på aktörerna utan snarare på den 

arena där statens agerande – det vill säga, dess invandrings- och flyktingpolitik – återspeglas. 

Effekterna av statens invandrings- och flyktingpolitik kan även indirekt sträcka sig till den 

individuella nivån, men där står ändå inte statens agerande i fokus, utan individers inställningar. 

Individernas inställningar kopplas dock också till länder nivå genom att materialet består av 

aggregerade värden (medelvärden) så att länder blir en analysenhet på varje nivå och i varje 

indikator. Nivåerna fokuserar på olika dimensioner av ett lands villighet/motvillighet, och 

representerar alltså olika arenor där landets – som innefattar både staten och medborgarna – 

villighet/motvillighet förekommer. 

 

Den individuella nivån består av en indikator som mäter medborgares attityder till 

flyktingmottagande genom en opinionsundersökning. Denna indikator mäter direkt 

medborgarnas villighet att motta flyktingar, och reflekterar deras tolerans och solidaritet mot 

dessa. Medborgarnas attityder till flyktingar och flyktingmottagande brukar också i 

representativa demokratier återspeglas i statens invandrings- och flyktingpolitik, där villigheten 

att motta flyktingar framkommer i konkreta åtgärder – eller vice versa, som nämndes ovan. 

 

Den nationella nivån betraktar länders gränsaktiviteter och migrationskontrollåtgärder. 

Indikatorerna i denna kategori (direktavvisningar och gränshinder) mäter snarare motvillighet 

än villighet att motta flyktingar. Motvilligheten, som dessa indikatorer återspeglar, präglas lika 

mycket av bristen på samarbetsvilja, solidaritet som tolerans. Indikatorerna i denna kategori 

demonstrerar åtgärder och handlande som geografiskt sker vid en statsgräns som bestäms över 

och utförs av den statens myndigheter. På det sättet reflekterar de landets villighet/motvillighet 

på den nationella nivån. 

 

EU-nivån är fokuserad på flyktingkrisen och EU:s respons till den under 2015 då krisen nådde 

sin höjdpunkt och gemensamma åtgärder åberopades. Indikatorerna i denna kategori består av 

två beslut som gäller omplacering av flyktingar och aktiviteter kring dessa. Besluten fattades i 

EU  som  konkreta  åtgärder  till  lösningen  av  flyktingkrisen.  Dessa  indikatorer  mäter  och 
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framhäver i synnerhet samarbetsvilja och solidaritet mot andra europeiska länder. De reflekterar 

särskilt väl länders vilja att delta i ansvarsbärande i flyktingkrisen på EU-nivån, som en lösning 

på det gemensamma sociala dilemmat. De är nationella åtgärder men arenan där dessa nationella 

åtgärder återspeglas och bestäms över är EU, och dessa åtgärder har därför inkluderats som 

indikatorer på EU-nivån. 

 

Den internationella nivån innehåller indikatorer som mäter villigheten genom konkret 

mottagning  av  flyktingar,  och  återspeglar  landets  ansvarstagande  och  solidaritet  på  den 

internationella nivån. Den konkreta mottagningen består av landets deltagande i 

vidarebosättning eller humanitärt mottagande samt det totala antalet positiva asylbeslut i 

förhållande till landets befolkningsantal. Dessa siffror reflekterar mest länders solidaritet och 

tolerans mot flyktingar men även solidaritet mot andra länder, eftersom det konkreta 

mottagandet av skyddsbehövande människor minskar belastningen på andra länder som annars 

skulle bära ansvaret för mottagandet av dessa människor. På det sättet är det konkreta 

mottagandet också kopplat till internationellt ansvarstagande. Genomförande av 

vidarebosättning eller humanitärt mottagande kräver också alltid samarbete med andra länder 

och internationella aktörer, och denna indikator reflekterar därför även landets samarbetsvilja. 

Indikatorerna på den internationella nivån är i grund och botten nationella åtgärder men de har 

placerats på den internationella nivån, eftersom de reflekterar landets internationella 

ansvarstagande i flyktingmottagandet. Ansvarstagandet syns som konkreta antal mottagna 

flyktingar genom spontana asylansökningar samt som deltagande i internationella projekt och 

program. 

 

Tabell 8.1 ger en översikt över indikatorerna i indexet och nivåerna på vilka länders villighet 

att ta emot flyktingar genom dessa indikatorer återspeglas. 

 

Tabell 8.1 Uppbyggnaden av indexet 
 

 

Villigheten att ta emot flyktingar 

Individuell nivå Nationell nivå 

(Gränsaktiviteter/ 

migrationskontroll) 

EU-nivå 

(EU-beslut/-samarbete) 

Internationell nivå 
(Internationellt 

ansvarstagande/ konkret 

mottagning) 

(Attityder) 

 

•  Medborgares 

attityder till 

flyktingmottagande 

 

•  Direktavvisningar 

•  Gränshinder 

 

•  Den första 

omplaceringsplanen 

•  Den andra 

omplaceringsplanen 

 

•  Antalet positiva 

asylbeslut 

•  Vidarebosättning och 

humanitärt mottagande 
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8.1 Individuell nivå 
 
 

Innan flyktingkrisen slog till i Europa och tvingade regeringar överallt att ta en ny, i många fall 

hårdare, titt på sin invandringspolitik fann IOM:s rapport How the World Views Migration, som 

innehöll en gallupanalys43 av 136 länder, att folkens inställning till invandring generellt var i 

överensstämmelse med regeringarnas befintliga politik (IOM 2015, 2). I länder där policyn var 

att minska invandring, ville 61 % se invandringsnivån minska. I länder där policyn däremot var 

att öka invandring, ville endast 24 % se invandringen minska. Enligt rapporten, är det svårt att 

fastställa om människor i allmänhet utformar sina attityder gentemot migrationsnivåer efter 

befintlig nationell invandringspolitik, eller om en sådan politik snarare återspeglar den allmänna 

viljan. (IOM 2015, 37) 

 

Den allmänna opinionen om immigration kan forma och påverka invandringspolitiken, även 

om medborgarna inte nödvändigtvis har någon riktig förståelse om hur många och vilka typer 

av immigranter som är bosatta i deras land (Internet 33). Det är logiskt att i en (välfungerande) 

demokrati borde attityderna hos majoriteten av medborgarna inverka på den förda politiken och 

de beslut som fattas av de folkvalda politikerna (Kumlin och Stadelmann-Steffen 2014, 3). 

Vissa bevis tyder för sin del på att den förda politiken driver den allmänna opinionen om 

immigration (Internet 33; se Kumlin och Stadelmann-Steffen 2014, 3) Förmodligen är det dock 

en kombination av båda – en ömsesidig effekt som kallas för en återkopplingsloop 

(feedbackloop): människors attityder och krav påverkar de politiska besluten vilka i sin tur har 

en inverkan på hur medborgarna formar sina politiska krav och attityder till den förda politiken 

(Andersson & Bendz 2015, 250). 

 

För indexets syfte är huvudsaken emellertid att uppgifterna visar en stark koppling mellan 

regeringens invandringspolitik och den allmänna opinionen om immigration, oavsett effektens 

riktning. Den individuella nivån, där den allmänna opinionen reflekteras, är därför en viktig 

beståndsdel i indexet där de övriga indikatorerna fokuserar på staters invandrings- och 

flyktingpolitik (på nationell, EU- och internationell nivå, se tabell 8.1). Den individuella nivån 

är således ingen separat, avskild del av indexet, utan den påverkar de övriga nivåerna och 

indikatorerna. På grund av denna koppling kan det förväntas att resultat från den individuella 

nivåns indikator medborgares attityder till flyktingmottagande sannolikt i stort sett ligger i linje 
 
 
 

43 IOM:s analys baserar sig på Gallup World Poll -intervjuer av över 183 000 vuxna i 142 länder mellan 2012 och 

2014 (se IOM 2015, 1). 
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med resultaten från indexets övriga indikatorer. I länder där statens invandrings- och 

flyktingpolitik och den allmänna opinionen om immigration är något så när förenliga med 

varandra, kan resultaten från den individuella nivån antas förstärka det som redan kommer fram 

i de övriga indikatorerna där statens agerande står i fokus. Som framkom i kapitel 1.2 så har det 

upptäckts i tidigare forskning att höglitare mer sannolikt motstår restriktiv invandringspolitik 

(Rustenbach 2010; Andreescu 2011). I fall statens politik är förenlig med majoritetens attityder, 

kan man förvänta att höglitarländer, där människor förväntas att ha mer positiva och mindre 

restriktiva attityder till immigration, driver också mindre restriktiv invandringspolitik. 

 

Det kan också hända att statens linje i vissa länder (som i indexet mäts genom de övriga 

indikatorerna) inte helt är i överensstämmelse med vad majoriteten av folket anser om 

immigration.44 I sådana fall kan medborgares attityder komplettera de övriga indikatorerna och 

fånga in en dimension av landets övergripande villighet som statens invandrings- och 

flyktingpolitiska åtgärder inte ensamt avslöjar. Andersson & Bendz (2015, 251) påminner om 

att frågan om flyktingmottagande inte är lik andra politiska frågor i vilka beslutsfattarna 

anpassar politiken enligt den allmänna opinionen, utan flyktingpolitiken påverkas också starkt 

av exogena förhållanden och händelser såsom konflikter, som orsakar flyktingströmmar som 

flyktingpolitiken måste reagera på. 

 

I vilket fall som helst, skapar statens flyktingpolitiska åtgärder och medborgarnas attityder 

tillsammans en övergripande helhetsbild av ett lands villighet till flyktingmottagande. Indexet 

syftar ju inte bara till att mäta och jämföra staters flyktingpolitik utan länders villighet att ta 

emot flyktingar, vilket då även gäller att forska i vad medborgarna har att säga om 

flyktingmottagande. Medborgares attityder till flyktingmottagande på den individuella nivån är 

ett lika viktigt mått på ett lands villighet att ta emot flyktingar som statens agerande på de andra 

nivåerna, och ges därför lika mycket vikt i indexets poängsättning som de andra nivåerna. 
 
 
 
 
 

44 Ett exempel på detta är Spanien, där aktörer på gräsrotsnivå har krävt mer stöd för flyktingar, bland annat genom 

omplacering medan i några andra medlemsstater stödet för omplacering har varit beroende av starkt, p olitiskt 

ledarskap på nationell nivå. I Barcelona ordnades det till och med en demonstration i vilken medborgarna satte 

press på att Spanien skulle fullgöra sina förpliktelser i EU:s omplaceringsplan. Spanien lyckades uppfylla endast 

13,7 procent av sin obligatoriska kvot (se tabell 8.6), delvis av inrikespolitiska skäl (upprepade allmänna val, 

korruptionsskandaler och instabilitet under de senaste åren). (Europaparlamentet 2017, 31) Medborgarnas attityder 

till flyktingmottagande är således inte helt i linje med statens flyktingpolitik (se också tabell 8.9), vilket även 

bekräftas av en opinionsundersökning där spanjorerna generellt verkar ha hyfsat positiva attityder till immigration 

(se figur 8.1). Ett motsatt exempel är, till exempel, Finland som allmänt har drivit ganska flyktingvänlig politik 

(total rankning i indexet är den sjätte av 28 länder, se tabell 8.9) men medborgarna har däremot ganska negativa 

attityder till flyktingmottagande (rankning 22:a med 47,3 procent av befolkningen med positiva attityder, se figur 

8.1) 
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Dessutom framhäver individers åsikter om flyktingar och flyktingmottagande graden av 

tolerans – en av de tre mekanismer utifrån vilka socialt förtroende kan antas öka villigheten att 

ta emot flyktingar – i mycket större utsträckning och, framför allt, mer direkt än indikatorerna 

på de andra nivåerna. Statens agerande kan präglas av samarbetsvilja och solidaritet, men 

tolerans är snarare en individuell egenskap på det sättet att statens agerande är svårare att 

kopplas till den, även om den skulle vara en bakomliggande kraft i statens politik. På grund av 

att toleransen är en viktig mekanism som kan förklara länders olika grader av villighet (och det 

sociala förtroendets inverkan på denna villighet), är den individuella nivån en oersättlig del av 

indexet. Den knyter ihop alla andra indikatorer och bidrar till att bilda en sammanhängande 

helhet av indexet – både med tanke på de underliggande mekanismerna och attitydernas 

generella koppling till staters flyktingpolitik. 

 

Ytterligare, som diskuteras i kapitel 1.2, har det hittats ett samband mellan socialt förtroende 

och attityder till immigration. Socialt förtroende har upptäckts att vara starkt kopplat till positiva 

attityder till immigranter och immigration (Herreros & Criado 2009; Rustenbach 2010; 

Andreescu 2011; Messing & Ságvári 2018). Det innebär att inkluderandet av den individuella 

nivån i indexet där attityderna mäts, kan förväntas förstärka det möjliga sambandet mellan 

socialt förtroende och villigheten att ta emot flyktingar samt öka indexets validitet. Med andra 

ord, bidrar den till att mer specifikt mäta länders villighet att ta emot flyktingar, och inte endast 

länders mottagande av flyktingar som många andra indiktorer främst har fokus på. 

 
8.1.1 Medborgares attityder till flyktingmottagande 

 
 

Resultaten i IOM:s gallupanalys visar att negativa och positiva åsikter om invandring existerar 

i varje region och varje land (IOM 2015, 1). Meningen med indikatorn är att fånga in hur stor 

andel av folket som har positiva attityder och på det sättet lyfta fram och mäta majoritetens vilja 

– den allmänna opinionen – i flyktingmottagande. Data om den allmänna opinionen om 

immigration kan, enligt Migration Data Portal, vara ett lämpligt mått på hur öppna mottagande 

samhällen är mot immigration och etnisk mångfald (Internet 33), det vill säga, i vilken 

utsträckning samhällen är villiga att motta immigranter, och flyktingar, som oftast är av en 

annan etnicitet än majoritetsbefolkning. Den allmänna opinionen fungerar därför väl som ett 

mått på ett lands villighet att ta emot flyktingar vid sidan av de övriga indikatorerna som har en 

annan fokus.  Den allmänna opinionen och individers attityder mäts naturligt med olika slags 

opinionsundersökningar och intervjuar, som fångar in olika dimensioner av individers attityder 

till   immigration   eller   flyktingmottagande.   I   denna   indikator   mäts   attityderna   till 
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flyktingmottagande med en opinionsundersökningsfråga av European Social Survey (ESS), 

som presenteras och diskuteras närmare i de följande underkapitlen. 

 
8.1.1.1 Valet av frågan – hudfärg, etnicitet och kultur i fokus 

 

Den allmänna opinionen och attityderna kan mätas på många olika sätt, men med tanke på denna 

indikators och indexets syfte blev två saker vägledande för valet av mått: för det första, att 

frågan som mäter attityder handlar specifikt om flyktingar och, för det andra, att den mäter 

attityder till mottagandet av dem i stället för attityder till immigranter eller flyktingar generellt. 

Dessa två kriterier bidrar till att frågan, och därmed indikatorn, faktiskt mäter det som den sägs 

mäta: medborgares45 attityder till flyktingmottagande som reflekterar landets villighet att ta 

emot flyktingar. Det sistnämnda kriteriet var oproblematiskt eftersom det finns många olika 

frågor exempelvis i European Social Survey46  som handlar om attityder till mottagandet av 

immigranter. Däremot kunde det förstnämnda kriteriet tyvärr inte direkt uppfyllas på grund av 

bristande datatillgänglighet47 (se också diskussionen i kapitel 1.2 där det konstateras att 

forskningen till stor del har fokuserats på immigranter i allmänhet istället för flyktingar mer 

specifikt). 

 

Frågan har ändå valts på basis av att den åtminstone indirekt kan sägas mäta attityder till 

flyktingmottagande i och med att den fokuserar på attityder till mottagandet av immigranter av 

en annan hudfärg eller etnicitet: ”I vilken utsträckning bör (landet) tillåta människor som har 

en annan hudfärg eller etnisk tillhörighet än majoriteten av (landets) befolkning att komma och 

bo här?”, med svarsalternativ ”tillåta många/en del/några få/inga (att komma och bo här)” 

(frågan är en modifiering av den svenska översättningen, se ESS 2014b, 16–17).48 Eftersom de 
 

 
45 Även om indikatorn heter ”medborgares attityder till flyktingmottagande” så är de slumpmässiga stickproven 

av ESS genom vilka respondenterna väljs, representativa för alla personer som är 15 år och äldre bosatta inom 

privata hushåll i varje land, oavsett nationalitet, språk eller medborgarskap (se Internet 134). I denna indikator 

hänvisar ordet ”medborgare” således inte strikt till endast de som har fått medborgarskap i vederbörande land. 

Ordets syfte är snarare att fungera som en motpart till ordet ”stat” som är aktören i alla andra indikatorer. 
46 European Social Survey var den enda källan som omfattade alla länder i denna undersökning under en relevant 

tidsperiod. Dessutom hade ESS överlag de lämpligaste frågorna för denna indikators och indexets syfte. 
47 Av undersökningens 28 länder, finns åtta inte med på de senaste omgångarna av European Social Survey, den 

sjunde omgången från 2014 eller den åttonde från 2016, i vilka det finns en fråga som direkt handlar om flyktingar 

och flyktingmottagande: ”Myndigheterna bör vara generösa när de bedömer människors asylansökningar?” (ESS 

2014b, 31). Denna fråga skulle ha mätt direkt det vi vill veta, det vill säga, i vilken utsträckning (hur generöst) 

individerna anser att landet bör motta flyktingar (ge positiva asylbeslut). Viktigast var ändå att attityderna skulle 

mätas med en och samma fråga för alla länder, och därför valdes en annan fråga som finns med i alla omgångar, 

även i de äldre omgångarna i vilka de övriga åtta länderna deltog. 
48  Den ursprungliga frågan på engelska lyder:”To what extent do you think [country] should allow people of a 

different race or ethnic group from most [country] people to come and live here?” med svarsalternativ “allow 

many/some/a few/none (to come and live here)” (ESS 2014a, 11–12). I ESS datafiler heter frågan “Allow 

many/few immigrants of different race/ethnic group from majority (to come and live here)?” (t.ex. European Social 

Survey Round 7 Data 2014). Observera att i den svenska versionen frågas om ”hudfärg”, inte ”ras”. 
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flesta flyktingarna kommer från länder utanför Europa och har en annan hudfärg eller etnicitet 

(se Internet 115), är det sannolikt att respondenten tänker på flyktingar när hen läser frågan – 

om personen överhuvudtaget gör någon skillnad mellan flyktingar och immigranter i allmänhet 

(som även inkluderar t.ex. arbetskraftsinvandrare; närmare om detta i kapitel 8.1.1.2). I ESS 

finns också en annan fråga som handlar om villigheten att motta immigranter från länder utanför 

Europa, och kunde därför fungera som mått på attityder till flyktingmottagande. Problemet med 

denna fråga är dock att den handlar om mottagandet av immigranter från ”de fattigare länderna 

utanför Europa” (se ESS 2014b, 17), vilket möjligen väcker associationer till ekonomiska 

invandrare, åtminstone mera än den förstnämnda frågan. 

 

Valet av frågan som gäller attityder till mottagandet av immigranter av en annan hudfärg eller 

etnicitet, i stället för de fattigare länderna utanför Europa, stöds också av en undersökning av 

Gravelle (2017) i vilken det upptäcktes att hot uppfattas annorlunda i förhållande till invandrare 

respektive flyktingar. Ett uppfattat eller realistiskt hot anses generellt vara en av de mest 

avgörande faktorerna bakom utformningen av (negativa eller restriktiva) attityder till 

immigration och flyktingmottagande, vilket även bekräftas av Gravelles undersökning (2017, 

14; se också kapitel 6). Uppfattningar om ekonomiskt hot har, enligt denna undersökning, mer 

betydelse för utformningen av attityderna till invandringspolitik medan uppfattningar om 

kulturellt hot spelar en större roll i utformningen av attityderna till mottagandet av flyktingar. 

Eftersom en annan hudfärg eller etnicitet av immigranter också innebär en annan kulturell 

bakgrund, kan den valda frågan påstås att mäta väldigt träffande respondentens uppfattning om 

det kulturella hotet som mottagandet av flyktingar utgör. Med andra ord kan denna fråga med 

större sannolikhet antas leda tankarna till just flyktingar på grund av kopplingen till det möjliga 

kulturella hotet än vad något annat frågealternativ gör. 

 

Det möjliga uppfattade kulturella hotet är också relevant med tanke på flyktingkrisen eftersom, 

som nämndes ovan, de flesta flyktingar som sökte asyl i Europa hade en annan hudfärg eller 

etnicitet än majoriteten av befolkningen, och olika religiösa, politiska och kulturella 

bakgrunder. Deras närvaro kan därför uppfattas som ett symboliskt hot mot majoritetens 

livsnormer och sociala status. (se Card et al. 2005; Hainmueller & Hiscox 2007; Internet 115) 

Gruppkonfliktsteori antyder att invandrare eller minoritetsgrupper kan verka hota majoritetens 

intressen, identiteter eller status (som en grupp), och att de som starkast känner sig hotade, 

kommer mest sannolikt att motsätta sig immigration (Blinder 2011, 8; mera om 

gruppkonfliktsteorin i kapitel 6). I synnerhet kan en snabb ökning av mångfald som nyligen har 

inträffat intensifiera det uppfattade kulturella hotet (Putnam 2007; Hooghe et al. 2009), vilket 
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kan ha blivit aktuellt i flyktingkrisen och påverkat villigheten att ta emot flyktingar (se dock 

diskussionen nedan i underkapitel 8.1.1.3 om attityders stabilitet). När en person känner sig 

hotad av de olikheter som beskrivs ovan, kan det lätt leda till intolerans och motvillighet att 

välkomna flyktingar av en annan hudfärg eller etnicitet. 

 

Valet av frågan påverkades också av dess samband till socialt förtroende. Socialt förtroende 

argumenteras vara positivt kopplat till accepterande av främlingar (som t.ex. flyktingar av en 

annan etnicitet) genom en mekanism som minskar uppfattat hot som härstammar från olikheter 

(såsom kulturella och etniska). Som konstaterades i kapitel 4.3 uppmuntrar socialt förtroende 

erkännande av kulturella och politiska olikheter som legitima, eftersom socialt förtroende gör 

att de olikheter som finns inte uppfattas hotande (Sztompka 1999, 105). Utifrån teorin är således 

valet av en fråga som mäter attityder till immigranter av en annan hudfärg eller etnicitet, och på 

det sättet framhäver respondenters inställningar till olikheter, välmotiverat och kan tänkas 

förstärka den möjliga kopplingen mellan socialt förtroende och villigheten att ta emot 

flyktingar.49
 

 

Den förenande länken mellan socialt förtroende och inställningen till att olikheter inte uppfattas 

som hotande är tolerans, som socialt förtroende påstås uppmuntra (se Sztompka 1999, 105). 

Huruvida en människa uppfattar exempelvis etniska och kulturella olikheter som ett hot 

påverkas av känslan av tolerans, eftersom toleransen i grund och botten handlar om att acceptera 

olikheter. I och med att den valda frågan fångar in respondenters inställningar till olikheter (som 

har sitt ursprung i hudfärg eller etnisk tillhörighet), mäter den också graden av tolerans mer 

direkt än någon annan indikator i indexet, eller någon annan fråga som finns i ESS om 

mottagandet av immigranter/flyktingar.50  Frågan reflekterar, med andra ord, graden av 

accepterande av etniska och kulturella olikheter (tolerans) kopplat till viljan att motta 

immigranter (flyktingar) som förkroppsligar dessa olikheter. 

 

Olikheter av etnicitet, hudfärg och kultur, och fördomar som de förorsakar, betraktas generellt 

som viktiga faktorer i utformningen av människors attityder till immigration, och därmed också 

till flyktingmottagande. Det finns såväl ekonomiska, sociologiska, statsvetenskapliga som 
 
 
 

49 Andreescu (2011) har hittat ett positivt samband mellan socialt förtroende och mindre restriktiva attityder till 

invandringspolitik i Storbritannien mätt med samma fråga som mäter attityder i denna indikator, kombinerad med 

två andra: ”i vilken utsträckning bör landet tillåta människor av samma hudfärg eller etnisk tillhörighet som 

majoriteten att komma och bo här” samt i vilken utsträckning ”från de fattigare länderna utanför Europa”. 

Forskningen gjordes dock på individnivå så ifall denna koppling får samma effekt på länder nivå, och utan de två 

andra frågorna, återstår att se. 
50 Såsom de ovannämnda frågorna om mottagandet av immigranter från de fattigare länderna utanför Europa eller 

om myndigheterna bör vara generösa när de bedömer människors asylansökningar (se ESS 2014b, 17, 31). 
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socialpsykologiska teorier om hur människor formar sina opinioner om immigranter och 

immigration. I en rad olika studier, särskilt i dem av statsvetare, hävdas det att sociala och 

kulturella värderingar är viktigare i utformandet av opinioner om immigration än ekonomiska 

aspekter (t.ex. Citrin, Green, Muste & Wong 1997; Rustenbach, 2010; Manevska & Achterberg, 

2013); och fördomar mot ras och kultur är, enligt många studier, viktigare källor till negativa 

attityder till immigranter än ekonomiska determinanter (Hainmueller & Hiscox 2007; Card et 

al. 2005, 2012; Sniderman, Hagendoorn & Prior 2004; se också Mayda 2006 och Dustmann & 

Preston 2007). Dustmann och Preston (2007) har också upptäckt att fördomar mot ras, kultur 

och etnicitet är kopplade till stöd för restriktiv invandringspolitik när det gäller en potentiell 

invandring från länder med en etniskt olik befolkning. 

 

Enligt Hainmueller och Hopkins (2014), visar forskningen att attityderna till immigration 

formas av sociotropiska (samhälleliga) farhågor om dess kulturella inverkan på nationen som 

helhet, och endast i mindre utsträckning dess ekonomiska konsekvenser på den. De flesta 

studier som framhäver de sociala och kulturella värderingarnas betydelse i utformandet av 

opinionerna fokuserar på auktoritära och etnocentriska attityder som omvandlas till uttryck som 

nationalism och patriotism å ena sidan, och rasism och xenofobi å den andra (Hatton 2016, 212). 

En del undersökningar argumenterar för och visar att attityderna (delvis) är gruppspecifika och 

beror exempelvis på invandrarnas kulturella likhet (Ford 2011), nationellt ursprung 

(Hainmueller & Hangartner 2013), språk (Hopkins 2015), hudfärg (Hopkins 2015; Ford 2011) 

och religion (Bansak et al. 2016). Ett återkommande forskningsresultat är att attityderna är mer 

negativa mot icke-vita invandrare och de med olika språk, kulturer och religioner (Hatton 2016, 

212). 

 
Samma resultat upprepas också i ESS undersökningar där man ser att både i den första 

omgången av ESS år 2002 och i den sjunde år 2014 finns det samma tydliga hierarki av 

föredragen typ av immigrant i vartenda deltagande land: den klart mest föredragna gruppen är 

immigranter av samma hudfärg eller etnicitet som majoritetsbefolkningen, varefter kommer 

judar; medan romer och muslimer är de minst föredragna immigrantgrupperna (ESS 2016, 5– 

6). Också immigranter från de fattigare länderna i Europa föredras framför immigranter från de 

fattigare länderna utanför Europa (ibid., 6). Även preferenserna för olika ursprungsländer är 

sannolikt en fråga om kulturell och etnisk skillnad. 

 

Attityderna är, sammanfattningsvis, påtagligt mer negativa mot immigrantgrupper av en annan 

hudfärg, etnicitet eller kultur än majoritetsbefolkningen, vilket indikerar att uppfattningar om 

dessa olikheter faktiskt är avgörande för utformandet av människans attityder till immigration 
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och flyktingmottagande. Genom att välja en fråga som fångar in det som även många forskare 

anser som de mest avgörande faktorerna bakom opinionsbildning kring immigration, ökar 

sannolikheten att de mest grundläggande och djupaste föreställningarna om immigration och 

flyktingmottagande kommer fram i respondenternas svar. Därför är det skäligt att ta hänsyn till 

dessa aspekter vid valet av frågan. Också för att just de flesta flyktingar faktiskt representerar 

dessa särskilda immigrantgrupper är det viktigt att frågan som väljs för fram respondenternas 

inställningar till dessa. En fråga som denna kan då avslöja någonting väldigt väsentligt bakom 

viljan att motta flyktingar, och synas som betydande skillnader i attityderna mellan olika länder. 

 
8.1.1.2 Tolkningen av frågan – flykting versus immigrant 

 

Opinionsundersökningsfrågor kan lätt bli utsatta för misstolkningar, och det kan aldrig uteslutas 

att respondenter tolkar eller förstår samma fråga på olika sätt. Ordet ”immigrant” kan betyda 

olika saker för olika personer. Somliga kan tänka att immigrant hänvisar till asylsökande eller 

flyktingar medan andra kan tolka ordet som arbetskraftsinvandrare eller irreguljära invandrare. 

(Internet 33) De flesta opinionsundersökningarna ger inte definitioner av de termer som de 

använder och speciellt tolkningen av ordet ”immigrant” kan då lätt variera (Crawley 2009; 

Blinder 2011). Även om termerna ”immigrant”, ”flykting” och ”asylsökande” har väldigt olika 

betydelser och konnotationer, används de ofta omväxlande, och det finns en stor allmän 

förvirring kring skillnaderna mellan dessa termer (Crawley, Drinkwater & Kauser 2013, 3; 14– 

15). Detta till trots, tyder senaste forskning på att inställningarna till immigration varierar 

kraftigt beroende på vilka invandrare som avses (Blinder 2012; Ford, Morrell & Heath 2012). 

Det är därför viktigt att frågan som väljs som mått på attityder till flyktingmottagande, så väl 

som möjligt, fångar in attityderna till flyktingar specifikt. 

 

På vilket sätt kan då tolkningen av vad som avses med termen ”immigrant” påverka hur 

respondenten svarar? Forskningen är inte helt enig om vilken typ av immigrant som människor 

oftast föredrar, och det kan också finnas skillnader mellan olika länder. Bauer, Lofstrom och 

Zimmermann (2000) upptäckte att länder som väljer immigranter på basis av deras färdigheter 

(eng. skills) mer sannolikt är positivt inställda till immigration än länder som huvudsakligen 

mottar  flyktingar  och  asylsökande.  Arbetskraftsinvandrare  uppskattas  möjligen  högre  än 

flyktingar och asylsökande,51  eftersom de anses att vara mera till nytta för samhället och 
 
 
 

51 Till exempel i Finland är attityderna generellt mycket mer positiva till arbetskraftsinvandrare än till flyktingar. 

En opinionsundersökning om attityder till immigration av nästan 15 000 studerande visade att hälften av 

respondenterna var positivt inställda till arbetskraftsinvandring medan endast en tredjedel ville att Finland skulle 

motta mera flyktingar. Resultatet bekräftade det som tidigare har kommit fram att finländare (i detta fall 

studerande) förhåller sig olikt till mottagandet av arbetskraftsinvandrare och flyktingar. (Söderling 2013, 24) 
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integreras bättre (det kan dock ifrågasättas om de flesta människors attityder överhuvudtaget 

präglas av nyttomaximerande, instrumentellt tänkande när det kommer till flyktingar; se kapitel 

2 och 5.1.1 för en djupare diskussion om varför det är osannolikt och problematiskt med tanke 

på flyktingmottagande). 

 

Ford (2017, 11) argumenterar att infödda medborgare inte har inrotade uppfattningar om alla 

immigranter men de reagerar på vilka de är och vad de har att erbjuda. Även han lyfter upp 

färdigheterna som den mest avgörande faktorn för vilken typ av immigrant som de infödda 

medborgarna har mest positiva attityder till – högutbildade/högkvalificerade immigranter 

betraktas mycket mer positivt än de med färre färdigheter (ibid.; Hainmueller & Hiscox 2010; 

Heath, Richards & Ford 2016, 16). Möjligtvis antas flyktingar och asylsökande oftast vara 

lågutbildade och lågkvalificerade immigranter, och attityderna till dem kan därför vara mindre 

positiva. Dock till exempel von Hermanni och Neumann (2019) upptäckte att infödda tyska 

medborgare anser politisk förföljelse och krig som legitima skäl för att söka asyl i Tyskland 

medan sociodemografiska karaktärer av både respondenter och flyktingar är mindre betydande. 

Vilket stödjer antagandet att nyttomaximerande, instrumentellt tänkande förmodligen inte 

gäller när det kommer till attityder till flyktingar. Ifall resultatet kan generaliseras till andra, 

mindre flyktingvänliga länder är dock en annan sak. Exempelvis upptäckte Bansak et al. (2016) 

i sin undersökning om attityder till asylsökande i 15 europeiska länder att väljarna gynnar 

asylsökande som kommer att bidra till mottagarlandets ekonomi. Å andra sidan, framkom det i 

samma undersökning att samtidigt är den humanitära oron också avgörande för vilka 

asylsökande som föredras; asylsökande som har lidit av allvarlig fysisk eller psykisk nöd gynnas 

mest. 

 

Till skillnad från de tidigare nämnda undersökningarna som framhäver 

arbetskraftsinvandringens överlägsenhet, upptäckte O'Rourke och Sinnott (2006) i sin 

undersökning av 24 länder att individer tenderar att starkare motstå invandring i allmänhet än 

flyktingar (på basis av data från International Social Survey Programme [ISSP] National 

Identity Survey 1995). Undersökningen antyder att respondenter gör skillnad på flyktingar och 

immigranter mer generellt, och att de i genomsnitt är mindre fientligt inställda till flyktingar än 

till immigranter i allmänhet. (O'Rourke & Sinnott 2006, 845, 857) Enligt O'Rourke och Sinnott 

(2006, 845–846), indikerar det att icke-ekonomiska faktorer kan vara viktiga i fastställandet av 

attityderna till immigration.52  Det är möjligt att människors attityder till flyktingar snarare 
 
 
 

52 De menar att flyktingar ofta i vardagligt språk växlas med asylsökande. Asylsökande är förbjudna att arbeta men 

personer som har beviljats flyktingstatus får däremot arbeta. Denna växling kan leda undersökningsrespondenter 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.vasa.abo.fi/science/article/pii/S0176268005001114#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.vasa.abo.fi/science/article/pii/S0176268005001114#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.vasa.abo.fi/science/article/pii/S0176268005001114#!
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påverkas av icke-rationella faktorer, såsom känslor av solidaritet, hjälpsamhet och empati (se 

Verkuyten, Mepham och Kros 2018 nedan), i stället för nyttomaximerande, instrumentellt 

tänkande som är förknippat med ekonomiska faktorer. Positiva attityder till flyktingmottagande 

kan också reflektera respondentens samarbetsvilja, även om den inte direkt frågas. Vissa 

personer som anser att landet ska tillåta många flyktingar tänker möjligen att landet bör delta i 

internationellt samarbete, som strävar efter lösningen av det internationella flyktingproblemet, 

genom att bära mera ansvar i flyktingmottagande. 

 

Till fördel för antagandet att människor har mer positiva attityder till flyktingar än till 

immigranter i allmänhet räknas också en undersökning av Verkuyten et al. (2018), i vilken 

frivillig migration var associerad med lägre politiskt stöd och ofrivillig migration med högre 

stöd.53 Upplevd ofrivillighet av migration framkallade känslor av empati och därmed högre stöd 

för nykomlingar. Däremot framkallade upplevd frivillighet starkare ilska och därmed mindre 

stöd. (ibid., 901) Bansak et al. (2016) hade också tidigare upptäckt ett liknande mönster i en 

experimentell studie av 15 europeiska länder. De fann att invandrare som invandrar av 

ekonomiska skäl (mer frivilligt) är mindre accepterade än invandrare som utsätts för politisk 

eller religiös förföljelse i sitt hemland (mer ofrivilligt) och har lidit av allvarlig fysisk eller 

psykisk nöd snarare än ekonomiska svårigheter. Detta kan förklara varför den tidigare nämnda 

ESS-frågan om immigration från de fattigare länderna utanför Europa får minst stöd hos 

respondenterna (se ESS 2016, 6–7). Däremot förklarar det inte varför en ESS-fråga om 

myndigheternas generösa inställning till flyktingar får också lika lite stöd (se nedan), och varför 

flyktingfrågan dessutom får mindre stöd än frågan om mottagandet av immigranter i allmänhet 

(av en annan hudfärg eller etnicitet; se nedan). 

 

I motsats till de undersökningarna som argumenterar att människor har mer positiva attityder 

till flyktingar än till immigranter i allmänhet, lutar en jämförelse av genomsnittliga svar på olika 

ESS-frågor från den sjunde omgången åt den andra riktningen. En jämförelse av procentandelar 

av dem som har en positiv inställning till olika typer av immigranter visar att genomsnittet är 

lägre (45,0 %54) på frågan ”Myndigheterna bör vara generösa när de bedömer människors 
 

 
 

att anta att flyktingar inte deltar i lokala arbetsmarknader. Asylsökande är en ekonomisk börda men ändå är 

individerna mer positivt inställda till flyktingar än till immigranter i allmänhet, och därför anser O'Rourke & 

Sinnott att icke-ekonomiska faktorer kan vara avgörande för utformningen av attityderna. (O'Rourke & Sinnott 

2006, 845–846, 856) 
53 Frivillig migration hänvisar till situationer där migranten själv har valt att utvandra (voluntary migrants), och 

ofrivillig migration till situationer där migranter inte har något annat alternativ än att lämna sitt hemland 

(involuntary migrants). Flyktingar hör således till den sistnämnda gruppen. 
54  Ungefär lika många procent av respondenterna (45,2 %) hade en positiv inställning till immigration från de 

fattigare länderna utanför Europa (Heath et al. 2016, 12). 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.vasa.abo.fi/science/article/pii/S0176268005001114#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.vasa.abo.fi/science/article/pii/S0176268005001114#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.vasa.abo.fi/science/article/pii/S0176268005001114#!
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asylansökningar?” än på frågan om mottagandet av immigranter av en annan hudfärg eller 

etnicitet (ca 55 %) (Heath et al. 2016, 8, 12).55  Heath et al. (2016, 8) föreslår på basis av en 

faktoranalys av de olika frågorna att attityder till flyktingar (mätt genom frågan om 

myndigheternas generösa inställning till asylansökningar) har en något annorlunda karaktär, 

men de går inte in på det mer än så. 

 

Det kan således inte uteslutas, men inte heller bekräftas, att när människor svarar på den 

sistnämnda frågan så tänker de också på andra typer av immigranter än endast flyktingar, till 

exempel (högutbildade/högkvalificerade) arbetskraftsinvandrare eller till och med utländska 

studenter, vilka möjligtvis väcker mer positiva känslor hos respondenter än flyktingar, om man 

ska tro på vissa ovandiskuterade undersökningar – om respondenterna överhuvudtaget gör 

någon skillnad mellan olika typer av immigranter. Det är helt möjligt att de inte ens tänker på 

vilka immigranter som avses utan endast fokuserar på den ”av en annan hudfärg eller etniskt 

tillhörighet”- delen av frågan. Det vill säga, för vissa respondenter har motiven för invandringen 

förmodligen ingen betydelse, utan det är snarare fördomar mot hudfärg, etnicitet och kultur som 

blir avgörande. Skillnaden i de positiva attityderna mellan dessa två frågor kan i och för sig 

förklaras med någonting annat än människors preferenser till olika typer av immigranter, såsom 

med hur frågorna har utformats (mera om detta nedan). 

 

Låt oss anta att typen av immigrant (flykting versus immigrant) som respondenten tänker på har 

betydelse för hur denne svarar på frågorna. Det är möjligt att flyktingfrågans lägre stöd jämfört 

med frågan om mottagandet av immigranter av en annan hudfärg eller etnicitet inte beror på att 

människor generellt skulle ha mer positiva attityder till immigranter i allmänhet än till 

flyktingar, eller att de främst tänker på exempelvis arbetskraftsinvandrare som de föredrar 

framför flyktingar. Det kan hända att respondenterna i och för sig främst tänker på flyktingar 

när de svarar på denna fråga eftersom flyktingarna oftast kommer från länder utanför Europa, 

och har en annan hudfärg eller etnicitet medan arbetskraftsinvandrare också till stor del består 

av immigranter från andra europeiska länder med samma hudfärg och etnicitet. Detta skulle 

stödjas av de ovannämnda undersökningarna av Bansak et al. (2016) samt Verkuyten et al. 

(2018), enligt vilka flyktingar är mer accepterade än ekonomiska migranter, eftersom den 

genomsnittliga andelen positiva svar var så pass hög i just denna fråga (ca 55 %) – och högre 
 
 
 
 
 
 

55 Positiv inställning innebär i den förstnämnda frågan de som har svarat ”instämmer starkt” och ”instämmer”, och i 

den andra frågan de som har svarat ”tillåta många (att komma och bo här)” och ”tillåta en del” (se Heath et al. 

2016, 12). 
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än i frågan som mer direkt leder tankarna till ekonomiska migranter (immigration från de 

fattigare länderna utanför Europa). 

 

Något som också talar för att respondenter har tänkt på flyktingar när de har svarat på 

etnicitetsfrågan (ifall de ovannämnda antaganden stämmer att flyktingar prefereras), är att 

immigranter av en annan etnicitet eller hudfärg till och med föredras framför immigranter från 

de fattigare länderna i Europa (varav majoriteten är ekonomiska migranter) i alla ESS 

undersökningar från 2002 till 2014 (se ESS 2016, 5–7). ”Hellre flyktingar från länder utanför 

Europa än ekonomiska migranter inifrån Europa” -tänkandet kan dock inte bekräftas på rak arm 

utan att det skulle förenkla saker som i grund och botten är komplicerade. Det kan nämligen 

inte uteslutas att denna preferens exempelvis beror på att ordet ”fattig” gör att respondenterna 

tänker på lågkvalificerade arbetskraftsinvandrare som vanligtvis är mindre accepterade. Medan 

immigranter av en annan hudfärg eller etnicitet kan hos vissa respondenter också väcka tankar 

om – förutom flyktingar – exempelvis högkvalificerade och högre accepterade kinesiska 

kodare, som kort diskuterades ovan. Eftersom ESS inte ger någon närmare definition av ordet 

”immigrant”, kommer vi aldrig få någon bekräftelse. 

 
Om det högre genomsnittet i andelen positiva svar på frågan om mottagandet av immigranter 

av en annan hudfärg eller etnicitet ändå dels förklaras med mer positiva attityder till flyktingar, 

varför är då genomsnittet så lågt i den andra frågan som direkt handlar om flyktingar? Det kan 

uppmärksammas att i flyktingfrågan (myndigheternas generösa inställning till asylansökningar) 

är själva frågeställningen en aning vinklad, och kan möjligtvis ge mer negativa svar än om 

frågan hade formats på ett annat sätt. Ordet ”generös” hänvisar ju i sig till riklighet och 

frikostighet, det vill säga, att man ska ta emot ett flertal flyktingar. Personer som anser att landet 

ska ”tillåta en del” – ett svarsalternativ i den andra frågan om mottagandet av immigranter, som 

tolkas som en positiv attityd – möjligen svarar inte ”instämmer” på frågan om myndigheterna 

bör vara generösa när de bedömer människors asylansökningar. Det beror på att ”generös” 

snarare kan tolkas som att betyda att landet ska ”tillåta många” i stället för ”en del”. 

 

Det nästa svarsalternativet i flyktingfrågan är ”varken instämmer eller tar avstånd” (ESS 2014b, 
 

31) och indikerar varken någon positiv eller negativ attityd, medan motsvarande medelmåttigt 

svarsalternativ inte finns i den andra frågan (nästa alternativ är ”tillåta några få”, vilket däremot 

kan tolkas som en aning negativ inställning, se ESS 2014b, 17). På det viset kan andelen 

personer med en positiv inställning synas vara högre i frågan om i vilken utsträckning landet 

bör tillåta människor av en annan hudfärg eller etnicitet att komma och bo här, än i frågan om 

myndigheter  bör  vara  generösa  när  de  bedömer  människors  asylansökningar  –  utan  att 
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skillnaden beror på människors varierande, eller mindre positiva, attityder till flyktingar kontra 

immigranter i allmänhet. 

 

Det är osannolikt att en person som har en väldigt positiv attityd till mottagandet av immigranter 

i allmänhet (av en annan hudfärg eller etnisk bakgrund) skulle vara väldigt negativt inställd till 

mottagandet av flyktingar – och tvärtom. En person som förhåller sig väldigt negativt till 

mottagandet av immigranter av en annan hudfärg eller etnicitet, har osannolikt en väldigt positiv 

attityd till flyktingmottagande överhuvudtaget, just på grund av att flyktingmottagandet i de 

europeiska länderna under flyktingkrisen till största delen fokuserade på mottagandet av 

flyktingar av en annan hudfärg eller etnicitet utanför Europa.56 Således kan den valda frågan 

påstås mäta attityder till invandring i allmänhet (oberoende eller odefinierat av motiven för 

invandring), vilket åtminstone indirekt reflekterar inställningen till flyktingmottagande – 

tillsammans med attityder till etniska och kulturella olikheter. Eftersom tidigare forskning om 

skillnader mellan attityder till flyktingar/flyktingmottagande och immigranter/immigration i 

allmänhet är fåtalig och motstridig, är det svårt att förutspå om en lämpligare formulerad fråga 

om attityder till flyktingmottagande hade gett annorlunda resultat – om en sådan hade funnits. 

 
8.1.1.3 Mätningen av frågan och attityders stabilitet 

 

Medborgares attityder mäts genom att se på procentandelen av positiva svar (”tillåta många” 

och ”tillåta en del”) på frågan om mottagandet av immigranter av en annan hudfärg eller etnisk 

tillhörighet, enligt vilken länderna poängsätts. De två övriga svarsalternativen ”tillåta några få” 

och ”tillåta inga” kan tolkas förespråka restriktivt flyktingmottagande och anses som negativa 

attityder till flyktingmottagande. Det finns också svarsalternativ ”vet ej” och ”vägrar” samt 

tomma svar som har kodats om till internt bortfall, eftersom indikatorn syftar till att mäta 

respondenternas attityder, och de som har angett ”vet ej” eller ”vägrar” har inte tagit ställning i 

frågan och tjänar således inte tidigare nämnt syfte. Allt som allt består materialet av 42 788 

giltiga svar från alla undersökningens länder med cirka 2 000 svar per land. I linje med alla 

andra indikatorer i indexet mäts även denna på länder nivå i och med att de individuella svaren 

räknas till jämförbara procentandelar på länder nivå. Data har viktats både med en 

sociodemografisk vikt och med en vikt som beaktar populationsstorleken i de olika länderna, 

med hjälp av vilka analysenheternas andel i undersökningen motsvarar deras relativa andel i 

befolkningen (se ESS 2014c för en beskrivning av viktning av ESS data; närmare diskussion 

om viktning i metodkapitel 10). 
 
 
 
 

56 Dock till exempel Polen hade mest asylsökande från Ryssland och Ukraina (Internet 115). 
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Procentandelarna av positiva attityder till mottagandet av immigranter med en annan hudfärg 

eller etnisk tillhörighet än majoriteten i undersökningens länder visas i figur 8.1 nedan. 



 

 

 

 
 

 

Figur 8.1 Positiva attityder till mottagandet av immigranter med en annan hudfärg eller etnisk tillhörighet än majoriteten 
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Noter 

På grund av bristande datatillgänglighet har data hämtats från olika omgångar av ESS för olika länder. Data för de flesta länderna är från den sjunde omgången (European Social Survey 

Round 7 Data 2014). För Bulgarien, Cypern, Italien och Slovakien har data hämtats från den sjätte omgången (European Social Survey Round 6 Data 2012); för Grekland och Kroatien 

från den femte omgången (European Social Survey Round 5 Data 2010); och för Lettland och Rumänien från den fjärde omgången (European Social Survey Round 4 Data 2008). 
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Förutom valet av frågan genom vilken attityderna skulle mätas, var valet av tidpunkt för 

mätningen inte helt okomplicerad. Det berodde på samma brist på data som påverkade valet av 

frågan, det vill säga, att det fanns åtta länder som inte var med på de senaste omgångarna av 

ESS (till exempel de senaste data för Lettland och Rumänien är från den fjärde omgången från 

2008). Idealet hade varit att välja ut svaren från året 2016 eftersom flyktingkrisen då var fullt 

på gång och då skulle värdet på x (socialt förtroende som för de flesta länderna mäts från 2014) 

ha föregått värdet på y (attityder). Detta vägdes mot faktumet att med året 2016 som mätpunkt 

för de flesta länderna, hade den tidsmässiga distansen till de övriga åtta länderna vuxit för stor 

(speciellt för Lettland och Rumänien). Utgångspunkten blev då att välja sådana värden för alla 

länder som tidsmässigt skulle vara så nära varandra som möjligt, och den sjunde omgången från 

2014 valdes därför som mätpunkt för alla länder som var med i den omgången (20 länder). För 

de övriga åtta länderna valdes den senaste omgången före 2014 då de har deltagit i ESS 

undersökningen. 

 

Att tidpunkten för mätningen är olika för olika länder kunde vara problematiskt men är 

nödvändigtvis inte det, när man betraktar olika långtidsstudier om förändringen av attityder till 

immigration. European Social Survey (2016) gjorde en jämförelse av attityder till immigration 

och immigranter av data från den första omgången av ESS från 2002 och den sjunde omgången 

från 2014, och upptäckte förvånansvärd stabilitet hos européernas attityder under denna period 

med endast en anspråkslös förändring till mer positiva attityder i det totala genomsnittet. 

 

Perioden präglas av ett tillflöde av immigranter till Europa som kan ha ökat konkurrensen om 

arbetsplatser, bostäder och så vidare, vilket kan ha lett till mer negativa attityder å ena sidan. Å 

andra sidan, innebär den ökade storleken av invandrarbefolkning att människor sannolikt har 

haft mera kontakter med invandrare, vilket enligt tidigare forskning är kopplat till mer positiva 

attityder. (Europeiska migrationsnätverket, eng. European Migration Network [EMN] 2018, 5) 

Enligt Heath, Richards och Ford (2016, 6), som också låg bakom den ovannämnda jämförande 

European Social Survey forskningen, kan olikheterna mellan länder inte förklaras med nivån 

av immigration eftersom lika höga nivåer av nettoimmigration har fått olika följder i attityder i 

olika länder. En del av den positiva förändringen i Europa kan, enligt Heath et al. (ibid.), 

möjligen förklaras med den ökade storleken av invandrarbefolkning. Dock är skillnaderna i 

attityderna till immigration överraskande små mellan immigranter och icke-immigranter (ibid.). 

 

Stabiliteten syns inte bara i attitydernas totala genomsnitt i Europa utan också med avseende på 

enskilda länder. Det finns signifikanta skillnader i attityderna till invandring mellan länderna 

och dessa attityder är stabila över tiden. Det vill säga, i länder där den allmänna opinionen är 
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relativt positiv mot invandring, är attityderna och åsikterna också konsekventa över tiden. 

Samma stabilitet av attityderna syns i länder som visar en mer negativ inställning till invandring. 

I den förstnämnda gruppen ingår exempelvis Sverige, Tyskland och Norge och i den andra 

Ungern och Tjeckien. (Heath et al. 2016, 16–17; se också figur 8.1) Generellt sett tenderar de 

nordiska länderna att vara mer positiva och östeuropeiska länderna mer negativa enligt tidigare 

forskningar (Heath et al. 2016, 6). På grund av denna stabilitet menar Heath et al. (2016, 16) att 

senaste förlopp av invandring osannolikt är de främsta drivkrafterna för attityder, utan 

attityderna till immigration verkar ha djuprotade ursprung. 

 

Inte ens den ekonomiska recessionen från och med år 2008 verkar ha haft någon nämnvärd 

effekt på attityderna enligt Hatton (2016), som testade effekterna av makronivåchocker på 

opinioner om immigration i 20 länder med hjälp av sex omgångar av ESS (2002–2012). I 

genomsnitt var förändringarna i opinioner anmärkningsvärt blygsamma i hela Europa, även om 

trenderna har varit mer negativa i de länder som mest drabbats av lågkonjunkturen och för 

svaren på frågor som närmare var relaterade till den ekonomiska fördelen med invandring.57 

(Hatton 2016, 208) Den blygsamma förändringen av attityderna sedan tiden före 

lågkonjunkturen beror till viss del på att lågkonjunkturen själv har varit relativt mild i vissa 

länder, och delvis på att makroekonomiska förhållanden har haft relativt små effekter på den 

genomsnittliga opinionen.58 (Hatton 2016, 235) 

 

På ett liknande sätt argumenterar Dennison (2017, 7–9) att attityder till immigration är väldigt 

stabila över tiden, och förefaller vara ett resultat av djupgående psykologiska skillnader mellan 

människor, som osannolikt lätt kan förändras genom utsättande för ny information eller 

politiska kampanjer. Å andra sidan, har tidigare undersökningar om anti-immigrantåsikter 

antytt att de kan fluktuera över tiden (Semyonov et al. 2006; Meuleman, Davidov & Billiet 

2009). De senaste undersökningarna antyder dock att den allmänna opinionen är stabil och inte 

har blivit mer negativ med tiden, inte ens i länder med höga tillströmningar av immigranter, 

men att européer har blivit mer polariserade i sina attityder till immigration (Ford 2017, 10). 

Denna uppdelning syns både inom och mellan de europeiska länderna (utefter utbildningsnivå, 
 
 
 
 

57 Dock i alla frågor (även i den som används i denna indikator) sjönk genomsnittet mellan 2008 och 2010 innan 

det återhämtade sig starkt år 2012 enligt Hatton (2016, 216). Även om förändringen har varit liten och uppgifterna 

endast baserar sig på ESS genomsnittet (dvs. att förändringen i attityderna inte nödvändigtvis har hänt i varje land), 

kan man inte utesluta att dessa förändringar har påverkat de länders rankning och resultat i denna indikator, vilkas 

undersökningssvar har tagits från de tidigare omgångarna av ESS (i synnerhet omgången fem från 2010). 
58  Dock till exempel Sniderman et al. (2004) upptäckte i sin experimentella studie att negativa chocker har en 

mobiliserande effekt på opinionerna över ett brett spektrum av individer, istället för ”galvanisering” endast dem 

som på förhand är disponerade för att motstå immigration (se också Rydgren 2008). 
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ålder, social klass etc.) och mellan dem, i och med att de positiva grupperna och länderna har 

blivit ännu mer positiva och de negativa ännu mer skeptiska (Ford 2017, 10; Richards 2017, 

16–17). Exempelvis Sverige, Norge och Tyskland har blivit ännu mer positiva och Tjeckien 

ännu mer negativt under perioden 2002–2014 enligt en jämförelse av svaren på ESS-frågor om 

attityder till immigration (inkl. den som används i denna indikator) (Richards 2017, 16–17). 

Polariseringen mellan länderna verkar ha intensifierats under 2014–2016, när man jämför 

resultat från den senaste omgången av ESS från 2016 (European Social Survey Round 8 Data 

2016). Flyktingkrisens kulminerande år 2015 verkar således inte ha lett de allmänna 

opinionerna i ny riktning i de europeiska länderna, utan endast förstärkt de generella 

inställningarna som redan fanns.   Polariseringen syns också i att färre människor har 

medelmåttiga åsikter och flera väljer någotdera av de extrema svarsalternativen (Richards 2017, 

16–17). 

 
Enligt Richards (2017, 17), har de flesta länderna blivit mer negativa under denna period (även 

om genomsnittet blev en aning mer positivt). Trots detta, påpekar även Richards (ibid.) att 

attityderna generellt sett har varit stabila, oavsett polariseringen. Den största förändringen i 

attityderna skedde mot immigranter från de fattigare länderna utanför Europa, men mot andra 

typer av immigranter, såsom mot immigranter av en annan hudfärg eller etnicitet, var 

attitydförändringen väldigt liten. (Richards 2017, 17–18) I linje med de flesta andra 

ovannämnda forskarna, konstaterar Richards (2017, 18) att attitydernas hållbara karaktär hos 

de flesta länderna tyder på att de kan ha djuprotade ursprung och inte kan förklaras med 

kortsiktiga förändringar. Med tanke på de varierande tidpunkterna för mätningen av somliga 

länders attityder i denna indikator, är dessa iakttagelser goda nyheter. 

 
8.1.1.4 Poängsättning 

 

Länder ges poäng för medborgares attityder till flyktingmottagande utifrån procentandelen av 

positiva attityder som visas i figur 8.1 ovan. Poängskalan är på intervallnivå (dvs. att landet kan 

få vilket poäng som helst mellan 0–25) i stället för ordinalnivå (kategorier som baserar sig på 

vissa procentandelar, enligt vilka poäng ges), eftersom den absoluta majoriteten av länderna 

placerade sig i översta mitten av skalan (51–75 % positiva attityder, se figur 8.1). Med hjälp av 

en poängskala på intervallnivå, kunde man skapa tydligare skillnader mellan olika länder och 

poängsättningen blir samtidigt så rättvis och noggrann som möjligt, det vill säga, landet får 

exakt den mängd poäng som motsvarar dess procentandelar av positiva attityder. Nackdelen 

med denna typ av poängskala är att det är väldigt osannolikt, om inte omöjligt, att något land 
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skulle få maximala poäng i denna indikator, eftersom det skulle krävas att alla medborgare 

 

(etthundra procent) har en positiv attityd till flyktingmottagande. 

 
Eftersom den individuella nivån endast består av en indikator, blir maximalpoäng 25,00 i den, 

vilka motsvarar etthundra procent positiva attityder. Maximalpoängen 25,00 har dividerats med 

etthundra, vilket ger ett värde på 0,25 som motsvarar en procentandel. Procentandelen av 

medborgare som har en positiv attityd i ett land multipliceras med detta värde, vilket utgör 

landets poäng. Det vill säga, för varje procentandel ökas poängen med 0,25. Till exempel, har 

12,68 procent av medborgarna på Cypern en positiv attityd till mottagandet av immigranter (se 

figur 8.1; avrundat till 12,7 i figuren) så Cypern får 3,17 poäng av maximalpoängen 25,00, 

eftersom 12,68 multiplicerat med 0,25 blir 3,17. Ländernas poäng presenteras i tabell 8.2. 
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Tabell 8.2 Poängsättningen av medborgares attityder till flyktingmottagande 

 

 
 

 
Land 

Procentandel av positiva 

attityder till mottagandet av 

immigranter1
 

 

 
Poäng 

1.   Sverige 92,1 % 23,03 

2.   Norge 75,8 % 18,96 

3.   Tyskland 74,6 % 18,66 

4.   Nederländerna 66,7 % 16,67 

5.   Slovenien 65,7 % 16,42 

6.   Schweiz 63,2 % 15,79 

7.   Italien 61,5 % 15,37 

8.   Bulgarien 61,1 % 15,28 

9.   Frankrike 60,2 % 15,06 

10.  Kroatien 59,1 % 14,77 

11.  Danmark 58,7 % 14,68 

12.  Polen 58,4 % 14,61 

13.  Storbritannien 58,2 % 14,55 

14.  Belgien 58,0 % 14,51 

15.  Litauen 57,5 % 14,38 

16.  Spanien 56,4 % 14,09 

17.  Portugal 55,2 % 13,81 

18.  Irland 53,7 % 13,42 

19.  Österrike 52,7 % 13,17 

20.  Rumänien 50,5 % 12,63 

21.  Estland 48,1 % 12,04 

22.  Finland 47,3 % 11,83 

23.  Slovakien 42,3 % 10,57 

24.  Lettland 38,6 % 9,65 

25.  Tjeckien 27,9 % 6,99 

26.  Ungern 19,2 % 4,80 

27.  Grekland 14,6 % 3,64 

28.  Cypern 12,7 % 3,17 

Källa: European Social Survey Round 4 Data (2008); Round 5 Data (2010); Round 6 

Data (2012); Round 7 Data (2014). 

 
Noter 

 

Poängsättning 
 

Poäng för medborgares attityder till flyktingmottagande har räknats utifrån hur många procent av medborgarna 

som har en positiv attityd till mottagandet av immigranter av en annan hudfärg eller etnisk tillhörighet än 

majoriteten enligt tabellen nedan. 

 
Procentandel av 

positiva attityder 

 

Poäng 

100 % 25,00 

1 % 0,25 

 

1 Procentandelarna har avrundats uppåt eller nedåt till en decimal för presentation i tabellen. Poängen har ändå 

räknats med två decimalers precision i procentandelarna och avrundats till två decimaler. 
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8.2 Nationell nivå 

 
 

På den nationella nivån finns två indikatorer som handlar om nationella åtgärder som reflekterar 

länders motvillighet till flyktingmottagande. Direktavvisningar och gränshinder är aktiviteter 

och/eller migrationskontrollåtgärder som händer och finns vid en statsgräns, och bestäms över 

och styrs av nationella myndigheter. De är negativa åtgärder i förhållande till 

flyktingmottagandet och förekommer mest i länder som vill hejda flyktingströmmarna i stället 

för att välkomna dem. De är former av icke-samarbete genom vilket landet flyttar ansvaret för 

behandlingen av flyktingströmmarna till andra länder (se diskussionen i kapitel 2.2). Att landet 

stänger dörren för flyktingar genom direktavvisningar eller olika slags gränshinder indikerar 

bristande solidaritet mot skyddsbehövande människor och andra länder, och även möjligen 

bristande tolerans mot flyktingar. Intoleranta attityder till flyktingar – som oftast är av en annan 

etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen – kan konkretiseras i olika hinder som ett land sätter 

upp för att hålla dem borta. 

 

Färdig statistik finns varken om direktavvisningar eller gränshinder, vilket resulterade i att 

materialet i dessa två indikatorer består av en kvalitativ analys av olika rapporter och nyheter 

om förekomsten av direktavvisningar och gränshinder i de länder som ingår i undersökningen. 

Direktavvisningar och gränshinder anses som sinsemellan lika starka och viktiga indikatorer på 

motvilligheten att ta emot flyktingar, och de ges därför lika mycket vikt på den nationella nivån. 

Såsom alla andra nivåer i indexet, består den nationella nivån sammanlagt av 25,00 poäng vilka 

har delats jämnt mellan de två indikatorerna så att maximalpoäng blir 12,50 i dem båda. 

Närmare beskrivningar av poängsättningen ges i enskilda underkapitel nedan. 

 
8.2.1 Direktavvisningar 

 
 

Direktavvisningar är ett omfattande och komplicerat fenomen som det inte finns någon entydig 

och allmänt accepterad definition av. Därför har en stor del av indikatorn ägnats åt diskussion 

kring definitionen av direktavvisning, och en egen definition som tillämpas i undersökningen, 

presenteras. Underlaget för och en djupare diskussion om den skapade definitionen finns i 

bilaga 1. Efter sammanfattningen av definitionen i två första underkapitlet, diskuteras 

förekomsten av direktavvisningar som indikator på motvilligheten att ta emot flyktingar. Till 

sist följer en kort presentation av indikatorns olika poängkategorier. En närmare beskrivning av 

dessa kategorier finns i bilaga 1 med flera exempel från olika länder som utgör underlaget för 

ländernas poängsättning. 
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8.2.1.1 Direktavvisning – en avvisning utan vederbörlig process 

 

Med direktavvisningar (eng. push-backs) menas olagligt handlande utfört av statens 

myndigheter, eller andra aktörer på uppdrag av statens myndigheter, som oftast sker vid en 

landsgräns (men som inte är begränsat till en landsgräns, se närmare förklaring nedan och i 

bilaga 1) där en person som yttrar sin vilja om att söka asyl, eller på något annat sätt uttrycker 

rädsla för återvändning, nekas inresa och vänds tillbaka utan att dennes skyddsbehov och 

individuella omständigheter utreds. Ibland händer det att flyktingarna inte har yttrat sin vilja om 

att söka asyl när de vänds tillbaka. Sådana situationer räknas också som direktavvisningar 

eftersom bland de tillbakavända kunde ha funnits potentiella asylsökande som inte ges chansen 

att söka asyl. 

 

Amnesty International (Internet 64) definierar en direktavvisning som följer: “Rejecting an 

asylum seeker or a migrant at the border without due process and consideration of their 

individual circumstances is a pushback, and is prohibited in all circumstances under EU and 

international law.” Termen används för informella, godtyckliga avvisningar av flyktingar utan 

någon vederbörlig process. En vederbörlig process betyder ett rättvist asylförfarande som 

resulterar i att asylsökanden antingen får lov att stanna eller får avslag på sin ansökan och 

avvisas eller utvisas59. Normalt tillhör den vederbörliga processen att avvisningsbeslut inte får 

verkställas förrän de vunnit laga kraft men detta varierar i olika europeiska länder. Den 

vederbörliga processen kan även innebära att ansvaret för prövningen av asylansökan flyttas till 

något annat land. 

 
Ibland är det uppenbart att en person saknar rätt till asyl eller något annat slags 

uppehållstillstånd. Då kan hen få beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart och 

betyder att personen inte får stanna kvar i landet för att vänta på beslut om eventuell överklagan. 

Detta kallas för avvisning med omedelbar verkställighet (Internet 24) och får inte blandas med 

direktavvisning. Skillnaden är att i det förstnämnda fallet utreder myndigheterna personens 

skyddsbehov och hens individuella omständigheter, och gör en klar bedömning efter ett 

övervägande – en process – som bara är mindre ingående än ett vanligt asylförfarande. Beslutet 

lämnar dock ingen tvekan om att grund för asyl inte föreligger och återsändandet inte bryter 

mot  principen  om  förbudet  mot  tillbakasändning  (eng.  principle  of  non-refoulement,  se 
 

 
 
 
 
 

59 Ordet ”avvisning” används när ett avlägsnandebeslut fattas inom tre månader. För avlägsnandebeslut som fattas 

från och med tre månader efter den dag personen ansökte om uppehållstillstånd används ordet ”utvisning” 

(Migrationsverkets ordförklaringar, Internet 24). 
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definitionen nedan). (Migrationsverket 2012, 1–4) Vid direktavvisning utreds inte grunderna 

för asyl utan personen avvisas godtyckligt utan att hen får tillgång till någon som helst process. 

 

Det primära ansvaret att erbjuda skydd ligger hos staten där ansökan om asyl inlämnas (UNHCR 
 

2010, 301). Att få tillgång till en vederbörlig process behöver dock inte nödvändigtvis betyda 

att flyktingen får tillgång till ett asylförfarande i det land som hen har kommit till men det 

betyder att detta land är skyldigt att säkerställa att denna flyktings rättigheter tas tillvara i något 

land, det vill säga, att flyktingen får sin asylansökan prövad, och principen om förbud mot 

tillbakasändning inte bryts. Principen om förbud mot tillbakasändning (eng. principle of non- 

refoulement) betyder i korthet att staten inte får utvisa eller avvisa en flykting till ett område där 

dennes liv eller frihet skulle hotas (se närmare definition och diskussion om begreppet i bilaga 

1). Om det föreligger grundade skäl för att vederbörande land inte är ansvarigt för prövningen 

av asylansökan och vill skicka tillbaka flyktingen måste det sändande landet utreda vilket land 

som har ansvar för frågan om asyl. Vid varje överföring måste landet inhämta individuella 

garantier gällande flyktingens mottagningsförhållande och tillgång till en ordentlig asylprocess 

(Europarådets parlamentariska församling 2010, 3, p. 6.6). Detta gäller tillbakasändningar både 

till länder där Dublinförordningen60 gäller och så kallade säkra tredjeländer61 som landet 

exempelvis har slutit ett officiellt återtagandeavtal62 (eng. readmission agreement) med. 

 
När det gäller Dublinförordningen får ingen asylsökande sändas från en medlemsstat till en 

annan utan att någon anser sig ha ansvar för prövningen (Internet 24). På samma sätt måste det 

sändande landet inhämta en bekräftelse för att säkra tredjelandets vilja och förmåga att motta 

flyktingen  (UNHCR  2010,  301).  Förmågan  att  motta  måste  även  säkerställas  hos  andra 

”Dublinländer”.  Till  exempel  har  överföringarna  av  asylsökande  till  Grekland  enligt 
 

Dublinförordningen stoppats på grund av Greklands bristande asylförfarande och undermåliga 
 
 
 

60 ”Dublinförfarandet baserar sig på EU:s Dublinförordning och används för att avgöra vilket land som är ansvarigt 

för att pröva en asylansökan. Förordningen tillämpas i medlemsstaterna i EU samt i Norge, Island, Schweiz och 

Liechtenstein. Ett annat land kan vara ansvarigt för att pröva en ansökan, om asylsökanden till exempel har 

familjeband, uppehållstillstånd eller visum i en annan stat som tillämpar Dublinförordningen. En annan 

medlemsstat är ansvarig för prövningen även i det fall att asylsökandens fingeravtryck har registrerats i Eurodac - 

systemet i samband med olaglig passage av unionens yttre gränser. Dessutom kan den stat där personen tidigare 

sökt asyl vara ansvarig för prövningen” (Migrationsverkets ordlista, Internet 55). 
61 Ett säkert tredjeland betyder ett säkert land där asylsökanden har kommit ifrån (inte hemlandet) där hen kunde 

ha fått asyl eller alternativt skydd eller skydd som annars är tillräckligt. Asylsökanden kan återsändas till ett säkert 

tredjeland om hen har tillräckliga band till det landet och är skyddad mot förföljelse eller vidaresändning. (Internet 

61; Internet 62) 
62 ”För att underlätta återvändandet av personer som inte har laglig rätt att vistas inom unionen [eller i Norge och 

Schweiz] har EU [och enskilda europeiska länder] slutit så kallade återtagandeavtal med ett antal länder. 

Återtagandeavtal (readmission agreements) syftar till att förmå dessa länder att ta tillbaka sina medborgare […] 

och andra länders medborgare som passerat genom landet på väg mot EU” (Tema asyl & integration, Internet 63). 



99 

Eevi Ristimäki  

 

 
mottagningsförhållanden (Internet 58). Förmågan och viljan att motta innebär att landet är 

villigt och förmöget att avgöra behovet av internationellt skydd genom en full och rättvis 

process och erbjuda det i enlighet med flyktingkonventionen. Därtill måste landet kunna erbjuda 

effektivt skydd mot refoulement (Europarådets parlamentariska församling 2005, p. 8.3.2.iv.; 

UNHCR 2010, 301). Om tredjelandet vägrar eller inte är förmögen att motta flyktingen måste 

det sändande landet självt ge flyktingen tillgång till en asylprocess (UNHCR 2010, 300; 

European Council on Refugees and Exiles [ECRE] 2007, 7). Att få bekräftelse för det 

mottagande landets vilja och förmåga att motta en flykting räcker inte ensamt. De individuella 

omständigheterna av flyktingen måste också alltid tas i beaktande (Lauterpacht & Bethlehem 

2003, 118, p. 100). 
 
 

Vid återsändningar till säkra tredjeländer måste flyktingen ha en äkta anknytning eller nära band 

till det berörda säkra tredjelandet. Enligt UNHCR (2010, 301), räcker det inte att flyktingen har 

passerat landet där denne kunde ha sökt asyl utan det måste vara rimligt för denne att resa till 

det landet. Det mottagande landets säkerhet måste också utredas med hänsyn till flyktingens 

individuella omständigheter (ibid., 300). Detta blir aktuellt i synnerhet när landet överväger att 

återsända en asylsökande till ett så kallat säkert land eller ett säkert tredjeland. Enligt artikel 

38(2)(b) och (c) i Europaparlamentets och rådets procedurdirektiv (2013/32/EU), måste 

säkerheten av ett tredjeland fastställas i varje enskilt fall för att kunna bedöma huruvida landet 

är säkert för en enskild sökande. Sökanden måste också få en möjlighet att överklaga 

tillämpningen av begreppet säkert tredjeland på grund av att tredjelandet i fråga inte 

nödvändigtvis är säkert med hänsyn till vederbörandes särskilda omständigheter. 

 
Utan någon individuell utvärdering av varje flyktings omständigheter och skyddsbehov riskerar 

landet också att bryta mot förbudet mot kollektiv avvisning av utlänningar (eng. collective 

expulsion of aliens) (ECRE/ELENA 2017, 2). Kollektiv avvisning är förbjuden enligt 

Europakonventionens artikel 4 protokoll 4 (Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna [Europadomstolen] 2017, 1). Europadomstolen definierar en kollektiv avvisning 

som “any measure compelling aliens, as a group, to leave a country, except where such a 

measure is taken on the basis of a reasonable and objective examination of the particular case 

of each individual alien of the group” (ibid.). Kollektiv avvisning är en typ av direktavvisning 

som handlar om att avvisa grupper av flyktingar eller migranter utan att utreda deras 

individuella omständigheter och skyddsbehov. 
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En vederbörlig process i samband med tillbakasändning (som skiljer den lagliga avvisningen 

från den olagliga direktavvisningen) innebär, sammanfattningsvis, att landet dit asylsökanden 

kommer (eller som annars utöver sin jurisdiktion över flyktingen, även extraterritoriellt, se 

bilaga 1) utför en individuell utvärdering av (a.) personens skyddsbehov och (b.) individuella 

omständigheter samt (c.) det mottagande landets (dit asylsökanden återsänds) vilja och (d.) 

förmåga att motta flyktingen och ge denne tillgång till en rättvis asylprocess. Dessutom måste 

det sändande landet säkerställa att principen om förbudet mot tillbakasändning inte bryts direkt 

eller indirekt (s.k. chain refoulement, se bilaga 1) (e.). Att direkt skicka tillbaka asylsökanden 

utan denna vederbörliga process är olagligt och kallas för direktavvisning, eller push-back. 

 
Som nämndes i början av kapitlet, är det viktigt att skilja direktavvisningen från verkställandet 

av ett beslut om återvändande. I det sistnämnda sker avvisningen till följd av en vederbörlig 

process, vilket är ett lagligt sätt att avvisa personer. Det finns emellertid situationer där 

flyktingar har avvisats till följd av en process som har visat sig vara bristfällig och avvisningen 

(eller utvisningen) som har följt denna process, har minst sagt varit tvivelaktig. I sådana fall kan 

man inte tala om en vederbörlig process men eftersom avvisningen ändå har skett till följd av 

ett övervägande, alltså en process – må det vara en bristfällig sådan63 – räknas inte dessa fall 

som direktavvisningar även om de hade bedömts som olagliga. Dessutom måste det poängteras 

att som direktavvisning (i denna undersökning) räknas inte sådana situationer där en person som 

inte har för avsikt att söka asyl i vederbörande land, direktavvisas. Oftast handlar det om sådana 

situationer där flyktingen vill passera landet för att söka asyl i ett annat land, eller 

direktavvisningar av ekonomiska migranter. 

 
8.2.1.2 Extraterritoriella migrationskontrollåtgärder 

 

Stater har ett prerogativ att bestämma över vem som får resa in och vistas i deras territorium. 

De      åberopar      sin      suveränitet      och      bestämmanderätt      över      de      nationella 

migrationskontrollåtgärderna.  Förutom  genom  vanliga  gränskontroller,  förverkligar  stater 
 
 
 
 
 
 

63 Ett exempel på detta är Norges avvisning av asylsökande tillbaka till Ryssland, vilket kritiserades hårt av olika 

människorättsorganisationer och UNHCR. Ryssland blev fällt i Europadomstolen år 2015 för att ha deporterat 

syrianer tillbaka till sitt krigsdrabbade hemland och kan bland annat därför inte anses som ett säkert tredjeland, 

påstår organisationerna. Mottagningsförhållanden är också dåliga, asylförfarandet brister och risken är stor att 

flyktingarna skickas tillbaka till sitt hemland utan att få skydd. Dessutom hade de återsända flyktingarna ingen 

anknytning till Ryssland utan de flesta bara hade åkt igenom landet på väg till Norge (se Internet 59 och Internet 

65). Även om motiveringarna kring avvisningen kan ifrågasättas så skedde den dock till följd av förhandlingar 

med Ryssland som Norge hade slutit ett återtagandeavtal med, alltså till följd av en process, och räknas därför inte 

som en direktavvisning. 
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denna rättighet via olika extraterritoriella, eller pre-border, migrationskontrollåtgärder64. (Klug 
 

& Howe 2010, 69) Genom dessa åtgärder utövar stater sin jurisdiktion över migranter och 

flyktingar extraterritoriellt (se bilaga). I den existerande forskningen på området finns det 

emellertid inga fastslagna kriterier för vilka extraterritoriella migrationskontrollåtgärder (i detta 

sammanhang: eng. interception measures) som omfattas – eller borde omfattas – av 

extraterritoriell jurisdiktion som ger upphov till tillämpningen av principen om förbudet mot 

tillbakasändning (begränsningen som används i denna studie presenteras i kapitel 8.2.1.3). 

(Klug & Howe 2010, 71-72) Extraterritoriella migrationskontrollåtgärder är exempelvis 

spärrande av vägen för, eller övertagande av, ett fartyg på öppet hav eller territorialvatten av ett 

tredjeland, utplacering av utposterade nationella migrationsmyndigheter för att hindra 

irreguljära resenärer att borda ett flyg (eller andra fartyg) i ett tredjeland (se Klug & Howe 2010, 

69-70,   93-94),   outsourcing   av   gränskontroller   till   andra   länder65,   visumkrav   och 
 

transportörsansvar66. 
 
 

I verkligheten förverkligas dessa åtgärder inte endast i syfte att ha koll på vem som reser in och 

kontrollera att de har giltiga resedokument, utan de används uttryckligen i syfte att sätta stopp 

för migrationsrörelser (Heijer 2010, 197). Stater lägger mer och mer energi och resurser på att 

vända tillbaka migranter och flyktingar innan de når deras gräns (Brouwer & Kumin 2003, 6). 

På så sätt kan stater också kringgå sina internationella skyldigheter så som Bernard Ryan (2010, 

35) påstår: “Strategies of extraterritorial control enable destination states to free themselves 
 

from legal guarantees otherwise available to migrants. These strategies generally set out to 
 
 
 
 

64 På engelskspråkig litteratur används termen Interception. Det finns ingen allmänt accepterad definition av 

begreppet. UNHCR föreslog i sin rapport (2000) följande definition: “[…] Interception is defined as encompassing 

all measures applied by a State, outside its national territory, in order to prevent, interrupt or stop the movement 

of persons without the required documentation crossing international borders by land, air or sea, and making their 

way to the country of prospective destination.” 
65 Exempelvis betalar EU stora summor till Turkiet och olika afrikanska länder så som Niger som i utbyte mot 

stödet ska se till att flyktingar och migranter inte tar sig vidare till Europa. På så sätt har EU outsourcat sin 

gränsbevakning till tredje länder eller, som det yttras ibland, ”flyttat sin gräns” söderut till Afrika och till Turkiet. 

(Se exempelvis Yle TV1:s dokument Ulkolinja: Euroopan ulkoraja Nigeriin? som finns tillgängligt på Yle Areena, 

Internet 74) 
66 Transportörsansvar (även transportöransvar) är en migrationskontrollåtgärd som anger luft, sjö-och 

landtransporters skyldighet att kontrollera att passagerare har giltiga id-handlingar och visum. 

Transportörsansvaret regleras i Schengenkonventionens artikel 26 och Rådets direktiv 2001/51/EG. Ansvaret 

gäller vid alla resor från tredjeländer till Schengenområdet men transportörsansvaret är däremot förbjudet vid intra- 

Schengen transporter, även när tillfälliga gränskontroller återinförs (Internet 71). Transportörsansvaret innebär att 

ifall ett  transportbolag tillåter en  flykting ombord utan ett  id-bevis eller  visum som sedan  vid  ankomst i 

Schengenlandet får avslag på sin asylansökan, är det transportbolagets skyldighet att stå för kostnaderna för 

återsändande av flyktingen. I teorin påverkar transportörsansvaret inte flyktingars möjligheter att söka asyl i 

Schengenområdet men eftersom transportörsansvaret i praktiken innebär en ekonomisk risk för transportören säljer 

transportbolag i regel inte resor till en flykting utan ett giltigt id-bevis och visum. (Internet 73) 
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avoid international law obligations concerning non-refoulement.” De extraterritoriella 

migrationskontrollåtgärderna föresätter sig alltså att kringgå internationella skyldigheter 

gentemot flyktingar genom att ”byta platsen för beslutsfattande” (se Ryan 2010, 36) och på det 

sättet minska inkommande migrationsrörelser. Det är exempelvis förbjudet, enligt 

flyktingkonventionens princip om non-refoulement, att vid en statsgräns avvisa en flykting som 

söker asyl utan att pröva dennes asylansökan [direktavvisa], oavsett om flyktingen har ett visum 

eller inte (Brouwer & Kumin 2003, 9). Men om staten utför gränskontrollen på någon annan 

stats territorium blir det i princip möjligt att direktavvisa denna samma flykting om hen inte 

innehar visum. 

 
Att undgå internationella skyldigheter genom att vända tillbaka flyktingar innan de når statens 

gräns blir juridiskt möjligt när en geografisk definition av staters skyldigheter tillämpas (i 

korthet att landets skyldigheter mot flyktingar begränsas till dess statsgräns, inte utanför, se 

diskussionen kring detta i bilaga 1). Motstridigt med detta är att rättigheter och skyldigheter 

borde gå hand i hand. Det vill säga, om stater har en rättighet att utöva kontroll över migranter 

och flyktingar utanför sina gränser, borde denna rättighet också föra med sig vissa skyldigheter 

gentemot dem. I praktiken är det ändå inte så, och därför står de extraterritoriella 

migrationskontrollåtgärder som stater utövar inte så sällan i strid med flyktingars rättigheter. 

 
Även om de extraterritoriella migrationskontrollåtgärderna huvudsakligen syftar till att 

bekämpa irreguljär invandring påverkar de ofrånkomligen skyddssökande flyktingar. Detta 

beror på att de olika kontrollåtgärderna ofta inte gör åtskillnad mellan äkta asylsökande och 

ekonomiska migranter (UNHCR 2000, p. 17). Det finns inget behov för stater som inte erkänner 

sina extraterritoriella skyldigheter mot flyktingar att göra denna åtskillnad. För många stater är 

de extraterritoriella migrationskontrollåtgärderna till och med dels ett sätt att undvika ansvaret 

för asylansökningar (Ryan 2010, 33). När denna åtskillnad mellan ekonomiska migranter och 

äkta asylsökande inte görs, resulterar det i att skyddsbehövande människor inte får tillgång till 

säkerhet och asyl, och de riskerar förföljelse genom tillbakasändning (refoulement) (UNHCR 

2000, p. 18). Genom de extraterritoriella migrationskontrollåtgärderna berövas alltså människor 

på förhand rätten att söka asyl (se dokumentet Ulkolinja: Euroopan ulkoraja Nigeriin?, Internet 

74). Exempelvis begränsar visumkraven påtagligt individernas förmåga att utöva rätten att söka 

asyl (Brouwer & Kumin 2003, 8). De extraterritoriella migrationskontrollåtgärderna inom 

EU/Schengen ökar, för sin del, risken för indirekt refoulement. 
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8.2.1.3 Extraterritoriella direktavvisningar 

 

Denna undersökning utgår från tanken att staters skyldigheter sträcker sig utanför sina gränser 

när de utövar sin jurisdiktion över en enskild individ eller ett område (s.k. extraterritoriell 

jurisdiktionsutövande; definitioner och förklaringar finns i bilaga 1 som rekommenderas att läsa 

innan detta kapitel). I korthet betyder det att en stat kan sägas att utöva sin jurisdiktion när den 

utövar effektiv kontroll över flyktingen eller när flyktingen drabbas av handlingar som företas 

av statens representanter, även utanför landets gränser. Som jurisdiktionsutövande räknas all 

slags kontroll eller maktutövning (exempelvis genom att styra, råda eller beordra) som statens 

myndigheter utövar över flyktingar i rörelse. Varhelst staten utövar sin jurisdiktion över 

flyktingen, har staten också ett ansvar att inte kränka principen om förbudet mot 

tillbakasändning, oberoende av om flyktingen befinner sig inom eller utanför territoriet av 

staten i fråga, vid en landsgräns, öppet hav, i så kallade ”internationella zoner” (till exempel på 

en flygplats) eller i transitställen etc. (Lauterpacht & Bethlehem 2003, 110–111, p. 63–67). 

Extraterritoriellt jurisdiktionsutövande faller därför även under flyktingkonventionen och andra 

konventioner där flyktingars rättigheter fastställs (se bilaga 1). 

 
Extraterritoriellt jurisdiktionsutövande gentemot flyktingar kan ske både direkt, exempelvis via 

utposterade nationella migrationsmyndigheter, eller indirekt via privata aktörer (t.ex. genom 

transportörsansvar) eller andra staters myndigheter (t.ex. genom outsourcade eller 

sammanställda [eng. juxtaposed] gränskontroller). (Gammeltoft-Hansen 2008, 50). Av detta 

följer att sådant extraterritoriellt jurisdiktionsutövande, genom migrationskontrollåtgärder som 

leder till att flyktingen som yttrar sin vilja om att söka asyl nekas inresa och tillgång till en 

asylprocess, räknas som en direktavvisning. 

 
Tillämpningen av jurisdiktion, i stället för territoriet, som fastställer statens skyldigheter 

gentemot  flyktingar  möjliggör  ansvarskrävande  för  extraterritoriella  direktavvisningar.67
 

Faktum är emellertid att genom det extraterritoriella jurisdiktionsutövande gör många, om inte 

alla, europeiska länder sig skyldiga till direktavvisningar, många dock genom EU. Detta beror 

på de diskrepanser som finns mellan de olika tolkningarna av den internationella lagen som 

möjliggör tillämpningen av extraterritoriella åtgärder, både nationellt och på EU-nivå, som 

leder till direktavvisningar. För att ändå kunna skapa variation mellan undersökningens länder 

gällande    förekomsten    av    direktavvisningar    har    endast    sådana    extraterritoriella68
 

 
 
 

67  Se dock Klug & Howes (2010, 100–101) diskussion om varför man inte ska sätta likhetstecken mellan stats 

jurisdiktion och en stats skyldighet/ansvar. 
68 Notera att geografiska landsgränser inte inkluderas i meningen “extraterritoriell”. 
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direktavvisningar inkluderats som har skett inom EU eller Schengen, det vill säga, på territoriet 

av ett annat EU- eller Schengenland men inte på territoriet av ett tredjeland. Även 

direktavvisningarna på internationellt vatten inkluderas (se Europadomstolens prejudikat mot 

Italien i bilaga 1). Flygbolag har exkluderats helt, dels av säkerhetsskäl, eftersom 

transportörsansvar har blivit en så etablerad praxis hos alla flygbolag. 

 
På detta sätt utesluts sådana direktavvisningar som exempelvis har skett till följd av EU:s (och 

några enskilda länders) outsourcing av gränskontroller till tredje länder och Schengenområdets 

transportörsansvar (id- och visumkrav) som gäller vid alla resor från tredjeländer till 

Schengenländer, från undersökningen. Däremot är det motiverat att innesluta direktavvisningar 

som har skett till följd av införandet av transportörsansvar (vilket alltså leder till id- och/eller 

visumkrav) mellan Schengenländer, vilket är förbjudet enligt Schengenreglerna. Schengen har 

harmoniserat Europas visumpolicy så att enskilda länder inte behöver kontrollera visum av 

utlänningar. Med Schengenvisum får man resa fritt mellan de olika Schengenländerna. Att 

några enskilda Schengenländer (Norge, Finland och Sverige) införde visum- och/eller id- 

kontroller med transportörsansvar på andra Schengenländers territorier under flyktingkrisen 

visar inte någonting annat än viljan att sätta stopp för flyktingströmmarna. De utövade sin 

jurisdiktion över flyktingar genom extraterritoriella migrationskontrollåtgärder som ledde till 

att flyktingar utan id-bevis och/eller visum direktavvisades. 

 
Tolkningen att statens skyldigheter sträcker sig extraterritoriellt när den utövar sin jurisdiktion 

över flyktingar stöds även av uppgifterna från Asylum Information Database (AIDA). I 

Sveriges AIDA-rapport (AIDA 2016f, 16) har det tolkats som att Sverige har gjort sig skyldigt 

till direktavvisningar genom sina tillfälliga id-krav för flyktingar (med transportörsansvar) som 

det utförde på Danmarks territorium. Samma kriterier används därmed även för 

undersökningens andra länder som har infört liknande extraterritoriella 

migrationskontrollåtgärder (Norge, Finland och Storbritannien). 

 
Jämförbara extraterritoriella migrationskontrollåtgärder utövar även Storbritannien som 

opererar stora delen av sin gränskontroll utomlands. Storbritannien tillhör inte Schengen så 

regeln som förbjuder intra-Schengentransportörsansvar gäller inte Storbritannien. 

Storbritannien har sammanställda (eng. juxtaposed) gränskontroller med Frankrike och Belgien, 

det vill säga, landet har placerat sina migrationsmyndigheter på andra länders territorier i syfte 

att hindra migranter och flyktingar att resa till Storbritannien. (Reynolds & Muggeridge 2008, 

15) Dessutom har landet infört transportörsansvar på tåg, flyg och färjor som trafikerar på 
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Storbritannien. Genom att operera extraterritoriellt kan Storbritannien kringgå sina skyldigheter 

mot flyktingar genom att påstå att deras internationella skyldigheter sträcker sig endast till eget 

territorium och egen statsgräns (vilken officiellt ligger någonstans i mitten av Engelska 

kanalen). Storbritannien har med sina extraterritoriella migrationskontroller skapat en situation 

där det inte finns ett lagligt sätt att resa till Storbritannien för att söka asyl (ibid.). Endast de 

som [olagligt] lyckas anlända till Storbritannien har chansen att söka internationellt skydd 

(Ryan 2010, 11). 

 

Om man nöjde sig med att konstatera att statens jurisdiktion är begränsad till dess territorium 

och landsgräns, och uteslöt extraterritoriellt handlande i definitionen av direktavvisning, skulle 

länder som har en sjögräns ha en olikställd utgångspunkt gentemot sina grannländer. Genom att 

inkludera extraterritoriella direktavvisningar i definitionen kan man således jämna ut effekten 

av territoriell snedvridning (bias) som annars skulle ge vissa länder en territoriell fördel när man 

tittar på förekomsten av direktavvisningar. Sådana länder som Storbritannien, skulle inte räknas 

att ha gjort sig skyldigt till direktavvisningar även om landet i verkligheten gör det oavbrutet på 

Frankrikes och Belgiens territorium. På grund av Storbritanniens extraterritoriella 

migrationskontrollåtgärder, som vissa kallar för ”push-back-policy”, har sådana flyktingläger 

som ”Calais Jungle”, där närmare 10 000 migranter och flyktingar bor, uppkommit och funnits 

redan från 1990-talet i Frankrike. Med andra ord, skulle det bli fel om Storbritanniens handlande 

inte räknades som direktavvisningar endast på grund av att landet omges av en sjögräns med de 

länder därifrån flyktingar försöker ta sig till Storbritannien. Detta möjliggör att man kan operera 

extraterritoriellt och på det sättet kringgå sina internationella skyldigheter mot flyktingar. 

 
Att ett land som har en sjögräns utför extraterritoriella migrationskontroller på andra länders 

territorier, är visserligen förståeligt och möjligtvis det enda fungerande sättet att kontrollera 

migrationsrörelser samt ha koll på inkommande personer. De extraterritoriella 

migrationskontrollerna kan hur som helst ifrågasättas i så fall att de leder till att skyddssökande 

människor inte tillåts inresa och direktavvisas, så som i Storbritanniens fall. 

 
Lagligheten av Storbritanniens handlande faller under den långa och komplicerade 

diskussionen inom folkrätt om extraterritorialiteten av staters internationella skyldigheter. I 

stället för att fastställa om en stat i en rättslig mening gör sig skyldig till direktavvisningar när 

den opererar extraterritoriellt, är det mera relevant för denna undersöknings syfte att fokusera 

på huruvida dessa handlingar visar motvillighet att ta emot flyktingar. Valet av den funktionella 

och bredare definitionen av utsträckningen av staters skyldigheter (hellre än den snäva 

geografiska definitionen, se bilaga 1 för närmare definition) kan motiveras genom att den bäst 
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främjar indikatorns syfte, vilket är att presentera en form av agerande som präglas av 

motvillighet till flyktingmottagande. När en stat sätter upp migrationskontroller på andra staters 

territorier eller utför andra sorters extraterritoriella migrationskontrollåtgärder, visar det på ett 

aktivt handlande som syftar till att minska migrationen och undvika ansvaret för 

asylansökningar, så som konstaterades ovan. Dessa stater har ansträngt sig extra mycket för att 

hålla flyktingarna utanför sina gränser. Därför är det motiverat att inkludera dessa 

extraterritoriella direktavvisningar i indikatorn som mäter motvilligheten till 

flyktingmottagande. 

 
8.2.1.4 Förekomsten av direktavvisningar som indikator på motvilligheten 

 

Förutom att direktavvisningarna är olagliga så visar de också konkret motvillighet till 

flyktingmottagande, som konstateras ovan. I vissa länder har direktavvisningarna blivit en 

vedertagen, regelbunden och systematisk praxis vid landsgränsen medan det i andra länder bara 

kan vara frågan om enstaka, sporadiska fall eller ett kortvarigt och tillfälligt fenomen. Att 

jämföra omfattningen av direktavvisningarna mellan olika länder är dock svårt eftersom det i 

vissa länder inte finns oberoende observatörer som systematiskt övervakar landsgränsen och 

rapporterar om möjliga direktavvisningar. Lokala människorättsorganisationer och UNHCR 

mottar anmälningar från flyktingar som har blivit utsatta för direktavvisningar, men vid 

frånvaro av oberoende övervakande aktörer kan det vara svårt att få veta ett exakt antal 

människor som blivit utsatta för direktavvisningar. Speciellt då det inte finns statistik över 

antalet direktavvisningar i olika länder. 

 
Även om man inte skulle känna till exakta siffror på de direktavvisade människorna så kan man 

skapa en bild av hur ofta direktavvisningar överhuvudtaget rapporteras i olika länder, och med 

hjälp av dessa kan man konstatera om direktavvisningarna är en regelbunden praxis eller snarare 

ett undantag. Skillnader i graden av ländernas motvillighet till flyktingmottagande reflekteras i 

regelbundenheten i förekomsten av direktavvisningarna. Därför är poängsättningen rangordnad 

och regelbundenheten av rapporterade direktavvisningar har valts som ett mått på 

motvilligheten. Regelbundenheten fungerar också bättre som ett mått än mängden av 

direktavvisningarna, eftersom det finns länder som inte har mött så stora strömmar av flyktingar 

men som trots detta direktavvisar en stor del av de få människor som söker skydd. En sådan 

”push-back-policy” finns exempelvis på flygplatsen i Prag i Tjeckien, där nästan ingen flykting 

lyckas få tillgång till asylprocessen (Hungarian Helsinki Committee 2017, 8). Genom att 

värdera motvilligheten utifrån regelbundenheten, i stället för mängden eller omfattningen av 

direktavvisningarna, kan man också jämna ut inverkan av läget längs migrationsrutten, vilket 
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annars skulle ge för mycket tonvikt åt länder som är belägna längs den och har mött de stora 

flyktingströmmarna. 

 
Asylum Information Database (AIDA) är en databas som uppehålls av European Council on 

Refugees and Exiles (ECRE) som innehåller information om asylförfarande, tillgång till 

territoriet och asylprocessen, mottagningsvillkor, frihetsberövande och innehåll av 

internationellt skydd i 20 länder. Data om direktavvisningarna i denna avhandling har 

huvudsakligen tagits från AIDA:s landrapporter från de länder som ingår i AIDA:s 

undersökning och nätverk. Varje landrapport av AIDA innehåller ett kapitel om tillgång till 

territoriet och push-backs med följande fråga: ”Are there any reports (NGO reports, media, 

testimonies, etc.) of people refused entry at the border and returned without examination of 

their protection needs?” Denna fråga besvaras med antingen ja eller nej och följs sedan av 

bakgrundsinformation och förklaringar. Underlaget i rapporterna har samlats in av icke-statliga 

organisationer som arbetar med asylfrågor i vederbörande land och övervakar landgränserna. 

Rapporten har sedan editerats av ECRE. 18 av de 28 länder som ingår i denna undersökning 

omfattas av AIDA.69  Med avseende på de länder som inte ingår i AIDA:s undersökning har 

andra rapporter, nyheter och dylikt använts som källor, en del av vissa framkommer i bilaga 1. 

I bilaga 4 finns en lista över alla källor. En del av underlaget har samlats från UNHCR som 

också övervakar vissa landgränser och rapporterar om direktavvisningar, tillgång till territorier 

och asylprocesser samt övervakar att varje människas rätt att söka asyl garanteras. 

 
AIDA-rapporterna ger endast svaret på frågan om direktavvisningar har rapporterats i landet 

eller inte. En vidare uppdelning av direktavvisningarna i tre olika kategorier enligt deras 

regelbundenhet har gjorts av skribenten själv. Kategorierna finns tre: regelbunden praxis, 

sporadiska fall och inga rapporterade fall av direktavvisningar. En närmare beskrivning och 

definition av de två första kategorierna samt motivering av vissa länders poängsättning 

(speciellt vid motstridiga fall) finns i bilaga 1. 

 
Kort sagt, definieras en regelbunden praxis som ett vedertaget, systematiskt och reguljärt 

handlingssätt där statens myndigheter direktavvisar potentiella asylsökande upprepade gånger 

under en längre tidsperiod. AIDA-rapporterna uppdateras årligen så regelbundenheten i 

förekomsten av direktavvisningarna i AIDA-länderna har determinerats genom att jämföra 

rapporterna från 2014 till 2016 (i vissa fall ända till 2017). I vissa fall har AIDA-rapporterna 
 
 
 

69   Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, 

Nederländerna, Polen, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. 
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kompletterats med ytterligare källor som bekräftar regelbundenheten av direktavvisningarna. 

Landet räknas att ha en regelbunden praxis av direktavvisningar om det finns anmärkningar av 

direktavvisningar i varje års rapport under dessa tre år. 

 
Med sporadiska fall menas att direktavvisningar har rapporterats i landet men det har varit 

frågan om enstaka fall som snarare räknas som ett undantag, eller ett tillfälligt fenomen, än en 

regelbunden, kontinuerlig praxis. Länder som exempelvis har infört tillfälliga, kortvariga 

gränshinder som har förhindrat tillgången till territoriet och asylprocessen för flyktingar och, 

följaktligen, lett till direktavvisningar räknas i denna kategori. I förhållande till de få länder som 

hamnar i kategorin inga rapporterade fall, speciellt de som inte tillhör AIDA:s utredning så 

som Portugal, kan man inte utesluta möjligheten att direktavvisningar har skett i landet, oavsett 

att de inte har upptäckts eller rapporterats. ”In the absence of regular border monitoring, there 

are concerns regarding the access to the asylum procedure […]”, konstaterar UNHCR (2014b, 

4) om Portugal, vilket dock inte bevisar att det hade funnits problem med tillgången till 

asylprocessen i form av direktavvisningar. På grund av saknade data hamnar landet i kategorin 

inga rapporterade fall, eftersom poängen i denna indikator ges utifrån rapporterade 

direktavvisningar i respektive land. 

 
8.2.1.5 Poängsättning 

 

Som nämndes, är poängsättningen rangordnad enligt regelbundenheten av rapporterade 

direktavvisningar och ser ut som följande: Inga rapporterade fall av direktavvisningar (12,50 

poäng); enstaka, sporadiska fall (6,25 poäng); regelbunden praxis (0,00 poäng). Sporadiska fall 

representerar motvillighet till flyktingmottagande, men inte lika starkt som en regelbunden 

praxis av direktavvisningar. För att kunna skapa en skillnad mellan dessa måste poäng även ges 

för länder med sporadiska fall, trots att det i denna indikator inte indikerar villighet att ta emot 

flyktingar, utan endast svagare motvillighet att ta emot flyktingar, jämfört med den lägsta 

poängkategorin. Resultaten presenteras i tabell 8.3 nedan. 
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Tabell 8.3 Direktavvisningar 

 

 
 

Land 
 

Poäng 

Belgien 12,50 

Danmark 12,50 

Irland 12,50 

Nederländerna 12,50 

Portugal 12,50 

Finland 6,25 

Norge 6,25 

Rumänien 6,25 

Schweiz 6,25 

Slovenien 6,25 

Sverige 6,25 

Tyskland 6,25 

Bulgarien 0,00 

Cypern 0,00 

Estland 0,00 

Frankrike 0,00 

Grekland 0,00 

Italien 0,00 

Kroatien 0,00 

Lettland 0,00 

Litauen 0,00 

Polen 0,00 

Slovakien 0,00 

Spanien 0,00 

Storbritannien 0,00 

Tjeckien 0,00 

Ungern 0,00 

Österrike 0,00 

Källa: Se bilaga 4. 

 
Noter 

 

Poängsättning 
 

Direktavvisningar Poäng 

Inga rapporterade fall 12,50 

Sporadiska fall 6,25 

Regelbunden praxis 0,00 
 

 
 

8.2.2 Gränshinder 
 
 

Gränshinder innebär både fysiska och icke-fysiska hinder som länder sätter upp vid sin gräns i 

syfte  att  förhindra  eller  begränsa  flyktingar  och  migranter  att  resa  in  i  landet. FN:s 
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generalsekreterare Ban Ki-moon uttryckte oro över tilltagande gränsrestriktioner i Europa under 

flyktingkrisen. Han varnade att sådana gränsrestriktioner inte stämmer överens med 

flyktingkonventionen, eftersom ingen individuell bedömning av flyktingstatus eller 

skyddsbehov möjliggörs (Internet 60). Både de fysiska och icke-fysiska gränshindren, som till 

största delen skapades under flyktingkrisen, var inte bara problematiska för själva flyktingarna 

utan de drabbade också det europeiska samarbetet. Gränshindren drog Europa längre bort från 

en gemensam lösning och skapade spänningar mellan de europeiska länderna. De visade att 

många europeiska länder brast i samarbetsvilja och solidaritet, både för andra europeiska länder 

och flyktingar. Gränshindren har valts med som en indikator eftersom de visar konkret 

motvillighet till flyktingmottagande. Indikatorn består av två underkapitel i vilka två olika typer 

av gränshinder (fysiska och icke-fysiska) presenteras med exempel från olika länder. I de två 

första underkapitlen tillhandahålls en definition av fysiska respektive icke-fysiska gränshinder, 

som poängsättningen av länderna, som presenteras i det tredje underkapitlet, baserar sig på. 

 
8.2.2.1 Fysiska gränshinder 

 

Länder bygger fysiska hinder vid sina gränser av olika anledningar. Det kan vara fråga om till 

exempel territoriella eller migrationsrelaterade syften. I den här indikatorn ingår fysiska hinder 

som murar, stängsel och andra möjliga fysiska hinder byggda vid landsgränser, vars funktion 

är att förhindra eller begränsa flyktingar och migranter att ta sig in i landet. De flesta murar och 

stängsel har byggts som en respons till Europas flyktingkris sedan 2015 men exempelvis 

Spanien byggde gränsstängsel längs sina två enklaver Ceuta och Melilla vid den nordafrikanska 

kusten redan på 1990-talet för att förhindra irreguljär invandring70 från afrikanska länder. 

Cypern byggde en mur vid gränsen till Nordcypern år 1974 av territoriella anledningar och 

räknas därför inte med som ett land med fysiska gränshinder i denna mening. 

 

På tågstationen vid Kastrups flygplats i Köpenhamn, i Danmark, har det satts upp ett staket för 

att hindra flyktingar från att röra sig mellan perronger för att slippa id-kontroller och hoppa över 

spåren till tåg mot Sverige. Sverige införde id-kontroller på tågstationen vid Kastrups flygplats 

i januari 2016 för alla som åker till Sverige. Landet bestämde att det är upp till transportörerna, 

det vill säga tåg- och bussbolag samt rederier, att kontrollera att passagerarna har giltiga id- 
 
 
 
 

70 Irreguljära invandrare är flyktingar och migranter som har rest in i ett land utan tillstånd, eller som har rest in 

lagligt men sedan förlorat sitt tillstånd att stanna kvar. Europaparlamentet uppmanade medlemsstaterna år 2009 att 

sluta använda termen “illegala invandrare” till förmån för “irreguljära/papperslösa migranter/arbetare”. (Internet 

48) Termen “illegal” är vilseledande i synnerhet när man pratar om flyktingar som har rest in i ett land utan tillstånd 

eftersom det inte är illegalt för personer som söker internationellt skydd att ta sig in i ett land utan tillstånd 
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handlingar (Internet 30). För att bättre kunna kontrollera resenärernas id-handlingar bestämde 

sig det danska statliga järnvägsbolaget DSB för att sätta upp ett staket (Internet 31). Ett sådant 

här staket kan jämföras med de staket som finns på flygplatser för att styra passagerare till id- 

kontroller då flygbolaget ofta är ansvarigt för att kontrollera passagerarnas id-bevis. Sådana 

staket räknas inte som fysiska gränshinder i denna indikator. Endast fysiska hinder som staten 

har beordrat att bygga och som ligger vid landsgränser, dvs. i området kring den geografiska 

gränsen, både utanför och innanför territoriet, räknas med. Staketet på Kastrups flygplats 

uppfyller inte dessa kriterier och därför räknas varken Sverige eller Danmark som länder med 

fysiska gränshinder även om staketet satts upp av migrationsrelaterad anledning. 

 

Att fysiskt stänga gränsen, eller delar av den, signalerar motvillighet att ta emot flyktingar. 

Byggandet av fysiska gränshinder visar landets motvillighet till solidaritet mot flyktingar 

genom att sätta hinder för varje människas rätt att söka asyl. UNHCR (Internet 28) skriver 

följande om fysiska gränshinder: 

While States have the right to determine who enters their territory, they also have obligations under 

international, regional and national law to ensure that persons have the opportunity to seek asylum and 

are not turned away without an individual assessment of their claim by designated authorities. In many 

places, fences and barriers may result in denying access to protection to people fleeing conflict or 

human rights violations. As a result of such restrictions, people seeking international protection 

increasingly rely on smugglers or use more dangerous routes thus putting their safety even more at risk. 

 
Med fysiska gränshinder tillkommer även säkerhetsvakter, kameror och 

övervakningsutrustning, som alla gör det svårare för människor att söka skydd. Organisationer 

för mänskliga rättigheter har dokumenterat flera rapporter om gränsvakter som misshandlar, 

rånar och utnyttjar migranter och flyktingar och sedan skickar dem tillbaka till landet de kom 

ifrån. Problemet är, med tanke på flyktingar och asylsökning, att fysiska gränshinder ofta 

kommer med id-kontroller och visumkrav, vilket betyder att människor behöver ett 

resedokument för att kunna ta sig in eller ut ur ett land. Många71 flyktingar saknar ett id-bevis 

och uppfyller inte kraven för att få ett visum eftersom visum oftast inte beviljas av skyddsskäl 

(Brouwer & Kumin 2003, 9) så risken är stor att de förnekas chansen att söka skydd och 

blockeras automatiskt. I fruktan av att bli avvisad på grund av avsaknaden av ett id-bevis, visum 

eller uppehållstillstånd tar många sig vidare längs irreguljära och farliga vägar med hjälp av 

människosmugglare, skaffar sig ett falskt id-bevis eller söker sig till andra länder med lättare 

tillgång. Flyktingarna hotas också av att bli anhållna som irreguljära migranter och straffade 
 
 
 

 
71 Till exempel av de flyktingar som kom till Sverige år 2015 saknade åtta av tio id-handlingar vilket är 81 procent 

av de 162 877 som sökte asyl i Sverige år 2015. Från Afghanistan och Somalia är det i princip inga som har id- 

handlingar (Internet 29). 
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även om de yttrar sin vilja att söka asyl72. I värsta fall kan man hamna i fängelse. Till exempel 

Ungern har stiftat en lag, som gör det straffbart med fängelsedom, att klättra över eller skada 

stängslet vid gränsen (Internet 27). ”Detta [att flyktingarna riskerar att gripas av polis och 

fängslas] sker trots att FN:s flyktingkonvention tydligt föreskriver att en flykting inte får straffas 

för illegal inresa”, skriver Flyktinggruppernas Riksråd FARR (Internet 34). Fysiska gränshinder 

har också en stark psykologisk och symbolisk betydelse genom att de skapar en uppdelning 

mellan ”vi” och ”de” och signalerar att främlingar inte är välkomna. 

 

Några länder, som exempelvis Slovenien, har motiverat byggandet av ett stängsel genom att 

påstå att landet bara vill styra okontrollerade flyktingströmmar till mottagningscenter, eller 

officiella gränsövergångsställen, och inte helt stänga gränsen. Samtidigt medger landet dock att 

syftet med stängslet är att minska antalet flyktingar som tar sig in i landet (Internet 25). Ett ofta 

förekommande resonemang för byggandet av gränshinder är att minska irreguljär invandring 

men som nämndes ovan så är de flesta flyktingar irreguljära invandrare. Det man egentligen då 

säger är att man vill minska antalet flyktingar och potentiella asylsökande (utöver andra 

migranter som faktiskt är irreguljära invandrare som vistas i ett land utan något tillstånd och 

skyddsbehov). Vad än motiveringen för byggandet av gränshinder sägs vara så blir följden 

densamma med tanke på flyktingar: det blir svårare och mer riskabelt att söka asyl, vilket 

minskar antalet flyktingar. Följaktligen söker sig många av dem till andra länder i stället. 

 
Därför kan man påstå att byggandet av fysiska gränshinder inte bara visar icke-solidaritet mot 

själva flyktingarna utan även mot andra europeiska länder i strävan efter en gemensam lösning 

på flyktingkrisen. Orsaken till detta är att murar och stängsel inte gör att migranterna och 

flyktingarna försvinner utan att de oftast bara omformar migrationsrutterna och flyttar över 

strömmarna till andra länder. De flesta murar och stängsel separerar EU-länderna från länder 

utanför EU, men vissa stängsel har även byggts mellan medlemsstaterna – en åtgärd som strider 

mot andan i EU. ”Europe was built on the idea that walls have to come down. It was built on 

the idea of coming together. Of overcoming differences. Of united. Walls are never the 

solution”, säger Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor 

(Internet 26). Var än fysiska gränshinder byggs så har de samma konsekvens som när det gäller 

flyktingströmmarna: ansvaret för hanterandet av dessa stora folkmassor flyttas till andra länder. 
 
 
 

72 Majoriteten av de tredjelandsmedborgare som irreguljärt har anlänt till EU sedan sommaren 2015 söker 

internationellt skydd (Internet 47). Största delen av dem är syrianer, irakier och afghaner som alla är nationaliteter 

med hög andel godkända asylansökningar. Tredjelandsmedborgare som irreguljärt anländer till ett land kan 

behandlas  som  irreguljära  migranter  och  bli  utsatta  för  straffpåföljder  endast  om  de  inte  söker  asyl 
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I stället för en gemensam europeisk lösning byggd på samarbete och solidaritet har de länder 

som har byggt fysiska gränshinder valt en nationell, unilateral lösning byggd på kortsiktig 

egennytta, vilket belastar andra länder och underminerar gemensamma samarbetsförsök. 

 
8.2.2.2 Icke-fysiska gränshinder 

 

Vissa länder har bemött flyktingkrisen genom att införa gränshinder som i stora drag har samma 

motiv, syfte och konsekvens (både för flyktingar och andra mottagande länder) som de fysiska 

gränshindren men som är åtgärder och policys i stället för att vara fysiska konstruktioner. 

Många europeiska länder möttes av det stora tillflödet av flyktingar under flyktingkrisen. Vissa 

länder valde att hantera tillflödet genom att öka resurser och mottagningsenheter medan andra 

valde att hantera det med olika hinder och restriktioner. Syftet med dessa hinder och 

restriktioner var att minska antalet flyktingar och migranter genom att begränsa eller förhindra 

deras inresa och/eller tillgång till asylprocess. 

 
Det måste dock poängteras att inte alla icke-fysiska gränshinder som uppkom, som en respons 

till det stora tillflödet, är sådana som begränsar eller förhindrar flyktingarnas inresa eller tillgång 

till asylprocessen. Många Schengenländer återinförde exempelvis tillfälliga gränskontroller73 

som satte stopp för migranter utan uppehållstillstånd eller visum, och för flyktingar med 

avsikten att resa vidare till andra länder för att söka asyl. Flyktingar hade då två alternativ: 

antingen att söka asyl eller vända tillbaka (se till exempel information om Danmarks 

gränskontroller, Internet 36). Gränskontrollerna är ett gränshinder, men inte alltså automatiskt, 

för dem som vill söka asyl i vederbörande land. De kan till och med få en motsatt effekt när det 

gäller antalet asylsökande: om flyktingar, som hade planerat att passera ett land, för att söka 

asyl i ett annat land inte längre släpps in så kan det leda till att flera bestämmer sig för att söka 

asyl i vederbörande land. Därför räknas gränskontrollerna som icke-fysiska gränshinder i denna 

indikator endast om det har framkommit, att i samband med en gränskontroll, även potentiella 

asylsökande har avvisats (exempelvis genom transportörsansvar). Som icke-fysiska 

gränshinder räknas, med andra ord, endast sådana åtgärder som har begränsat eller förhindrat 

potentiella asylsökandes inresa och/eller tillgång till asylprocessen. 

 

Likaväl som de fysiska gränshindren, visar de icke-fysiska gränshindren landets motvillighet 

att ta emot flyktingar samtidigt som de inskränker människors rätt att söka asyl. Konsekvensen 
 
 
 
 

73   ”Enligt  Schengenreglerna  får  de  nationella  myndigheterna  i undantagsfall  och  tillfälligt  återinföra  inre 

gränskontroller om det föreligger ett allvarligt hot mot säkerheten eller om det finns allvarliga brister vid den yttre 
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av dessa hinder och restriktioner är att det blir svårare att söka asyl, vilket minskar antalet 

flyktingar då de söker sig till länder med mera öppna dörrar och lättare tillgång till 

asylprocessen. Att införa icke-fysiska gränshinder är alltså en unilateral, icke-samarbetsbaserad 

lösning, som på samma sätt som de fysiska gränshindren, flyttar över ansvaret för hanterandet 

av flyktingströmmarna till andra länder. 

 
De icke-fysiska gränshindren varierar mellan olika länder även om motivet, syftet och 

konsekvenserna i stort sett är desamma. I syfte att minska antalet kommande flyktingar införde 

Sverige tillfälliga gränskontroller i november 2015 samt id-krav i januari 2016 för alla som åkte 

till Sverige från Danmark eller Tyskland, även för dem som ville söka asyl i Sverige. Flyktingar 

utan giltiga id-handlingar släpptes helt enkelt inte längre in i Sverige och fick ingen chans att 

begära asyl. I stället hänvisades de att söka asyl i Danmark eller Tyskland. Detta minskade 

antalet asylsökande drastiskt eftersom en större del av flyktingarna saknade giltiga handlingar 

(Internet 37; Internet 38), och Sveriges id-krav räknas därför som ett icke-fysiskt gränshinder. 

 
Även Danmark införde gränskontroller men förhindrade inte sådana flyktingars inresa som ville 

söka asyl i Danmark och räknas därför inte som ett gränshinder (Internet 36). Tysklands 

gränskontroller var inte heller syftade till att förhindra inresa för asylsökande flyktingar utan 

endast till att förhindra sådana personers inresa som inte hade giltiga resedokument och inte 

ville söka asyl i Tyskland. Tysklands gränskontroller fungerar i första hand som en 

kontrollmekanism för att hantera asylansökningar och flytta flyktingar bland kommuner. 

(Internet 80) Oavsett om Tyskland inte skulle avvisa personer som önska söka asyl i samband 

med gränskontrollerna, så ledde de till situationer där flyktingar som ville söka asyl 

direktavvisades vid gränsen enligt Tysklands AIDA-rapport (2016c, 16). Därför blev Tysklands 

gränskontroller ett icke-fysiskt gränshinder för flyktingar. 

 
Belgien begränsade flyktingars tillgång till asylprocessen genom att införa dagliga kvoter för 

antalet asylansökningar som registrerades, vilket föranledde ett klagomål till Europeiska 

kommissionen, eftersom begränsningen påstods bryta mot EU-lagen och rätten att söka asyl 

(Internet 39; Internet 40). Dessutom skickade Belgien tillbaka hundratals potentiella 

asylsökande till Frankrike i samband med gränskontroller vid den fransk-belgiska gränsen i 

februari 2016 (Internet 41). Det blev dock oklart ifall dessa tillbakasända flyktingar hade för 

avsikt att söka asyl i Belgien eller fortsätta till Storbritannien för att söka asyl. Belgiens fall är 

ändå ett bra exempel på valet mellan ökandet av resurser (som till exempel Finland gjorde 

genom  att  anställa  mer  personal  för  behandlingen  av  asylansökningar  och  öka  antalet 
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flyktingförläggningar) och begränsningen av mottagandet av flyktingar (vilket också Finland 

gjorde) – ett val som många europeiska länder stod inför under flyktingkrisen. 

 
Kroatien förhindrade flyktingars inresa genom att stänga sju av sina åtta gränsövergångar till 

Serbien i september 2015. Samtidigt avrådde inrikesministern Ranko Ostojic migranterna74 från 

att komma till Kroatien (Internet 42). Landet begränsade också antalet flyktingar och migranter 

som togs emot genom att upprätta dagliga kvoter för antalet personer som släpptes in i territoriet 

(Internet 43). Efter terrordåden i Paris i november 2015 började några Balkanländer, däribland 

Kroatien, neka inresa för flyktingar och migranter från andra länder än Syrien, Afghanistan och 

Irak (Internet 44; Internet 49). Kroatien införde ett nationalitetsbaserat gränshinder för 

flyktingar även om rätten att söka asyl är universell och inte borde vara kopplad till en viss 

nationalitet. Som en dominoeffekt började flera länder på Balkan stänga sina gränser eller 

begränsa flyktingarnas inresa, vilket ledde till att det bildades flaskhalsar vid flera 

gränsövergångar. När inget land ville ta ansvar för mottagandet av flyktingar blev flera tusen 

fast vid landsgränser under dåliga förhållanden (Internet 45; Internet 46). Av Balkanländerna 

tog dock, till exempel, Slovenien ett steg längre än Kroatien genom att, utöver olika icke-fysiska 

gränshinder, sätta upp ett stängsel vid sin gräns för att hålla flyktingar och migranter borta. 

 
Icke-fysiska gränshinder baserade på nationalitet har även funnits i Finland. Finland stängde 

två av sina gränsövergångsställen, Salla och Raja-Jooseppi vid den finsk–ryska gränsen, i april 

2016 under sex månader för alla andra förutom medborgare i Finland, Ryssland och 

Vitryssland. Motiveringen till det kontroversiella beslutet att stänga gränsen var den ökande 

flyktingströmmen som oroade Finlands regering. Syftet med att stänga gränsen var att ”hindra 

den illegala flyktingströmmen” (Internet 56). Flyktingar som skulle söka skydd i Finland 

drabbades mest då de flesta av dem var medborgare i andra länder än Ryssland och Vitryssland. 

Flera människorättsorganisationer, bland annat Amnesty, kritiserade beslutet starkt. Susanna 

Mehtonen, juridisk expert på Amnesty i Finland, påpekade att det, att man gör det svårare för 

människor att komma in i landet för att söka skydd, är inget svar på flyktingkrisen och inget 

humanitärt sätt att hantera situationen. (Internet 56) Att hindra flyktingarnas inresa och tillgång 

till asylprocessen genom att stänga gränsen för människor av nationaliteter, som mest är i behov 

av internationellt skydd, visar tydlig motvillighet till flyktingmottagande. 
 
 
 
 
 

 
74 BBC News som rapporterade om detta använder ordet ”migrant” för att betyda både (ekonomiska) migranter 

och flyktingar (se ”a note on terminology” i Internet 42). 
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Liknande nationalitetsbaserade hinder har rapporterats i Italien där polisen på Sicilien 

summariskt började klassificera några nykomlingar som ekonomiska migranter utifrån deras 

ursprungsland. De utfärdades ett inreseförbud så fort de anlände, utan att ge dem en chans att 

söka asyl. (Internet 50) Kollektiva avvisningar av utlänningar (se definitionen i föregående 

kapitel) förekommer också ofta i Italien och har även överklagats till Europadomstolen. Italien 

har alltså avvisat grupper av flyktingar utan att utreda deras individuella skyddsbehov. (AIDA 

2016d, 19–20) 
 
 

Kollektiva avvisningar, som har blivit en vedertagen, regelbunden praxis eller som har varit 

omfattande och förhindrat flera potentiella asylsökandes inresa, räknas som icke-fysiska 

gränshinder. När de förekommer regelbundet så blir de en slags policy (även om det inte skulle 

vara landets officiella policy) som leder till att inresan och tillgången till asylprocessen nekas 

för vissa grupper av människor. Som icke-fysiska gränshinder räknas även direktavvisningar av 

individuella flyktingar när de blir en regelbunden praxis. När direktavvisningarna blir en rutin 

vid en landsgräns, dvs. att de sker upprepat och systematiskt, kan man prata om ett gränshinder. 

En sådan ”push-back-policy” har, bland annat, uppkommit i Polen och Tjeckien. Att den polska 

gränsbevakningen vid Terespol–/Brestgränsen ständigt nekar inresa och tillgång till 

asylprocessen i Polen är ett omfattande och allmänt känt problem. UNHCR och flera andra 

organisationer har försökt ingripa, men problemet kvarstår och skyddsbehövande flyktingar 

fortsätter att bli nekade tillgång till asylprocessen, och blir direktavvisade vid gränsen. (AIDA 

2016e, 15–16) 
 
 

Ett likadant problem har rapporterats på flygplatsen i Prag, i Tjeckien. Enligt Hungarian 
 

Helsinki Committees rapport Pushed Back at the Door (Hungarian Helsinki Committee 2017, 
 

3, 8), rapporteras gränsvakterna vägra registrera asylansökningar. Potentiella asylsökande 

direktavvisas, vilket enligt rapporten, har lett till att principen om förbud mot tillbakasändning 

(eng. non-refoulement) har brutits mot (se definitionen i föregående kapitel). Både i Polen och 

Tjeckien är antalet beslut som gränsvakter och/eller polis fattat om nekandet av inresa för 

flyktingar relativt stort. På flygplatsen i Prag är det nästan ingen som får chansen att söka asyl. 

Under 2015 och 2016 var det endast 0–2 personer per månad som lyckades lämna in ansökan 

om asyl, samtidigt som i genomsnitt 30–40 personer nekades inresa och/eller tillgång till 

asylprocessen, varav många potentiella asylsökande. (Hungarian Helsinki Committee 2017, 8) 

 
Till sist ges Schweiz och Rumänien poäng för införandet av icke-fysiska gränshinder. Flera 

människorättsorganisationer har kritiserat den schweiziska regeringen för att ha brutit mot 
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rätten att söka asyl genom att skicka tillbaka ca 7 000 migranter och flyktingar till Italien vid 

Como(Italien)–Chiasso(Schweiz) gränsen mellan juli och augusti 2016. Däribland fanns 

flyktingar som hade velat söka asyl i Schweiz men nekades tillgång till asylprocessen och 

vändes tillbaka till Italien omedelbart. Bland de tillbakavända fanns också personer, även 

minderåriga, som hade varit berättigade till återförening med sina familjemedlemmar i Schweiz 

men nekades inresa. (Internet 57) Att avvisa grupper av flyktingar utan att undersöka deras 

individuella skyddsbehov, såsom hände vid den italiensk–schweiziska gränsen, räknas som en 

kollektiv avvisning (ASGI 2016). Dessa kollektiva avvisningar var också väldigt omfattande då 

det handlade om flera tusen människor även om denna praxis endast pågick i två månader. 

Liknande kollektiva avvisningar skedde också i Rumänien under 2017 då över ettusen personer 

direktavvisades vid gränsen till Serbien. I Rumänien har dessa incidenter även inkluderat våld 

och skottlossning. (AIDA 2018, 15) 

 
I Schweiz har de schweiziska gränsbevakarna kritiserats för att ha hållit på med rasprofilering 

enligt The Swiss Refugee Council. De rapporteras ha plockat ut alla svarta passagerare på tåget 

från norra Italien till Schweiz. Situationen har fått mycket uppmärksamhet i medier. (AIDA 

2016g, 16) Både de omfattande kollektiva avvisningarna och nekandet av inresa för vissa 

grupper av flyktingar och migranter utifrån hudfärg, räknas som icke-fysiska gränshinder 

eftersom de har skapat ett hinder för flyktingarnas inresa och tillgång till asylprocessen. 

 
8.2.2.3 Poängsättning 

 

Om landet vore villigt att ta emot flyktingar skulle det inte införa åtgärder som förhindrar 

flyktingarnas möjligheter att ta sig in i landet för att söka asyl eller försvårar deras tillgång till 

asylprocessen. Därför ges de länder, som har byggt fysiska gränshinder längs sina landsgränser 

eller meddelat att man planerar att göra det, vilket indikerar motvilligheten till 

flyktingmottagandet 0,00 poäng. Länder som har infört andra, icke-fysiska gränshinder ges 6,25 

poäng medan länder som inte har några som helst gränshinder för flyktingar får 12,50 poäng. 

 
Byggandet av fysiska gränshinder utvärderas som en kraftigare åtgärd och ges mindre poäng än 

införandet av andra, icke-fysiska gränshinder av tre anledningar. För det första, har murar och 

stängsel en starkare psykologisk och symbolisk betydelse för att hålla flyktingar borta, som 

förklaras ovan. För det andra, är de icke-fysiska gränshindren ofta tillfälliga lösningar och 

anordningar, medan murar och stängsel brukar vara mera långvariga och permanenta. För det 

tredje, förhindrar murar och stängsel många flyktingars inresa, med tanke på att största delen 

av flyktingarna saknar id-handlingar och ett inrese- eller uppehållstillstånd, medan icke-fysiska 
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gränshinder i stort sett bara försvårar, begränsar eller tillfälligt förhindrar flyktingarnas inresa 

och tillgång till en asylprocess. De fysiska gränshindren är alltså ett kraftigare sätt att hålla 

flyktingarna borta, och de ges därför mer tyngd i denna indikator. 

 

Av undersökningens 28 länder har 13 byggt fysiska gränshinder, eller meddelat att man planerar 

göra det, 11 har infört icke-fysiska gränshinder och endast 4 länder har inga gränshinder alls 

som faller under definitionen. När det gäller länder som har både fysiska och icke-fysiska 

gränshinder tas endast det kraftigare hindret, det vill säga, det fysiska gränshindret, i beaktande. 

Trots att icke-fysiska gränshinder indikerar motvillighet, och inte villighet, till 

flyktingmottagande så måste de länder som har sådana gränshinder ändå ges poäng, så som i 

poängsättningen av direktavvisningar, för att kunna skapa en skillnad mellan dem och fysiska 

gränshinder. Poängsättningen visas i tabell 8.4 nedan. 



119 

Eevi Ristimäki  

 

 
Tabell 8.4 Gränshinder 

 

 
 

Land 
 

Poäng 

Danmark 12,50 

Irland 12,50 

Nederländerna 12,50 

Portugal 12,50 

Belgien 6,25 

Cypern 6,25 

Finland 6,25 

Italien 6,25 

Kroatien 6,25 

Polen 6,25 

Rumänien 6,25 

Schweiz 6,25 

Sverige 6,25 

Tjeckien 6,25 

Tyskland 6,25 

Bulgarien 0,00 

Estland 0,00 

Frankrike1
 0,00 

Grekland 0,00 

Lettland 0,00 

Litauen 0,00 

Norge 0,00 

Slovakien 0,00 

Slovenien 0,00 

Spanien 0,00 

Storbritannien1
 0,00 

Ungern 0,00 

Österrike 0,00 

Källa: Se bilaga 4. 

 
Noter 

 

Poängsättning 
 

Gränshinder Poäng 

Inga gränshinder 12,50 

Icke-fysiska gränshinder 6,25 

Fysiska gränshinder 0,00 

 

1 År 2016 beslöt Frankrike och Storbritannien sig för att bygga en mur i hamnstaden Calais, i norra Frankrike för 

att hindra flyktingar och migranter att ta sig över till Storbritannien. Muren byggdes av Frankrike men betalades 

av Storbritannien. Det var ett gemensamt projekt som båda länderna hade nytta av med tanke på minskade antal 

flyktingar. Genom att spärra av Calais kunde flyktingarna hållas i Frankrike på kort sikt (till fördel av 

Storbritannien) men genom att begränsa tillgången till Storbritannien ville den franska regeringen möjligen få 

flyktingarna att låta bli att resa in i sitt eget territorium på längre sikt (Internet 32). Därför ges båda länderna 

0,00 poäng. 
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8.3 EU-nivå 

 
 

Flyktingkrisen var inte bara enskilda länders problem, utan rörde hela Europa och EU. Inget 

land kunde hantera situationen ensamt, utan gemensamma insatser krävdes. EU:s gemensamma 

politik på området hade dock varit otillräcklig och bristfällig, vilket medverkade till att 

situationen redan från början blev okontrollerad. Brådskande åtgärder på EU-nivå, som 

efterlyste solidaritet och samarbetsvilja (och förtroende!) sinsemellan, var därför ytterst 

nödvändiga. Europeiska kommissionen var väl medveten om detta och lade fram en europeisk 

migrationsagenda i maj 2015 där behovet av förtroende, solidaritet och samarbete framhålls: 

Vi måste återställa förtroendet för vår förmåga att samla europeiska och nationella insatser för att 

hantera migration, för att uppfylla våra internationella och etiska skyldigheter samt för att samarbeta på 

ett effektivt sätt, i enlighet med principerna om solidaritet och delat ansvar. Ingen medlemsstat kan 

effektivt hantera migrationen på egen hand. Det är tydligt att vi behöver en ny strategi med starkare 

europeisk förankring. […] Samtliga aktörer – medlemsstaterna, EU:s institutioner, internationella 

organisationer, det civila samhället, lokala myndigheter och tredjeländer – måste samarbeta för att få 

till stånd en gemensam europeisk migrationspolitik. (Europeiska kommissionen 2015c, 2) 
 

Den europeiska migrationsagendan omsattes i handling genom (bland annat) tre viktiga beslut 

av Europeiska unionens råd (rådet) som handlade om mottagning av flyktingar och grundade 

sig på kommissionens förslag på konkreta åtgärder som en lösning på krisen. Två av de besluten 

–  fördelning  av  40  000  respektive  120  000  personer  –  handlade  om  omplacering75
 

 

(inomeuropeisk omfördelning av flyktingar) och ett beslut om vidarebosättning76 (mottagning 

av flyktingar från ett tredjeland till Europa). Indikatorerna i denna EU-kategori – den första 

omplaceringsplanen och den andra omplaceringsplanen – baserar sig på de två förstnämnda 

besluten. Dessa beslut reflekterar länders vilja att delta i de gemensamma insatserna genom 

samarbete, och på det sättet visa solidaritet mot andra europeiska länder och själva flyktingarna. 

Även om vidarebosättningsbeslutet också var en väsentlig del av den europeiska 

migrationsagendan, har det uteslutits från indexet, eftersom beslutet om EU:s gemensamma 

vidarebosättningsplan   delvis   överlappar   indikatorn   vidarebosättning   och   humanitärt 

mottagande   i   och   med   att   många   länder   använde   sina   redan   befintliga   nationella 
 

 
 
 

75 Enligt definitionen i artikel 2 i rådets beslut (EU) 2015/1601, är omplacering: ”överföring av en sökande från 

den medlemsstats territorium som enligt de kriterier som fastställs i kapitel III i förordning (EU) nr 604/2013 är 

ansvarig för prövningen av vederbörandes ansökan om internationellt skydd till omplaceringsmedlemsstatens 

territorium.” Omplaceringsmedlemsstat är: ”den medlemsstat som blir ansvarig för att pröva en sökandes ansökan 

om internationellt skydd enligt förordning (EU) nr 604/2013 sedan vederbörande blivit föremål för omplacering 

på den medlemsstatens territorium.” (ibid.) 
76 Definitionen av vidarebosättning enligt artikel 2 i kommissionens rekommendation (EU) 2015/914 lyder som 

följande: ”Med vidarebosättning avses överföring, på begäran av Förenta nationernas flyktingkommissariat, av 

enskilda fördrivna personer i tydligt behov av internationellt skydd från ett tredjeland till en medlemsstat, i 

samförstånd med den sistnämnda, i syfte att skydda dem mot avvisning och bevilja dem inresa och rätt till vistelse 

samt andra rättigheter som är jämförbara med dem som beviljas en person som beviljats internationellt skydd.” 
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vidarebosättningskvoter för deltagandet i, och implementeringen av, sina åtaganden i denna 

gemensamma plan. 

 

De två indikatorer, som har inkluderats i EU-nivån presenteras närmare i sina egna underkapitel 

efter en beskrivning av när och hur omplaceringsbesluten kom till stånd, och vad de innehåller. 

EU-nivåns sammanlagda poäng är 25,00 som har delats mellan de två indikatorerna. Den första 

omplaceringsplanen ges mindre vikt (maximalt 9,00 poäng) i poängsättningen än den andra 

omplaceringsplanen (maximalt 16,00 poäng), eftersom den andra omplaceringsplanen handlar 

om ett mycket större antal flyktingar och innehåller flera delindikatorer än den första 

omplaceringsplanen. En av delindikatorerna i den andra omplaceringsplanen innehåller också 

prestationer från den första omplaceringsplanen, vilket ger ett ytterligare skäl att lägga mer vikt 

vid den andra omplaceringsplanen i poängsättningen. Poängsättningen diskuteras närmare i 

samband med var och en av indikatorerna. 

 
8.3.1 Tidslinje 

 
 

Flyktingkrisen började få större uppmärksamhet i medier och hos politiker i Europa i april 2015 

när en båt som skulle ta flyktingar och migranter från Libyen till Europa kapsejsade i 

Medelhavet och närmare 900 migranter och flyktingar omkom. Som en reaktion på de tragiska 

händelserna hölls ett extra möte i Europeiska rådet (EU-toppmötet) den 23 april 2015 där EU:s 

stats- och regeringschefer enades, med utgångspunkt i EU-kommissionens förslag (Internet 82) 

från tre dagar tidigare, om att förebygga ytterligare förluster av människoliv till havs och 

påskynda EU:s agerande på migrationsområdet. Ett av de fyra huvudområden som insatserna 

beslöts inriktas på var förstärkningen av intern solidaritet och internt ansvarstagande (Internet 

83), vilket lade grunden för de blivande besluten om omplacering. 

 
Den 13 maj 2015 antog EU-kommissionen en Europeisk agenda för migration, som innehöll en 

övergripande strategi för att klara de gemensamma migrationsutmaningar som Europa stod 

inför. I agendan framhålls att medlemsstaternas asylsystem står inför ett oöverträffat tryck och 

att i och med det stora antalet anländande, i synnerhet till medlemsstaterna i frontlinjen, är deras 

mottagnings- och handläggningskapacitet redan mycket ansträngd. Som ett inslag i de 

omedelbara åtgärderna i agendan tillkännagav kommissionen att den i slutet av maj kommer att 

föreslå en tillfällig fördelningsmekanism för nödsituationer. (Europeiska kommissionen 2015c, 

4) Två veckor senare, den 27 maj 2015, skred EU-kommissionen från ord till handling och 

presenterade ett första genomförandepaket som ett svar på flyktingkrisen (Internet 81). Paketet 

innehöll ett förslag om akut omplacering av 40 000 personer i behov av internationellt skydd 
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från Italien (24 000 personer) och Grekland (16 000 personer) till andra medlemsstater (den 

första omplaceringsplanen) (Europeiska kommissionen 2015a, 2015b).77
 

 
Med utgångspunkt i kommissionens agenda och i linje med sitt tidigare beslut från april enades 

Europeiska rådet på sitt möte den 25–26 juni 2015 om omplaceringen av 40 000 personer med 

ett tydligt behov av internationellt skydd genom multilaterala och nationella program 

(Europeiska rådet 2015, 2). Kommissionens förslag och rekommendation antogs dock inte som 

sådana utan den 20 juli 2015 hölls det ett möte i RIF-rådet (rättsliga och inrikes frågor) där 

inrikesministrarna genom konsensus enades om de olika medlemsstaternas bidrag till 

omplaceringen, vilka skulle avspegla de särskilda situationerna i medlemsstaterna. Ministrarna 

kom överens om att omplacera 32 256 av det ursprungliga 40 000 personer. (Europeiska 

unionens råd 2015b, 3–5) De enades dock om att uppdatera siffrorna i december 2015 i syfte 

att nå upp till det totala antalet 40 000 i enlighet med de åtaganden som gjordes i Europeiska 

rådet den 25–26 juni 2015 (Europeiska unionens råd 2015b, 4). Man lyckades ändå aldrig 

fördela de saknade 774478 platserna (av 40 000) som ministrarna inte kunde komma överens 

om den 20 juli 2015. Dessa skillnader mellan kommissionens ursprungliga förslag och de 

överenskomna antalen står i fokus i indikatorn den första omplaceringsplanen, där poäng ges 

utifrån medlemsstaternas bidrag i förhållande till kommissionens förslag. 

 
Det formella och slutliga beslutet om fastställande av en tillfällig och extraordinär mekanism 

för omplacering från Italien och Grekland till andra medlemsstater av 40 000 personer, i klart 

behov av internationellt skydd, antogs av Europeiska unionens råd den 14 september 2015 

(Rådets beslut [EU] 2015/1523), efter att rådet hört Europaparlamentet. Omplaceringen av 40 

000 personer ansågs emellertid otillräcklig av Europeiska kommissionen, med hänsyn till den 

ihållande tillströmningen av flyktingar. Enligt kommissionen, hade strömmen av invandrare 

och flyktingar mer än fördubblats under sommarmånaderna sedan rådet enades om den första 

omplaceringsplanen den 20 juli 2015. Detta gav anledning till att utlösa en ny provisorisk 

omplaceringsmekanism för att ytterligare minska trycket på de mest utsatta medlemsstaterna. 

(Europeiska kommissionen 2015d, 2) Kommissionen lade fram sitt andra genomförandepaket 

den 9 september 2015 som, bland andra åtgärder, innehöll ett förslag om omplacering av 
 

 
 
 

77  Därutöver innehöll det en rekommendation där medlemsstaterna ombads att vidarebosätta 20 000 personer i 

behov av internationellt skydd från länder utanför EU (EU:s vidarebosättningsplan), vilket kommissionen antog 

den 8 juni 2015 (Kommissionens rekommendation [EU] 2015/914) och Europeiska rådet godkände i slutet av juni 

(Europeiska rådet 2015, 2). Inrikesministrarna kom dock överens om att höja antalet till 22 504 personer i ett möte 

den 20 juli (Europeiska unionens råd 2015b, 5–8). 
78 Enligt vissa källor är antalet saknande platser 7745 (se exempelvis Internet 89). 
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ytterligare 120 000 personer (den andra omplaceringsplanen). Detta förslag (Europeiska 

kommissionen 2015d) tillkom utöver kommissionens förslag från maj att omplacera 40 000 

personer, vilket innebar att det sammanlagda föreslagna antalet personer uppgick till 160 000. 

(Internet 84) 

 

I kommissionens ursprungliga förslag föreskrevs en omplacering av 120 000 människor i klart 

behov av internationellt skydd från Grekland (50 400 personer), Italien (15 600 personer) och 

Ungern (54 000 personer) till övriga medlemsstater (Internet 85). Ungern vägrade dock 

klassificeras som ”en medlemsstat som ligger i frontlinjen”, och landet ville inte vara en av de 

stater från vilka omplacering skulle ske. Följaktligen blev Ungern en medlemsstat till vilken 

sökande av internationellt skydd skulle omplaceras från Italien och Grekland. (Europeiska 

unionens domstol [EU-domstolen] 2017a, p. 10) Det på detta sätt ändrade ursprungliga förslaget 

av kommissionen antogs av (RIF-) rådet med kvalificerad majoritet79  i en omröstning den 

22 september 2015 (EU-domstolen 2017a, p. 11). Genom detta beslut (Rådets beslut [EU] 
 

2015/1601) inrättades en tillfällig och extraordinär omplaceringsmekanism för en period av två 

år för omplacering av sammanlagt 120 000 personer, varav 66 000 personer från Italien och 

Grekland  till  andra  medlemsstater. De  återstående  54 000,  som  enligt  kommissionens 

ursprungliga förslag skulle omplaceras från Ungern, beslutades att omplaceras från Italien och 

Grekland i samma proportion ett år efter det att beslutet trätt i kraft. Det beslutades dock även, 

att såvida situationen ändras på fältet dessförinnan, kan kommissionen föreslå att denna kvot 

tilldelas ett annat land eller andra länder som befinner sig i en likadan nödsituation med en 

plötslig tillströmning av medborgare från tredjeländer. (Internet 85) 

 
Ungefär ett år senare, den 29 september 2016, antog rådet en ändring av sitt tidigare beslut om 

omplaceringen av 120 000 personer (Rådets beslut [EU] 2016/1754) på basis av kommissionens 

förslag (Europeiska kommissionen 2016a). Syftet var att göra de 54 000 platser, som ännu inte 

hade tilldelats, tillgängliga för ett uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016. Uttalandet 

gick ut på att för varje syrier som återsänds till Turkiet från de grekiska öarna, kommer en annan 

syrier från Turkiet att vidarebosättas till EU (se Internet 86). Dessa platser gjordes tillgängliga 

för syriers lagliga inresa från Turkiet till EU i syfte att stoppa den irreguljära migrationen från 

Turkiet till EU (Rådets beslut [EU] 2016/1754, p. 4). Systemet tillämpas sedan den 4 april 2016. 

Vidarebosättning från Turkiet enligt detta ”1:1-system” sker i första hand genom fullgörande 
 
 

79 För att anta ett förslag med kvalificerad majoritet krävs att minst 55 procent av medlemsstaterna (i då läget 16 

medlemsstater) som har minst 65 procent av befolkningen röstar ja. För att kunna blockera ett förslag krävs 

åtminstone fyra länder med sammanlagd befolkning på minst 35 procent. (Internet 99) 
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av medlemsstaternas åtaganden av EU:s vidarebosättningsplan av den 20 juli 2015. De 

outnyttjade 54 000 platserna överfördes dock från den ursprungliga omplaceringsplanen till 

detta 1:1-system för att tillgodose eventuella ytterligare vidarebosättningsbehov. (Rådets beslut 

[EU] 2016/1754, p. 4) På grund av denna överföring från omplacering till vidarebosättning har 

de 54 000 platserna inte inkluderats i indikatorerna. 

 
8.3.2 Beslutens innehåll 

 
 

Efter överföringen av 54 000 platser från den andra omplaceringsplanen till 1:1-systemet, är 

antalet personer som medlemsstater (och associerade stater) sammanlagt har åtagit sig att 

omplacera 98 255, inte 160 000 som var den ursprungliga planen. Antalet är också mindre på 

grund av de 7745 (enligt vissa äldre källor 7744, se exempelvis Europeiska unionens råd 2015b, 

3) platser som inte har ålagts några specifika länder av de 40 000, som ministrarna enades om 

att omplacera i samband med den första omplaceringsplanen. (Internet 89) 

 

Omplaceringen tillämpas endast på sökande av nationaliteter som har en genomsnittlig andel 

beslut om beviljande av internationellt skydd i första instans på minst 75 % i hela EU (Rådets 

beslut [EU] 2015/1523, p. 20; Rådets beslut [EU] 2015/1601, p. 25). Enligt den information 

som var tillgänglig när besluten om omplaceringen fattades, avsåg denna medborgare i Syrien, 

Irak och Eritrea. Informationen om vilka nationaliteter som uppnår tröskelvärdet uppdateras 

varje kvartal på grundval av uppgifter från Eurostat. Omplacerade personer är asylsökande som 

ännu inte har beviljats asyl eller annat internationellt skydd. Grekland och Italien skulle normalt 

vara ansvariga för prövning av deras asylansökan men vid omplaceringen sker prövningen av 

asylansökan och fattande av beslut om asyl i det land till vilket asylsökanden omplaceras. 

Genom tillämpningen av en tröskel kan man se till att sådana sökande som har ett klart och 

brådskande behov av skydd prioriteras. Med hjälp av tröskeln kan man också förebygga 

omplaceringen av sådana sökande som sannolikt inte är berättigade till asyl, och förhindra att 

sådana personer förlänger sin vistelse i EU i onödan. (Internet 88) EU-länder som deltar i 

omplaceringen får ekonomiskt stöd av kommissionen för varje omplacerad person (Internet 81; 

Internet 88). Det ekonomiska stödet fungerar som ett incitament för medlemsstaterna att delta i 

de gemensamma ansträngningarna. 

 

Fördelningen av flyktingar mellan medlemsstaterna i omplaceringsplanerna skulle ske enligt en 

fördelningsnyckel med objektiva och mätbara kriterier, som kommissionen presenterade. Den 

består av fyra olika kriterier. Befolkningsmängd, som utgör 40 % av fördelningsnyckelns 

viktning, återspeglar medlemsstaternas kapacitet att motta ett visst antal flyktingar. Total BNP, 
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med viktning på 40 %, reflekterar ett lands absoluta välstånd och indikerar sålunda landets 

ekonomiska kapacitet att motta och integrera flyktingar. Antalet vidarebosatta flyktingar per en 

miljon invånare och antalet spontana asylansökningar i genomsnitt under åren 2010–2014, 

vilket 10 % av viktningen avser, ger uttryck för medlemsstaternas tidigare ansträngningar. Till 

sist speglar arbetslöshetsnivå, som utgör 10 % av viktningen, kapaciteten att integrera 

flyktingar. (Europeiska kommissionen 2015b, 2, 4) Antalet vidarebosatta flyktingar och 

spontana asylansökningar samt arbetslöshetsnivån tillämpas i omvänd proportion, vilket 

betyder att ett stort antal inkomna asylansökningar och vidarebosatta flyktingar samt hög 

arbetslöshet skulle resultera i att färre personer omplaceras till vederbörande medlemsstat 

(Internet 88). 

 

I den första omplaceringsplanen baserade sig fördelningen på kommissionens ickebindande 

förslag (Internet 88). På basis av fördelningsnyckeln angav kommissionen en föreslagen 

flyktingkvot för varje medlemsstat. Kvoterna var förhandlingsbara och grundade sig på 

frivilliga åtaganden. De justerades enligt medlemsstaternas preferenser innan rådet antog 

beslutet om den första omplaceringsplanen. Av den anledningen var det lättare att uppnå 

konsensus i detta beslut. (se Europeiska unionens råd 2015b) Dessa preferenser står i fokus i 

poängsättningen av indikatorn den första omplaceringsplanen. 

 

Samma fördelningsnyckel användes även i den andra omplaceringsplanen men denna gång var 

den obligatorisk. Den för alla medlemsstater obligatoriska fördelningsnyckeln, enligt vilken 

omplaceringen skulle ske, ingick i kommissionens förslag på den andra omplaceringsplanen av 

den 9 september 2015. Till skillnad från den första omplaceringsplanen, var alltså antalet 

omplacerade flyktingar i det andra omplaceringsbeslutet av den 22 september 2015 inte baserat 

på medlemsstaternas frivilliga åtaganden, utan på särskilda antal som hade räknats på grundval 

av den obligatoriska fördelningsnyckeln (Internet 87). Medlemsstaterna fick sedan antingen 

godkänna eller förkasta kommissionens förslag i en omröstning, utan några justeringar till de 

fastställda kvoterna (förutom de 54 000 platser som togs bort från Ungern). Kvoterna var på det 

sättet obligatoriska men så var det också med hela omplaceringsplanen: ifall av att rådet 

godkände kommissionens förslag, skulle beslutet vara bindande och verkställande av 

omplaceringen enligt de bestämda kvoterna obligatoriskt för alla medlemsstater, oavsett av hur 

landet hade röstat. Det fanns, med andra ord, en laglig skyldighet att ta emot dessa specifika 

antal asylsökande. (Internet 87) 

 

Därför kunde medlemsstaterna inte uppnå konsensus om denna omplaceringsplan, och beslutet 

antogs av rådet genom kvalificerad majoritet (EU-domstolen 2017a, p. 11). Fyra länder röstade 
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emot antagandet av förslaget och ett land lade ner sin röst. Kritik riktades av vissa 

medlemsstater framför allt mot de obligatoriska, på förhand bestämda kvoterna. (Europeiska 

unionens råd 2015c) Ungern och Slovakien var synnerligen missnöjda och motsträviga, och 

överklagade beslutet till EU-domstolen med stöd av Polen, men förlorade sin kamp (EU- 

domstolen 2017a). 

 

Samma motsträvighet syns hos vissa länder i implementeringen av de bestämda kvoterna på 

basis av vilken länderna ges poäng i indikatorn den andra omplaceringsplanen. Poäng som ges 

för implementeringen av kvoterna inkluderar även kvoterna från den första 

omplaceringsplanen. Detta beror på att, även om omplaceringsbesluten antogs vid två olika 

tillfällen, så syns kvoterna från båda besluten sammanlagda i alla rapporter som redogör för 

ländernas insatser i implementeringen av sina omplaceringsåtaganden. Länders villighet att ta 

emot flyktingar värderas i denna indikator också utgående från hur de röstade om 

kommissionens förslag samt på basis av antalet formella utfästelser som länderna gjorde om 

omplaceringsplatserna. Ytterligare ingår överklagandet av beslutet till domstolen som mätare 

på villigheten/motvilligheten att ta emot flyktingar. 

 

I följande underkapitel presenteras avvikande länder som har en annan utgångspunkt för de 

ovan presenterade planerna. Med avvikande menas länder som inte tillhör EU samt EU-länder 

som innehar undantag från EU:s flykting- och invandringspolitik. Efter det följer underkapitel 

i vilka de indikatorer, som baserar sig på de beslut som ovan redogjorts för, presenteras närmare. 

Båda indikatorer beaktar ett par olika aspekter av de planer som genomfördes på EU-nivå, som 

en lösning på flyktingkrisen. Utgående från dessa aspekter ges länderna poäng som sedan räknas 

ihop och utgör slutsumman för varje land i respektive indikator. 

 
8.3.3 Avvikande länder 

 
 

I undersökningen finns fem länder som har en avvikande utgångspunkt för deltagande i EU:s 

omplaceringsplaner: Norge och Schweiz som inte tillhör EU men är så kallade associerade 

stater samt Storbritannien, Irland och Danmark, som innehar undantag från EU:s flykting- och 

invandringspolitik. Dessa länders särställning behandlas kort före presentationen av 

indikatorerna. 

 

De associerade länderna samarbetar tätt med EU i asyl- och invandringspolitik, bland annat 

genom att vara anslutna till Dublinförordningen och delta i Eurodac-regelverket (databas över 

fingeravtryck av asylsökande). Omplaceringsplanerna hade inte att göra med utvecklingen av 

Dublin-     och     Eurodac-regelverken,     utan     det     var     frågan     om     provisoriska 
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nödomplaceringsmekanismer som endast innehöll ett tillfälligt undantag från Dublinsystemet. 

De associerade staterna behövde därför inte meddela sitt godtagande av beslutet efter rådets 

godkännande. De ingick inte heller i kommissionens förslag på hur fördelningen skulle se ut 

mellan deltagarstaterna (eftersom de inte är EU-länder), men de gavs däremot en möjlighet att 

frivilligt besluta att delta i omplaceringen. (Europeiska kommissionen 2015a, 7; 2015d, 7–8) 

Möjligheten, att med stöd från kommissionen, ingå bilaterala överenskommelser mellan Italien 

och de associerade staterna samt Grekland och de associerade staterna om omplaceringen 

inskrevs i artikel 11 i rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601. Företrädare för de 

associerade länderna var också närvarande vid mötet den 20 juli 2015 när inrikesministrarna 

enades om de olika deltagarnas bidrag till den första omplaceringsplanen (Internet 91). Detta 

till trots tackade de ändå nej till deltagande i den första omplaceringsplanen (men tackade ja till 

EU:s vidarebosättningsplan vid samma tillfälle), men deltog senare i den andra 

omplaceringsplanen. 

 

Utgångspunkten för deltagandet i planerna var inte helt densamma för de associerade staterna 

som för EU-medlemsstaterna, eftersom de inte hade möjlighet till ekonomiskt stöd eller 

ersättning från EU så som EU-medlemsstaterna hade, om de beslutade sig för att delta (Internet 

81; Internet 88; Kommissionens rekommendation [EU] 2015/914, p. 14). Man måste dock 

komma ihåg att i grunden är EU-pengarna inte gratis pengar för medlemsstaterna heller, utan 

medlemsstaterna har betalat för att komma i åtnjutande av olika former av EU-stöd. Därför ska 

man inte ge för mycket vikt åt den ekonomiska fördelen som EU-medlemsstaterna hade i 

förhållande till icke-EU-medlemsstater, när länderna avvägde sitt deltagande i samarbetet. 

Huvudsaken var att i samband med var och en av dessa planer, bjöds de associerade staterna på 

en möjlighet att visa solidaritet och delta i ett europeiskt samarbete. Därför behandlas de 

associerade staterna på samma villkor i poängsättningen som EU-medlemsstaterna. 

 

En ytterligare undantagsgrupp utgörs av tre EU-medlemsstater: Storbritannien, Irland och 

Danmark. Dessa länder innehar undantag från EU:s rättsliga och inrikes frågor – ett 

politikområde som asyl- och migrationsfrågor tillhör. Storbritannien och Irland kan välja att 

delta om de så önskar, vilket med EU-jargong kallas för ”opt-in”. Danmark har däremot en 

undantagsklausul utan möjlighet att delta, vilket kallas för ”opt-out”. (Internet 88; Internet 92; 

Internet 93) Det betyder att Danmark, liksom Storbritannien och Irland, inte behöver ta emot 

flyktingar   enligt   majoritetsbeslut   från   övriga   EU-länder. Storbritanniens   och   Irlands 

arrangemang är ett tillvalssystem där landet kan välja samarbeten i ett givet politikområde från 

fall till fall (Internet 92). De har en möjlighet att meddela rådet inom tre månader, efter att ett 
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initiativ eller ett förslag har lagts fram, att de vill delta i förhandlingar och antagande av ett 

beslut. De kan också när som helst efter antagandet avisera att de vill delta i tillämpningen av 

en sådan föreslagen åtgärd, även om de inte själva hade deltagit i förhandlingarna och 

antagandet av beslutet. (Europeiska kommissionen 2015c, 22) 

 

Danmark kan däremot inte delta i förhandlingar och antagande av beslut i asyl- och 

migrationsfrågor, men landet kan också när som helst underrätta de övriga medlemsstaterna att 

det till fullo önskar delta i tillämpningen av de åtgärder som antagits (Europeiska kommissionen 

2015c, 22). I Danmarks fall sker det genom att ingå ett så kallat parallellavtal med EU som 

tillåter Danmark att anmäla sig för ett färdigt EU-beslut (utan att landet har möjlighet att 

påverka innehållet av detta beslut), och således delta i delar av samarbetet trots undantaget. 

Inget annat EU-land har den här typen av avtal, utan EU använder vanligtvis denna modell för 

att ingå avtal med länder utanför EU. (Internet 92) Danmarks utgångspunkt i EU:s flykting- och 

migrationsfrågor, som även omfattar omplaceringsplanerna, är således mera jämförbar med 

utgångspunkten som de associerade staterna har. 

 

Så som de associerade staterna, behandlas Storbritannien, Irland och Danmark så långt som 

möjligt på samma villkor som de övriga medlemsstaterna, oavsett deras undantagsställning i 

asyl- och migrationsfrågor. Detta grundar sig på att alla dessa länder ändå hade en möjlighet 

att, som ett uttryck för solidaritet, frivilligt delta i fördelningen av bördan genom att välja att 

tillämpa EU:s beslut om omplacering. Storbritannien och Irland hade det ännu bättre då de med 

sina ”opt-ins” även hade haft möjligheten att delta i förhandlingarna om beslutens innehåll och 

antagande. Om Storbritannien och Irland hade beslutit sig för att ansluta sig till 

omplaceringssystemet, och Danmark och de associerade staterna hade beslutit sig för att 

frivilligt delta i det, skulle medlemsstaternas procentandel av bidraget ha anpassats i enlighet 

med detta (Europeiska kommissionen 2015c, 22). 

 

Att Storbritannien, Irland och Danmark redan från första början har förhandlat bort sin 

delaktighet i gemensamt, överstatligt beslutsfattande i asyl- och migrationsfrågor – som till stor 

del är övernationella – väcker tvivel om de överhuvudtaget har samarbets- och solidaritetsvilja 

mot andra EU-länder när det kommer till mottagning av flyktingar. Därför ska de inte 

särbehandlas i poängsättningen, utan utgångspunkten är att alla länder hade möjlighet att delta 

i mottagningen av flyktingar om de så velat. I vissa poängkategorier är de avvikande länderna 

i princip inte komparabla med de övriga länderna, exempelvis i den första omplaceringsplanen, 

där de avvikande länderna saknar en föreslagen flyktingkvot av kommissionen som utgör 

grunden för hela poängsättningen i denna indikator. I sådana fall poängsätts de avvikande 
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länderna enligt andra kriterier men ändå, så långt som möjligt, med utgångspunkt i att alla länder 

hade lika möjligheter att delta i mottagningen av flyktingar. Dessutom hade Grekland och 

Italien en annan roll i omplaceringsplanerna eftersom omplaceringen skedde till förmån för 

dessa länder, och de deltog därför inte själva i mottagningen av flyktingar. Deras poäng i vissa 

poängkategorier baserar sig därför också på andra kriterier som redogörs för i samband med en 

närmare presentation av var och en av indikatorerna. 

 
8.3.4 Den första omplaceringsplanen 

 
 

Ingen av de övriga medlemsstaterna befann sig i en sådan nödsituation som Grekland och Italien 

på våren och sommaren 2015 när den första omplaceringsplanen var på agendan. Deras 

geografiska läge och de pågående konflikterna i de båda ländernas grannskap hade gjort dem 

till så kallade frontlinjestater som absorberade de flesta ankommande migranter och flyktingar. 

Dessutom hade Dublinsystemet skapat obalanser och en oproportionerlig börda för EU:s 

gränsstater, främst Grekland och Italien, och förvärrat krisen (Internet 88).  Ett stort antal 

irreguljära inresor och en hög andel personer i tydligt behov av internationellt skydd, 

kombinerad med allvarliga strukturella brister i Greklands och Italiens asylsystem, ledde till att 

de blev utsatta för ett exceptionellt hårt migrationstryck som de inte själva kunde hantera. De 

externa faktorerna förvärrade deras redan bristfälliga kapacitet att handlägga asylansökningar 

och erbjuda tillräckliga mottagningsförhållanden och integrationsmöjligheter för personer i 

behov av internationellt skydd. Deras förmåga att på ett lämpligt sätt hantera situationen med 

dess stora påfrestningar blev därmed ifrågasatt, vilket enligt Europeiska kommissionen krävde 

att övriga medlemsstater visade prov på solidaritet. (Europeiska kommissionen 2015a, 2–3) 

 

Med andra ord, fanns det ett tydligt behov av, en gemensam styrning av och kontroll över, den 

kaotiska situationen, som påverkade hela Europa, genom samarbete och solidaritet. Kravet på 

solidaritet från kommissionens sida var heller inte gripet ur luften eftersom ”i enlighet med 

artikel 80 i fördraget ska unionens politik på området gränskontroller, asyl och invandring och 

dess genomförande styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning mellan 

medlemsstaterna, och de unionsakter som antas på detta område ska innehålla lämpliga åtgärder 

för tillämpningen av denna princip” (Europeiska kommissionen 2015a, 10). Enligt Europeiska 

kommissionen var den lämpligaste åtgärden för tillämpningen av principen ”solidaritet och 

rättvis ansvarsfördelning” i just denna situation att lätta på bördan för de länder vars kapacitet 

hade överbelastats genom att omplacera flyktingar från dessa medlemsstater till andra 

medlemsstater. Genom att skriva under detta fördrag (fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt)  har  alla  medlemsstater  bundit  sig  till  ”principen  om  solidaritet  och  rättvis 
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ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna” (ibid.) i asyl- och invandringsfrågor. Dock, när det 

var dags att tillämpa denna princip i praktiken var vissa medlemsstater inte lika engagerade som 

fördraget förutsatte. 

 

Medlemsstaters vilja att ställa upp och dra sitt strå till stacken, sattes första gången på prov i 

praktiken, i samband med kommissionens förslag att omplacera 40 000 personer i behov av 

internationellt skydd från Grekland och Italien till övriga medlemsstater, som presenterades i 

tidigare kapitlen. De 40 000 sökande som skulle omfördelas motsvarar ca 40 % av det totala 

antalet personer i tydligt behov av internationellt skydd, som under 2014 irreguljärt hade rest in 

i Grekland och Italien. Resultatet av den omfördelningsåtgärd som kommissionen föreslog 

skulle således vara en rättvis fördelning av bördan mellan Italien och Grekland å ena sidan, och 

de övriga medlemsstaterna å den andra. (Europeiska kommissionen 2015a, 5) För att 

fördelningen av bördan även skulle vara rättvis mellan omplaceringsstaterna föreslog 

kommissionen att omplaceringen skulle ske enligt en fördelningsnyckel på grundval av 

objektiva och kvantifierbara kriterier, som presenterades i kapitel 8.3.2. På basis av denna 

fördelningsnyckel gav kommissionen ett ickebindande förslag på antalet flyktingar som var och 

en av medlemsstaterna skulle motta (Internet 88), vilket står i fokus i denna indikator. 

 
8.3.4.1 Överenskommet antal och samarbete 

 

Alla medlemsstater ansåg dock inte kommissionens förslag på fördelningen av bördan som 

rättvis, även om fördelningsförslaget var baserat på objektiva kriterier, eller, av någon annan 

anledning, var inte redo att ställa upp i den mån som kommissionen hade föreslagit. I denna 

indikator syns den bristande samarbetsviljan och solidariteten synnerligen konkret i 

motvilligheten att ta emot flyktingar. Indikatorn består av två olika poängkategorier. 

Poängsättningen i den första kategorin baserar sig på de skillnader som finns mellan 

kommissionens förslag och det faktiska antalet personer som landet kom överens om att ta emot. 

Skillnaderna har räknats som procentandelar av kommissionens förslag. Ju större den 

procentuella andelen är, som landet har åtagit sig att ta emot av kommissionens förslagna kvot, 

desto mer får landet poäng i den första poängkategorin överenskommet antal. Större poäng 

indikerar villighet att ta emot flyktingar medan mindre poäng indikerar motvillighet att ta emot 

flyktingar, så som i alla andra indikatorer i indexet. 

 

Förutom för det överenskomna antalet, ges länderna poäng för nivå av samarbete i 

omplaceringsplanen, i den andra poängkategorin samarbete. Även om ett lands samarbetsvilja 

redan till en viss grad kommer fram i antalet flyktingar, som det har åtagit sig att ta emot av den 

föreslagna kvoten, har den här poängkategorin tagits med i syfte att synliggöra och framhäva 
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skillnaden mellan de länder som överhuvudtaget gick med på detta samarbetsprojekt å ena 

sidan, och de som helt vägrade att delta å den andra, samt ge vikt åt ett land som samarbetade 

mera än förväntat och åtog sig att ta emot mera flyktingar än vad kommissionen hade föreslagit. 

Ett land som överträffar förväntningarna, är uppenbarligen väldigt villigt att ta emot flyktingar, 

men detta framhävs inte i den första poängkategorin, där ett lika stort överenskommet antal som 

kommissionens föreslag ger lika många poäng som ett överenskommet antal, som faktiskt är 

större än det ursprungliga förslaget. Därför är kategorin samarbete en viktig del av 

poängsättningen. Även i denna kategori är poängen, som ges för samarbetet, beroende av antalet 

flyktingar, som landet kom överens om att motta i förhållande till det ursprungliga förslaget. 

Länder som samarbetade mindre än vad kommissionen hade förväntat av dem (dvs. åtog sig att 

motta ett mindre antal flyktingar än vad kommissionen hade föreslagit för dem) ges mindre 

poäng än länder som uppfyllde kommissionens (och de andra deltagande ländernas) 

förväntningar, eller till och med överträffade dem (dvs. åtog sig att motta mer än vad 

kommissionen hade föreslagit för dem). 

 

Nivån av samarbete förtjänar sin egen poängkategori på grund av att samarbete handlar i grund 

och botten om mer än vad de överenskomna siffrorna ensamt avslöjar. Det handlar om att 

engagera sig i de gemensamma ansträngningarna genom att sköta sin del så att det gemensamma 

målet kan uppnås. Det handlar om uppoffringar för det gemensamma bästa för att kunna lösa 

ett socialt dilemma, vars lösning är beroende av allas insatser och samarbetsvilja (se kapitel två 

för närmare beskrivning av ett socialt dilemma). Det kan också påpekas att antalet flyktingar, 

som ett enskilt land ombads ta emot, hade räknats utgående från objektiva och rättvisa kriterier 

som var samma för alla. Således var utgångsläget för förhandlingarna jämlikt för alla: inget land 

hade någon fördel, då fördelningen hade proportionerats enligt de objektiva kriterierna. 

 

Detta till trots vägrade några länder att samarbeta. Som konstateras i kapitel två i avhandlingen, 

krävs det ett samarbete av flera aktörer för att allmänna nyttigheter som stabilitet och säkerhet 

ska åstadkommas, eller vidmakthållas, men ingen aktör har själv något intresse av, eller 

förmåga, att ensamt producera dessa allmänna nyttigheter. För att omplaceringen av 40 000 

flyktingar skulle kunna lyckas (vilket skulle leda till ökad stabilitet och säkerhet genom ökad 

kontroll över flyktingströmmarna och fördelningen av bördan), behövdes alla länders 

deltagande och samarbete. 

 

Att vissa länder avstod från att delta, och andra deltog med en mindre insats än vad som hade 

förväntats   av   dem,   resulterade   i   att   det   föreslagna   40 000   flyktingarna   inte   kunde 

överenskommas   och   de   saknade   7745   platserna   ligger   fortfarande   på   is.   Bristande 
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samarbetsvilja hos vissa länder, som exempelvis Slovakien som åtog sig att bara motta ca 12 % 

av kommissionens förslag, ledde också till att ett land (Tyskland) var tvungen att ställa upp och 

bära en del av ansvaret för de motspänstiga länders saknade insatser. Tyskland erbjöd sig att ta 

emot nästan 2000 personer mera än vad kommissionen ursprungligen hade föreslagit. Det är 

nästan lika mycket som summan av Ungerns och Österrikes föreslagna kvoter, varav båda 

länderna vägrade att ta emot en enda flykting. Tysklands motiv är oklart men det är helt möjligt 

att landet ställde upp för det gemensamma bästa så att genomförandet av omplaceringsplanen 

inte skulle äventyras på grund av vissa länders motstånd. Vad motiven än var så visade Tyskland 

mera samarbetsvilja än vad som förväntats av landet och förtjänar därmed mera poäng än de 

andra länderna. 

 

I kapitel två lyftes statsvetaren Mancur Olsons (1965) exempel på fackföreningar fram som är 

träffande med tanke på samarbetet i omplaceringsplanen. Enligt Olson (1965) har alla löntagare 

nytta av att fackföreningar kommer till stånd men problemet är att de skapar en kollektiv 

nyttighet som kommer alla löntagare till del, oavsett om de bidragit till dess skapande eller inte. 

Alla medlemsstater och associerade stater, oavsett om de deltog i omplaceringen eller inte, drog 

nytta av skapandet av en omplaceringsmekanism som bidrog till åstadkommande av kontroll 

över den kaotiska situationen i Europa (dock var det inte enbart denna mekanism som åstadkom 

detta). 

 

Omplaceringsmekanismen skapade (eller åtminstone syftade till att skapa) en bättre kontroll 

över migrationssituationen, bland annat i och med att förutsättningen för omplaceringen var att 

Grekland och Italien mera systematikst skulle börja registrera och ta fingeravtryck av alla 

inkommande migranter. Lättandet av bördan för Grekland och Italien skulle också förbättra 

kapaciteten, kvaliteten och effektiviteten i deras asyl- och migrationssystem. Det ligger i allas 

intresse, eftersom omständigheterna i dessa länder även påverkar andra europeiska länders 

flykting- och migrationssituation, exempelvis genom Dublinsystemet.80  Bättre kontroll över 

flyktingströmmarna och lättandet av bördan för Grekland och Italien resulterade således i större 

stabilitet och säkerhet i hela Europa, varav alla europeiska länder drog nytta. De länder som inte 

deltog i omplaceringsplanen fick, med andra ord, åka snålskjuts på andras samarbete. 

Exempelvis drog Österrike, som tackade nej till den första omplaceringsplanen, nytta av den 

(utöver den ökade stabiliteten och säkerheten i området) genom att en del av de flyktingar som 
 

 
 

80 Till exempel har överföringarna av asylsökande till Grekland enligt Dublinförordningen stoppats på grund av 

Greklands bristande asylförfarande och undermåliga mottagningsförhållanden (Internet 58). Dessutom ju sämre 

asyl- och migrationssystemet fungerar (exempelvis på grund av överbelastningen), desto flera flyktingar och 

migranter söker sig till andra länder i stället. 
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annars hade kunnat ta sig från Grekland eller Italien till Österrike, omplacerades nu till andra 

länder i Europa. 

 

Det är skäligt att ännu lyfta fram ett perspektiv, som behandlades i kapitel två, som belyser 

varför det är så viktigt att alla berörda aktörer samarbetar. Det förklarar också varför nivån av 

samarbete i denna omplaceringsplan förtjänar en egen poängkategori, och varför samarbetet har 

en djupare betydelse än endast den som kommer fram i det överenskomna antalet flyktingar. 

Det handlar om en så kallad snöbollseffekt som går ut på att, när väl förtroendet för de andra 

brister så sker övergången från samarbete till ett socialt dilemma väldigt snabbt (Sitkin & Darryl 

1996). En aktörs samarbetsvilja påverkas av bedömningen av andras framtida agerande. När 

käringar mot strömmen blir flera i gruppen, påverkar det negativt de andra aktörernas 

samarbetsvilja. Slutresultatet är att motvilligheten att samarbeta smittas bland aktörerna lika 

snabbt som en snöboll rullar ner i en nedförsbacke, utan att man kan stoppa den. 

 

Varför skulle exempelvis Sverige åta sig att omplacera det antal flyktingar som kommissionen 

har föreslagit, om alla andra vägrar att delta i omplaceringen? Enligt Bo Rothsteins (2003, 21– 

22) beskrivning av den sociala fällan, som behandlas i kapitel två, vinner ”alla” på om ”alla” 

väljer att samarbeta. Han fortsätter: ”Men – om man inte litar på att ’alla andra’ samarbetar, är 

det meningslöst att själv välja att samarbeta eftersom det som skall åstadkommas kräver att 

åtminstone nästan alla andra också samarbetar” (Rothstein 2003, 21–22). Om alla övriga länder 

hade vägrat att delta i omplaceringen, men Sverige ändå skött sin del och tagit emot de 1369 

personer som kommissionen föreslog, hade det inte hjälpt mycket. Det hade säkert hjälpt de få 

enskilda flyktingarna, men inte haft någon inverkan på lösningen av det sociala dilemmat, i 

detta fall, flyktingkrisen. Det hade, med andra ord, varit meningslöst för Sverige att samarbeta. 

Som Rothstein (2003, 21–22) ännu påpekar: ”Ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål 

kan bara uppstå om man litar på att de andra också väljer att samarbeta.” 

 

De länder som åtog sig att ta emot mindre än vad som krävts för att uppnå totala 40 000 platser 

enligt kommissionens plan, väckte förmodligen misstroende hos de länder som åtog sig att sköta 

sin del såsom kommissionen föreslagit, eller till och med gjorde mer. Speciellt mycket 

misstroende väckte säkerligen de länder som inte alls ville samarbeta. Risken fanns att 

snöbollseffekten hade uppstått men i stället uppstod samarbetet eftersom de flesta ändå valde 

att samarbeta. Men att samarbetet överhuvudtaget kunde åstadkommas och planen 

genomfördes, var ingen självklarhet eftersom det fanns vissa länder som framkallade 

misstroende bland de andra aktörerna, och försvårade på det sättet samarbetets möjligheter. De 

länder, som däremot framkallade förtroende hos de andra länderna, genom att förbinda sig att 
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dra sitt strå till stacken enligt kommissionens förslag, förbättrade samarbetets möjligheter med 

sitt eget exempel. Dessa länder bidrog till förverkligande av det gemensamma målet och 

lösningen av flyktingkrisen, inte bara genom att ta emot ett visst antal flyktingar, utan också 

genom att överlag agera på ett sätt som framkallar förtroende och främjar samarbete, och 

därigenom löser gemensamma sociala dilemman. 

 

Poängsättningen i den andra poängkategorin samarbete är därför rangordnad så att de som inte 

alls samarbetade får minst poäng, de som samarbetade mindre än vad som förväntats men ändå 

deltog i omplaceringsplanen får lite poäng, de som samarbetade enligt kommissionens förslag 

får mera poäng, och till sist får Tyskland, som samarbetade mer än alla andra och även tog 

ansvar för andra länders saknade insatser, mest poäng. Poängen för åtagande (överenskommet 

antal i procent av kommissionens förslag) och poängen för samarbete räknas ihop och 

tillsammans utgör de totalsumman för respektive land i denna indikator. 

 
8.3.4.2 Poängsättning av avvikande länder 

 

Det enda som ännu måste tas upp innan tabellen får tala för sig själv, är avvikande länder. Som 

nämndes i föregående kapitel, behandlas de avvikande länderna på samma villkor som de övriga 

länderna så långt som möjligt. Ett undantag görs i denna indikator med Irland, Grekland och 

Italien i poängkategorin samarbete. Poängsättningen i denna kategori baserar sig på 

förväntningar som kommissionen hade ställt på medlemsstaterna. På grund av Irlands, 

Storbritanniens och Danmarks särställning var kommissionens antagande, eller förväntning, att 

de inte skulle delta i den första omplaceringsplanen: ”Enligt protokollen 21 och 22 till fördragen 

ska Förenade kungariket, Irland och Danmark inte delta i rådets beslut om föreslagna åtgärder 

i enlighet med avdelning V i EUF-fördraget” (Europeiska kommissionen 2015c, 22). Av den 

anledningen, hade kommissionen inte föreslagit någon kvot för dessa länder av de 40 000 

platser som skulle fördelas mellan medlemsstaterna. Irland beslutade sig ändå för att frivilligt 

delta och ta emot 600 flyktingar (Europeiska unionens råd 2015a, 4). 

 

Eftersom de 600 som Irland åtog sig att ta emot skulle förmodligen ha varit mindre än vad 

kommissionen hade föreslagit för Irland (se fotnoten i tabellen nedan), skulle det, om det hade 

samma kriterier som de övriga medlemsstaterna, ha hamnat i kategorin samarbetade mindre än 

förväntat. Länder som hamnar i denna kategori har framkallat misstroende hos de andra 

deltagarna och försvårat samarbete genom att inte fullständigt dra sitt strå till stacken (se 

diskussionen i början av kapitlet). Dock eftersom Irland inte var med i beräkningarna och ingen 

föreslagen kvot fanns för landet, så väckte beskedet om Irlands frivilliga deltagande med 600 

flyktingar förmodligen mera förtroende än misstroende hos de andra medlemsstaterna, och 
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därmed främjade Irland samarbete i stället för att ha försvårat det. Därför skulle det vara 

orättvist om Irland hamnade i kategorin samarbetade mindre än förväntat. 

 

Irlands deltagande var alltså en positiv överraskning då antagandet var att landet, på grund av 

sin särställning, skulle stå utanför samarbetet. Ur det perspektivet samarbetade Irland mer än 

förväntat. Dessutom om man jämför Irland med Storbritannien och Danmark, som hade samma 

eller liknande utgångspunkter som Irland, så visade Irland mera samarbets- och solidaritetsvilja 

än dessa länder (Danmark och Storbritannien beslutade att inte delta i omplaceringsplanerna, 

se Europaparlamentet 2015, 6). Irland deltog även om det ”inte hade behövt”. Å andra sidan, 

måste man komma ihåg att Irlands särställning beror på att det från första början inte har varit 

villigt att delta i samarbete i flyktingfrågor, och man får därför inte heller ge för mycket vikt åt 

Irlands deltagande som ”en positiv överraskning”, i synnerhet när alla andra medlemsstaters 

blotta deltagande inte värderas som sådan. Av de ovannämnda motiveringarna är det skäligt att 

Irland ges poäng för sin samarbetsnivå enligt den mellersta kategorin samarbetade lika mycket 

som förväntat. 

 

Till sist, ska Grekland och Italien inte särbehandlas i den första poängkategorin även om de har 

en annan roll i omplaceringsplanen än de andra medlemsstaterna. Eftersom omplaceringen 

skedde från dessa länder, deltog de inte själva i mottagande av flyktingar. De ges noll poäng för 

procentandelen av kommissionens förslag, även om de inte ingick i kommissionens förslag som 

mottagande länder. Detta motiveras genom att en av orsakerna till varför de hamnade i en 

situation där de behövde hjälpas åt är att de redan från första början i viss mån hade varit 

motvilliga att ta emot flyktingar. Det är utan tvekan också de externa omständigheterna, så som 

deras geografiska läge och Dublinförordningen, som påverkade att det var just de länderna som 

hamnade i den kaotiska situationen. Men situationen skulle inte ha blivit lika kaotisk om 

Grekland och Italien redan från början hade registrerat mera flyktingar samt erbjudit dem bättre 

möjligheter för att få tillgång till en rättvis och effektiv asylprocess, tillräckliga 

mottagningsförhållanden och integrationsmöjligheter81. 

 

I stället vägrade de (eller slarvade med) att registrera många av dem som befann sig på deras 

territorier (se Internet 94), möjligtvis eftersom då hade de enligt Dublinförordningen blivit 

ansvariga för dem. Grekland och Italien har anklagats för att med avsikt ha släppt många 

flyktingar och migranter för att åka vidare till andra europeiska länder (Internet 96; Internet 97). 

De flyktingar som stannade kvar, hade för sin del svårt att få tillgång till en asylprocess 
 
 

81 På det sättet hade Grekland och Italien också blivit attraktivare alternativ för sådana flyktingar som hade tänkt 

åka vidare till andra europeiska länder för att söka asyl. 
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(European Council on Refugees and Exiles [ECRE] 2016, 25, 42). Det är möjligt att bristen på 

resurser låg bakom Greklands och Italiens agerande men det är knappast den enda förklaringen. 

Speciellt då EU redan tidigare hade stött dessa länder både finansiellt och operativt (Rådets 

beslut [EU] 2015/1601, p. 9). 

 

En förutsättning, eller ett krav, för att omplaceringen skulle genomföras till förmån för Grekland 

och Italien var att de bland annat förbättrar sin verksamhet när det gäller att registrera och ta 

fingeravtryck av flyktingar som har rest in i deras territorier (Rådets beslut [EU] 2015/1523, p. 

14, 15). I Grekland var andelen migranter som lämnat fingeravtryck endast 8 % och i Italien var 

det 36 % i september 2015 (Internet 95). Dessa låga procentandelar indikerar att det, förutom 

en bristande förmåga, fanns en bristande vilja att motta flyktingar82. Denna bristande vilja att ta 

emot flyktingar (i betydelsen ”registrera och ge tillgång till en asylprocess”) och bära mera 

ansvar kan påstås i viss mån ha påverkat att omplacering överhuvudtaget behövdes. Av den 

anledningen, är det skäligt att Grekland och Italien poängsätts på samma villkor som de övriga 

länderna i kategorin överenskommet antal, där poängsättningen baserar sig på andelen 

flyktingar som ett land har varit villigt att ta emot av kommissionens förslag. 

 

I den andra poängkategorin samarbete är det däremot rimligt att man i Greklands och Italiens 

fall tar hänsyn till andra aspekter och kriterier än andelen mottagna flyktingar. Grekland och 

Italien hade ett incitament att samarbeta eftersom de var nettovinnare i rådets beslut, det vill 

säga, de hade mest nytta i den kaotiska situationen av att flyktingar omplacerades från deras 

territorier till andra länder. Deras samarbetsvilja var dock inte kopplad till viljan att motta 

flyktingar som var fallet med de andra länderna, vilket gör att Greklands och Italiens poäng inte 

grundar sig på samma kriterier som de andra ländernas poäng. Grekland och Italien åkte 

hursomhelst inte snålskjuts på andras samarbete, eftersom genomförande av 

omplaceringsplanen även krävde uppoffringar av dem. De ges poäng för samarbetsvilja 

eftersom de har, genom antagandet av rådets beslut, bundit sig till en reformprocess som ska 

förstärka kapaciteten, kvaliteten och effektiviteten i deras asyl- och migrationssystem samt till 

åtgärder som ska säkerställa en korrekt tillämpning av detta beslut. Kommissionen gavs också 

befogenhet att avbryta tillämpningen av beslutet om Italien eller Grekland inte fullföljer sina 

åtaganden. (Rådets beslut [EU] 2015/1523, p. 14, 15). Det måste dock påpekas att utvärderingen 
 

 
 
 

82 Jämför att procentandelarna för migranter som lämnar fingeravtryck drastiskt steg upp under bara några månader 

när beslutet hade fattats om att en stor del av de migranter som Grekland och Italien registrerar omplaceras till 

andra europeiska länder. För Greklands del var ökningen från 8 % i september 2015 till 78 % i januari 2016, och 

för Italiens del ökade andelen från 36 % i september 2015 till 87 % i januari 2016 (Internet 95). De ursprungligen 

låga procentandelarna förklaras visserligen också med flyktingars motstånd att lämna fingeravtryck. 
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av Greklands och Italiens samarbetsvilja inte baserar sig på huruvida de faktiskt 

implementerade dessa reformer efter antagandet av rådets beslut, utan endast på deras åtagande 

i dessa reformer i förhållande till kommissionens förslag. 

 

Greklands och Italiens åtagande i reformer av sina asyl- och migrationssystem var alltså 

förutsättningen för antagandet av rådets beslut om omplaceringen till förmån för Grekland och 

Italien, och fanns också med i kommissionens ursprungliga förslag (Europeiska kommissionen 

2015a, p. 3.1). Genom att binda sig till dessa reformer i rådets beslut, samarbetade Grekland 

och Italien lika mycket som hade förväntats i förhållande till kommissionens förslag. Det måste 

också påpekas att även om deras samarbetsvilja inte direkt var kopplad till viljan att motta 

flyktingar, så var det möjligt att kravet på att mera systematiskt börja ta fingeravtryck av 

migranterna, vilket var en av förutsättningarna för antagandet av beslutet, skulle bidra till att 

Grekland och Italien i själva verket blir ansvariga för flera asylsökande än tidigare (Internet 87). 

I fall de på förhand var medvetna om att det kan bli så, pekar deras samarbetsvilja i 

omplaceringsplanen i viss mån på villigheten, eller åtminstone beredskapen, att också själva 

motta mera flyktingar. 

 

I tabell 8.5 nedan framställs antalet flyktingar som kommissionen föreslog för respektive land 

enligt fördelningsnyckeln, de överenskomna antalen som länderna åtog sig att ta emot av 

kommissionens förslag (i antal och procent) samt ländernas poäng för de överenskomna antalen 

och samarbete som tillsammans utgör totalpoängen för respektive land i indikatorn den första 

omplaceringsplanen. 



 

 

 

 
Land 

 

 
Fördelningsnyckel1

 

 

 
Kommissionens 

förslag 

 

 
Överenskommet 

antal 

 

Överenskommet 

antal i procent av 

kommissionens 

förslag2
 

Poäng 

 

Överenskommet 

antal 

 
Samarbete 

 

Total 

(max. 9) 

Tyskland 21,91 % 8 763 10 500 119,8 % 4,50 4,50 9,00 

Frankrike 16,88 % 6 752 6 752 100,0 % 4,50 3,00 7,50 

Nederländerna 5,12 % 2 047 2 047 100,0 % 4,50 3,00 7,50 

Rumänien 4,26 % 1 705 1 705 100,0 % 4,50 3,00 7,50 

Sverige 3,42 % 1 369 1 369 100,0 % 4,50 3,00 7,50 

Belgien 3,41 % 1 364 1 364 100,0 % 4,50 3,00 7,50 

Finland 1,98 % 792 792 100,0 % 4,50 3,00 7,50 

Cypern 0,43 % 173 173 100,0 % 4,50 3,00 7,50 

Irland3
 (1,88 %)4

 (752)4
 600 79,8 % 3,59 3,005

 6,59 

Tjeckien 3,32 % 1 328 1 100 82,8 % 3,73 1,50 5,23 

Bulgarien 1,43 % 572 450 78,7 % 3,54 1,50 5,04 

Portugal 4,25 % 1 701 1 309 77,0 % 3,46 1,50 4,96 

Kroatien 1,87 % 747 400 53,6 % 2,41 1,50 3,91 

Litauen 1,26 % 503 255 50,7 % 2,28 1,50 3,78 

Slovenien 1,24 % 495 230 46,5 % 2,09 1,50 3,59 

Polen 6,65 % 2 659 1 100 41,4 % 1,86 1,50 3,36 

Lettland 1,29 % 517 200 38,7 % 1,74 1,50 3,24 

Grekland - - - - 0,006
 3,007

 3,00 

Italien - - - - 0,006
 3,007

 3,00 

Spanien 10,72 % 4 288 1 300 30,3 % 1,36 1,50 2,86 

Estland 1,85 % 738 130 17,6 % 0,79 1,50 2,29 

Slovakien 1,96 % 785 100 12,7 % 0,57 1,50 2,07 

Ungern 2,07 % 827 0 0,0 % 0,00 0,00 0,00 

Österrike 3,03 % 1 213 0 0,0 % 0,00 0,00 0,00 

Danmark3
 - - - - 0,00 0,00 0,00 

Storbritannien3
 - - - - 0,00 0,00 0,00 

Norge8
 - - - - 0,00 0,00 0,00 

Schweiz8
 - - - - 0,00 0,00 0,00 

Total9
 100 % 40 000 32 256 80,6 %  

 

 
Tabell 8.5 Den första omplaceringsplanen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Egen bearbetning av data från Europeiska kommissionen (2015b, 1–4) och Europeiska unionens råd (2015a, 2–5). 
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Samarbetsnivå Poäng 

Samarbetade mer än förväntat 4,50 

Samarbetade lika mycket som förväntat 3,00 

Samarbetade mindre än förväntat 1,50 

Samarbetade inte 0,00 

 

 
Noter 

 

Poängsättning 
 

Poäng för överenskommet antal har räknats utifrån hur många procent av kommissionens förslag det 

överenskomna antalet är som landet har åtagit sig att ta emot enligt tabellen nedan. Maximalpoäng 4,50 har 

dividerats med ett hundra, vilket ger ett värde på 0,045. Procentandelen som ett land har åtagit sig att ta emot 

multipliceras med detta värde, vilket utgör landets poäng. Det vill säga, för varje procentandel ökas poängen med 

0,045. Poängen har räknats med två decimalers precision i procentandelarna och avrundats till två decimaler. 

 
Poäng för samarbete har räknats utifrån nivån av samarbete i förhållande till kommissionens förslag enligt tabellen 

nedan. 

 
Överenskommet antal Poäng 

100 % ≤ 4,50 

1 % 0,045 
 
 
 
 

1 De statistiska uppgifter som fördelningsnyckeln baserar sig på har Europeiska kommissionen (2015b, 2, 4) 

hämtat från Eurostat. Procentberäkningarna har avrundats uppåt eller nedåt från fem decimaler, enligt vilket 

fördelning av personer har gjorts, till två decimaler för presentation i tabellen. 

2 Procentandelarna har avrundats uppåt eller nedåt till en decimal för presentation i tabellen. 

3 Irland, Danmark och Storbritannien har undantag från EU:s flykting- och invandringspolitik och har rätt att stå 

utanför fördelningen. Danmark och Storbritannien deltog inte i omplaceringen medan Irland valde att delta på 

frivillig väg. 

4 På grund av Irlands frivilliga deltagande har kommissionen inte räknat någon fördelningsnyckel eller kvot för 

landet. Det var omöjligt att beräkna ett exakt värde för vad Irlands fördelningsnyckel hade varit, och siffrorna i 

parenteser är därför enbart uppskattningar. Den beräknade fördelningsnyckeln i parentes (1,88 %) grundar sig 

på en jämförelse av Irlands och andra länders fördelningsnycklar i kommissionens motsvarande förslag i 

samband med EU:s vidarebosättningsplan av den 20 juli 2015 (se Kommissionens rekommendation [EU] 

2015/914, bilaga). Med den beräknade fördelningsnyckeln hade kommissionens förslag för Irland varit 752 

personer. Irlands erbjudande att motta 600 personer motsvarar således 79,8 % av det antal som kommissionen 

förmodligen hade föreslagit för Irland. 

5 Eftersom det inte finns något förslag av kommissionen för Irlands kvot, är landet inte fullständigt jämförbart 

med andra länder, och det används andra kriterier i poängsättningen av samarbete. Landet visade samarbetsvilja 

genom att frivilligt delta i omplaceringen i motsats till Danmark och Storbritannien, vilket var mer än förväntat 

(se kategorierna i poängtabellen ovan) med tanke på landets särställning. Å andra sidan, är Irlands 600 personer 

förmodligen mindre än vad hade förväntats (se fotnot 4 ovan). Därför är kategorin samarbetade lika mycket som 

förväntat, som ligger mellan dessa två alternativ i poängsättningen, närmast Irlands samarbetsnivå. 

6 Eftersom omplaceringen sker  från  Grekland  och  Italien  mottar  dessa  länder  inga  flyktingar  genom 

omplaceringen, vilket ger dem 0,00 poäng. 

7 Greklands och Italiens poäng grundar sig inte på samma kriterier som de andra ländernas poäng. Deras 

samarbetsvilja är i stället kopplad till åtagande i reformer av sina asyl- och migrationssystem som ingick i 

kommissionens förslag (Europeiska kommissionen 2015a, p. 3.1). Genom att binda sig till dessa reformer i 

rådets beslut, samarbetade Grekland och Italien lika mycket som hade förväntats i förhållande till 

kommissionens förslag. 

8 Norge och Schweiz som inte tillhör EU var inte med i kommissionens förslag och deltog inte i omplaceringen. 

9 Luxemburg och Malta deltog i omplaceringen och deras andel har räknats med i den totala summan men har 

lämnats bort från tabellen, eftersom de inte är med i undersökningen. 
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8.3.5 Den andra omplaceringsplanen 

 
 

Flyktingsituationen i de mest utsatta länderna i EU:s yttre gränser hade inte avtagit efter några 

månader sedan rådet enades om den första omplaceringsplanen den 20 juli 2015. Strömmen av 

invandrare och flyktingar hade tvärtom mer än fördubblats och situationen blivit ännu värre. 

Omplacering av 40 000 flyktingar ansågs otillräcklig, och kommissionen föreslog därför en ny 

provisorisk omplaceringsmekanism som gällde ytterligare 120 000 flyktingar. (Europeiska 

kommissionen 2015d, 2) Omplaceringen var denna gång obligatorisk för alla medlemsstater 

(förutom Storbritannien, Irland och Danmark) enligt fastställda kvoter utifrån kommissionens 

fördelningsnyckel, och beslutet att anta kommissionens förslag på omplaceringen av 120 000 

flyktingar enligt dessa förbestämda kvoter röstades fram genom kvalificerad majoritet. 

 

Kvoterna var inte förhandlingsbara utan det gällde att antingen godkänna eller förkasta dem i 

sin helhet, varefter beslutet var bindande för alla. I indikatorns första poängkategori omröstning 

baserar sig därför poängsättningen på omröstningsresultat, i stället för överenskomna kvoter 

som i den första omplaceringsplanen. Indikatorn består sammanlagt av fyra olika 

poängkategorier vars poäng tillsammans utgör den totala summan för varje land i den andra 

omplaceringsplanen. Alla poängkategorier är sammankopplade med planen och mäter länders 

villighet att ta emot flyktingar genom den. Förutom omröstningen, mäts villigheten genom 

formella utfästelser, uppfyllande av kvoten och talan mot omplaceringsplanen. Var och en av 

dessa poängkategorier presenteras nedan. 

 
8.3.5.1 Omröstning 

 

I den första poängkategorin ges länder poäng utifrån hur de röstade om kommissionens förslag 

på omplaceringen av 120 000 flyktingar den 22 september 2015. En orsak till att det beslöts att 

frågan skulle avgöras i en omröstning – vilket är synnerligen ovanligt inom ministerrådet – är 

att EU har anklagats för att beslutsfattandet i flyktingfrågor har dröjt alldeles för länge (Internet 

98). Antagligen fanns det så bred oenighet i frågan, inklusive det hårdnackade motståndet från 

några medlemsstater, att det inte hade varit möjligt att nå konsensus i tid, med tanke på ärendets 

brådskande natur. Konsensus hade förmodligen varit möjlig att nås ifall det hade varit möjligt 

att förändra kommissionens förslag enligt medlemsstaternas preferenser, och fördelningen hade 

baserat sig på medlemsstaters frivilliga åtagande så som vid den första omplaceringsplanen. Då 

skulle dock målet att omplacera 120 000 knappast ha nåtts. Därför var det motiverat att hålla en 

bindande omröstning om omplaceringen enligt de obligatoriska kvoterna. Dessutom baserade 

sig kommissionens förslag på en rättvis fördelning av bördan utifrån objektiva kriterier, så alla 
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länder var på det sättet jämställda i fördelningen. Inget land tilldelades mera ansvar än det kunde 

bära. 

 

Vissa länder, så som Finland, menade ändå att omfördelningen av flyktingar ska bygga på 

frivillighet. Finland avstod därför från att rösta även om landet annars inte motsatte sig 

omplaceringskvoten som det hade ålagts, det vill säga, det var förberett och villigt att gå med 

på att ta emot det föreslagna antalet flyktingar. (Europeiska unionens råd 2015c, 6; Internet 98) 

Finlands agerande kan tolkas som att landet var redo att visa solidaritet mot Grekland och Italien 

samt skyddsbehövande flyktingar, men brast i samarbetsvilja i lösningen av det gemensamma 

sociala dilemmat. Finlands handlingsmönster, som avspeglar bristande samarbetsvilja, 

underminerade samarbetets möjligheter överlag med tanke på uppnåendet av det gemensamma 

målet – omplaceringen av 120 000 på kort sikt och lösningen av flyktingkrisen på lång sikt – 

inte minst genom att det blev en röst mindre för antagandet av beslutet om omplaceringen (se 

också föregående underkapitel för icke-samarbetets andra effekter, t.ex. snöbollseffekten). 

 

Även tankemönstret bakom Finlands beslut att lägga ner sin röst (att omplaceringen ska bygga 

på frivillighet) gör uppnåendet av målet att omplacera 120 000 flyktingar – som för sin del 

bidrar till lösningen av det gemensamma sociala dilemmat – svårt, om inte omöjligt. Som 

konstaterades ovan så skulle målet att omplacera 120 000 inte ha nåtts utan bindande kvoter på 

grund av att det rådde så bred oenighet bland medlemsstaterna om fördelningen av bördan, samt 

stark motvillighet och motstånd hos vissa medlemsstater. Det måste också påpekas att ett 

mindre antal omplaceringsplatser förvisso hade varit otillräckligt. Exempelvis har UNHCR 

kommenterat att den plan som EU godkände inte skulle räcka till för att lösa flyktingkrisen utan 

antalet asylsökande var betydligt större (Internet 98). I färskt minne fanns också ett misslyckat 

försök att nå 40 000 omplaceringsplatser genom medlemsstaternas frivilliga åtagande. Att 

medlemsstaterna bara två månader senare skulle lyckas med att enas om tredubbelt så många 

platser genom frivilliga åtaganden, verkar inte trovärdigt. 

 

Man kan också tänka sig att ifall Finlands ståndpunkt hade vunnit, och omplaceringsplanen inte 

hade antagits eller omplaceringen hade skett på frivillig bas, så skulle det allt som allt ha 

resulterat i mindre solidaritet både för flyktingar å ena sidan, och för Grekland och Italien å den 

andra. De bindande kvoterna ledde till mera solidaritet, må de ha varit av tvingande slag. 

Således, om man tar hänsyn till helhetseffekten av Finlands ståndpunkt, kan man även 

ifrågasätta Finlands solidaritetsvilja (trots att landet visade solidaritet genom att ändå gå med 

på att ta emot den föreslagna kvoten). Finlands beslut att avstå från att rösta var inte direkt 

uttryck för motvilligheten att ta emot flyktingar, eftersom det ändå uttryckte sin beredskap att 
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ta emot den föreslagna kvoten, och inte röstade emot förslaget. Beslutet att avstå från att rösta 

sänder ändå ut signaler om bristande samarbetsvilja och solidaritet samt motvilligheten att ta 

emot flyktingar, eftersom omröstningen först och främst handlade om mottagningen av 

flyktingar vilket Finland inte aktivt och tydligt understödde. Eftersom Finland ändå inte röstade 

emot förslaget och var villigt att ta emot den ålagda kvoten, ges landet mera poäng än de länder 

som röstade emot, men mindre än de som röstade för förslaget. 

 

Det ovan framförda resonemanget kring bristande samarbets- och solidaritetsvilja gäller även 

för de länder som röstade emot antagandet av förslaget, nämligen Tjeckien, Ungern, Rumänien 

och Slovakien. Skillnaden till Finland är att de direkt uttryckte sin motvillighet till 

flyktingmottagande genom att rösta nej till bindande flyktingkvoter. Deras röstningsresultat 

lämnar inget utrymme för andra tolkningar. Detta bekräftades även i ett senare skede då dessa 

länder inte fullgjorde sin del av de bestämda kvoterna. Genom att rösta emot 

flyktingmottagandet, röstade de också emot solidariteten och samarbetet (se resonemanget 

kring Finlands beslut samt föregående underkapitel den första omplaceringsplanen där 

samarbete behandlas mer djupgående). 

 

Så som Finland, tog Rumänien, Tjeckien och Slovakien upp sin oro för att deltagandet i 

omplaceringen inte längre skulle vara frivilligt. Ungern visade motstånd av andra skäl (det hade 

inte ens deltagit i den första omplaceringsplanen då möjligheten att frivilligt delta fanns). 

(Europeiska unionens råd 2015c, 4–7) Som konstaterades ovan, skulle frivilligheten ha varit 

problematisk med tanke på uppnåendet av de gemensamma målen. Kärnan av problemet utgörs 

av de länder som röstade emot och föredrar frivilligheten. Frivilligheten hade fungerat bättre 

för dem, eftersom de inte var villiga att ta emot så många flyktingar som de enligt de bindande 

kvoterna blev skyldiga att ta emot. Tjeckien och Slovakien var till och med oroliga för att 

omplaceringsmekanismen skulle locka mera invandrare till EU (Europeiska unionens råd 

2015c, 4, 8), något som indikerar att deras nej-röster verkligen var ett nej till mottagningen av 

flyktingar, och inte bara ett nej till exempelvis tvingande kvoter, som var fallet med Finland. 

 

Alla de länder som röstade emot den andra omplaceringsplanen betonade ändå antingen sin 

samarbets- eller solidaritetsvilja i lösningen av flyktingkrisen på EU-nivå (Europeiska unionens 

råd 2015c, 4–8), men deras syn på samarbete och solidaritet skilde sig från de övriga 

medlemsstaternas syn. Exempelvis betonade Ungern vikten av att förbättra kontrollen av EU:s 

yttre gränser i sitt uttalande om varför det röstade nej till antagandet av beslutet om 

omplaceringen (Europeiska unionens råd 2015c, 6). Förvisso är bättre kontroll av de yttre 

gränserna viktig, men i omplaceringsplanen var det frågan om att samarbeta i en okontrollerbar 
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situation som redan hade uppstått och hantera de migranter och flyktingar som redan hade tagit 

sig in i EU, vilken bättre kontroll av de yttre gränserna inte kan lösa. 

 

Liknande argument (som också handlar om irrelevanta saker) framfördes av Rumänien som 

menade att “This approach [imposing mandatory quotas] only targets the immediate symptoms 

and not the root causes of the phenomenon” (Europeiska unionens råd 2015c, 7). Rumäniens 

argument att fokusera på grundorsakerna till flyktingkrisen är inte heller någon lösning på det 

redan existerande problemet, speciellt när det redan är för sent med tanke på det dåvarande 

kaoset, främst i Grekland och Italien. Därför är det ett svagt argument av Rumänien för varför 

det ville avstå från samarbetet i omplaceringen, oavsett att fokuseringen på flyktingkrisens 

grundorsaker är viktig i förebyggande av liknande kriser i framtiden. 

 

Det måste också påminnas om att den här omröstningen inte handlade om ett permanent 

omplaceringssystem som ett nytt migrationspolitiskt tillvägagångssätt i EU (diskussioner om 

detta pågår fortfarande), utan endast om provisoriska åtgärder för att lätta på bördan för 

Grekland och Italien. Den tillfälliga omplaceringsplanen utesluter därför inte heller andra 

migrationspolitiska åtgärder som exempelvis Ungern lyfte fram, och som Rumänien syftade på 

när det tog upp fokuseringen på flyktingkrisens grundorsaker. Dessa åtgärder är viktiga på lång 

sikt men otillräckliga för lösningen av krisen utan omplaceringsåtgärder. Genom att prata om 

kontrollen av de yttre gränserna och flyktingkrisens grundorsaker drar de fokus från 

omplaceringen till andra saker som egentligen inte hade med omröstningen att göra. I denna 

situation var det solidariteten och samarbetsviljan i form av mottagandet av flyktingar som 

behövdes, och som efterfrågades i omröstningen. Detta var de länder som röstade emot förslaget 

inte villiga att erbjuda, vilka deras motiveringar att rösta emot än var, eller hur de än betonade 

sin samarbets- och solidaritetsvilja i andra åtgärder. Av den anledningen får Tjeckien, Ungern, 

Rumänien och Slovakien inga poäng för villigheten att ta emot flyktingar i poängkategorin 

omröstning. 

 

Det säger sig självt att beslutet att rösta för förslaget är ett uttryck för solidaritet och 

samarbetsvilja, och berättar om landets villighet att dra sitt strå till stacken och ta emot sin del 

av flyktingkvoterna. Dessa länder som genom omröstningen visade villigheten att ta emot 

flyktingar ges mest poäng i denna poängkategori. 

 
8.3.5.2 Formella utfästelser 

 

I den andra poängkategorin formella utfästelser ges länderna poäng på basis av antalet formella 

utfästelser som de har gjort i förhållande till sin kvot eller sitt åtagande (de avvikande länderna 
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Norge, Schweiz och Irland deltog med frivilliga åtaganden). Formella utfästelser betyder de 

platser som omplaceringsländer ställer till förfogande för möjliga kommande omplaceringar 

från Grekland och Italien. Genom utfästelserna tillkännager de mottagande länderna sin 

villighet att snabbt omplacera ett visst antal personer som ansöker om internationellt skydd 

(Europeiska kommissionen 2016b, 3). Därför har de inkluderats som en mätare på villigheten 

att ta emot flyktingar. De formella utfästelserna indikerar dock inte villigheten lika starkt som 

själva mottagandet av flyktingar som den tredje poängkategorin uppfyllande av kvoten mäter. 

Detta beror på att de formella utfästelserna inte alltid leder till omplaceringar, även om de anses 

som ett slags löfte om kommande omplaceringar. Av den anledningen, har poängkategorin 

formella utfästelser getts mindre vikt i poängsättningen. 

 

Vad som händer efter att ett omplaceringsland har gjort ett visst antal formella utfästelser till 

Grekland eller Italien, är att Grekland och Italien sänder begäran om omplacering så fort de 

berättigade sökandena är registrerade och deras ärenden har slutbehandlats (Europeiska 

kommissionen 2017e, 6). Omplaceringslandet kan emellertid ännu i detta skede ge avslag på 

Greklands eller Italiens omplaceringsframställning, vilket betyder att utfästelserna inte alltid 

blir genomförda. Omplaceringsländerna har rätt att ge avslag på en omplaceringsframställning 

endast om det finns rimliga skäl att betrakta den föreslagna personen som ett hot mot deras 

nationella säkerhet eller allmänna ordning, och av vissa andra undantagsskäl (Rådets beslut 

[EU] 2015/1601, artikel 5, p. 7). 

 

Vissa länder har gett avslag på Greklands och Italiens omplaceringsförslag med hänvisning till 

säkerhetsfrågor i allmänhet utan någon individuell förklaring, även om en individuell orsak 

alltid bör specificeras när en sökande avslås av säkerhetsskäl (Europeiska kommissionen 2017a, 

7; Europaparlamentet 2017, 34–35). När ingen individuell förklaring ges, kan samma sökande, 

som har fått avslag på grund av säkerhetsskäl, bli godkänd till omplacering av en annan 

medlemsstat. På grund av Schengen-avtalet kan denna person sedan resa fritt i området, och på 

det sättet förbli ett potentiellt hot mot den medlemsstat som ursprungligen gav avslag till denne. 

(Velentza 2017, refererad i Europaparlamentet 2017, 36) Omplaceringsansökningar har också 

avslagits helt utan motivering, vilket enligt Europeiska kommissionen (2016b, 4) ”strider mot 

rådets beslut om omplacering och mot lojal samarbetsanda”. Några länder har däremot satt 

strikta krav, eller snäva och restriktiva preferenser83 på de flyktingar som de skulle ha tagit emot 
 

 
 

83  Omplaceringsländers preferenser är till för att underlätta integrationen av omplacerade personer i 

omplaceringslandet men vissa länders strikta krav samt snäva och restriktiva preferenser (se exemplen nedan) har 

gjort omplaceringsprocessen betungande och tidsödande. I stället för att underlätta integrationen har dessa onödiga 

restriktiva preferenser och krav lett till exkluderandet av kandidater och omplaceringen av några få utvalda 
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genom omplaceringen, och motiverat avslagen genom skäl som inte har någon grund i rådets 

beslut, exempelvis nationalitet (även om personen har en nationalitet som berättigar till 

omplacering) (Europeiska kommissionen 2017a, 7).84 Sådana krav och preferenser har i vissa 

fall lett till en oproportionerligt hög avslagsfrekvens85, och att det har varit nästan omöjligt att 

hitta lämpliga kandidater för dessa länder (se Europeiska kommissionen 2017c, 6; Europeiska 

kommissionen 2017e, 6). I sådana fall berättar antalet formella utfästelser inte om landets 

villighet att ta emot flyktingar.86
 

 

Med andra ord, berättar de formella utfästelserna inte hela sanningen om landets villighet att ta 

emot flyktingar. Därför är poängsättningen inte proportionell i den här poängkategorin (dvs. att 

poängen skulle öka i takt med antalet utfästelser) utan poäng ges endast till sådana länder som 

har gjort ett större antal utfästelser än, eller lika stort antal utfästelser som deras kvot eller 

ursprungliga åtagande. Om landet gör mera formella utfästelser än det vad det hade behövts på 

basis av sin obligatoriska kvot eller sitt ursprungliga åtagande, indikerar det att landet har en 

positiv inställning till flyktingmottagande och är redo att ta emot flera än vad som hade 

förväntats av det, oberoende av om alla utfästelser ledde till faktiska omplaceringar eller inte. 

 

De formella utfästelserna har även betydelse för hela omplaceringsplanens framgång. För att 

processen ska löpa smidigt, är det viktigt att länderna gör tillräckligt med utfästelser. På så sätt 

tillhandahålls ett tillräckligt antal platser till Greklands och Italiens förfogande så att de kan 

reagera snabbt på ökade mängder av berättigade sökande och verkställa snabba omplaceringar 

(Europeiska  kommissionen  2017d,  7).  Utan  tillräckligt  stora,  månatliga  utfästelser  kan 

Grekland och Italien inte omplacera alla berättigade sökande inom den tidsram som fastställs i 
 
 
 
 

(Europeiska kommissionen 2017b, 6), vilket också syns i dessa länders prestation i uppfyllande av sina kvoter 

(ECRE 2017, 2). 
84  Exempelvis vägrar Bulgarien att ta emot eritreaner (Europeiska kommissionen 2017c, 6) medan Frankrike 

endast tar emot familjer/ensamkommande kvinnor med barn från Eritrea (Europeiska kommissionen 2017d, 7). 

Slovakien godtar, för sin del, endast ensamstående kvinnor med barn samt personer med resedokument 

(Europeiska kommissionen 2017c, 6), Tyskland kräver att ensamkommande barn ska ha familjeband med det 

mottagande landet (Europeiska kommissionen 2017d, 7–8) och Spanien presenterar listor över specifika personer 

som ska omplaceras, som deras egna icke-statliga organisationer har valt ut (Europeiska kommissionen 2017b, 6). 

Även andra länder har anklagats för att ange restriktiva preferenser och skäl för avslag som inte har någon grund i 

rådets beslut om omplacering, eller för att inte ange några motiverade skäl (exempelvis Estland, Lettland och 

Litauen, se Europeiska kommissionen 2016b, 4). 
85  Tjeckien och Slovakien har exempelvis, enligt Europeiska kommissionens fjärde lägesrapport (2016b, 4), 

avslagit de flesta omplaceringsansökningar som har sänts till dem (antingen utan att ange motiverade skäl eller av 

andra orsaker än de som anges i rådets beslut om omplacering). 
86 Ett bra exempel på detta är Polen som gjorde 100 formella utfästelser (se Šelo Šabić 2017, 6) men upphörde att 

handlägga omplaceringsansökningar som hade sänts till dem på grundval av dessa utfästelser. Polen fryste därmed 

omplaceringsförfarandet tre och en halv månad efter att utfästelsen gjorts och omplacerade aldrig några flyktingar. 

(Europeiska kommissionen 2016b, 4; Šelo Šabić 2017, 6) 
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rådets beslut (slutdatumet för rådsbesluten om omplacering är av den 26 september 2017, 

Europeiska kommissionen 2017b, 4; Europeiska kommissionen 2017e, 6). 

 

I Europaparlamentets studie (2017, 42) om implementeringen av rådets två omplaceringsbeslut 

konstateras det att ”det allvarligaste problemet med omplacering är att mottagande 

medlemsstater inte gör några utfästelser om platser eller gör dem otillräckligt” (egen 

översättning). De omplaceringsländer som gör tillräckligt med utfästelser bidrar således till 

planens framgång och uppfyllandet av både det gemensamma omplaceringsmålet och dess eget 

mål (se Europeiska kommissionen 2017b, 3–4). Ett större antal formella utfästelser reflekterar 

därför både landets villighet att ta emot flyktingar och dess samarbetsvilja i uppnåendet av det 

gemensamma målet. De länder som däremot inte respekterar de tidsfrister87 som har 

överenskommits, och gör mindre utfästelser än vad som hade förväntats av dem, skapar 

flaskhalsar som påverkar de gemensamma insatserna samt försvårar och fördröjer 

omplaceringen (se Europeiska kommissionen 2017b, 3–4). I Europaparlamentets studie (2017, 

38) påpekas det att ”bristen på omplaceringsplatser, avslagen och fördröjningarna uppfattas som 

ett uttryck för bristen på äkta samarbete och ömsesidig tillit till omplaceringssystemet” (egen 

översättning). Alla dessa tre fenomen har påverkat omplaceringsländernas prestationer i 

uppfyllande av sina kvoter, och bakom de fenomenen står – först och främst – ländernas 

motvillighet att ta emot flyktingar. 

 
8.3.5.3 Uppfyllande av kvoten 

 

Hur landet uppfyllde sin kvot eller sitt åtagande är det konkretaste och giltigaste sättet att mäta 

villigheten att ta emot flyktingar inom ramen för omplacering. Omröstning och formella 

utfästelser ger båda en antydning om landets framtida beredskap och vilja att ta emot flyktingar, 

medan uppfyllande av kvoten är en konkret manifestation av den viljan och ett fullgörande av 

de tidigare indikationerna och intentionerna. Av den anledningen, har poängkategorin 

uppfyllande av kvoten getts mest vikt i poängsättningen. I denna poängkategori förenas 

dessutom ländernas omplaceringsprestationer från båda omplaceringsplanerna, vilket ger ett 

ytterligare skäl att ge mera vikt åt denna poängkategori. 

 

Uppfyllande av kvoten mäter hur väl var och en av länderna implementerade rådets två 

omplaceringsbeslut i praktiken och fullgjorde sina skyldigheter eller åtaganden  inom den 

tidsram som hade fastställts. Formellt löpte tidsfristen för omplaceringsplanerna ut den 26 
 

 
 

87 För att säkerställa att omplaceringsförfarandet löper smidigt, ska EU-länderna enligt rådets beslut tillgängliggöra 

platser för omplacering var tredje månad (Internet 107). Tidsfristerna hänvisar också till tidsramen för 

omplaceringsbeslutens tillämpning (fram till den 26 september 2017). 
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september 2017, och till dess skulle alla berättigade sökande ha omplacerats. Ländernas rättsliga 

skyldigheter upphörde ändå inte där och då, och kommissionen meddelade att omplaceringen 

skulle fortsätta även därefter för alla berättigade sökande som hade anlänt till Grekland och 

Italien fram till detta datum. (Europeiska kommissionen 2017c, 2) Detta var nödvändigt också 

för de flesta länderna låg långt under sina fastställda mål ännu i slutet av september 2017 (se 

tabell 8.6 nedan). Oavsett att omplaceringen fortsatt även efter den 26 september 2017, så ges 

länderna poäng på basis av hur stor del av sin kvot de hade uppfyllt fram till detta datum, 

eftersom det ursprungliga målet var att alla länderna skulle ha fullgjort sina skyldigheter till 

dess. 

 

Uppfyllande av kvoterna har också i synnerhet vid motstridiga fall en kompletterande funktion 

som mätare på villigheten och motvilligheten att ta emot flyktingar genom omplaceringen. Ett 

bra exempel på detta är Polen. Landet hade tidigare motsatt sig omplaceringsplanen men röstade 

ändå för den i september 2015 (Internet 98). Därutöver gjorde Polen formella utfästelser under 

loppet av omplaceringsplanen. Först när man tittar på landets prestation i uppfyllandet av sin 

kvot, ser man att det enda som Polen hade gjort var tomma löften. I praktiken omplacerade 

landet inte en enda flykting under de två åren som omplaceringsplanen var i kraft, och agerade 

överhuvudtaget väldigt motsträvigt under planens gång. Polen intervenerade till och med till 

stöd för Ungern och Slovakien i deras överklagan av omplaceringsbeslutet i EU-domstolen 

(EU-domstolen 2017a). Politiskt stöd för omplaceringen, som i vissa andra länder har 

framkommit exempelvis i omröstningen, garanterar ändå inte någon bra implementering av 

omplaceringsbesluten, och indikerar således nödvändigtvis inte landets riktiga vilja att ta emot 

flyktingar (se diskussionen om detta i bilaga 2). Indikatorns olika poängkategorier kompletterar 

på så sätt varandra och ger tillsammans en mer övergripande och pålitlig bild av ett lands 

villighet att ta emot flyktingar. 

 

Poängsättningen är rangordnad och proportionell, det vill säga, ju större procentandel landet har 

uppfyllt av sin bindande kvot eller sitt åtagande, desto mera får det poäng (se tabell 8.6). 

Medlemsstaters kvoter har proportionerats enligt kommissionens objektiva fördelningsnyckel 

(se kapitel 8.3.2), vilket är bra att komma ihåg speciellt när man iakttar de absoluta tal som 

medlemsstaterna har omplacerat. Exempelvis omplacerade Frankrike näst flest sökande av alla 

länder i absoluta tal (4468) men i relativa tal klarade det sig mycket sämre och omplacerade 

endast 22,7 % av sin kvot. Villigheten att ta emot flyktingar reflekteras emellertid inte i absoluta 

tal, utan snarare i hur väl landet presterade i förhållande till sitt eget mål – målet som hade 

fastställts för var och en av länderna på basis av objektiva och mätbara kriterier. Ländernas 
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absoluta tal är således inte att jämföra med, utan det bästa sättet att få fram landets villighet att 

ta emot flyktingar är genom att se på procentandelen som landet uppfyllde av sin kvot och 

jämföra den med andra länders prestationer. I och med att poängen ökas jämnt med varje 

procentenhet som ett land har uppfyllt av sin kvot, blir poängsättningen också så rättvis och 

noggrann så möjligt, och den fångar in till och med de minsta skillnaderna mellan ländernas 

prestationer. 

 

Procentandelarna som länderna uppfyllde av sina kvoter blev i allmänhet låga men fyra länder 

presterade synnerligen dåligt genom att omplacera mindre än en procent av sin kvot: Polen (0 

%); Ungern (0 %); Tjeckien (0,4 %) och Österrike (0,8 %). Österrike fortsatte dock att 

omplacera efter september 2017 till skillnad från de övriga ovannämnda länderna, och lyckades 

undvika kommissionens överträdelseförfarande (se nedan). Tjeckien, Ungern och Polen var 

däremot ”de enda länder som inte har ändrat inställning” och har brutit mot sina rättsliga 

skyldigheter enligt Europeiska kommissionen (2017c, 3), vilket även medförde påföljder. 

Ungern och Polen blev de enda länder som inte omplacerade en enda person under hela planen. 

Ungern gjorde heller aldrig några utfästelser och Polen gjorde inte utfästelser efter december 

2015. Tjeckien gjorde inga utfästelser efter maj 2016 och omplacerade sista gången i augusti 
 

2016 (sammanlagt bara 12 personer av 2691), varefter landet vägrade att ta emot flera. 

(Europeiska kommissionen 2017c, 3; Internet 51). Europeiska kommissionen uppmanade dessa 

tre länder flera gånger att vidta åtgärder men de struntade i att uppfylla sina rättsliga 

skyldigheter  och  fullgöra  sina  åtaganden  mot  Grekland,  Italien  och  de  andra 

medlemsländerna. Därför inledde kommissionen ett så kallat överträdelseförfarande mot dem. 

(Internet 107) 

 

Kommissionen skickade först formella underrättelser (begäran om information, det första steget 

i överträdelseförfarandet) till dessa länder i juni 2017 (Internet 107) och därefter motiverade 

yttranden (en formell uppmaning att ett EU-land ska följa EU-lagstiftningen, det andra steget i 

överträdelseförfarandet) i juli 2017 (Internet 108), men de åtgärderna hade ingen inverkan på 

dessa länder, och de fortsatte att åsidosätta sina rättsliga skyldigheter. Ännu i december 2017 

fanns det inga tecken på att Tjeckien, Ungern och Polen skulle bidra till genomförandet av 

omplaceringsplanen, trots att det bekräftades i EU-domstolen (2017a) i september 2017 att 

omplaceringsbeslutet är giltigt (se kapitel 8.3.5.4 talan mot omplaceringsbeslutet). Av den 

anledningen beslutade kommissionen att väcka talan i EU-domstolen mot dessa länder och nu 

riskerar de böter för sin vägran att följa rådets beslut och uppfylla sina rättsliga 

omplaceringsskyldigheter. (Internet 109; Internet 53) 
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Tjeckien, Ungern och Polen var dock inte de enda länderna som visade motstånd till 

omplaceringsplanen. Allt som allt blev planen på många sätt misslyckad och det ursprungliga 

målet att omplacera 160 000 personer inte ens nära att bli uppfyllt (totalt blev 29401 personer 

omplacerade före planens formella slut, se tabell 8.6). ”Det är inte en flyktingkris, utan det är 

snarare en solidaritetskris”, säger talesperson Caroline Bach från UNHCR (citerad i Yle 

Nyheter, Internet 51), vilket man märker när man iakttar de låga omplaceringssiffrorna. Bristen 

på solidaritet blir påfallande när man ser på procentandelarna: endast sju av undersökningens 

24 länder, som deltog i omplaceringen, lyckades uppfylla mer än 50 % av sin kvot. 

 
Det har diskuterats att en av orsakerna till att medlemsstater inte lyckades uppfylla sina mål för 

omplaceringen är att det inte fanns tillräckligt med kvalificerade sökande (se Internet 9). Detta 

kan dock delvis bero på de strikta krav och preferenser som vissa medlemsstater ställde på de 

flyktingar som de skulle ta emot genom omplaceringen, som diskuteras i föregående 

underkapitel 8.3.5.2. Även EU ställde ett strikt krav på att endast de nationaliteter är 

kvalificerade för att omplaceras, för vilka den totala andelen godkända asylansökningar är minst 

75 procent (Internet 51). Detta resulterar i att det finns massor av människor som skulle kunna 

ha rätt till internationellt skydd men inte är kvalificerade för omplaceringen, förklarar Catherine 

Woollard från ECRE i Yle Nyheters artikel (Internet 51). Exempelvis ligger irakier och 

afghaner under denna tröskel, vilket betyder att de inte kan ansöka om omplacering i Grekland 

och Italien, även om många av dem flyr undan krig och förföljelse från den islamiska staten och 

talibanerna (Internet 9). Avtalet mellan EU och Turkiet kan också ha minskat antalet 

omplaceringskandidater i Grekland (de som anlände till Grekland efter att avtalet trädde i kraft 

är inte berättigade till omplacering88). Enligt Yle Nyheter (Internet 51) hade dock bara 1 217 

skickats tillbaka till Turkiet i juli 2017, resten var kvar i Grekland. 

 

Ifall bristen på kvalificerade sökande har haft betydelse för det låga antalet omplacerade 

personer och undermåliga prestationer i uppfyllandet av kvoterna är tveksamt. Exempelvis i 

juni 2017 fanns det 11 000 registrerade personer i Grekland som var redo att omplaceras men 

som bara väntade (Europeiska kommissionen 2017c, 2; Internet 51). Även i Italien fanns det 

färdigt registrerade personer som hade väntat i nära ett halvt år för att bli omplacerade 

(Europeiska kommissionen 2016d, 4), vilket berättar om mottagarländernas bristande 

mottagnings-  eller  handläggningskapacitet,  förseningar  i  överföringar,  strikta  krav  och 

preferenser, och/eller bristen på formella utfästelser om platser överhuvudtaget. 
 
 
 

 
88 Lagligheten av denna praxis är emellertid tvivelaktig, se Europaparlamentets studie (2017, 38). 
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I Italien befann sig ungefär 200 000 asylsökanden i juli 2017, och landet var under hård press 

enligt Caroline Bach från UNHCR (Internet 51). Bristen på kvalificerade sökande har knappast 

varit orsaken till det låga antalet omplaceringar åtminstone från Italien: 39 162 eritreaner (en 

nationalitet som berättigar till omplacering) anlände till Italien sjöledes år 2015 (UNHCR 

2015a, 2, 5) och 20 718 år 2016 (UNHCR Bureau for Europe 2016, 3, 6). Mellan januari och 

september 2017 hade ytterligare 5616 eritreaner anlänt till Italien (UNHCR 2017c, 2). 

Sammanlagt omplacerades emellertid endast 9078 personer (inkl. även andra nationaliteter) 

från Italien under de två åren som omplaceringsplanen tillämpades (UNHCR 2017a). Å andra 

sidan är roten till problemen också Italien själv som har haft svårigheter med 

registreringsprocessen. De italienska myndigheterna har inte hunnit registrera alla som har 

anlänt, som skulle vara berättigade till omplacering. Många satte fast i Italien på grund av 

förseningar i registreringsprocessen eller på grund av att de enligt EU:s tröskel inte hade rätt att 

ansöka om omplacering, även om de skulle vara berättigade till internationellt skydd, berättar 

Woollard. (Internet 51) 

 

Man kan ändå inte helt utesluta att bristen på kvalificerade sökande – eller snarare tillgången 

till kvalificerade sökande, vilket EU–Turkietavtalet i Grekland och registreringsproblemen i 

Italien har försvårat – har i något skede påverkat omplaceringsländers prestationer i 

uppfyllandet av sina kvoter. Att något land har omplacerat så lite som exempelvis under 20 

procent av sin kvot kan dock knappast förklaras med bristen på kvalificerade sökande. Det 

största problemet med omplaceringsplanen har trots allt varit bristen på tillgängliga 

omplaceringsplatser, inte bristen på sökande, vilket beror på att omplaceringsländerna 

behandlar tillgängliggörandet av omplaceringsplatser som ett alternativ, snarare än en 

skyldighet (Europaparlamentet 2017, 36). 

 

Den bristande implementeringen av omplaceringsbesluten visar att det finns en utbredd ovilja 

att ta emot flyktingar bland medlemsstaterna. Enligt EU-domstolen (2017b, 2) finns det flera 

faktorer som kan förklara det låga antalet omplaceringar men ”i synnerhet vissa medlemsstaters 

bristande samarbetsvilja” (egen översättning). Vissa länders politiska motstånd till 

omplaceringsplanen har varit högljutt och framträdande medan andra har visat motstånd mer 

smygande: 

The political and legal obstructionism of certain Member States has been well-documented. However, 

other opaque and more subtle resistance has also taken place, ranging from prohibitive preferences 

expressed by some Member States to severe delays in pledging relocation places as well as in processing 

and providing offers by Italy and Greece. The use of unlawful refusal grounds and disproportionate 

security checks have also contributed to the disappointing results so far. (ECRE 2017, 2) 
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Europaparlamentet (2017) utförde en studie där orsaker bakom den bristande implementeringen 

av omplaceringsbesluten redogjordes för (närmare beskrivning av dessa orsaker med konkreta 

exempel från några länder finns i bilaga 2). Förutom det politiska motståndet som har 

signifikant förklaringskraft, som även ECRE (2017, 2) framhäver i citatet ovan, lyfter 

Europaparlamentets studie (2017, 29) upp bristande handläggnings- och mottagningskapacitet 

samt uppfattningar om säkerhetshot som orsakerna bakom misslyckandet av uppfyllandet av 

kvoterna. I vissa fall har dessa orsaker saktat ner omplaceringsprocessen, medan i andra fall har 

de helt förhindrat den (Europeiska kommissionen  2016d, 7–8; Europeiska kommissionen 

2017c, 6). Gällande de sistnämnda orsakerna påpekas det i Europaparlamentets studie (2017, 
 

29) att ”it is difficult to verify independently the nature and cogency of the objections”. Med 

detta menas att det är svårt att bevisa att bristen på handläggnings- och mottagningskapaciteten 

samt säkerhetshoten är riktiga orsaker till vissa länders bristande implementering av 

omplaceringsbesluten, eftersom de är mindre uppenbara former av motstånd (ibid., 32, 35, 42). 

Det finns exempelvis bevis på att nationell säkerhet åberopas falskt av vissa mottagande stater 

(ibid., 35). I sådana fall är säkerhetshotet ingen verklig orsak till att landet inte har kunnat 

uppfylla sin kvot, utan det är en bortförklaring för att inte behöva ta emot flyktingar. 

 

När det gäller mottagningskapaciteten, kan medlemsstaterna helt enkelt hävda att det saknas 

platser – det finns ingen EU-mekanism eller någon annan utomstående övervakande instans för 

att kontrollera tillgängligheten av mottagningsutrymmen. Detsamma gäller för 

handläggningskapaciteten. I vissa länder kan det också finnas misskötsel av asylsystemet, vilket 

leder till bristen på mottagningsplatser. (ibid., 32) Den bristande mottagnings- och/eller 

handläggningskapaciteten kan således också vara en bortförklaring som döljer motvilligheten 

att ta emot flyktingar. Den kan också vara en följd av motvilligheten – att inte vilja öka resurser 

för mottagningen och administrationen för att kunna motta flera. 

 

Man kan ändå inte utesluta att en bristande implementering av omplaceringsbesluten i vissa fall 

har varit oavsiktlig, exempelvis på grund av en äkta brist på mottagningsplatser orsakad av ett 

stort antal tidigare asylansökningar (såsom i Tyskland). Problemet är att det är svårt att verifiera 

(se citatet ovan, Europaparlamentet 2017, 29) eftersom omplaceringsplanen, som det 

konstateras i Europaparlamentets studie (2017, 42), bygger på ”medlemsstaternas goda vilja 

och de uppgifter som var och en av dem tillhandahåller”, vilket i slutändan leder till 

medlemsstaternas ”undangömda handlingsfrihet i systemet” (egen översättning). Därför kan 

man aldrig vara etthundra procent säker på de påstådda orsakerna bakom ett lands dåliga 
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prestation i uppfyllandet av kvoten, i synnerhet när det gäller de ovandiskuterade, mindre 

uppenbara formerna av bristande efterlevnad och motstånd. 

 

Men kanske just på grund av denna ”undangömda handlingsfrihet” har de länder som verkligen 

har velat att fullgöra sina skyldigheter, också gjort det – utan några bortförklaringar – medan 

andra har gömt sig bakom de oövervakade bortförklaringarna och (nästan) obefintliga 

sanktionerna vid bristande efterlevnad. Därför finns det skäl att argumentera att landets 

prestation i uppfyllandet av sin kvot är en giltig indikator på villigheten att ta emot flyktingar 

och avslöjar landets riktiga vilja. I sådana fall där bristande efterlevnad av omplaceringsbesluten 

har varit oavsiktligt, kompletterar de tre andra poängkategorierna mätningen av landets villighet 

att ta emot flyktingar och ger tillsammans ett mer pålitligt och adekvat resultat. 

 
8.3.5.4 Talan mot omplaceringsbeslutet 

 

Den sista poängkategorin talan mot omplaceringsbeslutet handlar om en talan som Slovakien 

och Ungern väckte mot Europeiska unionens råd vid EU-domstolen för att pröva lagenligheten 

av rådets andra omplaceringsbeslut av den 22 september 2015. De tog frågan till EU-domstolen 

med motiveringen att beslutet inte hade någon rättslig grund och att antagandet av beslutet blev 

föremål för procedurfel, och det bör därför ogiltigförklaras. Ytterligare menade de att den 

obligatoriska omplaceringsmekanismen av asylsökande varken var någon ändamålsenlig eller 

nödvändig respons till migrationskrisen. I förfarandet vid domstolen intervenerade Polen till 

stöd för Slovakien och Ungern medan Sverige, Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxembourg, 

Italien, Grekland och Europeiska kommissionen intervenerade till stöd för rådet. (Europeiska 

unionens domstol 2017b, 1) 

 

Talan om ogiltigförklaring hade ingen suspensiv verkan, vilket betydde att det ålåg 

medlemsstaterna, trots det pågående målet, att omplacera de personer som de tilldelats inom 

ramen för rådets beslut. Målen prövades i EU-domstolen den 10 maj 2017. (Europeiska 

kommissionen 2017c, 3) Domstolen gav sin slutliga dom den 6 september 2017 och fastslog att 

den provisoriska mekanismen för obligatorisk omplacering av asylsökande inte strider mot EU- 

rätten. Slovakiens och Ungerns talan ogillades därmed i sin helhet. Domstolen ansåg att 

omplaceringsmekanismen är proportionerlig och faktiskt bidrar till att Grekland och Italien kan 

hantera konsekvenserna av migrationskrisen som uppstod år 2015. (Europeiska unionens 

domstol 2017b, 1) 

 

Det indikerar stark motvillighet att ta emot flyktingar, att man väcker talan mot och försöker 

ogiltigförklara  ett  beslut,  som  först  och  främst  handlar  om  att  visa  solidaritet  och 
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samarbetsförmåga när det gäller flyktingmottagande. Det indikerar också motvilligheten till 

flyktingmottagande att man stöder ett sådant försök, så som Polen gjorde med sin intervention 

i målet. Talan mot omplaceringsbeslutet har tagits med som en poängkategori i syfte att göra 

skillnad mellan de som starkast motsatte sig omplaceringsplanen (och därmed 

flyktingmottagande) å ena sidan, och de övriga medlemsstaterna å den andra. De medlemsstater 

som däremot intervenerade till stöd för rådet och backade upp omplaceringsbeslutet, visade att 

de är villiga att bidra till flyktingmottagandet och lösningen av det gemensamma sociala 

dilemmat genom samarbete och solidaritet. Därför har dessa länder getts mest poäng i denna 

kategori. Poängsättningen baserar sig på fyra olika poängkategorier: Väckte talan (0,00 poäng), 

intervenerade till stöd för sökande (1,00 poäng), deltog inte i målet (2,00 poäng) och 

intervenerade till stöd för svarande (3,00 poäng). 

 

För att kunna skapa den ovannämnda skillnaden mellan länderna är det emellertid nödvändigt 

att även ge poäng för länder som inte på något sätt deltog i målet. När det gäller EU- 

medlemsstater som omfattades av rådets beslut är detta inte problematiskt: att man inte 

ifrågasätter rådets beslut indikerar ju landets villighet till och godkännande av att ta emot 

flyktingar, eller åtminstone att landet inte förhåller sig särskilt motvilligt till det (i alla fall inte 

lika motvilligt som de länder som väckte talan eller stödde den). Men när det gäller länder som 

inte tillhör EU och EU-medlemsstater som har undantag från rådets beslut, kan det bli fel att de 

får poäng i denna kategori för villigheten att ta emot flyktingar genom att inte ha deltagit i målet. 

Talan handlade ju om ett EU-beslut som endast tillämpades på och var bindande för EU- 

medlemsstater som inte hade något undantag från rådets beslut. De associerade staterna som 

frivilligt deltog i omplaceringen (Norge och Schweiz) och EU-medlemsstaterna med undantag 

(Storbritannien, Danmark och Irland89) omfattades inte av rådets beslut, och de hade därför 

naturligtvis inte något incitament att delta i målet. Därför är validiteten låg i deras poäng i denna 

kategori. 

 

Detsamma gäller också Grekland och Italien som intervenerade till stöd för rådet. I deras fall 

var interventionen inte någon indikator på villigheten att ta emot flyktingar eftersom de själva 

drog nytta av rådets beslut, utan att behöva ta emot flyktingar. Därför var det naturligt att de 

stödde rådet i målet. Man kan ändå argumentera att Grekland och Italien, genom att stödja rådet, 
 
 
 
 
 
 

89  Irland ”opted-in” i rådets beslut först efter att beslutet hade antagits (Internet 102). Beslutet blev därför inte 

bindande för Irland, förutom för den delen som Irland hade åtagit sig att ta emot redan vid den första 

omplaceringsplanen (se Šelo Šabić 2017, 6). Närmare detaljer om detta finns i fotnot 8 i tabell 8.6 nedan. 
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gav sitt stöd för europeiskt samarbete och bidrog därmed till lösningen av det sociala dilemmat, 

trots att deras intervention inte handlade om villigheten att ta emot flyktingar. 

 

Trots dessa brister har de avvikande länderna poängsätts på samma villkor som de övriga 

länderna i talan mot omplaceringsbeslutet. I indikatorns övriga poängkategorier (omröstning, 

formella utfästelser och uppfyllande av kvoten) har vissa undantag gjorts när det gäller 

poängsättningen av de avvikande länderna, vilket förklaras i följande underkapitel. 

 
8.3.5.5 Poängsättning av avvikande länder 

 

Till stor del har associerade stater (Norge och Schweiz) samt EU-medlemsstater med undantag 

(Storbritannien, Irland och Danmark) poängsätts på ungefär samma villkor som övriga länder i 

den andra omplaceringsplanen. När det gäller poängkategorin omröstning, behandlas de som 

om de hade varit med i omröstningen men, eftersom de inte deltog i den, poängsätts de enligt 

deltagandet i den andra omplaceringsplanen. Det vill säga, om de deltog, får de lika mycket 

poäng som de medlemsstater som röstade för förslaget. Om de inte deltog, ges de inga poäng 

precis som de medlemsstater som röstade emot förslaget. 

 

Storbritannien deltog inte i den första omplaceringsplanen, och beslutade att inte delta i den 

andra omplaceringsplanen heller. Ett åtagande gjordes emellertid genom nationell lagstiftning 

år 2016 att omplacera ett specifikt antal ensamkommande flyktingbarn från Frankrike, Grekland 

och Italien till Storbritannien. (EMN 2017, 27) Planen misslyckades dock, och inte ett enda 

flyktingbarn hade omplacerats från Grekland eller Italien till Storbritannien i oktober 2017 

(Internet 100). Storbritannien behandlas därför i poängsättningen som ett icke-deltagande land, 

liksom Danmark. 

 

Danmark åtog sig att ta emot 1000 flyktingar i samband med avtalet om omplaceringen av 120 
 

000 flyktingar i september 2015 utan att ändå vara med i omplaceringsplanen (eftersom det är 

omöjligt på grund av Danmarks ”opt-out”) (Internet 85). Två månader senare, i november 2015, 

tog Danmark ändå tillbaka sitt löfte och aviserade att de inte längre kommer att ta emot de 1000 

flyktingar som de hade lovat att ta emot (Internet 101). Irland valde däremot att delta i planen 

på frivillig väg, och även de två associerade länderna, Norge och Schweiz, utlovade frivilligt 

deltagande i omplaceringen (Internet 85). 

 

Andelen asylsökande som dessa länder tilldelades, baserades inte på kommissionens 

fördelningsnyckel utan på deras frivilliga åtaganden att omplacera ett specifikt antal som de på 

förhand hade bestämt (Europaparlamentet 2017, 27). Jämförelser i kategorierna formella 

utfästelser och uppfyllande av kvoten har därför gjorts i förhållande till deras åtaganden i stället 
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för bindande kvoter. Det måste dock påpekas att de avvikande länderna som deltog i 

omplaceringen (Norge, Schweiz och Irland), har en fördel i dessa poängkategorier i förhållande 

till de övriga länderna, eftersom de själva fick bestämma omfattningen av sitt åtagande, det vill 

säga, antalet flyktingar som de tar emot. De övriga länderna med sina bindande kvoter fick 

däremot inte själva bestämma storleken av sina kvoter, som diskuteras i början av kapitlet. De 

avvikande länderna hade således ett bättre utgångsläge för att lyckas, både i formella utfästelser 

och uppfyllande av kvoten. 

 

När det gäller Grekland och Italien, poängsätts de på samma villkor som de övriga länderna i 

alla andra poängkategorier90 förutom i uppfyllande av kvoten – trots att de har en annan roll och 

utgångspunkt i omplaceringsplanerna. I denna kategori har andra kriterier använts eftersom de 

inte hade egna kvoter att uppfylla, men de hade ändå en stor roll i omplaceringsplanen och en 

inverkan på hur väl de mottagande länderna uppfyllde sina kvoter. Så som vid de andra 

poängkategorierna, indikerar Greklands och Italiens poäng inte direkt deras villighet att ta emot 

flyktingar, men desto mera berättar de om deras samarbetsvilja och -förmåga i en gemensam 

problemlösning. 

 

Greklands och Italiens poäng grundar sig på den procentandel av personer som övriga länder 

omplacerade från var och en av dem, i förhållande till det ursprungliga antalet som skulle 

omplaceras från respektive land. Dessa procentandelar är förstås inte helt jämförbara med 

omplaceringsländernas procentandelar i uppfyllandet av sina kvoter, eftersom framgång i 

omplaceringsplanen till stor del berodde på de mottagande länders insatser. Det är självklart att 

en fullständig prestation från Greklands och Italiens sida ändå inte hade resulterat i att alla 

flyktingar blivit omplacerade enligt de bestämda kvoterna, eftersom det fanns så mycket 

motstånd och bristande efterlevnad av omplaceringsbesluten från omplaceringsländernas sida. 

Detta ledde till att omplaceringsländerna inte erbjöd tillräckligt med platser för omplacering 

jämfört   med   antalet   flyktingar   som   Grekland   och   Italien   var   redo   att   skicka.   (se 
 

 
 
 
 
 

90 Som konstaterades vid talan mot omplaceringsbeslutet, drog Grekland och Italien nytta av rådets beslut utan att 

själv behöva ta emot flyktingar, vilket förklarar deras stöd för rådet i målet. Detsamma gäller för omröstning. Det 

var uppenbart att de skulle rösta för förslaget eftersom de själva gynnades av det. Deras röst för antagandet av 

rådets beslut indikerar alltså inte villigheten att ta emot flyktingar (se dock kapitel 8.3.4.2 för ett motsatt argument i 

samband med utvärderingen av Greklands och Italiens samarbetsvilja vid den första planen). Genom att rösta för 

förslaget, gav de trots det en röst för europeiskt samarbete och solidaritet, vilket ger ett skäl att poängsätta de på 

samma villkor som de övriga länderna. 

När det gäller formella utfästelser särbehandlas Grekland och Italien inte i poängsättningen trots att de, på grund 

av sin annorlunda roll i planen, inte gjorde några formella utfästelser. Samma motivering ligger bakom detta som 

gavs vid Greklands och Italiens poängsättning i överenskommet antal vid den första planen (se kapitel 8.3.4.2). 
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Europaparlamentet 2017, 36) Greklands och Italiens procentandelar ger ändå, trots sina brister, 

någon slags idé om hur väl de skötte sin del. 

 

Från Grekland omplacerades 20 323 personer (UNHCR 2017a), vilket motsvarar 32,1 % av de 
 

63 302 som skulle omplaceras därifrån (se beräkningen nedan). Från Italien omplacerades 9078 

personer (UNHCR 2017a), vilket motsvarar 26,0 % av de 34 953 som var Italiens slutliga kvot 

(se beräkningen nedan). Den totala siffran som skulle omplaceras från var och en av dessa 

länder består av antalet flyktingar från båda omplaceringsplanerna, sammanlagt 98 255 (se Šelo 

Šabić 2017, 6). Den första planens mål 40 000 personer uppfylldes aldrig och länderna kom 

överens om att omplacera 32 255 (Europeiska unionens råd 2015a, 2–5). Ursprungligen var 

Greklands kvot 16 000 (40 % av 40 000) och Italiens kvot var 24 000 (60 % av 40 000) 

(Europeiska kommissionen 2015b, 1–4). Eftersom det inte hittades färdiga data om 

fördelningen av dessa 32 255 personer mellan Grekland och Italien, har deras slutliga kvoter 

vid den första omplaceringsplanen räknats enligt de tidigare procentandelarna (Grekland 40 % 

och Italien 60 %). Greklands del av den första planen blev således 40 % av 32 255 vilket är 12 

902, och Italiens del blev 60 % av 32 255 vilket är 19 353. Dessa summor räknades ihop med 

de obligatoriska kvoterna från den andra omplaceringsplanen, enligt vilken 50 400 flyktingar 

skulle omplaceras från Grekland och 15 600 från Italien (bilagor I och II av rådets beslut [EU] 

2015/1601). Sammanlagt blev alltså den slutliga kvoten 63 302 för Grekland och 34 953 för 

Italien. Varken omplaceringsländernas eller Greklands och Italiens kvoter i tabellen nedan 

innehåller de icke-fördelade 7745 respektive 54 000 platserna från den första och andra 

omplaceringsplanen.91
 

 

Greklands och Italiens prestationer i allmänhet jämfördes också med varandra, vilket bekräftade 

att procentandelarna ger en korrekt och adekvat beskrivning av deras prestationer och är det 

lämpligaste sättet att poängsätta dessa avvikande länder i uppfyllande av kvoten. Enligt olika 

rapporter (se exempelvis Europaparlamentet 2017, 38–40) hade båda länderna svårigheter och 

utmaningar i implementeringen av omplaceringsbesluten men Italien verkar ha lyckats ännu 

sämre. Dels förklaras skillnaderna mellan antalet omplacerade flyktingar från var och en av dem 

med olika nationaliteter som har anlänt till dessa länder. Det större antalet omplaceringar från 

Grekland reflekterar emellertid också de mottagande ländernas prioritering (Europaparlamentet 
 

 
 
 

91  Egen beräkning av de slutliga kvoterna för Grekland och Italien behövdes, eftersom exempelvis UNHCR 

(2017a) anger sådana kvoter för Grekland och Italien som även innehåller icke-fördelade 7745 platserna från den 

första omplaceringsplanen (med dessa inberäknade skulle kvoterna vara 66 400 för Grekland och 39 600 för 

Italien). För att Greklands och Italiens kvoter skulle vara jämförbara med de övriga ländernas kvoter, där de icke- 

fördelade platserna inte är inkluderade, är det nödvändigt att även utesluta dem från Greklands och Italiens kvoter. 
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2017, 36). Av de 25 länder som omplacerade minst en person, gjorde 24 länder omplaceringar 

från Grekland medan endast 19 länder omplacerade från Italien (UNHCR 2017a). 

 

Vissa mottagande länders strikta preferenser, som diskuteras i underkapitel 8.3.5.2, har varit en 

av orsakerna till varför färre länder har omplacerat från Italien. Exempelvis omplacerade 

Bulgarien och Slovakien aldrig från Italien på grund av sina mycket stränga preferenser (se 

kapitel 8.3.5.2) som ledde till att det blev omöjligt för Italien att hitta sökande som uppfyllde 

kraven (Europeiska kommissionen 2017c, 6). En annan orsak till att färre medlemsstater 

arbetade med Italien (speciellt Irland och Estland som aldrig omplacerade från Italien, se dock 

bilaga 2) är Italiens förbud mot ytterligare säkerhetsintervjuer utförda av omplaceringsstaters 

representanter på dess territorium (Europeiska kommissionen 2016b, 10; 2016d, 6). Förbudet 

minskade omplaceringar från landet betydligt och orsakade ett ökat ömsesidigt misstroende för 

samarbetet (vilket också krävandet av dessa extra kontroller orsakade, Europeiska 

kommissionen 2016c, 8; Europaparlamentet 2017, 37). Tvistandet mellan Italien och vissa 

medlemsstater om de extra säkerhetskontrollerna är ett konkret exempel på hur bristande 

ömsesidigt förtroende kan bidra till motvillighet att ta emot flyktingar genom minskad 

samarbetsvilja (se Europaparlamentet 2017, 37). Säkerhetsintervjuerna och Italiens strikta 

princip gällande dem diskuteras närmare i bilaga 2. 

 

Dessutom har Italien varit motspänstigt i vissa andra fall. Tjeckien hade exempelvis lämnat 

utfästelser till Italien men sedan avslagit ansökningar som Italien skickat. På grund av detta 

skickade Italien aldrig någon ny begäran när Tjeckien återigen gjorde en utfästelse. På samma 

sätt agerade Italien med Litauen som avslog Italiens första omplaceringsförfrågan. Även om 

Litauen därefter gjorde utfästelser nästan varje månad, skickade Italien inte längre några 

omplaceringsförfrågningar till Litauen. (Europeiska kommissionen 2016d, 6) 

 

Omplacering blev ett väletablerat förfarande i Grekland, och landet lyckades uppnå vissa mål 

gällande registreringen av personer för omplaceringen enligt Europeiska kommissionens 

rapport (2017c, 3). Omplaceringsprocessen i Italien kom däremot på efterkälken på många 

nivåer, och kommissionen uppmanade landet att göra mera för att påskynda omplaceringarna 

(ibid., 5). Enligt rapporten hade Italien problem med identifieringen och registreringen av 

personer som befann sig i landet sedan tidigare samt med kanaliseringen av nyanlända, 

kvalificerade personer till omplaceringen (ibid., 5, se också diskussionen ovan i kapitel 8.3.5.3). 

Dessutom framhävs det i rapporten att Italien bör förbättra sig i vissa organisatoriska områden. 

Exempelvis efterlyses det ett mer centraliserat omplaceringsförfarande eftersom de personer 
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som var berättigade till omplacering var spridda runtom i Italien, vilket försvårar 

omplaceringarna och skapar logistiska problem. 

 

Därutöver antyds det att Italien måste prioritera behandling av migranter som på grund av sin 

nationalitet är berättigade till omplacering över dem som inte är berättigade. Enligt rapporten 

försvåras omplaceringen ytterligare på grund av att de flesta migranter i Italiens 

omplaceringscentrum tillhör nationaliteter som inte är berättigade till omplacering. (ibid., 5) 

Det vill säga, var majoriteten av Italiens resurser inriktade på att behandla sådana migranter 

som överhuvudtaget inte kunde omplaceras, vilket indikerar att Italien inte skötte sin del särskilt 

väl. Till sist har det enligt Europaparlamentets studie (2017, 40) rapporterats att, jämfört med 

den grekiska omplaceringsprocessen, tillhandahöll italienska myndigheter bristande 

information för processen i omplaceringsstaten, exempelvis när det gäller identifiering av 

hälsoproblem eller familjeband. Skillnaden mellan Italiens och Greklands prestationer kommer 

fram i de procentandelar som de övriga länderna omplacerade från vart och ett av dessa länder, 

vilket stödjer valet av att använda procentandelarna som grund för deras poängsättning. 

 

Alla väsentliga uppgifter för poängsättningen i indikatorn den andra omplaceringsplanen 

presenteras i tabell 8.6 nedan samt poängen för respektive land av de fyra olika 

poängkategorierna. Dessa formar den totala summan för varje land i denna indikator. 



 

 

Tabell 8.6 Den andra omplaceringsplanen 
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Land 

 
 

Bindande 

kvot1
 

 
 

Formella 

utfästelser2
 

 
Antalet 

omplacerade 

flyktingar3
 

 

Omplacerade 

flyktingar i 

procent av den 

bindande kvoten4
 

Poäng 

 

 
Omröstning 

 
Formella 

utfästelser 

 
Uppfyllande 

av kvoten 

Talan mot 

omplacerings 

beslutet 

 
Total 

(max. 16) 

Norge (1 500) 1 5006
 1 509 100,6 % 3,00 2,00 8,00 2,00 15,00 

Sverige 3 766 3 777 3 0475
 80,9 % 3,00 2,00 6,47 3,00 14,47 

Schweiz (1 500) 1 530 1 237 82,5 % 3,00 2,00 6,60 2,00 13,60 

Finland 2 078 2 128 1 975 95,0 % 1,50 2,00 7,60 2,00 13,10 

Lettland 481 627 321 66,7 % 3,00 2,00 5,34 2,00 12,34 

Litauen 671 1 160 382 56,9 % 3,00 2,00 4,55 2,00 11,55 

Portugal 2 951 3 218 1 496 50,7 % 3,00 2,00 4,06 2,00 11,06 

Estland 329 396 141 42,9 % 3,00 2,00 3,43 2,00 10,43 

Slovenien 567 579 217 38,3 % 3,00 2,00 3,06 2,00 10,06 

Cypern 320 205 143 44,7 % 3,00 0,00 3,58 2,00 8,58 

Grekland - - - - 3,00 0,00 2,577
 3,00 8,57 

Tyskland 27 536 13 250 8 479 30,8 % 3,00 0,00 2,46 3,00 8,46 

Nederländerna 5 947 2 825 2 442 41,1 % 3,00 0,00 3,28 2,00 8,28 

Belgien 3 812 1 530 997 26,2 % 3,00 0,00 2,09 3,00 8,09 

Italien - - - - 3,00 0,00 2,087
 3,00 8,08 

Frankrike 19 714 6 940 4 468 22,7 % 3,00 0,00 1,81 3,00 7,81 

Irland (1 712)8
 1 152 552 32,2 % 3,00 0,00 2,58 2,00 7,58 

Spanien 9 323 2 500 1 279 13,7 % 3,00 0,00 1,10 2,00 6,10 

Kroatien 968 316 78 8,1 % 3,00 0,00 0,64 2,00 5,64 

Bulgarien 1 302 1 070 50 3,8 % 3,00 0,00 0,31 2,00 5,31 

Österrike 1 953 50 159
 0,8 % 3,00 0,00 0,06 2,00 5,06 

Polen 6 182 100 0 0,0 % 3,00 0,00 0,00 1,00 4,00 

Rumänien 4 180 2 182 728 17,4 % 0,00 0,00 1,39 2,00 3,39 

Tjeckien 2 691 50 12 0,4 % 0,00 0,00 0,04 2,00 2,04 

Danmark10
 - - - - 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Storbritannien10
 - - - - 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Slovakien 902 60 16 1,8 % 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 

Ungern 1 294 0 0 0,0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total11
 98 25512

 47 905 29 401 29,9 %13
  

Källa: Egen bearbetning av data från Šelo Šabić (2017, 6), UNHCR (2017a), Europeiska kommissionen (2018a) (Sverige), Internet 103 (Irland), Internet 104 (Norge), Internet 105 (Schweiz), 

Europeiska unionens råd (2015c, 3) och EU-domstolen (2017a). 
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Formella utfästelser Poäng 

Mera än den bindande kvoten 2,00 

Lika många som den bindande kvoten 1,00 

Mindre än den bindande kvoten 0,00 

 

Talan mot omplaceringsbeslutet Poäng 

Intervenerade till stöd för svarande 3,00 

Deltog inte i målet 2,00 

Intervenerade till stöd för sökande 1,00 

Väckte talan 0,00 

 

 
Noter 

 

Poängsättning 
 

Poäng för omröstning ges utifrån hur medlemsstaten röstade om kommissionens förslag på omplaceringen av 120 

000 flyktingar den 22 september 2015 enligt tabellen nedan. De avvikande länderna som inte deltog i omröstningen 

men deltog frivilligt i omplaceringen ges 3,00 poäng medan de som stod utanför planen ges 0,00 poäng. 

 
Poäng för formella utfästelser ges utifrån hur många formella utfästelser landet har gjort i förhållande till sin 

bindande kvot eller sitt åtagande (avvikande länder) enligt tabellen nedan. 

 
Poäng för uppfyllande av kvoten baserar sig på landets prestation i uppfyllandet av sin bindande kvot, eller sitt 

åtagande (avvikande länder). Poängen ges enligt den procentandel som landet hade omplacerat av sin kvot eller 

sitt åtagande före planens slut den 26 september 2017 enligt tabellen nedan. Maximalpoäng 8,00 har dividerats 

med ett hundra, vilket ger ett värde på 0,08. Procentandelen som ett land har omplacerat multipliceras med detta 

värde, vilket utgör landets poäng. Det vill säga, för varje procentandel ökas poängen med 0,08. Poängen har räknats 

med två decimalers precision i procentandelarna och avrundats till två decimaler. 

 
Poäng för talan mot omplaceringsbeslutet ges utifrån nivån av stöd för respektive motstånd till Slovakiens och 

Ungerns talan mot den provisoriska mekanismen för obligatorisk omplacering av asylsökande (det andra 

omplaceringsbeslutet av den 22 september 2015) vid EU-domstolen. Poängen ges enligt tabellen nedan (svarande 

= rådet, sökande = Slovakien och Ungern). 
 
 

Omröstning Poäng 

Röstade för förslaget 3,00 

Avstod från att rösta 1,50 

Röstade emot förslaget 0,00 

 
 

Uppfyllande av kvoten Poäng 

100 % ≤ 8,00 

1 % 0,08 

 
 
 
 
 

1 Bindande kvot står för antalet flyktingar som varje medlemsstat förväntas att sammanlagt ta emot enligt 

rådsbesluten av den 20 juli 2015 (omplacering av 40 000 flyktingar) och av den 22 september 2015 (omplacering 

av 120 000 flyktingar). Den obligatoriska kvoten av den 22 september 2015 (bilagor I och II av rådets beslut 

[EU] 2015/1601), som ingår i denna siffra, har räknats på grundval av kommissionens fördelningsnyckel som 

baserar sig på samma kriterier som vid den första omplaceringsplanen. Siffrorna i parentes som har markerats 

för avvikande länder står för deras frivilliga omplaceringsåtagande (i stället för en bindande kvot), som de själv 

har fastslagit. 

2 Formella utfästelser står för det antal flyktingar som länder formellt har lovat att omplacera. I praktiken innebär 

det att omplaceringslandet lämnar in ett meddelande till Grekland eller Italien om beredskap för att snabbt 

omplacera personer som ansöker om internationellt skydd. Mängden av formella utfästelser är det antal platser 

som omplaceringslandet har gjort tillgängliga för möjliga kommande omplaceringar. 

3 Siffrorna är från den 27 september 2017, dagen efter att omplaceringsplanen formellt hade löpt ut, förutom för 

Sverige (se fotnot 5 nedan). 

4 Procentandelarna har avrundats uppåt eller nedåt till en decimal för presentation i tabellen. Vid avvikande länder 

har procentandelen räknats i förhållande till landets frivilliga åtagande i stället för en bindande kvot. 

5 Sverige beviljades i juni 2016 ett års uppskov av sina skyldigheter i omplaceringen på grund av en nödsituation 

som Sverige stod inför som orsakades av en plötslig tillströmning av medborgare från tredjeländer till landets 

territorium (Sverige hade under 2015 högsta antalet asylsökande per capita i EU) (Rådets beslut [EU] 2016/946). 

Sverige hade, med andra ord, ett år mindre tid på sig att uppfylla sin kvot enligt planens tidsramar, och Sveriges 

siffra har därför tagits från en senare tidpunkt (den 7 mars 2018). Då hade Sverige, oavsett sitt uppskov, redan 
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uppfyllt största delen av sin kvot (se Europeiska kommissionen 2018a) på endast nio månader (Sverige började 

omplacera först i juni 2017, se Europeiska kommissionen 2017d, 4). Data om antalet omplaceringar till Sverige 

fanns inte från juni 2018 vilket skulle ha varit den optimalaste tidpunkten (ett år senare då Sverige började 

omplacera). Trots det, fanns det data från oktober 2018 vilka visar att antalet omplaceringar fram tills mars 2018 

förblev det slutgiltiga antalet för Sverige (fram tills oktober 2018 hade Sverige omplacerat endast en person 

mera jämfört med mars 2018, se Europeiska kommissionen 2018b). Av den anledningen, är mars 2018 en 

välmotiverad tidpunkt för mätningen av Sveriges prestation. 

6 Enligt Šelo Šabić (2017, 6) gjorde Norge 1500 formella utfästelser men omplacerade 1509 personer. Eftersom 

de formella utfästelserna står för det antal platser som landet har gjort tillgängliga för kommande omplaceringar 

måste siffran vara minst lika stor som antalet omplacerade flyktingar. I Norges fall står de formella utfästelserna i 

källan för det antal flyktingar, som Norge ursprungligen hade lovat att omplacera vilket det sedan överträffade 

med 9 personer. Norge var det enda landet, förutom Malta, som faktiskt omplacerade flera personer än sin 

kvot/sitt ursprungliga åtagande. Därför har Norge getts 2,00 poäng i kategorin formella utfästelser. 

7 Eftersom omplaceringen skedde från Grekland och Italien hade de inga egna kvoter att uppfylla. Därför grundar 

sig deras poäng på procentandelen av de personer som övriga länder omplacerade från var och en av dessa länder i 

förhållande till antalet som skulle omplaceras: 20 323 personer omplacerades från Grekland (UNHCR 2017a), 

vilket motsvarar 32,1 % av de 63 302 som skulle omplaceras därifrån. Från Italien omplacerades 9078 personer 

(UNHCR 2017a), vilket motsvarar 26,0 % av de 34 953 som var Italiens slutliga kvot. (se underkapitel 8.3.5.5 

för motiveringen av deras poängsättning och hur siffrorna har räknats) 

8 Irlands bindande kvot på 600, vilken anges i källan (Šelo Šabić 2017, 6), är från den första omplaceringsplanen. 

Senare gjorde Irland ett åtagande om att omplacera mera därutöver i samband med den andra 

omplaceringsplanen, men ”opted-in” i planen först efter att rådet hade antagit beslutet om ytterligare 

omplaceringar den 22 september 2015. (Internet 102) Därför blev Irlands komplementära åtagande av september 

2015 inte bindande, och den bindande delen av Irlands sammanlagda kvot förblev 600. I tabellen ovan har dock 

Irlands hela åtagande använts som ett jämförelsetal i stället för landets bindande kvot, eftersom åtagandet 

representerar Irlands insatser vid båda omplaceringsplanerna, precis som övriga medlemsstaters bindande kvoter i 

tabellen består av kvoterna från båda omplaceringsplanerna. Irlands åtagande blev sammanlagt 2622 (inkl. 600 

från den första planen) och består av 1089 personer från Grekland, 623 från Italien och 910 personer av den 

icke-fördelade kvoten på 54 000 (Internet 103). De icke-fördelade personerna ingår inte i övriga medlemsstaters 

bindande kvoter, och har därför även lämnats bort från Irlands åtagande (1712 personer) som anges i tabellen. 

9 Österrike stod inför en liknande nödsituation som Sverige (Österrike hade år 2015 det näst högsta antalet 

asylsökande per capita i EU efter Sverige), och rådet beslutade i mars 2016 att man under ett års tid tillfälligt 

upphäver omplaceringen av 30 % av de sökande som tilldelats Österrike (Rådets genomförandebeslut [EU] 

2016/408). Detta undantag har ändå inte beaktats i tabellen, eftersom det inte hade någon inverkan på Österrikes 

prestation i uppfyllandet av sin kvot: ännu två månader före planens slut och flera månader efter uppskovets 

utgång, den 26 juli 2017, hade Österrike inte omplacerat en enda flykting (se Europeiska kommissionen 2017d, 

3). Av den anledningen, är det inte motiverat att mäta Österrikes prestation vid senare tidpunkt. Senare tidpunkt 

för mätningen av prestationen hade inte heller avsevärt påverkat resultatet: i september 2017 hade Österrike 

omplacerat 0,8 % av sin kvot (Šelo Šabić 2017, 6), och i december 2017 låg siffran fortfarande på endast 0,9 % 

(egen procentberäkning av data från UNHCR 2017b). 

10 Danmark och Storbritannien ”opted-out” från båda omplaceringsplanerna. 

11 Luxemburg och Malta hade också bindande kvoter som har räknats med i den totala summan på 98 255. 

Liechtenstein deltog med ett frivilligt åtagande. Dessa länders insatser är också inberäknade i den totala summan 

av formella utfästelser och antalet omplacerade flyktingar men de har lämnats bort från tabellen, eftersom de 

inte är med i undersökningen. 

12 I  den  totala  summan är  inte  inkluderade de  icke-fördelade 7745 platserna (av  40  000)  från  den  första 

omplaceringsplanen eller de 54 000 platserna (av 120 000) från den andra omplaceringsplanen. 

13 Procentandelen är 27,1 % om man enbart tar hänsyn till EU-medlemsstaternas insatser (utan de frivilliga 

deltagarna) (Šelo Šabić 2017, 6). Av det ursprungliga målet 160 000 personer blev endast 18,4 % omplacerade 

fram tills september 2017. 
 

 

8.4 Internationell nivå 
 
 

Indikatorer på den internationella nivån är två till antalet, och de båda handlar om konkret 

mottagande av flyktingar. Antalet positiva asylbeslut berättar om hur många positiva asylbeslut 
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landet har fattat i förhållande till befolkningens storlek. Denna siffra är inte samma som det 

totala antalet mottagna flyktingar, utan länder mottar flyktingar också genom vidarebosättning 

och humanitärt mottagande. Tillsammans utgör de den största delen av det totala antalet 

flyktingar som länder allt som allt mottar (dessutom finns det andra, mindre använda humanitära 

inresevägar, genom vilka länder mottar flyktingar, som inte behandlas här i någon större 

utsträckning). Flyktingar som vidarebosätts/mottas genom humanitära mottagningsprogram är 

inte inkluderade i Eurostats data om asylbeslut (Eurostat 2016a, 6; se dock diskussionen i 

kapitel 8.4.2.5 och bilaga 3), vilket ger en orsak att behandla dem i separata indikatorer även 

om båda handlar om konkreta antal mottagna flyktingar. Dessa indikatorer kompletterar således 

varandra och avslöjar tillsammans hur mycket internationellt ansvar var och en av länderna bär 

i mottagandet av flyktingar. Båda indikatorerna reflekterar nivån av solidaritet mot världens 

flyktingar, medan i synnerhet vidarebosättning och humanitärt mottagande därutöver anses som 

väldigt konkreta uttryck för solidaritet med tredje länder (se UNHCR 2011d, 3), även om antalet 

positiva asylbeslut också kan präglas av solidaritet mot andra länder (dock mer indirekt, se 

diskussionen i följande underkapitel). Toleransaspekten är med i båda, men mera som en 

bakomliggande faktor (se diskussionen nedan). I den förstnämnda indikatorn lyfts även 

samarbetsvilja och -förmåga upp, eftersom vidarebosättning och humanitärt mottagande oftast 

utförs i samarbete med internationella organisationer och tredje länder. 

 

Av dessa anledningar, har vidarebosättning och humanitärt mottagande getts en aning mer vikt 

på den internationella nivån, trots att i konkreta antal handlar positiva asylbeslut om mycket 

mera flyktingar. Den internationella nivåns totalpoäng 25,00 har fördelats så att 

maximalpoängen för antalet positiva asylbeslut blir 12,00 och för vidarebosättning och 

humanitärt mottagande 13,00. Den lilla skillnaden beror också på att den sistnämnda indikatorn 

innehåller flera delindikatorer, det vill säga, den mäter företeelsen mer omfattande och ur flera 

aspekter. Den påverkas inte heller av externa faktorer, som diskuteras mera nedan. 

 
8.4.1 Antalet positiva asylbeslut 

 
 

Antal positiva asylbeslut är säkerligen det konkretaste måttet på ett lands villighet till 

flyktingmottagande. Det är en stark indikator på mottagningsvilligheten när det kommer till att 

mäta omfattning av konkret mottagande. Antalet flyktingar som dessa beslut gäller är nämligen 

mångdubbelt jämfört med antalet flyktingar som länder mottar genom vidarebosättning eller 

humanitärt mottagande. Exempelvis år 2016 fattades allt som allt 1 327 195 asylbeslut i EU 

(både i första instans och slutliga beslut efter överklagande eller omprövning) varav positiva 

var 710 395 (Eurostat 2017, 5). Genom positiva asylbeslut mottogs, med andra ord, nästan en 
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miljon flyktingar i EU. Antalet vidarebosatta flyktingar i EU var däremot endast 14 205 samma 

år (Eurostat 2017, 3). Även jämfört med antalet flyktingar som länder mottog genom 

omplacering under två års tid (se tabell 8.6), är antalet flyktingar som årligen tas emot genom 

positiva asylbeslut mångdubbelt. Styrkan av en indikator baserar sig dock inte endast på antalet 

mottagna flyktingar utan också på andra aspekter, som exempelvis samarbetsvilja, som däremot 

framhävs mera i omplaceringsindikatorerna samt i vidarebosättning och humanitärt 

mottagande. Antalet mottagna flyktingar som indikatorn omfattar väger tungt men det går 

således inte direkt hand i hand med den tyngd som ges för var indikator. 

 

Antalet positiva asylbeslut reflekterar inte samarbetsviljan med andra länder men det indikerar 

däremot landets solidaritet mot andra länder (och flyktingar förstås), eftersom mottagandet av 

flyktingar minskar belastningen på andra länder som annars skulle bära ansvaret för 

mottagningen av dessa människor, som diskuterades i början av kapitel 8. På det sättet handlar 

antalet positiva asylbeslut också om internationellt ansvarstagande. Solidariteten mot andra 

länder kan vara indirekt: landet ger förmodligen inte positiva asylbeslut för att vara solidariska 

mot sina grannar eller andra europeiska länder (vilket kanske mera var fallet i 

omplaceringsplanerna). Beslutsfattare kan dock även medvetet vilja att landet bär tillräckligt 

mycket internationellt ansvar för flyktingar, vilket reflekteras i generositeten i antalet positiva 

asylbeslut, och är en form av direkt, internationell solidaritet. Den direkta (medvetna), 

internationella solidariteten kommer dock ännu tydligare till uttryck i landets komplementära 

deltagande i vidarebosättning och humanitärt mottagande, som diskuteras i nästa underkapitel. 

 

Även toleransaspekten är med i antalet positiva asylbeslut: de flyktingar som beviljas asyl eller 

annan typ av skydd kommer oftast från länder utanför Europa, och är av en annan etnisk och 

kulturell bakgrund än majoritetsbefolkningen. Viljan att motta flyktingar förutsätter därför 

tolerans mot olikheter. Toleransen reflekteras således i villigheten att motta flyktingar, i detta 

fall, antalet positiva asylbeslut. Ett lågt antal positiva asylbeslut kan, däremot, vara en följd av 

intoleranta attityder till flyktingar. Även om antalet positiva asylbeslut inte direkt mäter graden 

av tolerans så kan toleransen tänkas vara en bakomliggande faktor som ändå har en influens på 

utfallet. Antalet positiva asylbeslut avslöjar inte direkt heller medborgares tolerans (och 

solidaritet) mot flyktingar, som indikatorn attityder till flyktingmottagande gör, men eftersom 

undersökningsobjekten är demokratier kan man argumentera att beslut som fattas på statsnivå 

ändå reflekterar majoritetens opinion. Toleransaspekten är mer eller mindre med i alla former 

av flyktingmottagande (dvs. även i omplacering, vidarebosättning och humanitärt mottagande) 

men den framhävs i synnerhet i antalet positiva asylbeslut eftersom denna indikator inte mäter 
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annat än direkt mottagande av flyktingar. När samarbetsvilja med och solidaritet mot andra 

länder inte så starkt reflekteras i denna indikator, lämnas mera utrymme för inverkan av tolerans 

och solidaritet mot själva flyktingarna i landets villighet att motta flyktingar, som reflekteras i 

antalet positiva asylbeslut. 

 
8.4.1.1 Data 

 

Data har hämtats i Eurostat statistik. Antalet positiva asylbeslut är summan av beslut om 

asylansökningar som har haft ett positivt utfall, dvs. att status som flykting eller 

skyddsbehövande i övrigt har beviljats eller att uppehållstillstånd har getts av humanitära skäl 

(i de länder där denna kategori tillämpas) (se kapitel 2.1 för definitionerna). Eurostats data om 

antalet positiva asylbeslut innehåller både beslut i första instans och slutliga beslut efter 

överklagan eller omprövning. Det gäller beslut i två olika rättsinstanser under två olika faser i 

asylprocessen. Beslut i första instans är beslut som fattas av mottagarlandets myndighet som är 

första instans i den administrativa/juridiska asylprocessen. Slutliga beslut efter överklagan eller 

omprövning är däremot beslut som fattas av sista instans i landets administrativa/juridiska 

asylprocess till följd av att en asylsökande, som har fått avslag i föregående steg, överklagar 

beslutet. (Internet 112) 

 

Tidpunkten för mätningen av den oberoende variabeln (socialt förtroende) är för de flesta 

länderna året 2014. Eftersom den beroende variabeln (en del av vilken antalet positiva 

asylbeslut är) tidsmässigt skulle vara lagom nära, men ändå omfatta tillräckligt många år för att 

minska risken för en slump, har ett medelvärde räknats för 2015–2017. Medelvärdet för tre år 

ger också data om hur kontinuerligt länder tar emot flyktingar. Var exempelvis något land 

generöst när flyktingkrisen började, men stängde sedan dörren för flyktingar? Antalet 

asylsökande var som störst år 2015 då över en miljon personer (1 322 825) sökte asyl i EU 

(Eurostat 2018a). Till följd av detta, gavs flest asylbeslut i EU år 2016 (allt som allt 1 327 195 

både i första instans och slutliga beslut) (Eurostat 2017, 5), vilket är nästan dubbelt så många 

som under 2015 (775 550) (Eurostat 2016a, 5). Detta reflekteras också i det totala antalet 

positiva beslut i EU: mer än dubbelt så många personer fick ett positivt asylbeslut i EU år 2016 

(710 395) (Eurostat 2017, 3) jämfört med 2015 (333 350) (Eurostat 2016a, 3). 

 

Antalet asylsökande förblev nästan lika högt ännu år 2016 (1 260 910) (Eurostat 2018a) som 

föregående år. Antalet asylbeslut som fattades år 2017 var också nästan lika stort (1 240 030) 

som föregående års rekord (Eurostat 2018b, 5). Däremot var antalet positiva beslut mindre än 
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år 2016, 538 120 (Eurostat 2018b, 3)92. Det är således möjligt att länder fattade asylbeslut 

mindre generöst år 2017 till följd av att rekordmånga flyktingar redan hade mottagits (dvs. fått 

ett positivt asylbeslut) föregående år. Därför fungerar medelvärdet på antalet positiva asylbeslut 

för tre år bättre som mått på mottagningsvilligheten än ett värde för ett specifikt år. 

Flyktingströmmen avtog avsevärt i EU år 2017, och antalet asylsökande nästan halverades till 

705 705 jämfört med åren 2015 och 2016. Antalet hamnade på nästan samma nivå som år 2014 

(626 960 asylsökande), innan flyktingkrisen slog till (antalet asylsökande mer än fördubblades 

från 2014 till 2015) (Eurostat 2018a). 

 

Tyskland tog emot markant mest flyktingar (gav mest positiva asylbeslut i antal), nästan en 

miljon (918 795) under 2015–2017. Det är mer än hälften och nästan 2/3 av alla positiva beslut 

som gavs i EU (1 581 865 positiva asylbeslut gavs totalt under dessa tre år) (Eurostat 2016a, 3; 

2017, 3; 2018, 3). Antalet positiva asylbeslut berättar ändå inte så mycket som sådant, eftersom 

antalet positiva beslut i absoluta tal i olika länder inte är jämförbara med varandra. Ett land med 

en liten befolkning kan inte på något sätt motta lika mycket flyktingar, som ett land som har 

många gånger större antal invånare, som exempelvis Tyskland som har mest invånare i EU – 

cirka 82 miljoner (Eurostat 2018d). Av den anledningen, proportioneras antalet positiva 

asylbeslut till landets befolkningsantal i indikatorn. På det sättet tas befolkningens storlek och 

därmed landets relativa mottagningskapacitet i beaktande, och så får man en mer informativ 

och tillförlitlig bild av landets ansvarstagande och mottagningsvilja. I förhållande till 

befolkningsantalet, gav Tyskland inte mest positiva asylbeslut även om Tysklands del i antal 

var mer än hälften av alla positiva beslut. Sverige, som bara har lite mindre än 10 miljoner 

invånare, gav däremot mest positiva asylbeslut i förhållande till befolkningens storlek (se tabell 

8.7). 
 
 

8.4.1.2 Antalet positiva asylbeslut som mått på villigheten att ta emot flyktingar 
 

När man ser på antalet positiva asylbeslut i förhållande till befolkningsantalet så märker man 

att det finns väldigt stora skillnader mellan länderna. Exempelvis år 2016, då antalet asylbeslut 

som fattades var som störst, var det genomsnittliga antalet positiva asylbeslut 1390 per en 

miljon invånare i EU. Skillnaden mellan det största och minsta antalet positiva asylbeslut per 

en miljon invånare var väldigt stor: Sverige gav 7040 positiva asylbeslut medan Polen endast 

gav 10 (Eurostat 2017, 3). Sådana siffror avslöjar stora skillnader i ländernas villighet att ta 
 
 
 
 
 

92 Det måste dock påpekas att samtidigt ökades antalet vidarebosatta flyktingar i EU från 14 205 år 2016 till 23 

925 år 2017 (Eurostat 2017, 3; 2018b, 3). 
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emot flyktingar. Antalet positiva asylbeslut har dock sina brister som indikator, precis som alla 

andra samhällsvetenskapliga mått. 

 

Det finns (externa) faktorer som kan påverka antalet positiva asylbeslut som dock 

nödvändigtvis inte är kopplade till landets villighet att ta emot flyktingar. Antalet är, för det 

första, beroende av hur många som överhuvudtaget söker asyl i landet, exempelvis om antalet 

asylansökningar inte är stort, kan inte heller antalet positiva asylbeslut vara stort. Likaså kan ett 

stort antal asylansökningar öka antalet positiva asylbeslut (fast det nödvändigtvis inte gör det, 

se Ungerns exempel nedan). Antalet asylansökningar påverkas både av flyktingars preferenser 

och landets geografiska läge. Det geografiska läget kan påverka, om landet ligger vid EU:s eller 

Schengenområdets yttre gräns, eller annars längs en populär migrationsrutt. Landets 

geografiska läge har också betydelse för antalet asylsökande på grund av Dublin-regeln, enligt 

vilken asyl ska sökas i första medlemsstat dit flyktingen anländer. Dessa länder får möjligtvis 

mera asylsökande än vad de skulle få om de hade mindre centralt läge i förhållande till den 

inkommande migrationen i EU/Schengen (exempelvis Grekland, Italien och Ungern). Ett 

centralt läge är dock ingen förutsättning för ett stort antal asylansökningar. Om ett land är 

attraktivt för invandrare, spelar det ingen stor roll var det ligger, som märktes väl under 

flyktingkrisen. 

 
För det andra, påverkar asylsökandes nationalitet hur många av de asylansökningar som landet 

får, har ett positivt utfall. Exempelvis fattade Tyskland ett stort antal beslut om asylansökningar 

av syrier (42 procent av alla beslut) år 2015, som nästan alla är berättigade till skydd, medan i 

Frankrike utgjorde besluten om asylansökningar av syrier endast fyra procent av alla beslut. 

Däremot fattades de flesta besluten i Frankrike om asylansökningar av nationaliteter som 

generellt har låga andelar positiva beslut, som exempelvis haitier, kosovaner och bangladeshier. 

(Eurostat 2018c, se European Stability Initiative [ESI] 2017, 7) Eftersom asylsökandes 

nationaliteter varierar, är inte ett högt antal asylansökningar någon garanti på ett högt antal 

positiva asylbeslut. 

 
Varken antalet asylansökningar eller asylsökandes nationaliteter har betydelse för antalet 

positiva asylbeslut, om landet inte är villigt att ta emot flyktingar. Ungerns exempel visar hur 

mycket ett lands egen vilja eller motvilja att ta emot flyktingar kan väga in i fastställande av 

antalet positiva asylbeslut. Motviljan kan bidra till ett lågt antal positiva asylbeslut, även om 

alla externa faktorer skulle tala för ett högt antal positiva asylbeslut. Ungern, som ligger på den 

populära migrationsrutten och utgör Schengenområdets yttre gräns, hade det största antalet 

asylansökningar i EU i förhållande till befolkningsantalet år 2015 (Internet 114). Trots detta, 
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var antalet positiva asylbeslut i förhållande till befolkningsantalet bland de lägsta i Europa 

följande år: endast 45 per en miljon invånare (jämför Sverige som hade 7040) (Eurostat 2017, 

3). Dock måste det påpekas att om många flyktingar reser olagligt vidare till något annat land 

efter att ha lämnat in en asylansökan i det första landet, kan det resultera i att dessa ansökningar 

får avslag. Det kan visa sig som låga antal positiva asylbeslut i förhållande till mängden 

mottagna asylansökningar. 

 
Nationaliteten av asylsökande kan inte heller ha påverkat det låga antalet positiva asylbeslut i 

Ungern: huvudsakliga nationaliteter som sökte asyl var syrier (36,7 %) och afghaner (26,1 %) 

som tillsammans utgjorde 62,8 % av alla asylansökningar (Internet 115). Båda nationaliteter 

har höga andelar positiva beslut gällande asylansökningar (eng. recognition rate) i EU (dvs. de 

flesta är berättigade till skydd): syrier 98,1 % och afghaner 56,7 % (Uppgifterna från 2016) 

(Eurostat 2017, 4). Även om, i Ungerns fall, antalet asylansökningar och sökandenas 

nationalitet hade lite inverkan på antalet positiva asylbeslut, så måste det påminnas att Ungern 

på många sätt är ganska extremt i sin asylpolitik jämfört med många andra EU-länder. 

Asylsökandes nationalitet och antalet asylansökningar kan därför förväntas att ha mer 

inflytande på antalet positiva asylbeslut än i Ungerns fall. 

 
Asylsökandes nationalitet och andra individuella omständigheter – så som hur många av 

asylsökandena faktiskt har grund för asyl eller annan typ av skydd, och hur många visar sig vara 

ekonomiska migranter – har ännu större inverkan på andelen positiva beslut om 

asylansökningar av alla asylbeslut (recognition rate) än på antalet positiva asylbeslut. Med 

andra ord, är andelen positiva asylbeslut mer känslig för fluktuationer i asylsökandenas 

individuella omständigheter, och kan reflektera dessa mera än det mottagande landets villighet 

att ta emot flyktingar. Om exempelvis en stor del av de asylansökningar som ett land får, är av 

nationaliteter som sällan har grund för asyl, exempelvis kosovaner, indikerar det inte landets 

motvillighet att ta emot flyktingar om det ger avslag på dessa ansökningar, och andelen positiva 

asylbeslut av alla beslut blir därför liten. Frankrike, som diskuterades ovan, är ett typiskt 

exempel. Andelen positiva asylbeslut var endast 26 % i Frankrike år 2015 vilket var bland de 

lägsta i Europa (EU genomsnittet var 52 %). Andelen positiva asylbeslut indikerar således inte 

nödvändigtvis länders generositet (ESI 2017, 7). Därför fungerar antalet positiva asylbeslut 

bättre som indikator på landets villighet att ta emot flyktingar. 

 
Samma exempel fungerar också omvänt: om exempelvis något land endast har 20 asylsökande 

under ett år, och de alla är syrier – en nationalitet av vilken nästan alla fick ett positivt asylbeslut 
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i första instans i EU år 2016 (Eurostat 2017, 4) – är sannolikheten stor att andelen positiva beslut 

blir nära 100 % i detta land. Detta indikerar ändå inte att landet är villigt att ta emot flyktingar. 

Exempelvis hade Slovakien den högsta andelen positiva beslut gällande asylansökningar i första 

instans (83 %) av alla EU- och associerade stater år 2016 (Eurostat 2017, 5). Av det kan man 

ändå inte dra någon slutsats att Slovakien är villigt att ta emot flyktingar (speciellt då det är 

allmänt känt att Slovakien har varit en av de mest högljudda opponenterna mot immigration i 

EU). 

 

Det måste också påpekas att av den totala andelen positiva asylbeslut i Slovakien beviljades 

flyktingstatus eller en annan typ av internationellt skydd (skyddsbehövande i övrigt) för endast 

fem procent av sökandena, medan i resten av de positiva besluten gavs uppehållstillstånd av 

humanitära skäl (Eurostat 2017, 5)93. Fem procent är väldigt lite om man jämför med 

genomsnittet i EU: Av alla personer som fick ett positivt asylbeslut i EU år 2016 beviljades 389 

670 personer flyktingstatus (55 % av alla positiva beslut), 263 755 status som skyddsbehövande 

i övrigt (37 %) och 56 970 uppehållstillstånd av humanitära skäl (8 %). Med andra ord, 

beviljades internationellt skydd i 92 % av alla positiva asylbeslut medan motsvarande siffra för 

Slovakien endast var fem procent. Personer som beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl 

har inte alltid samma rättigheter (exempelvis gällande familjeåterförening) som de, som har 

beviljats asyl (eller alternativt skydd), och uppehållstillståndet är dessutom ofta kortare (se 

kapitlen ”Content of International Protection” i olika länderrapporter av AIDA, Internet 113). 

Vem som är flykting och skyddsbehövande i övrigt regleras i EU-rätten men humanitära skäl 

styrs av nationell lagstiftning i respektive land, och tillämpas inte i alla EU-länder (Internet 

112). 

 
Trots att humanitärt skydd inte nödvändigtvis kommer med samma rättigheter så är det 

oändamålsenligt att i denna indikator göra skillnad mellan typen av skydd som länderna har 

beviljat de flyktingar som de har mottagit. Att landet ger uppehållstillstånd av humanitära skäl 

betyder trots allt, att det tar emot flyktingar, och det är det som indikatorn försöker mäta. Det 

måste dock påpekas att även om det ingår beslut som har getts av humanitära skäl i det totala 

antalet positiva asylbeslut, som anges i Eurostat databas, så har Eurostat inte fullständiga data 
 
 
 
 
 
 
 

 
93 Totalt fick 210 personer ett positivt asylbeslut varav 195 personer gavs uppehållstillstånd av humanitära skäl. 

Endast 5 personer beviljades flyktingstatus och 10 personer status som skyddsbehövande i övrigt. (Eurostat 2017, 

3) 
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om humanitärt skydd från alla länder.94 Det beror på att alla länder inte erbjuder denna typ av 

skydd, eller att det beviljas av myndigheter andra än asylmyndigheter (ESI 2017, 27). 

 
Om man relaterar antalet positiva asylbeslut till befolkningsantalet i Slovakien så märker man 

att landet hamnar bland de länder som mottagit minst flyktingar, dvs. fattat minst positiva 

asylbeslut i förhållande till befolkningens storlek (40 per en miljon invånare år 2016). 

Visserligen påverkas det låga antalet positiva asylbeslut av det låga antalet flyktingar som 

överhuvudtaget söker asyl i Slovakien (eller andra liknande länder som har ett lågt antal positiva 

asylbeslut). Både flyktingars preferenser och landets geografiska läge har inverkan på det låga 

antalet asylansökningar, vilket är nackdelen med användandet av antalet positiva asylbeslut 

som mått, i stället för andelen positiva asylbeslut. Andelen positiva asylbeslut är inte på samma 

sätt beroende av antalet mottagna asylansökningar. 

 

Detta till trots vågar man påstå att antalet positiva asylbeslut indikerar bättre landets villighet 

att ta emot flyktingar. Det mottagande landet har nämligen också själv en stor roll i hur attraktivt 

för invandrare det vill framstå som (t.ex. genom integrationsmöjligheter, stöd, positiva attityder 

osv.), och hur mycket hinder de sätter upp för flyktingar som försöker ta sig in i landet för att 

söka asyl. Landet kan alltså själv påverka flyktingars preferenser. Det har också valet mellan 

att slussa vidare flyktingarna som redan har tagit sig in i landet eller aktivt erbjuda dem en 

möjlighet att söka asyl. Antalet asylansökningar som ett land får, påverkas således även av 

landets eget agerande och kan redan i viss mån reflektera landets villighet till 

flyktingmottagande. 

 

Dessutom, när det gäller antalet positiva asylbeslut, är det inte ens alltid frågan om hur många 

asylansökningar landet får, eller av vilka nationaliteter, utan snarare om hur generöst landet 

tolkar asylregler och grunder för beviljande av skydd, så som Ungerns exempel visar. En 

generös tolkning går naturligtvis hand i hand med villigheten att ta emot flyktingar. Även om 

de externa faktorerna95  kan påverka antalet positiva asylbeslut som ges i respektive land, 
 
 

94 I Eurostats data (2015–2017) saknas uppgifter om humanitärt skydd från Belgien, Bulgarien, Irland (saknas data 

från 2015–2016), Frankrike, Kroatien (saknas 2015–2016), Lettland, Luxembourg, Österrike (saknas 2015), 

Portugal och Slovenien (Eurostat 2016a, 3; 2017, 3; 2018b, 3) 
95 Sammanfattningsvis menas med de externa faktorerna sådana faktorer som inte har någonting med villigheten 

till flyktingmottagande att göra, men som kan påverka hur stort antalet positiva asylbeslut blir i respektive land. 

Det finns faktorer som påverkar utfallet av asylansökningar, dvs. hur många av de besluten som ges är positiva. 

Asylsökandes nationalitet är den främsta. Sedan finns det faktorer som antingen ökar eller minskar antalet 

asylansökningar som landet får, vilket följaktligen påverkar antalet (positiva) asylbeslut som ges. Landets 

geografiska läge och i viss mån flyktingars preferenser är sådana faktorer som har inverkan på antalet 

asylansökningar – och på det sättet på antalet (positiva) asylbeslut – men som är oberoende av det mottagande 

landets villighet att ta emot flyktingar (se dock diskussionen ovan om hur flyktingars preferenser påverkas av det 

mottagande landets villighet att ta emot flyktingar). 
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reflekterar antalet ändå först och främst hur stort ansvar landet har velat bära i mottagande av 

flyktingar, och det är precis det som vi är ute efter i mätningen av villigheten till 

flyktingmottagande. 

 
8.4.1.3 Poängsättning 

 

I denna indikator finns inga avvikande länder utan alla poängsätts på samma villkor enligt 

medelvärdet av antalet positiva asylbeslut per en miljon invånare för 2015–2017. Sex olika 

poängkategorier har skapats genom att sätta samman ungefär lika stora medelvärden i en grupp 

så att skillnaden mellan gruppens största och minsta värde inte blir för stor. Orsaken till att 

kategorierna är så många, är för det första, att skillnaderna mellan ländernas medelvärden är så 

stora (från 15 positiva asylbeslut till 4565). För det andra, är subtila (i stället för grova) 

gränslinjer mellan kategorierna till nytta för att skapa större variation mellan länderna i 

poängsättningen. Ju större variation i ländernas poäng, desto bättre lyfts skillnader fram i 

villigheten att ta emot flyktingar. 

 

Högsta möjliga poäng som ett land kan få är tolv. Sverige, som är det enda landet som får 

maximala poäng i denna indikator, förtjänar sin egen poängkategori eftersom skillnaden till 

landet som har gett näst mest positiva asylbeslut (Tyskland) är ganska stor: i genomsnitt 835 

positiva asylbeslut mera. För jämförelsens skull kan noteras att det är mera än exempelvis 

Finlands medelvärde för 2015–2017 (se tabell 8.7). Maximalpoängen tolv har dividerats i sex 

så att poängen ökas med jämna 2,00 enheter för varje poängkategori. Länder vilkas medelvärde 

är mindre än 50 positiva asylbeslut per en miljon invånare, får inga poäng. Att lägga ihop de 

två minsta kategorierna (0–49 och 50–99) var inte rimligt eftersom skillnaden mellan det minsta 

och största värdet hade varit för stor (det minsta är 15 och det största 90). Även om det handlar 

om väldigt små antal i de två lägsta kategorierna så är 90 stycken positiva asylbeslut ändå sex 

gånger mera än 15 positiva asylbeslut. Därför drogs gränsen till 50 och för de allra lägsta 

medelvärdena ges noll poäng. 

 

I tabell 8.7 nedan visas det totala antalet positiva asylbeslut i undersökningens länder för åren 
 

2015, 2016 och 2017. Därefter relateras dessa antal till ländernas befolkningsantal respektive 

år. Till sist presenteras ett medelvärde av antalet positiva asylbeslut per en miljon invånare för 

2015–2017 för respektive land, enligt vilket länderna poängsätts. 
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Land 

 

Total antal1
 

 

Per en miljon invånare1
 

 

Medelvärde per en 

miljon invånare 

2015–20172
 

 
 

Poäng 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Sverige 34 470 69 350 31 235 3 535 7 040 3 125 4 565 12,00 

Tyskland 148 215 445 210 325 370 1 825 5 420 3 945 3 730 10,00 

Österrike 17 750 31 750 33 925 2 070 3 655 3 865 3 195 10,00 

Cypern 1 875 1 420 1 300 2 215 1 675 1 520 1 805 8,00 

Schweiz 14 135 13 330 14 785 1 715 1 600 1 755 1 690 8,00 

Norge 7 150 13 190 5 270 1 385 2 530 1 000 1 640 8,00 

Danmark 10 200 7 405 2 750 1 800 1 295 480 1 190 8,00 

Belgien 10 900 15 395 12 895 970 1 360 1 135 1 155 8,00 

Nederländerna 17 045 21 825 9 090 1 010 1 285 530 940 6,00 

Finland 1 795 7 365 4 255 330 1 340 775 815 6,00 

Grekland 5 875 8 545 12 015 540 790 1 115 815 6,00 

Italien 29 630 35 450 35 130 485 585 580 550 6,00 

Frankrike 26 015 35 170 40 575 390 525 605 505 6,00 

Bulgarien 5 605 1 365 1 705 780 190 240 405 4,00 

Storbritannien 17 920 17 080 15 645 275 260 240 260 4,00 

Irland 710 790 720 150 165 150 155 4,00 

Spanien 1 030 6 875 4 700 20 150 100 90 2,00 

Estland 80 130 95 60 100 70 75 2,00 

Lettland 30 150 275 15 75 140 75 2,00 

Ungern 545 440 1 290 55 45 130 75 2,00 

Litauen 85 195 295 30 70 105 70 2,00 

Slovenien 50 175 150 25 85 75 60 2,00 

Rumänien 525 820 1 330 25 40 70 45 0,00 

Tjeckien 460 450 145 45 45 15 35 0,00 

Portugal 195 320 500 20 30 50 35 0,00 

Kroatien 40 100 170 10 25 40 25 0,00 

Slovakien 80 210 60 15 40 10 20 0,00 

Polen 695 390 560 20 10 15 15 0,00 

EU 333 350 710 395 538 120 655 1 390 1 050 1 030  
Källa: Egen bearbetning av data från Eurostat (2016a, 3; 2017, 3; 2018b, 3; 2018d).  
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Noter 

 

Poängsättning 
 

Poäng ges för medelvärdet av antalet positiva asylbeslut för åren 2015–2017 per en miljon invånare enligt tabellen 

nedan. Poängkategorierna har skapats på basis av fördelningen (spridningen) av länders resultat. 
 

Positiva asylbeslut per en miljon 

invånare, medelvärde 2015–2017 

 

Poäng 

4000< 12,00 

2000–3999 10,00 

1000–1999 8,00 

500–999 6,00 

100–499 4,00 

50–99 2,00 

0–49 0,00 

 
1 Innehåller både beslut i första instans och slutliga beslut efter överklagande eller omprövning. I källan har alla 

siffror avrundats till närmaste femtal. 

2 Medelvärdet för antalet positiva asylbeslut står för ett genomsnitt för åren 2015–2017. Det har räknats genom 

att addera antalet positiva asylbeslut per en miljon invånare från åren 2015, 2016 och 2017 och dividera 

slutsumman med tre. Summan har avrundats till närmaste femtal. 
 

 
 

8.4.2 Vidarebosättning och humanitärt mottagande 
 
 

Vidarebosättning och humanitärt mottagande96  är två varandra liknande, lagliga humanitära 

inresevägar för personer i behov av internationellt skydd, genom vilka flyktingar oftast överförs 

från tredjeländer till, exempelvis, europeiska länder som frivilligt har beslutat att motta dessa 

personer genom att delta i vidarebosättnings- eller humanitära mottagningsaktiviteter. Genom 

deltagandet visar länderna solidaritet framför allt med tredjeländer varav de flesta är 

utvecklingsländer. Till exempel år 2015 inhyste utvecklingsländer 86 procent av världens 

flyktingar under UNHCR:s mandat (nästan 14 miljoner flyktingar) (UNHCR 2016a, 2). Målet 

är inte att vidarebosätta alla 14 miljoner flyktingar, men behovet av vidarebosättning är detta 

till trots stort: samma år beräknade UNHCR att det globala vidarebosättningsbehovet låg på 

nästan 960 000 personer, varav endast cirka 127 000 kunde sättas som ett realistiskt mål för 

UNHCR:s vidarebosättningsbidrag på basis av de tillgängliga resurserna (UNHCR 2014d, 9). 

Målet – så litet som det var jämfört med behovet – kunde inte nås, och endast totalt cirka 82 

000 personer vidarebosattes (UNHCR 2016e, 59). I slutet av året 2017 hade antalet flyktingar 
 

vuxit till nästan 20 miljoner97 under UNHCR:s mandat, varav endast 0,3 procent (cirka 65 000) 
 

 
 
 

96  I vissa källor används ordet ”humanitär mottagning” i stället för ”humanitärt mottagande”. De används som 

synonymer i denna undersökning. 
97  Antalet flyktingar i världen är ännu större (25,4 miljoner) om man räknar med palestinska flyktingar under 

UNRWA:s mandat. Antalet blir dessutom mångdubbelt (nästan 70 miljoner) om därutöver internflyktingar, som 

är på flykt i sina hemländer, räknas med. (UNHCR 2018, 2) 
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vidarebosattes. I förhållande till behovet som hade vuxit till cirka 1,2 miljoner, vidarebosattes 

endast fem procent (Internet 124; UNHCR USA 2018b). 

 
I genomsnitt vidarebosätts endast mindre än en procent av flyktingar under UNHCR:s mandat 

till tredje länder varje år, och cirka 5–10 procent av det totala behovet (se Internet 123 och 

UNHCR 2015c, 24, 28). Klyftan mellan vidarebosättningsbehovet och UNHCR:s kapacitet att 

möta det är ständig; kontinuerlig och regelbunden vidarebosättning är därför nödvändig. Medan 

det totala vidarebosättningsbehovet växer hela tiden (sedan 2012 har behovet vuxit med 50 

procent under fem år, UNHCR 2015c, 7), har tillgängliga vidarebosättningsplatser och kvoter 

inte hållit takten på grund av att inte tillräckligt många länder deltar i vidarebosättningen, och 

att flyktingkvoterna är för små. (se UNHCR 2014d, 9; 2011d, 66; UNHCR USA 2018b) Denna 

fortsatta klyfta mellan tillgång och efterfrågan avslöjar att det finns ett globalt socialt dilemma 

kring detta, och flyktingkrisen som Europa mötte var bara en liten bit av ett större problem. Att 

frivilligt delta i vidarebosättning och humanitär mottagning sänder därför en stark signal av 

solidaritet och samarbetsvilja till det övriga världssamfundet. 

 
I det första kapitlet definieras begreppen vidarebosättning och humanitärt mottagande. Sedan 

diskuteras deras syfte och funktioner, varefter redogörs för olika typer av program och planer 

(befintliga program och planer i Europa presenteras och deras omfattning samt regelbundenhet 

klargörs för i bilaga 3). Därefter följer ett kapitel i vilket diskuteras hur vidarebosättning och 

humanitärt mottagande indikerar villighet till flyktingmottagande samt förklaras hur villigheten 

mäts och poängsätts genom tre olika poängkategorier, som indikatorn är indelad i: typ av plan, 

årliga ankomster och omfattning. Till sist diskuteras data som poängsättningen baserar sig på, 

och visas ländernas poäng i tabell 8.8. En utförlig diskussion kring datamaterialets brister och 

begränsningar hittas i bilaga 3. 

 
8.4.2.1 Definitioner 

 

Vidarebosättning (eng. resettlement) definieras av UNHCR (2011d, 9) som ”urval och transport 

av flyktingar från en stat där de har sökt skydd till ett tredje land som har accepterat att ta emot 

dem – som flyktingar – med permanent uppehållstillstånd”. Den stat där dessa flyktingar lever, 

och varifrån de vidarebosätts, är ett annat land än det de ursprungligen har flytt ifrån och kallas 

för första asylland98 (eng. first country of asylum). Vidarebosättningen sker ofta från UNHCR:s 
 
 
 

98 De största värdländerna för flyktingar, det vill säga, de huvudsakliga första asylländerna i världen (som också 

kallas för tredjeländer ibland, beroende på sammanhanget) har under de senaste åren varit Turkiet (2,5 miljoner 

flyktingar), Pakistan (1,6 miljoner), Libanon (1,1 miljoner), Iran (979 400), Etiopien (736 100) och Jordan (664 

100) (siffrorna från 2015, UNHCR 2016a, 3). 
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flyktingläger till destinationslandet. (Adenfelt 2018, 57, 74; SOU 2017:103, 58) Den beviljade 

statusen skyddar mot refoulement (se kapitel 8.2.1.1 för definition) och ger en vidarebosatt 

flykting och vederbörandes familj eller anhöriga tillgång till motsvarande rättigheter som 

landets medborgare har. Vidarebosättning medför också i slutändan en möjlighet till 

medborgarskap (naturalisering) i vidarebosättningslandet. (UNHCR 2011d, 9) Status och 

rättigheter varierar från land till land, men i Europa beviljar de flesta länderna vidarebosatta 

flyktingar samma eller liknande status som andra mottagare av internationellt skydd, det vill 

säga, full flyktingstatus eller alternativt skydd (EMN 2016g, 29; Internationella katolska 

migrationskommissionen [eng. International Catholic Migration Commission, ICMC] 2015, 

25). 
 
 

Humanitärt mottagande (eng. humanitarian admission) är däremot svårare att definiera 

eftersom det inte finns någon gemensam överenskommelse om definitionen av humanitärt 

mottagande. Termen mottagande (eller mottagning) definieras som ”den lagliga inresan av en 

utlänning till en stats territorium efter granskning och auktorisation av en migrationsmyndighet” 

medan humanitärt mottagande inte är definierad (EMN 2016g, 50, egen översättning). Termen 

används i dagens läge på olika sätt, och även överlappningar förekommer (European 

Resettlement Network [ERN] 2018b, 9). Vissa humanitära mottagningsprogram är i själva 

verket vidarebosättningsplaner som utförs med stöd av UNHCR på liknande sätt som 

traditionella99 vidarebosättningsprogram (Europeiska unionens byrå för grundläggande 

rättigheter, eng. European Union Agency for Fundamental Rights [FRA] 2015, 8).100 EU- 

medlemsstater har dessutom disparata förhållningssätt till humanitärt mottagande, och 

diskussioner kring kvalifikationskriterier håller först på att utvecklas på unionsnivå, vilket gör 

definieringen utmanande (ERN 2018b, 9). 

 
European Resettlement Networks tidigare försök att definiera humanitärt mottagande vid 

inledningen av det tyska programmet år 2013, lyder som följer: ”Humanitär mottagning är den 

process där länder tar emot grupper från sårbara flyktingpopulationer i tredjeländer för att på så 

vis ge temporärt skydd på humanitär grund.” (ERN 2018b, 9; den svenska översättningen från 

ERN [u.å.]) Inom ramen för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) – som är en 

betydande finansiär av vidarebosättning i EU-länder – tilläggs i definitionen en ad hoc-natur av 
 
 
 

99 Med traditionell vidarebosättning menas program-baserad vidarebosättning, ofta i UNHCR:s regi. Permanent 

vidarebosättning används som synonym till den. 
100 Exempelvis en del av Österrikes humanitära mottagningsprogram är mycket lik traditionell vidarebosättning 

och genomförs i UNHCR:s regi, trots att Österrike inte har något regelbundet vidarebosättningsprogram (ERN 
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humanitära mottagningsprocesser, och ges en mer detaljerad beskrivning av den humanitära 

grunden på basis av vilken skydd ges: ”[humanitärt mottagande är] ad hoc-processer, där en 

medlemsstat tar emot ett antal tredjelandsmedborgare för att stanna på dess territorium en 

tillfällig tidsperiod, för att skydda dem från akuta humanitära kriser beroende på händelser 

såsom politisk utveckling eller konflikt.” (Art. 2(b) av AMIF, citerad i ICMC 2015, 35, egen 

översättning) Trots att i båda definitionerna lyfts fram att skyddet och uppehållet som det 

humanitära mottagandet erbjuder är tillfälligt/temporärt, kan statusen som mottagna personer 

beviljas i praktiken variera från land till land. Vissa länder tillhandahåller tillfälligt skydd 

genom sina humanitära mottagningsprogram, ofta ett förnyelsebart korttidsuppehållstillstånd 

med utsikt om granskning av framtida behov av skydd, medan andra tillhandahåller samma 

rättigheter som i vidarebosättning.101 (ERN 2018b, 9, 25) 

 
Överlappningar och sammanblandningar förekommer inte endast i förhållande till 

vidarebosättningsprogram utan också inom begreppet humanitärt mottagande, både när det 

gäller ordets användning och själva begreppets innehåll (se ERN 2018b, 9). När det kommer 

till sammanblandning av orden, måste det klargöras att humanitärt mottagande inte har att göra 

med humanitär skyddsstatus (uppehållstillstånd av humanitära skäl) som beviljas asylsökande 

som ett resultat av ett vanligt asylförfarande inom ett land. Humanitärt mottagande (i meningen 

humanitära mottagningsprogram, se nedan) ska inte heller förväxlas med humanitära viseringar 

som vissa länder beviljar på sina ambassader i tredjeländer. (ERN [u.å.]) 

 
Sammanblandningar med begreppet kan däremot uppstå då humanitärt mottagande, som ICMC 

(2015, 8) påstår, också kan anses som ett bredare paraplybegrepp för olika skydds- och 

intagningsverktyg. Den kan innefatta flera olika underprogram, exempelvis humanitära 

mottagningsprogram    (eng.    Humanitarian    Admission    Program,    HAP),    (utvidgad) 

familjeåterförening, studentvisum- och privata sponsorprogram102 samt visering av humanitära 
 
 

 
101 Vissa humanitära mottagningsplaner skiljer sig från vidarebosättningsprogram genom att de förutser eventuell 

återvändande till ursprungslandet efter minst två år. Trots detta är det ofta möjligt att få ett permanent 

uppehållstillstånd om antingen omständigheterna i ursprungslandet inte har förändrats så att återvändandet skulle 

vara möjligt, eller vissa krav har uppfyllts som tillåter ett permanent uppehåll. (EMN 2016g, 29) Exempelvis 

beviljar Tyskland och Irland ett tillfälligt uppehållstillstånd för två år och Storbritannien detsamma för fem år. 

Frankrike beviljar alternativt skydd eller full flyktingstatus, och Österrike full flyktingstatus. (ICMC 2015, 8) 

Observera dock att Österrike stramade åt asyllagen år 2016 så att asylstatus som beviljas efter den 31 maj 2016, 

medför ett uppehållstillstånd som preliminärt är begränsat till tre år (Kratzmann 2016, 37). 
102 Det finns ingen gemensam och överenskommen definition av ett privat sponsorprogram. En väsentlig del av 

privata sponsorprogram är att en person, grupp eller organisation åtar sig ansvar för tillhandahållandet av 

ekonomiskt och/eller socialt stöd till en vidarebosatt person eller familj under en bestämd tidsperiod (vanligtvis ett 

år eller längre), eller tills personen eller familjen har blivit självförsörjande. Dessutom har sponsorer en möjlighet 

att namnge den person eller familj vars vidarebosättning de vill stödja, vilket i synnerhet är relevant för sådana 
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skäl (så kallade humanitära visa)103, som dessutom ibland flätas samman (ICMC 2015, 8–10; 

ERN 2018b, 9). Alla dessa olika skydds- och intagningsverktyg faller också under termen 

lagliga inresevägar för personer i behov av skydd (eng. legal entry channels for persons in need 

of protection)104 (FRA 2015, 5). För att undvika sammanblandning och förvirring som 

exempelvis uppstår mellan humanitärt mottagande som ett bredare begrepp och humanitära 

mottagningsprogram (HAP), föreslås att den ovannämnda termen, eller alternativt humanitära 

inresevägar (eng. humanitarian channels of entry, se Fratzke & Salant 2017, 12), används i 

stället för ordet humanitärt mottagande när man hänvisar till det paraplybegrepp som innefattar 

olika inresevägar.105
 

 
I denna studie hänvisar humanitärt mottagande endast, och används som synonym, till planer 

eller program som liknar vidarebosättning men som av olika skäl inte fullständigt motsvarar 

den (se EMN 2016g, 50, skillnaderna presenteras nedan). Med andra ord, ligger fokusen endast 

på humanitära mottagningsprogram (HAP) – det operativa och programmatiska verktyget för 

mottagning – i stället för på humanitärt mottagande som ett bredare paraplybegrepp (se ERN 

2018b, 9). Exempelvis ingår humanitära viserings- och sponsorprogram, som faller under 
 

paraplybegreppet, inte i studien som självständiga forskningsobjekt.106  Dessutom har sådana 
 

 
 

sponsorer som söker att hjälpa släktingar eller vänner. Vissa sponsorer syftar inte på specifika personer utan 

försöker snarare matcha en viss profil. (Kumin 2015, 3; EMN 2016g, 51) 
103  Humanitärt viseringsförfarande, som vanligen kallas ”skyddad inresa”, skiljer sig från vidarebosättning och 

andra former av humanitärt mottagande genom att endast en inledande utvärdering utförs extraterritoriellt. Det 

slutliga statusbestämningsförfarandet genomförs i destinationslandet efter att personen efter ankomsten söker asyl 

eller exempelvis uppehållstillstånd av humanitära skäl. Humanitär visering ger således endast ett tillstånd för inresa 

och kort vistelse (ofta i syfte att söka asyl framme i destinationslandet), inte uppehållstillstånd som vid HAP och 

vidarebosättning. (FRA 2015, 9; Jensen 2014, 8–9; Noll, Fagerlund & Liebaut 2002) Med andra ord, erbjuder 

humanitär visering inte skydd som HAP och vidarebosättning gör, utan endast en möjlighet att söka skydd. 

Skillnaden är också att sökanden inte väljs ut i förväg (åtminstone när humanitär visering används som en 

självständig asylväg, och inte för att möjliggöra inresa inom ramen för ett HAP eller annat program), som händer 

vid vidarebosättning, HAP och privata sponsorprogram (SOU 2017:103, 72). I stället närmar sig 

tredjelandsmedborgaren direkt den diplomatiska representationen av ett potentiellt destinationsland utanför sitt 

territorium för att ansöka om ett humanitärt visum (Jensen 2014, 9). 
104 Dit hör också vidarebosättning och, exempelvis, förenklandet av viseringskraven för vissa nationaliteter eller 

grupper, medicinsk evakuering samt tillgängliggörandet av befintliga reguljära migrationsvägar för flyktingar, 

såsom arbetskraftsinvandring, stipendier och program för studenter. (FRA 2015, 5) 
105  Även termen skyddat inreseförfarande (eng. Protected Entry Procedure, PEP) används i litteraturen med 

hänvisning till de olika inresevägarna (se exempelvis Jensen 2014, 8) samt lagliga asylvägar (SOU 2017:103). 
106 Sponsorprogram har inte inkluderats i studien av den enkla orsaken att det främst är statens villighet att ta emot 

flyktingar som står i fokus, inte privata aktörers. Humanitära viseringar kunde däremot ha varit en av indikatorerna i 

indexet men de har inte tagits med på grund av bristande datatillgänglighet både på EU-nivå och nationell nivå. 

Dels på grund av begreppsförvirring, dels eftersom det inte finns aggregerade data på EU-nivå om viseringar av 

humanitära skäl, är det svårt att få grepp om hur många och vilka typer av humanitära visa som har beviljats i olika 

medlemsstater. (SOU 2017:103, 73; Fratzke & Salant 2017, 17) I nationella data uppdelas för sin del vanligen inte 

vilka viseringar som har beviljats av humanitära skäl. Om sådana uppdelade uppgifter tillhandahålls, anger de 

sällan för vilken typ av humanitära skäl viseringen beviljades, vilket gör det svårt att veta om viseringen beviljades 

för skydds/-asyländamål. Någon som söker medicinsk behandling kan nämligen också beviljas visering av 
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planer och program exkluderats, som kallas för HAP men, som egentligen har mera inslag av 

andra typer av program än av vidarebosättning – till exempel om programmet huvudsakligen 

eller helt har finansierats av en privat tredje part/sponsor, eller främst fokuserat på beviljande 

av humanitära visa107. 

 
Gränsdragningen är svår eftersom humanitära mottagningsprogram ofta överlappar andra 

program under paraplybegreppet, och innehåller komponenter eller inslag av dessa, till exempel 

familjeåterförening, privat/ideell sponsring eller humanitära viseringar (se SOU 2017:103, 

61).108 Statens, eller alternativt, det civila samhällets roll som aktiva intressenter i skapandet av 
 

program är avgörande när man försöker definiera och kategorisera överlappande program, i 

synnerhet sådana som har inslag av privat sponsring (ERN 2018b, 19). Syftet i allmänhet är att 

vidarebosättning och HAP skulle vara så jämförbara med varandra som möjligt i denna 

indikator. Ett exempel på överlappningar och svårigheten att definiera HAP och skilja det från 

andra program på grund av överlappningar, är programmen i Irland och Schweiz som 

presenteras nedan. Gränsdragningen för vilka planer och program som definieras och räknas 

som HAP baserar sig till största delen på studien Resettlement and Humanitarian Admission 

Programmes in Europe – what works? av EMN (2016g), i vilken Irlands program definieras 

som ett privat sponsorprogram (ibid., 52). Däremot behövs en närmare granskning av de 

schweiziska programmen eftersom Schweiz inte var med på EMN-studien, och därmed finns 

det ingen färdig gränsdragning eller definition för dessa program (se fotnoterna ovan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
humanitära skäl. (Fratzke & Salant 2017, 17) Vid medicinska skäl är det inte frågan om mottagande av flyktingar 

utan om en tillfällig vistelse, där personen skickas tillbaka efter den medicinska behandlingen. Det är snarare en 

form av solidaritet med utländska familjer som inte har råd att täcka kostnaden för dyra medicinska behandlingar. 

(FRA 2015, 15) 
107 Det är vanligt att humanitära viseringar även används inom ramen för ett HAP som ett verktyg för att möjliggöra 

inresa, men det är inte samma sak som humanitära viseringar som ett självständigt program där viseringar är ett 

mål, inte ett medel (se SOU 2017:103, 72 och Fratzke & Salant 2017, 17). 
108 Exempelvis Tysklands HAP Syria har inslag av mottagning av familjemedlemmar som har likheter med privata 

sponsorprogram men, trots detta, är det inget privat sponsorprogram, utan det definieras som ett HAP. Tyskland 

har dock också privata sponsorprogram, som opereras av förbundsländer och skiljer sig från det federala HAP. 

(ERN 2018b, 13; ERN 2017, 9) 
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Programmen i Irland (Syrian Humanitarian Admission Programme, SHAP) och Schweiz (Syria 

I109 och Syria II110) fokuserade på familjeband (endast familjemedlemmar eller släktingar till en 

person som redan befann sig i landet var berättigade att ansöka om programmen) och 

finansierades huvudsakligen eller helt av privata aktörer (familjemedlemmar eller ideella 

samfund), men kallades för ”humanitära mottagningsprogram” (HAP) av vederbörande stater. 

De schweiziska programmen handlade dessutom om humanitär visering på sina ambassader i 

tredjeländer och kombinerade således fyra olika typer av program, fastän de kallades för 

humanitära mottagningsprogram (HAP). Namnet HAP är omtvistligt, och båda ländernas 

program borde egentligen klassificeras som familjeåterförenings- och privata sponsorprogram 

(Schweiz även som ett humanitärt viseringsprogram). (ERN 2018b, 10, 17–18) 

 
Alla dessa olika namn och definitioner – både för det bredare paraplybegreppet, som innefattar 

de olika inresevägarna och för humanitära mottagningsprogram – avslöjar att terminologin i 

detta forsknings- och policyområde är osammanhängande. Både definierandet och 

implementeringen av dessa inresevägar är inkonsekvent och varierar inte bara mellan 

medlemsstater, utan också mellan EU-instanser och internationella aktörer, vilket gör 

jämförandet mellan länderna extremt svårt. Dessutom är insamlingen av data till stor del 

bristande samt inkonsekvent och oenhetlig (vilket delvis beror på de varierande sätten att 

definiera), och data som finns tillgängliga är av låg kvalitet och ofullständiga (en djupgående 

diskussion om detta finns i bilaga 3). (Fratzke & Salant 2017, 1–3, 12) Fratzke och Salant 
 

 
 

109 Det första programmet Facilitated procedure for the issuance of visitor visa for relations of Syrian nationals 

living in Switzerland, även kallad Syria I, utfördes från och med september 2013 ända till slutet av 2014 

(ansökningstiden för programmet avslutades redan i november 2013, dels på grund av höga ansökningsnivåer). 

Allt som allt beviljades 4 673 visa för syriska krigsflyktingar vilkas familjemedlemmar eller släktingar hade ett 

permanent uppehållstillstånd (eller hade blivit en naturaliserad medborgare) i Schweiz. Det humanitära visumet 

tillät endast inresa till Schweiz där man sedan kunde söka asyl eller uppehållstillstånd. (Internet 121; Europeiska 

kommissionen 2018c, 53, 123; ERN 2018b, 17–18) Programmet definieras som ett privat sponsorprogram 

eftersom kostnader för resa, boende, hälsoförsäkring och andra levnadskostnader skulle betalas av den släkting 

(sponsor) som befann sig i Schweiz (med hjälp av Swiss Red Cross) (ERN 2018b, 17; se Europeiska kommissionen 

2018c, 123). 
110  Det senare programmet Syria II, inrättat i mars 2015, gällde en kvot på 500 platser för familjeåterförening. 

Mellan maj 2015 och januari 2018, då programmet avslutades, beviljades 494 humanitära viseringar på 

schweiziska ambassader i Syriens grannländer. (ERN 2018b, 18; Internet 131) Programmet var begränsat till 

kärnfamiljemedlemmar av syrier i Schweiz som inte hade beviljats asyl, utan endast ett tillfälligt inträde som inte 

medför rätten till familjeåterförening under de första tre åren (ankarsläktingar i programmet var huvudsakligen de 

som hade kommit genom Syria I). Den statliga myndigheten Staatssekretariat für Migration (SEM) bistod med 

resor men programmet kan ändå inte definieras som ett HAP, dels för att det var fråga om humanitära viseringar, 

vilka i praktiken endast ger ett tillstånd för inresa till territoriet men inte skydd som sådant. Oavsett att programmet 

var avsett för en viss grupp av människor, som vid HAP, och inte vem som helst som närmar sig en ambassad för 

att ansöka om ett humanitärt visum. (se Jensen 2014, 8–9 och ERN 2018b, 18) Programmen (varken Syria I eller 

Syria II) är därmed inte jämförbara med HAP eller vidarebosättning, och de har inte räknats in i studien. Personer 

som har mottagits med hjälp av humanitära viseringar kan snarare likställas med vanliga asylsökande (se 

diskussionen om dubbelredovisning i bilaga 3). 
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(ibid.), som har försökt kartlägga hur många som anlänt till EU på olika inresevägar, efterlyser 

en rejäl harmonisering av termerna och hur de används. Med andra ord önskar de gemensamma 

definitioner och riktlinjer inom EU samt samordnande och förbättring av datainsamling. Trots 

att sådan ambition ligger utanför denna studies syfte är det viktigt att vara medveten om dessa 

brister, och för egen del bidra till konsekvens och enhetlighet. 

 
8.4.2.2 Syfte och funktioner 

 

Syftet med både vidarebosättning och humanitärt mottagande är att erbjuda personer i behov av 

internationellt skydd en trygg och laglig migrationskanal, ofta med hjälp av internationella 

organ som UNHCR (Fratzke & Salant 2017, 12). De första vidarebosättningsprogrammen 

grundades för att svara på samarbetsförfrågan från UNHCR. Programmen grundades bland 

annat för att undvika behovet av att anta ad hoc-beslut för varje förflyttning av personer utvalda 

av UNHCR. På varandra följande program skapades som svar på UNHCR:s humanitära 

förfrågan under konflikter i Sydostasien (t.ex. Bangladesh, Kambodja, Vietnam) och 

Sydamerika (t.ex. Chile). Mellan 1990- och 2000-talet svarade vidarebosättnings- och 

humanitära mottagningsplaner för det mesta på konflikter i Balkan, Afrikas horn och 

Mellanöstern. (EMN 2016g, 20) 

 
Vidarebosättnings- och humanitära mottagningsprogram nyttjar både deltagande flyktingar och 

värdländer. För det första, förebygger de irreguljär migration och därtill hörande 

människosmuggling genom att de ger tillgång till ett lagligt sätt att migrera, och tillåter 

inreseformaliteter (t.ex. viseringskrav) att klargöras redan i det första asyllandet. (Kratzmann 

2016, 20) Möjliga risker som kopplas till migration kan på det sättet minimeras då flyktingar 

inte tvingas resa irreguljärt för att söka asyl, utan resan är organiserad och kontrollerad samt 

mottagandet ordnat. (Kratzmann 2016, 20; Adenfelt 2018, 76) För det andra, när inresan är 

reglerad, kan man fastställa tydliga kriterier för valet av deltagande flyktingar. Detta möjliggör 

att det mottagande landet kan förbereda sig för ankomsten och planera mottagandet bättre, 

exempelvis genom att skapa detaljerade integrationsprogram samt avsätta nödvändiga resurser 

och lämplig kapacitet för boende. (Kratzmann 2016, 20) 

 
UNHCR (2011d, 3) listar ut tre funktioner som vidarebosättning tjänar, som till största delen 

även kan tillämpas på humanitärt mottagande. För det första, är vidarebosättning ett 

skyddsverktyg för flyktingar vars liv, frihet, trygghet, hälsa eller andra grundläggande 

rättigheter står på spel i det första asyllandet.  För det andra, kan vidarebosättning vara en 

varaktig lösning för flyktingar när UNHCR:s två andra långsiktiga lösningar – lokal integrering 
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och frivilligt återvändande – inte är möjliga (UNHCR 2011d, 3; Kratzmann 2016, 19). Med 

andra ord, ser UNHCR vidarebosättning som en sista utväg när personen varken kan återvända 

till sitt hemland, eller integreras inom överskådlig framtid, i sitt nuvarande värdland. (se Grote, 

Bitterwolf & Baraulina 2016, 5) 

 
För det tredje, fungerar vidarebosättning som ett viktigt, konkret uttryck för internationell 

solidaritet (framför allt med tredjeländer) som hjälper till att dela ansvar för skyddandet av 

världens flyktingar (UNHCR 2011d, 3; Kratzmann 2016, 19–20). Målet är att stödja första 

asylländer i dess ansträngningar att hantera omflyttning (eng. displacement) och det tryck och 

de påfrestningar som de ställer på ländernas infrastruktur, resurser och medborgare (EMN 

2016g, 10). Ansvarsfördelning förstärker deras förmåga att skydda flyktingar genom att minska 

trycket och påfrestningarna (Kratzmann 2016, 19). Detta är av avgörande betydelse eftersom 

många av de första asylländerna är ”utvecklingsländer som inhyser huvuddelen av världens 

flyktingar” (ERN [u.å.], stycke 2), som konstaterades i början av kapitlet. De första asylländerna 

är i princip grannländer. Med tanke på situationen i Syrien, påminner UNHCR (2015b, 25) om 

att internationell solidaritet i form av flyktingmottagande också är viktig för att undvika 

potentiell destabilisering hos dessa grannländer som inhyser omfattande antal flyktingar. Våld, 

konflikter och sociala spänningar kan följa med ökade mängder människor som konkurrerar om 

bristande resurser. 

 
Syftet och funktionerna av vidarebosättning och humanitärt mottagande liknar varandra till en 

viss del men det finns också skillnader. Vidarebosättning är den mest använda lagliga, 

humanitära inresevägen. (Fratzke & Salant 2017, 12). Den är ett internationellt erkänt 

instrument i flyktingpolitik som reaktion på ihållande flyktingkriser, som oftast erbjuder en 

permanent och hållbar lösning för flyktingar (Grote et al. 2016, 5). Humanitära 

mottagningsprogram erbjuder däremot oftast en tillfällig form av skydd, som konstaterades 

ovan. De borde därför endast utgöra ett komplement till traditionell vidarebosättning och vara 

tilläggsprogram vid sidan av vidarebosättningsprogram – inte underminera existerande program 

eller ersätta dem. (ERN 2018b, 21, 24; ERN [u.å.]) HAP är dessutom tillfälliga till sin 

varaktighet: de körs som engångs- eller kortsiktiga program under några år, medan 

vidarebosättningsprogram oftast är permanenta (Fratzke & Salant 2017, 14; se EMN 2016g, 

17). I vissa fall kommer de med lägre skyddsutfall jämfört med vidarebosättning, inte enbart i 

förhållande till hållbarheten och varaktigheten av lösningen, utan också de rättigheter som 

kommer med den status som personen beviljas under HAP (ERN 2018b, 27). 
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Detta till trots, kan humanitära mottagningsprogram vara ett flexibelt verktyg för att erbjuda ett 

stort antal flyktingar i en extrem osäker eller sårbar situation akut skydd – även om tillfälligt 

och/eller ibland med mindre rättigheter – och fungera som en ansvarsfördelningsmekanism i 

specifika situationer. (ERN 2018b, 21, 24; ERN [u.å.]) Då vidarebosättning är utformad för att 

vara en hållbar lösning genast från början (även om inte alla stater beviljar vidarebosatta 

flyktingar ett permanent uppehållstillstånd i början), har HAP däremot generellt, åtminstone i 

början, varit ett skyddsverktyg som snabbt kan aktiveras och utnyttjas en påskyndad process 

(ERN 2018a, 12). Den påskyndade processen möjliggör att ett stort antal flyktingar snabbt får 

resa (ERN [u.å.]). 

 
8.4.2.3 Program och planer 

 

Antalet planer och program har ökat sedan 2010, särskilt sedan 2013 (i synnerhet temporära/ad 

hoc-planer), på grund av den försämrade humanitära krisen i Syrien och grannländerna. (EMN 

2016g, 20; se också ibid., 52–53) Allt som allt har vidarebosättning och humanitärt mottagande 

blivit ett växande och mer utbrett fenomen för EU:s medlemsstater under de senaste åren (EMN 

2016g, 49). Trots detta, finns det fortfarande enligt Europeiska kommissionen (Kommissionens 

rekommendation [EU] 2015/914, p. 3) ”en betydande obalans mellan medlemsstaterna när det 

gäller åtaganden om vidarebosättning”. Enligt kommissionen (ibid.) hade endast femton 

medlemsstater och tre associerade stater ett vidarebosättningsprogram år 2015, och ytterligare 

en medlemsstat aviserade om införandet av ett vidarebosättningsprogram.111 Dessutom hade tre 

medlemsstater och en associerad stat vidarebosatt i enskilda fall,112 medan de övriga europeiska 

staterna överhuvudtaget inte hade varit engagerade i vidarebosättning.113  (Kommissionens 
 
 

 
111  Europeiska kommissionen listar inte ut dessa stater som har ett (permanent) vidarebosättningsprogram men 

enligt andra källor (EMN 2016g, 19; Internet 125) är de femton medlemsstaterna Sverige, Finland, Danmark, 

Tyskland, Nederländerna, Irland, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Portugal, Spanien, Tjeckien, Rumänien, 

Italien och Ungern. De tre associerade staterna är Norge, Island och Liechtenstein (Internet 125; Internet 126). 

Bulgarien meddelade att ett vidarebosättningsprogram ska införas och genomförde sin avsikt år 2016 (egentligen 

var det inget program utan ”ett icke-programbaserat, temporärt eller ad hoc-arrangemang för vidarebosättning” 

enligt EMN 2016g, 5, 17). I och för sig har ett vidarebosättningsprogram utarbetats i Bulgarien sedan 2010 men 

på grund av statens instabilitet och praktiska svårigheter har den officiella lanseringen och genomförandet av 

programmet skjutits upp (Andreeva, refererad i Perrin & McNamara 2013, 14). Trots att arrangemanget för 

vidarebosättning nu officiellt har införts, har Bulgarien inte ännu idag vidarebosatt en enda person (se Eurostat 

2018f). 
112 De tre medlemsstater som endast har vidarebosatt i enskilda fall, det vill säga, på ad hoc-basis eller temporärt, 

är Luxembourg, Österrike (humanitärt mottagande) och Polen (humanitärt mottagande) (EMN 2016g, 52–53, 58– 

59). Sedan 1995 har också Schweiz vidarebosatt endast i enskilda fall, och har haft olika temporära HAP-liknande 

planer (se Niederberger [u.å.]). 
113 De stater som inte alls hade engagerat sig i vidarebosättning eller humanitärt mottagande fram tills juni 2015 

fanns nio, och de är Grekland, Malta, Cypern, Slovenien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen och Kroatien (se 

Eurostat 2018f; EMN 2016g, 18 och tabell 8.8). Sedan 2015–2016 har vissa av dessa länder börjat engagera sig, 

främst på grund av EU:s gemensamma vidarebosättningsplan (mera om detta nedan). 
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rekommendation [EU] 2015/914, p. 3) Det betyder att av undersökningens 28 länder, har sexton 

ett permanent vidarebosättningsprogram, tre har eller har endast haft temporära/ad hoc-planer 

och nio har inte alls vidarebosatt eller mottagit personer genom HAP (Bulgarien är medräknat 

här eftersom det inte har implementerat sin plan) (se tabell 8.8). 

 
Typ av plan utgör en av indikatorns poängkategorier, vilket betyder att den typ av plan/program 

som en stat har (permanent eller temporär/ad hoc) indikerar graden av villighet till 

flyktingmottagande. Humanitära mottagningsprogram och -planer är alltid temporära eller ad 

hoc till sin karaktär (se EMN 2016g, 52–53). När det gäller vidarebosättning, finns det två breda 

typer av den. Den ena typen är programbaserad vidarebosättning, i vilken staten fastställer årliga 

eller mångåriga kvoter. Den andra typen är ad hoc-vidarebosättning som svarar på situationer, 

när de händer, utan någon förutbestämd kvot. (Bokshi 2013, 5) Ad hoc-program (både HAP 

och vidarebosättning) har karaktär av engångsinsatser (SOU 2017:103, 62).114
 

 
Dessutom finns det temporära arrangemang för vidarebosättning, exempelvis pilotprojekt, där 

vidarebosättningen sker genom en kvot eller kvoter under en viss tidsperiod (exempelvis 

pilotprojektet i Schweiz, se SEM 2016). Temporära och ad-hoc typerna av vidarebosättning och 

humanitärt mottagande behandlas i studien som ett och samma begrepp, eftersom de oftast flätas 

samman och kan betyda samma sak: en ad hoc-plan är ju alltid temporär (men en temporär plan 

behöver dock inte vara en ad hoc-plan). I alla fall är de båda alltid icke-permanenta och oftast 

kortvariga. I EMN:s studie (2016g), som utgör huvudkällan i poängkategorin typ av plan, görs 

ingen skillnad mellan de två. 

 
Typiskt för den programbaserade vidarebosättningen är flyktingkvoter. En vidarebosatt flykting 

kallas därför ibland för kvotflykting (fi. kiintiöpakolainen, eng. quota refugee). Majoriteten av 

stater bestämmer årliga eller mångåriga kvoter som fastställs av regeringen efter i samråd med 

de nationella migrations-/asylmyndigheterna samt UNHCR (EMN 2016g, 21). Enligt 

Migrationsverket i Finland (Internet 55) är kvotflykting ”en person som FN:s flyktingorgan 

UNHCR anser vara flykting och som beviljats uppehållstillstånd inom flyktingkvoten som 

fastställts  i  statsbudgeten”.  Europeiska  migrationsnätverket  (EMN)  definierar  kvoten  av 

vidarebosatta/mottagna personer som: ”en målsiffra för personer som medlemsstaten planerar 
 
 
 
 
 

114  Exempelvis Slovakiens och Tjeckiens evakuering av kristna irakier från ett flyktingläger i Irak med stöd av 

privata organisationer (Slovakien år 2015 och Tjeckien år 2016) representerar ett ad-hoc program med en 

engångsinsats, eller Polens liknande program för att evakuera kristna syrier år 2015, också med stöd av en privat 

sponsor (Fratzke & Salant 2017, 15). 
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att vidarebosatta/motta till sitt territorium, inom ramen för sin(a) nationella plan(er)” (EMN 

 

2016g, 51, egen översättning). 
 
 

Humanitära mottagningsprogram kan också basera sig på kvoter som bestäms för ett visst eller 

vissa år, men de är inte reguljära och fastställda på samma sätt som vid traditionella 

vidarebosättningsprogram. Vid traditionella vidarebosättningsprogram är kontinuerliga, årliga 

eller mångåriga kvoter en förutfattad praxis, även om den årliga kvotens storlek kan variera från 

år till år. Det beror på att vidarebosättningsstater, som har inrättat regelbundna (det vill säga, 

permanenta) vidarebosättningsprogram, tillmötesgår att årligen överväga ett visst antal 

flyktingar för vilka UNHCR förslår vidarebosättning (Internet 118). 

 
De program och planer som finns i de europeiska länderna som ingår i denna studie presenteras 

närmare i bilaga 3. Dessutom diskuteras vidarebosättningens och det humanitära mottagandets 

omfattning i Europa i samma bilaga, i vilket det exempelvis framkommer vilka länder som 

vidarebosätter regelbundet och i vilken omfattning. Dessa material utgör dels grunden för 

ländernas poängsättning i de olika kategorierna i indikatorn. 

 
8.4.2.4 Poängsättning 

 

Trots att vidarebosättning och humanitärt mottagande rör mycket mindre antal flyktingar än 

antalet positiva asylbeslut, så betyder det emellertid inte att deltagande i vidarebosättning eller 

humanitärt mottagande skulle vara en svagare indikator på villigheten att ta emot flyktingar. 

Dels på grund av detta, har denna indikator getts en aning mer vikt i poöngsättningen. Denna 

indikator har fördelen att antalet flyktingar som länder tar emot genom vidarebosättning eller 

humanitärt mottagande inte påverkas eller är beroende av kontextuella, externa faktorer så som 

landets geografiska läge eller flyktingars preferenser (se kapitel 8.4.1.2). Genom 

vidarebosättning och humanitärt mottagande visar länder aktivt deltagande i 

flyktingmottagande. Att fatta positiva asylbeslut är däremot en passiv form av mottagande: 

länder är skyldiga att behandla de asylansökningar som de får. Det antal de får, påverkar 

följaktligen antalet flyktingar som de ”måste” motta. Att landet ger ett positivt asylbeslut kan 

alltså i viss mån påverkas av tvång: om en flykting som lämnar in en asylansökan faktiskt har 

en grund för asyl, är landet skyldigt att bevilja den enligt flyktingkonventionen (vissa länder 

tolkar dock asylregler och kriterier för beviljandet av skydd mer generöst än andra). 

 
Däremot är vidarebosättning (eller humanitärt mottagande) ingen rättighet, och länder har 

därmed ingen skyldighet att motta flyktingar genom dem (UNHCR 2015c, 20). I stället är 

antalet vidarebosatta flyktingar sådant som landet själv har valt och frivilligt velat motta, som 
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ett komplement till det antal som det redan mottar genom spontana asylansökningar (ICMC 

 

2015, 25). Vidarebosättning och humanitärt mottagande är, med andra ord, en frivillig praxis 

som är beroende av politiska beslut, medan beviljande av ett positivt asylbeslut präglas av 

juridisk plikt (se Perrin & McNamara 2013, 15–16). 

 
Det är just frivilligheten som gör deltagandet i vidarebosättning eller humanitär mottagning till 

en stark indikator på villigheten att ta emot flyktingar, och skiljer agnarna från vetet: de länder 

som vill visa solidaritet och bära internationellt ansvar av världens flyktingar deltar i dessa 

program, medan de som inte har intresse för flyktingmottagande, står utanför. Eftersom 

mängderna inte påverkas av de externa faktorerna, utan länderna mottar flyktingar precis i den 

mängd de själva vill, bestäms antalet mottagna flyktingar direkt på basis av landets vilja och 

kapacitet. Kapaciteten tas i beaktande i denna indikator genom att antalet flyktingar som 

respektive land tar emot genom vidarebosättning eller humanitärt mottagande, relateras till 

landets befolkningsantal. 

 
Antalet flyktingar som ett land vidarebosätter eller tar emot genom humanitärt mottagande är 

den starkaste mätaren på mottagningsvilligheten, och i dessa antal syns också de största 

skillnaderna mellan olika länder. Poängkategorin omfattning, där länderna rangordnas enligt 

antalet vidarebosatta/mottagna flyktingar per en miljon invånare, ges därför mest vikt i 

indikatorn. Med andra ord, visar kategorin omfattningen av ett lands verkliga 

vidarebosättningsinsatser i förhållande till dess befolkningsantal, som naturligtvis har inverkan 

på landets relativa kapacitet att ta emot flyktingar (se diskussionen i kapitel 8.4.1.2). Någonting 

som också kan ha inverkan på antalet vidarebosatta/mottagna flyktingar är landets BNP. Total 

BNP återspeglar ett lands absoluta välstånd och är därmed vägledande för landets ekonomiska 

kapacitet att motta och integrera flyktingar (Europeiska kommissionen 2015b, 2). 

 
Det måste dock påpekas att finansiering från EU är möjlig för vidarebosättning och humanitärt 

mottagande av personer som uppfyller vissa kriterier, och den används ofta (Bokshi 2013, 28- 

32; EMN 2016g, 15).115  Speciellt de som nyligen har satt upp vidarebosättningsprogram är 
 

starkt beroende av EU-finansiering. Vissa länder, exempelvis Ungern och Rumänien, 

finansierar sina vidarebosättningsaktiviteter till och med helt genom en EU-fond (data från 

2013). (Bokshi 2013, 30) Av den anledningen har endast befolkningsantalet tagits i beaktande 
 

i  proportionerandet  av  antalet  vidarebosatta/mottagna  flyktingar.  Trots  den  tillgängliga 
 
 

 
115 Före 2014 användes Europeiska flyktingfonden (eng. European Refugee Fund, ERF) och, från och med 2014, 

har Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) varit i bruk (EMN 2016g, 15). 
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finansieringen, kan inverkan av storleken av ett lands BNP per capita på antalet 

vidarebosatta/mottagna flyktingar ändå inte helt uteslutas. 

 
Dels för att kompensera för detta, och dels för att överhuvudtaget behandla vidarebosättningen 

och det humanitära mottagandet ur en bredare synvinkel, ges dessutom poäng för mottagandets 

regelbundenhet (årliga ankomster) och förbindelse (typ av plan). Både de årliga ankomsterna 

och typen av plan reflekterar nivån av kontinuitet av ett lands vidarebosättningsaktiviteter. 

Syftet är att länder, som exempelvis Portugal, som inte har mottagit många i antal men som 

ändå har förbundit sig till ett permanent vidarebosättningsprogram och vidarebosatt flyktingar 

rätt stadigt under flera år (även om Portugal inte har vidarebosatt exakt varje år), skulle ges vikt 

och värde som inte framkommer i omfattning. Sådant beteende reflekterar en positiv attityd till 

flyktingmottagande samt visar andra länder ett bra exempel på att även fattigare länder (i 

europeisk jämförelse) kan bära internationellt ansvar och delta i gemensamma strävanden för 

att lösa det sociala dilemmat, som har kastat sin skugga över det europeiska och globala 

flyktingmottagandet. 

 
Typ av plan indikerar, som sagt, nivån av förbindelse till, och kontinuiteten av, ett lands 

engagemang i vidarebosättning/humanitärt mottagande. Att sätta upp ett permanent nationellt 

vidarebosättningsprogram sänder en signal om att landet är villigt och redo att regelbundet 

motta flyktingar som utfyllnad av sitt reguljära nationella asylsystem. Sådana program har 

skapats för att erbjuda en hållbar lösning genom en medellång/långsiktig strategisk planering, 

och i dessa länder har vidarebosättningen blivit en etablerad och fast beståndsdel av den 

nationella migrations- och asylpolitiken. (EMN 2016g, 19) Att ett land väljer ett permanent 

program i stället för ett temporärt eller ad hoc-arrangemang, indikerar således att landet vill 

förbinda sig till kontinuerlig internationell solidaritet och regelbundet flyktingmottagande, 

vilket det finns ett skriade behov av (se Internet 118 och början av kapitlet). 

 
Av den anledningen sätts mest värde i denna indikator på sådana länder som har insett att 

flyktingsituationen är ett permanent problem116, som kräver en permanent lösning med 

kontinuerliga åtgärder, och har bundit sig till dess lösning (i denna kontext hänvisas endast till 

flyktingmottagande, men det finns säkert andra lösningar också). Temporära/ad hoc- 

arrangemang för humanitärt mottagande eller vidarebosättning är förstås också viktiga när hjälp 

behövs mest – som exempelvis nyligen på grund av kriget i Syrien – men ensamt är de inga 
 
 

116 Det kan hävdas att flyktingproblemet är permanent eftersom det finns inga tecken på att flyktingströmmarna 

skulle avta i framtiden utan snarare tvärtom. I och med klimatförändringen kommer antalet flyktingar att öka i 

världen enligt olika prognoser (Internet 116). 
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hållbara lösningar och indikerar en brist på viljan att förbinda sig till flyktingmottagandet, om 

de utförs ensamt. De är snarare ett plåster på såret som endast ska användas vid sidan av mera 

hållbara lösningar som permanenta vidarebosättningsprogram. 

 
Temporärt eller ad hoc-mottagande kan också vara regelbundet men det är aldrig permanent 

eller förutsägbart (i synnerhet ad hoc-mottagande), precis som orden indikerar. Då permanent 

mottagande reflekterar en ständig beredskap och vilja till flyktingmottagande, så verkställs 

temporärt/ad hoc-mottagande oftast som en reaktion på en viss konflikt eller humanitär kris (se 

EMN 2016g, 19). Permanenta program präglas således av hållbarhet och förutsägbarhet 

(Internet 119). Länder med temporära/ad hoc-planer utan något permanent program därtill, 

anses vara mindre villiga att ta emot flyktingar än de som har ett permanent program, för det 

första, på grund av en svagare förbindelse till flyktingmottagande. För det andra, kan den 

svagare förbindelsen resultera i att flyktingmottagandet är kortvarigt och icke-kontinuerligt 

(sporadiskt) samt äger rum mer sällan och på mottagarlandets villkor, vilket gör 

flyktingmottagandet mer oförutsägbart och slumpmässigt. För det tredje, kan de leda till 

mottagandet av flyktingar – men endast för en kort tid innan de skickas tillbaka (åtminstone vid 

vissa HAP men, som sagt, varierar status som beviljas och uppehållstillståndets längd mellan 

olika planer). Därför antas permanenta program indikera starkare villighet att ta emot flyktingar, 

och de poängsätts högre än temporära/ad hoc-arrangemang i poängkategorin typ av plan. 

 
Ibland räcker det inte att ett land sätter upp ett permanent vidarebosättningsprogram för att 

mottagandet av flyktingar skulle vara varaktigt och regelbundet, även om det är meningen med 

permanenta vidarebosättningsprogram. Vissa länder som har ett permanent 

vidarebosättningsprogram lyckas detta till trots inte verkställa sina program på ett effektivt sätt 

som skulle leda till regelbundna, årliga ankomster (Perrin & McNamara 2013, 4). För det första, 

finns det länder med ett permanent program (till exempel Tjeckien och Rumänien) som inte har 

någon reguljär, årlig vidarebosättningskvot utan de fastställer sin vidarebosättningsallokering 

varje år exempelvis på basis av sin faktiska mottagningskapacitet och -förmåga, och inte till 

exempel utifrån vidarebosättningsbehovet (EMN 2016g, 21, 56–57; 2016b, 22; UNHCR 2016g, 

1-3). Detta kan leda till fluktuationer i, eller avsaknaden av, årliga ankomster (se ICMC 2013, 
 

244 och Eurostat 2018f). 
 
 

För det andra, finns det länder med permanenta program och reguljära, årliga kvoter som trots 

detta inte lyckas vidarebosätta varje år av en eller annan anledning, exempelvis Portugal, som 

har fastställt en minimumkvot på 30 flyktingar varje år (se UNHCR 2011e, 2 och Eurostat 2018f 
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för det faktiska antalet vidarebosatta). För att det sist och slutligen är konkreta åtgärder, och inte 

intentioner och ord på papper, som väger tyngst när man bedömer ett lands villighet till 

flyktingmottagande, ges poäng för regelbundenheten och kontinuiteten av faktiska 

vidarebosättningar eller mottagande genom HAP. Av samma anledning, är maximalpoängen 

större i denna kategori (och i kategorin omfattning) än i typ av plan. Årliga ankomster reflekterar 

flyktingmottagningens kontinuitet i praktiken då typ av plan gör den på papper. 

 
Kontinuiteten och regelbundenheten mäts i första hand genom att se om vidarebosättningen 

och/eller mottagandet av flyktingar genom HAP sker årligen (poängkategorin omfattar perioden 

2011–2015). För sporadiska ankomster ges också poäng utifrån antalet år under vilka ankomster 

har funnits, men mindre än för årliga ankomster under samma period (se tabell 8.8). 

Ankomsternas regelbundenhet har mest betydelse i denna poängkategori och inte antalet 

enskilda år i sig, under vilka vidarebosättningen har skett, men antalet år kan ändå reflektera 

nivån av kontinuitet, även om ankomsterna skulle vara oregelbundna (icke-årliga). Av den 

anledningen, har de poängsatts. Mottagandet av flyktingar till exempel under fyra år (under fem 

års tid) indikerar mer kontinuerliga vidarebosättnings- och/eller humanitära 

mottagningsaktiviteter än ankomster under ett enda år under samma period. 

 
Årliga ankomster åtskiljer dessutom de länder som sedan länge har deltagit i vidarebosättning 

från dem som inte varit aktiva förrän på senaste tiden. Som framkommer i bilaga 3, finns det 

länder som först ganska nyligen har infört ett permanent vidarebosättningsprogram (exempelvis 

Italien år 2015 och Belgien år 2013), och innan dess endast vidarebosatt på ad hoc-basis eller 

genom temporära pilotprogram (EMN 2016d, 15; 2016f, 18; 2016g, 52–53). Trots att de nu har 

ett permanent program, som med större sannolikhet leder till årliga ankomster i framtiden, så 

är det relativt nytt, vilket kan ha bidragit till att de inte har vidarebosatt årligen under perioden 

2011–2015. Årliga ankomster ger därför också en inblick i kontinuiteten av ett lands deltagande 

i vidarebosättning eller humanitärt mottagande under en längre tidsintervall. I denna 

poängkategori läggs vikt vid de länder som längre har varit med i verksamheten med 

permanenta program, något som också kan tala för ett lands villighet att ta emot flyktingar. Att 

ett land har haft ett permanent program redan före 2011 är dock ingen garanti (som Tjeckien 

m.fl.) eller nödvändighet för (som Tyskland) regelbundna, årliga ankomster som framkommer 

i bilaga 3. 

 
På grund av potentiella diskrepanser i räknandet i olika databaser (se diskussionen i bilaga 3), 

har årliga ankomster formats så att, i stället för att skilt ge poäng för varje år som ett land har 
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haft ankomster under perioden 2011–2015, ges poäng mer flexibelt enligt ett tidsspann för två 

år (för sådana länder som inte har vidarebosatt årligen men ändå sporadiskt under denna period, 

se tabell 8.8). 

 
8.4.2.5 Data 

 

Data för typ av plan har huvudsakligen tagits från EMN-studien (2016g, 52–53) för året 2015, 

dock, EMN-studien innehåller data om situationen i (medlems)staterna fram till, och inkluderat, 

första halvåret av 2016. Statistiken löper generellt till 2015 (2016 i vissa fall) men de senaste 

utvecklingarna i medlemsstaterrna som har rapporterats i juni/juli 2016 har tagits i beaktande i 

EMN-studien, om de har varit relevanta. (ibid., 3) För Schweiz, Danmark, Rumänien, Portugal, 

Slovenien och Grekland som inte var med i EMN-studien, har andra källor använts i typ av plan 

(se tabell 8.8) Data för omfattning (antalet vidarebosatta/mottagna genom HAP per en miljon 

invånare) har tagits från EMN-studien (2016g, 14; data innefattar även de länder som inte var 

med i studien) för perioden 2011–2015 för alla andra länder, förutom Schweiz. EMN:s 

sammanställda data baserar sig på uppgifter från Eurostat och nationella rapporter117 som 

inkluderar data om HAP (Eurostats statistik innefattar inte HAP, se närmare diskussion nedan). 

Årliga ankomster är förlagd till samma period, och baserar sig huvudsakligen på uppgifter direkt 

från Eurostat (2018f) samt de nationella rapporterna från EMN-studien (2016g, 58–59) för de 

länder som har ett HAP. Av de sex länder som inte omfattas av EMN-studien, har inget av dem 

haft något program som i denna studie definieras som ett HAP,118 och Eurostats uppgifter var 

därmed tillräckliga. 

 
För Schweiz har dock uppgifter för både omfattning (antalet vidarebosatta) och årliga 

ankomster undantagsvist hämtats i den nationella databasen av Staatssekretariat für Migration 

(SEM), som samlar in statistik över antalet vidarebosatta i Schweiz (SEM Asylstatistik 2011– 

2015). Orsaken till detta är att Schweiz är underpresenterat i Eurostats statistik över antalet 

vidarebosatta mellan 2011–2015 på grund av att Schweiz inte har rapporterat sina data till 

Eurostat tidigare åren (SEM statistikservice, personlig kommunikation, 17 december 2018). 
 
 
 

117 De nationella rapporterna har skrivits av EMN National Contact Points (EMN NCPs) från alla deltagande länder 

på basis av vilka den sammanställda EMN-rapporten skrevs (EMN 2016g, 3). 
118  Danmarks program år 2007 och 2013, som Fratzke & Salant (2017, 15) missledande buntar ihop med 

humanitära mottagningsprogram, var egentligen ad hoc-viseringsplaner där vissa anställda i de danska väpnade 

styrkorna i Irak och Afghanistan och deras familjer tillhandahölls ett visum som tillät en laglig inresa till Danmark, 

där de kunde söka asyl genom en vanlig asylprocess (se Jensen 2014, 47). När det gäller Schweiz så har det under 

2011–2015 haft två HAP-liknande program som det själv kallar för HAP men som huvudsakligen utgjorde en 

kombination av familjeåterförening, humanitära viseringar och privata sponsorprogram (se kapitel 8.4.2.1). De 

övriga fyra länderna har endast haft vanliga vidarebosättningsprogram som omfattas av Eurostats 

vidarebosättningsstatistik, eller inga program alls. 
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Exempelvis har Schweiz, enligt Eurostats uppgifter (2018f), endast vidarebosatt år 2015 under 

perioden 2011–2015, medan enligt SEM Asylstatistik (2011–2015) har Schweiz vidarebosatt 

varje år under denna period. Eftersom de HAP-liknande programmen i Schweiz (se kapitel 

8.4.2.1) inte faller under definitionen av ett HAP i denna studie, har endast dess 

vidarebosättningar tagits i beaktande. SEM:s vidarebosättningsstatistik (Asyl für Gruppen, 

Asylgewährungen i SEM Asylstatistik 2011–2015) står endast för vidarebosatta personer under 

de schweiziska vidarebosättningsprogrammen (SEM statistikservice, personlig 

kommunikation, 4 december 2018).119
 

 
På grund av införandet av EU:s gemensamma vidarebosättningsplan från och med 2015 började 

många medlemsstater, som inte tidigare hade någon erfarenhet av vidarebosättning eller 

humanitärt mottagande, vidarebosätta, som diskuteras närmare i bilaga 3. Fördelen med att data 

är från 2011–2015 är att det där kommer fram vilka länder som självständigt – det vill säga, 

utan medverkan av EU – har varit verksamma och aktiva i vidarebosättningen eller humanitära 

mottagningen innan EU började visa vägen för medlemsstaterna. (se Fratzke & Salant 2017, 

13) Några länder satte upp temporära vidarebosättningsplaner bara för att kunna implementera 

sina förpliktelser på EU-nivå (till exempel Bulgarien och Estland, se EMN 2016a, 10–11; 

2016c, 14–16). Samtidigt använde vissa länder, som redan hade ett nationellt 

vidarebosättningsprogram eller ett HAP, sina existerande vidarebosättningskvoter eller platser 

från sina humanitära mottagningsprogram för implementeringen av sina åtagande i EU:s 

vidarebosättningsplan eller 1:1-systemet mellan EU och Turkiet (exempelvis verkar Tyskland 

räkna in sina HAP-bidrag till 1:1-systemet enligt Europeiska kommissionen 2018c, 45). 

 
Vissa länder blandar också ihop vidarebosättning och omplacering, och överlappningar kan 

därför inte helt uteslutas.120 Exempelvis använde Portugal platser från sin årliga 

vidarebosättningskvot för omplacering av flyktingar från Malta i samband med EU:s 

pilotomplaceringsprogram  EUREMA  I  och  II  under  2011–2013,  och  kallade  dessa  för 

”vidarebosättningar” eftersom flyktingarna inte hade beviljats internationellt skydd på Malta 
 

(ICMC 2013, 229; Perrin & McNamara 2013, 37).121 Detta till trots att intra-EU överföringar 
 
 

119 Dessa innefattar ad hoc-vidarebosättningar, ett temporärt pilotprogram för vidarebosättning med 500 platser 

under 2013–2015 samt 1000 vidarebosättningsplatser av det därpå följande programmet Humanitäre 

Aufnahmeaktion 3000 (vilket Syria II var en separat del av) under 2015–2017, för den delen som Schweiz hade 

hunnit vidarebosätta fram tills slutet av 2015 (se SEM 2016; Niederberger [u.å.] och SEM Asylstatistik 2011– 

2015). 
120 En intressant diskussion om detta finns i Perrin & McNamara (2013, 36–38). 
121 Enligt en rapport av EASO (2012, 4) hade Portugal omplacerat sex personer i samband med EUREMA I (från 

och med 2011) och gjort en utfästelse om ytterligare sex personer i samband med EUREMA II (från och med 

2012) (processen var ännu pågående när rapporten skrevs). På basis av en jämförelse av två olika källor om 
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alltid   borde   definieras   som   omplacering,   och   överföringar   från   tredjeländer   som 

 

vidarebosättning, oberoende av flyktingens status före överföringen (Perrin & McNamara 
 

2013, 36–38). Trots att bland annat EASO (2012, 16) råder att de inte ska blandas och 

omplacering inte ska ersätta vidarebosättning, så gör exempelvis inte heller Irland någon 

skillnad mellan omplacering och vidarebosättning i samband med sin vidarebosättningskvot 

(Perrin & McNamara 2013, 37; mera om problemet med begreppsförvirring i bilaga 3). 

Dessutom har exempelvis Schweiz använt platser (reducerat) från sitt 

vidarebosättningsprogram och HAP-liknande program (humanitära viseringar från Syria II) för 

att delta i EU:s omplaceringsplan från och med 2015 (Niederberger [u.å.]). Överlappningar med 

indikatorn antalet positiva asylbelut kan inte heller uteslutas, eftersom i vissa länder blir 

vidarebosatta personer dubbelräknade (se diskussionen i bilaga 3). 

 
Omfattande, jämförbar statistik om antalet personer som europeiska länder har mottagit genom 

olika ad hoc-program såsom HAP, som är relevant för denna studie, finns helt enkelt inte 

(Fratzke & Salant 2017, 14). Trots att data om HAP över lag är bristfälliga och inkonsekventa 

(se diskussionen i bilaga 3) var det nödvändigt att inkludera dem i indikatorn vid sidan av 

vidarebosättning. Annars hade vissa länder blivit alldeles underpresenterade och deras 

ansträngningar för mottagandet av flyktingar helt undervärderade (till exempel genom 

Tysklands HAP mottogs över 20 000 personer, Grote et al. 2016, 6). 

 
EMN-studien (2016g) möjliggjorde inkluderandet av HAP. Den verkar vara den enda i vilken 

har gjorts en jämförelse av antalet vidarebosatta/mottagna personer i förhållande till 

befolkningsantalet i olika europeiska länder, där även personer mottagna genom HAP är 

inkluderade. I studien har Eurostats statistik använts beträffande antalet vidarebosatta personer 

(2018f),  i  vilken  dock  länder  som  utför  omfattande  humanitära  mottagningsprogram  (i 

synnerhet Tyskland men även till exempel Österrike) är underrepresenterade, eftersom de inte 
 
 

vidarebosättningar (Eurostat 2018f och UNHCR 2016e, 59) och en e-postdiskussion med UNHCR Geneva 

Resettlement Service (personlig kommunikation, 19 november 2018) – som bekräftade att Portugals siffror baserar 

sig på uppgifterna direkt erhållna från Portugals stat – verkar det som att UNHCR:s vidarebosättningsstatistik 

(2016e, 59) inte gör någon skillnad mellan omplacering och vidarebosättning. De sex personer mottagna genom 

EUREMA I år 2012 och ytterligare sex personer genom EUREMA II år 2013 verkar vara medräknade i UNHCR:s 

statistik, eftersom Portugal själv räknar och rapporterar dessa omplaceringar som vidarebosättningar på grund av 

att de har mottagits inom ramen för Portugals vidarebosättningsprogram (se ICMC 2013, 229). Eurostat (2018f) 

verkar däremot exkludera omplaceringar (se också Eurostat 2014, 28) trots att de hade ägt rum inom ramen för ett 

vidarebosättningsprogram, åtminstone i Portugals fall (enligt Eurostat 2018f, har Portugal vidarebosatt sex 

personer mindre både år 2012 och 2013 än vad som anges i UNHCR:s statistik 2016e, 59). Detta blir relevant 

speciellt i poängkategorin årliga ankomster eftersom enligt UNHCR (2016e, 59) har Portugal vidarebosatt varje 

år under 2011–2015, medan enligt Eurostat (2018f) har Portugal inte vidarebosatt år 2013. För att på bästa möjliga 

sätt kunna hålla sig till definitionen av vidarebosättning, har Eurostat valts som huvudsaklig källa i årliga 

ankomster (mera om detta nedan i diskussionen om datainkonsekvens). 
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räknas som vidarebosättning (EMN 2016g, 13; Europeiska kommissionen 2018c, 45; se EMN 

 

2016g, 14). På grund av bristen på aggregerade data om antalet personer mottagna genom HAP, 

har uppgifterna för dessa hämtats på nationell nivå i EMN-studien. För de länder som har HAP 

men vilkas vidarebosättningsuppgifter i Eurostat inte inkluderar personer mottagna genom dem 

(Tyskland, Polen och dels också Österrike), har siffror tagits från deras nationella rapporter som 

har samlats in för EMN-studien, i vilka antalet vidarebosatta och mottagna genom HAP är 

hopslagna (se EMN 2016g, 14, 58–59). 

 
Kort sagt, kan man konstatera att överlappande eller skiljande definitioner samt inkonsekvenser 

i hur data rapporteras, räknas och redovisas, orsakar att fullständiga data om varken 

vidarebosättning eller humanitärt mottagande är möjligt att införskaffas. En djupgående 

diskussion om vidarebosättningsstatistikens problematik förs i bilaga 3. Siffrorna som visas i 

tabell 8.8 nedan är därför ett vägledande försök som bäst. I tabellen visas antalet vidarebosatta 

och/eller mottagna genom humanitära mottagningsprogram i undersökningens länder i 

förhållande till deras befolkningsantal under perioden 2011–2015. Dessutom presenteras 

ländernas poäng i de tre olika poängkategorierna och totalpoängen som var och en av länderna 

får i indikatorn, när poängen från de olika kategorierna räknas ihop. 
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Tabell 8.8 Vidarebosättning och humanitärt mottagande 

 
 
 
 
 

Land 

Antalet vidarebosatta 

och/eller mottagna 

genom humanitärt 

mottagande per en 

miljon invånare under 

2011–20151
 

Poäng 
 

 
 

Typ av plan2  Årliga 

ankomster3
 

 

 
 
 

Omfattning 
Total 

(max. 13) 

Norge 1375 2,50 3,00 7,50 13,00 

Sverige 926 2,50 3,00 6,25 11,75 

Finland 746 2,50 3,00 6,25 11,75 

Danmark 405 2,50 3,00 5,00 10,50 

Tyskland 278 2,50 3,00 5,00 10,50 

Nederländerna 148 2,50 3,00 5,00 10,50 

Schweiz 108 1,25 3,00 5,00 9,25 

Irland 97 2,50 3,00 3,75 9,25 

Storbritannien 79 2,50 3,00 3,75 9,25 

Österrike 1544 1,25 2,00 5,00 8,25 

Frankrike 22 2,50 3,00 2,50 8,00 

Belgien 37 2,50 2,00 2,50 7,00 

Portugal 9 2,50 2,00 1,25 5,75 

Spanien 4 2,50 1,00 1,25 4,75 

Tjeckien 2 2,50 1,00 1,25 4,75 

Rumänien 2 2,50 1,00 1,25 4,75 

Italien 2 2,50 1,00 1,25 4,75 

Ungern 1 2,50 1,00 1,25 4,75 

Polen5 10 1,25 1,00 1,25 3,50 

Bulgarien 0 0,006 0,00 0,00 0,00 

Cypern 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estland 0 0,006 0,00 0,00 0,00 

Grekland 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kroatien 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lettland 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Litauen7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Slovakien 0 0,008 0,00 0,00 0,00 

Slovenien 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Källa: Egen bearbetning av data huvudsakligen från EMN (2016g) och Eurostat (2018f), se fotnoter för undantag. 
 

Noter 
 

Poängsättning 
 

Poäng för typ av plan ges utifrån den typ av plan som ett land har haft år 2015, eller om ett land endast har haft 

temporära/ad hoc-planer räknas perioden 2011–2015 enligt tabellen nedan. Om ett land har haft båda typer av 

planer (permanenta och temporära/ad hoc) tas endast det permanenta programmet i beaktande i denna 

poängkategori. Endast sådana planer som har lett till verklig implementering (med minst en vidarebosatt/mottagen 

person genom humanitärt mottagande under perioden 2011–2015), tas i beaktande. Planer som har finansierats av 

en tredje part/privat sponsor räknas inte med. Typ av plan reflekterar förbindelsen till och kontinuiteten av 

vidarebosättnings- och/eller humanitära mottagningsaktiviteter. 

 
Poäng för årliga ankomster ges i första hand på basis av om ett land har haft regelbundna, årliga ankomster av 

personer genom vidarebosättning och/eller humanitärt mottagande under åren 2011–2015 enligt tabellen nedan. 

Länder som endast har haft sporadiska ankomster under denna period, ges dock poäng utifrån antalet år under vilka 

de har haft ankomster. Årliga ankomster reflekterar regelbundenheten och den verkliga kontinuiteten av ett lands 

vidarebosättnings- och/eller humanitära mottagningsaktiviteter. 



193 

Eevi Ristimäki  

 

Antalet vidarebosatta och/eller 

mottagna genom humanitärt 

mottagande per en miljon 

invånare under 2011–2015 

 
 

Poäng 

1000< 7,50 

501–1000 6,25 

101–500 5,00 

51–100 3,75 

11–50 2,50 

1–10 1,25 

0 0,00 

 

 
Poäng för omfattning ges utifrån antalet personer som ett land har vidarebosatt och/eller mottagit genom 

humanitärt mottagande per en miljon invånare under perioden 2011–2015. Poängen ökas med 1,25 enheter för 

varje poängkategori ända till maximalpoängen 7,50 enligt tabellen nedan. Om ett land har mottagit personer både 

genom vidarebosättning och humanitärt mottagande, räknas båda med. Omfattningen står för den reella storleken 

av ett lands vidarebosättnings- och/eller humanitära mottagningsinsatser under 2011–2015 proportionerad till 

landets befolkningsantal. 

 
Typ av plan Poäng 

Permanent nationellt vidarebosättningsprogram 2,50 

Endast temporärt, eller ad hoc-, arrangemang för 

vidarebosättning eller humanitärt mottagande 

 

1,25 

Deltar inte i vidarebosättning eller humanitärt 

mottagande 

 

0,00 

 
Ankomster under 2011–2015 Poäng 

Regelbundna, årliga ankomster 3,00 

Sporadiska ankomster under 3–4 år 2,00 

Sporadiska ankomster under 1–2 år 1,00 

Inga ankomster 0,00 

 
 

1 Uppgifterna har hämtats i EMN-studien (2016g, 14), i vilken data baserar sig på Eurostat och nationella rapporter 

(EMN 2016g, 58–59). Siffran för Schweiz har undantagsvist räknats utifrån uppgifter från SEM Asylstatistik 

(2011–2015) och befolkningsantalet i Schweiz år 2015 enligt Eurostat (2018d). 

2 Typ av plan baserar sig på uppgifter från EMN (2016g, 5, 17, 52–53). För länder som inte var med i EMN- 

studien (Grekland, Slovenien, Rumänien, Portugal, Danmark och Schweiz), har data hämtats i UNHCR (2011e, 

2–3; 2013a, 3; 2016f, 1–3; 2016g, 1–3), Eurostat (2018f), ICMC (2013, 147–157, 229–244), ICMC (2015, 34, 

49–50, 60), Moraru & Mocanu (2013, 2–5), Perrin & McNamara (2013, 2, 43–47), ERN (2018b, 10, 17–18), 

SEM (2016) och Niederberger [u.å.]. 

3 Data om årliga ankomster har hämtats i Eurostat (2018f) förutom för Tyskland, Österrike och Polen vilkas 

uppgifter baserar sig på deras nationella rapporter i EMN (2016g, 58–59) på grund av Eurostats bristande data 

om humanitära mottagningsprogram. Uppgifter för Schweiz har hämtats i SEM Asylstatistik (2011–2015). 

4 Siffran har reviderats uppåt från den ursprungliga siffran 134 i EMN-studien (2016g), på basis av en e- 

postdiskussion med EMN Service Provider (personlig kommunikation, 5 november 2018) so m bekräftade att 

det totala antalet personer mottagna genom Österrikes HAP under 2011–2015 de facto är större (ungefär 1 300) 

än vad Eurostats uppgifter som användes i EMN-studien anger (1 150, se Eurostat 2018f). Antalet per en miljon 

invånare borde därför revideras en aning uppåt enligt EMN Service Provider (ibid.). Eurostats uppgifter 

användes för Österrike i EMN-studien trots att HAP, som är relevant för just Österrike, inte fullständigt omfattas 

av Eurostat. Orsaken var att antalet mottagna genom Österrikes HAP inte kunde bekräftas på den tiden (ibid.). 

Siffran i tabellen baserar sig därför på det reviderade totalantalet (Eurostats uppgifter 1 150 för åren 2014–2015 

plus den saknade siffran 171 för året 2013, hämtad i Österrikes nationella rapport, se EMN 2016g, 58). 

Totalantalet 1321 har dividerats med landets befolkningsantal år 2015 (se Eurostat 2018d) och avrundats till 

närmaste ental. 

5 Man måste ställa sig en aning kritisk till Polens siffror, eftersom det enda humanitära mottagandet som Polen 

har utfört under 2011–2015 handlade om evakueringen av ukrainska medborgare av polskt ursprung (se kapitel 

3.1.2 om partikulärt förtroende) och deras familjer (sammanlagt 383 personer genom två olika överföringar från 

Ukraina mellan 2014–2015, se EMN 2016g, 5, 53, 59). Enligt UNHCR Poland (2016, 7), rapporterade 

Inrikesministeriet (sic) i Polen om det med titeln Four planes with Poles evacuated from Eastern Ukraine have 

landed (nyheten tillgänglig på polska på Utrikesministeriets hemsida, Internet 117). Polens humanitära 

mottagande har trots detta räknats med eftersom det, för jämförbarhetens skull, annars hade varit nödvändigt att 

även med avseende på de övriga länderna göra en distinktion utifrån mottagna flyktingars ursprung. 

6 Varken Estland eller Bulgarien hade implementerat sina vidarebosättningsplaner ännu år 2015 (se Eurostat 

2018f), trots att de hade satt upp ramar och börjat med förberedelser för temporär/ad hoc-vidarebosättning (EMN 

2016a, 10–11; 2016c, 14–16). De poängsätts därför som om de inte har några planer/program och deltar inte i 

vidarebosättning/humanitärt mottagande (se också diskussionen om kopplingen till EU:s 

vidarebosättningsplaner i kapitel 8.4.2.5 och bilaga 3). Detta skiljer sig från den använda källans uppgifter, enligt 
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vilka de båda har temporära/ad hoc-vidarebosättningsplaner (se EMN 2016g, 5, 17, 52, dock Bulgarien inrättade 

officiellt sin plan först 2016 och skulle även därför exkluderas). 

7 Enligt de senaste uppgifterna i Eurostats interaktiva databas [migr_asyresa] (Eurostat 2018f) och enligt en tabell i 

EMN-studien (2016g, 59) över antalet vidarebosatta och/eller mottagna genom HAP, där nationella rapporter 

har använts som källa, har Litauen vidarebosatt fem personer år 2012 och ytterligare fem personer år 2015. 

EMN:s uppgifter om antalet vidarebosatta/mottagna genom HAP per en miljon invånare (2016g, 14) baserar sig 

däremot på Eurostats data [migr_asyresa] som var tillgängliga när rapporten skrevs samt delvis på ländernas 

nationella rapporter. Enligt EMN Service Provider (personlig kommunikation, 5 november 2018), var siffran 0 

för Litauen i Eurostat (antalet vidarebosatta under perioden 2011–2015) när rapporten skrevs men ”den har 

tydligen förändrats retroaktivt”. Enligt EMN Service Provider (ibid.), påstods det då dessutom i Litauens 

nationella rapport att landet inte hade vidarebosatt några (trots att det står annat i den ovannämnda tabellen som 

baserar sig på dessa nationella rapporter, se också EMN 2016e, 14), och att det inte hade något 

vidarebosättningsprogram som sådant. För att kunna säkerställa jämförbarheten av uppgifterna mellan länderna i 

antalet vidarebosatta, används EMN:s data som baserar sig på uppgifter som då (2015/2016) var tillgängliga 

för Litauen (och andra) i Eurostat, oavsett att siffrorna kan ha förändrats retroaktivt, och oavsett vad som anges i 

Litauens nationella rapport. För att vara konsekvent med Litauens uppgifter, används undantagsvist samma 

data även för årliga ankomster i stället för Eurostats uppdaterade siffror (2018f). 

8 Slovakiens humanitära mottagning definieras som ett privat sponsorprogram och är därför exkluderat, trots att 

det är medräknat i källan (EMN 2016g, 5, 17). 
 

 

8.5 Index 
 
 

I tabell 8.9 nedan sammanfattas ländernas poäng från varje indikator och räknas ihop. 

Slutsumman utgör det slutliga index-värdet för varje land som står för landets övergripande 

villighet att ta emot flyktingar. 



 

 

 
 
 

Rankning 

 
 
 

Land 

Individuell nivå 
(max. 25 poäng) 

 

Medborgares 

Nationell nivå 
(max. 25 poäng) 

 EU-nivå 
(max. 25 poäng) 

 

Den första Den andra 

Internationell nivå 
(max. 25 poäng) 

 

Antalet Vidarebosättning 

 

 

TOTAL 
(max. 100 

  attityder till 

flyktingmottagande 

Direktavvisningar Gränshinder omplacerings 

planen 

omplacerings 

planen 

positiva 

asylbeslut 

och humanitärt 

mottagande 

poäng) 

1. Sverige 23,03 6,25  6,25 7,50 14,47 12,00 11,75 81,25 

2. Nederländerna 16,67 12,50 12,50 7,50 8,28 6,00 10,50 73,95 

3. Tyskland 18,66 6,25  6,25 9,00 8,46 10,00 10,50 69,12 

4. Irland 13,42 12,50 12,50 6,59 7,58 4,00 9,25 65,84 

5. Belgien 14,51 12,50  6,25 7,50 8,09 8,00 7,00 63,85 

6. Finland 11,83 6,25  6,25 7,50 13,10 6,00 11,75 62,68 

7. Norge 18,96 6,25  0,00 0,00 15,00 8,00 13,00 61,21 

8. Portugal 13,81 12,50 12,50 4,96 11,06 0,00 5,75 60,58 

9. Danmark 14,68 12,50 12,50 0,00 2,00 8,00 10,50 60,18 

10. Schweiz 15,79 6,25  6,25 0,00 13,60 8,00 9,25 59,14 

11. Frankrike 15,06 0,00  0,00 7,50 7,81 6,00 8,00 44,37 

12. Italien 15,37 0,00  6,25 3,00 8,08 6,00 4,75 43,45 

13. Rumänien 12,63 6,25  6,25 7,50 3,39 0,00 4,75 40,77 

14. Slovenien 16,42 6,25  0,00 3,59 10,06 2,00 0,00 38,32 

15. Österrike 13,17 0,00  0,00 0,00 5,06 10,00 8,25 36,48 

16. Cypern 3,17 0,00  6,25 7,50 8,58 8,00 0,00 33,50 

17. Polen 14,61 0,00  6,25 3,36 4,00 0,00 3,50 31,72 

18. Litauen 14,38 0,00  0,00 3,78 11,55 2,00 0,00 31,71 

19. Kroatien 14,77 0,00  6,25 3,91 5,64 0,00 0,00 30,57 

20. Spanien 14,09 0,00  0,00 2,86 6,10 2,00 4,75 29,80 

20. Storbritannien 14,55 0,00  0,00 0,00 2,00 4,00 9,25 29,80 

22. Bulgarien 15,28 0,00  0,00 5,04 5,31 4,00 0,00 29,63 

23. Lettland 9,65 0,00  0,00 3,24 12,34 2,00 0,00 27,23 

24. Estland 12,04 0,00  0,00 2,29 10,43 2,00 0,00 26,76 

25. Tjeckien 6,99 0,00  6,25 5,23 2,04 0,00 4,75 25,26 

26. Grekland 3,64 0,00  0,00 3,00 8,57 6,00 0,00 21,21 

27. Slovakien 10,57 0,00  0,00 2,07 0,14 0,00 0,00 12,78 

28. Ungern 4,80 0,00  0,00 0,00 0,00 2,00 4,75 11,55 

 

 
 

Tabell 8.9 Index om villighet att ta emot flyktingar (VATEF-index) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter: 0 poäng = Motvilligt att ta emot flyktingar, 100 poäng = Villigt att ta emot flyktingar. 
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9 Metod och material 
 
 

Följande underkapitel fokuserar på tillvägagångssätt och överväganden för att uppnå studiens 

syfte och få fram resultat. Materialets och undersökningens reliabilitet och validitet samt 

viktning diskuteras, och undersökningens analysmetod presenteras. Det första underkapitlet 

fokuserar på indexets skapande och överväganden kring det, det andra på viktningen av ESS 

data och det sista på den statistiska delen av undersökningen. 

 

 

9.1 Den kvalitativa ansatsen: indexets skapande 
 
 

För att kunna besvara forskningsfrågan, krävdes det först en del kvalitativa undersökningar som 

dels har använts som förberedelse för den kvantitativa analysen men dels också tjänat sitt eget 

syfte. Att skapa ett index som mäter länders villighet till flyktingmottagande var nödvändigt 

eftersom inget sådant färdigt mått fanns till förfogande. I uppbyggnaden av indexet och valet 

av material har det så långt som möjligt nyttjats pålitliga källor med färdig statistik eller 

akademiskt drivna undersökningar, såsom Eurostat och European Social Survey. Det har 

emellertid inte funnits färdiga databaser eller akademiska undersökningar om alla ämnen som 

har undersökts (till exempel direktavvisningar och gränshinder). I sådana fall har det använts 

annan typ av material såsom nyhetsartiklar och organisationers rapporter. Reliabiliteten är alltid 

en större utmaning när det kommer till icke-offentliga källor (i motsats till offentliga statistiska 

databaser, statliga källor eller akademiska undersökningar). För att kunna öka reliabiliteten av 

det använda materialet har, för det första, källkritik varit vägledande. För det andra, har 

pålitligheten och sanningsenligheten av uppgifterna alltid strävats till att bekräfta genom att gå 

igenom och jämföra flera källor som behandlar frågan eller som har datamaterial om samma 

ämne, om sådana har funnits. 

 
Utgångspunkten har ändå varit att insamla data från en och samma källa för alla länder så långt 

det har varit möjligt för att kunna garantera jämförbarheten av data, i synnerhet när statistiska 

uppgifter har använts. Om databaser med färdig, jämförbar statistik har funnits, har data ändå 

inte alltid varit tillgängliga för alla undersökningens länder. Om det har varit nödvändigt att 

komplettera huvudkällan så har det övriga materialet alltid syftats att hämta i sådana källor som 

använder samma mått och definition av begreppet som undersöks. Med andra ord, har 

uppmärksamhet fästats vid validiteten av materialet, så att oberoende av den använda källan, 

mäter de alla samma sak. Detta har till och med, i vissa fall, bekräftats genom personlig 

kommunikation med experter eller ansvariga för vissa databaser, för att kunna säkerställa 
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datamaterialets validitet och reliabilitet.122  Ibland har det varit fråga om att data, som skulle 

behövas för ett visst år, inte finns för vissa länder, och då har data hämtats från den närmaste 

möjliga tidpunkten. Allt som allt har tillgången på material allt emellanåt varit utmanande. Det 

har krävt ansträngningar för att hitta tillgängliga, reliabla data om de ämnen som undersöks, 

som dessutom skulle omfattas av alla undersökningens länder vid rätt tidpunkt. Brist på 

tillgången på material har också delvis påverkat valet av indikatorerna.123
 

 
Det har inte heller alltid varit möjligt att jämföra länder med varandra på grund av somliga 

länders olika utgångspunkt eller särställning i vissa frågor (detta blev relevant i synnerhet vid 

indikatorerna på EU-nivån). I sådana fall har det bästa och rimligaste tillvägagångssättet för att 

göra dessa länder jämförbara med de övriga länderna valts och motiverats, ofta i samband med 

indikatorens poängsättning. På så sätt har det syftats till att säkerställa indikatorns validitet även 

vid de avvikande fallen så långt som möjligt. Poängsättningens validitet och reliabilitet har i 

övrigt eftersträvats genom att använda mätbara och transparenta kriterier för dess utformning 

samt bestämda och noga begränsade definitioner av begrepp som mäts (detta har varit särskilt 

relevant i indikatorer som inte har haft färdigt definierade begrepp såsom direktavvisningar och 

gränshinder, samt i indikatorer som har haft varierande definitioner såsom vidarebosättning och 

humanitärt mottagande) En djupgående diskussion om utmaningarna kring datamaterialets 

validitet och reliabilitet kring vidarebosättning och humanitärt mottagande förs i bilaga 3. I 

poängsättningen har det dessutom så ofta som möjligt valts poängskalor där resultatet inte är 

beroende av poängkategoriers utformning (dvs. valet av kategoriers gränsvärden) som skulle 

kunna påverka utfallet. När poängsättningen inte har varit möjlig att ordna på intervallskala, har 

sådana ordinalskalor skapats som följer en rimlig, oftast matematisk, logik som till exempel 

jämna skalsteg mellan kategorierna. Poängen och poängkategorierna har också alltid valts med 

tanke på den vikt som har varit meningsfull att ge åt var och en av indikatorerna i förhållande 
 
 

122 Exempelvis med avseende på vidarebosättningar så jämfördes Eurostats data av Schweiz men andra databaser 

och märktes stora skillnader i siffrorna, eller närmare sagt att data av Schweiz saknades (visade sig vara 0) under 

flera år. Till följd av detta, fördes en lång e-postdiskussion med statistikexperter vid den schweiziska 

motsvarigheten till Migrationsverket, Staatssekretariat für Migration (SEM), som förklarade orsaken till dessa 

skillnader och erbjöd statistik om vidarebosättningar i Schweiz, som Eurostat inte hade fått tillgång till. Materialets 

validitet och jämförbarhet i förhållande till Eurostats data bekräftades genom dessa diskussioner (eftersom alla 

andra länders data hämtades i Eurostat). Med andra ord, säkerställdes det att SEM:s definition och mått av 

vidarebosättning motsvarar dem som Eurostat använder. Samtidigt erhölls det en bekräftelse om att i Schweiz fall 

var Eurostats data inte reliabla, och SEM valdes därför som en alternativ källa. (SEM statistikservice, personlig 

kommunikation, 4 december 2018) Liknande diskussioner fördes också med EMN Service Provider om deras 

statistik om vidarebosättningar och humanitära mottagningsprogram (berörda personers tillstånd har förstås 

efterfrågats vid referering). 
123 Till exempel humanitära visa, eller förekomsten av lagstiftning som tillåter direktvvisningar som vissa länder 

tillämpar, hade varit intressanta att forskas i men valdes bort på grund av bristande datatillgänglighet. I synnerhet 

saknades tvärnationella, jämförbara data som skulle ha behövts för denna forskning. 
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till andra indikatorer. Dessa viktningar har därutöver alltid motiverats så att det står klart för 

läsaren att de inte är slumpmässigt valda. Samma gäller poängsättningen av de olika nivåerna. 

Slumpmässigheten får inte utrymme i och med att alla nivåer har getts lika mycket vikt och de 

står i balans med varandra. En transparent, välgrundad och ändamålsenlig (avsiktlig) viktning 

ökar indexets reliabilitet. Inkluderandet av fyra olika nivåer i indexet ökar dessutom dess 

validitet, eftersom de fångar in så många olika aspekter av flyktingmottagande. När 

flerdimensionella aspekter har tagits i beaktande, kan man med större säkerhet konstatera att 

indexet mäter det som det påstås att mäta (jmf. kontrollvariablers inkluderande i en 

regressionsanalys). 

 

 

9.2 Materialets viktning 
 
 

Viktningen har därutöver blivit relevant i mätningen av den oberoende variabeln socialt 

förtroende samt en av indexets indikatorer, nämligen attityder till flyktingmottagande. 

Gemensamt för dessa är att i båda fallen har opinionsundersökningsdata från ESS använts. ESS 

producerar data genom enkätsundersökningar till vilka respondenter över 15 år har valts genom 

slumpmässiga urval (Internet 134). Viktningen behövs för att minska risken för materialets bias 

(snedvridning). Två olika vikter har använts i linje med rekommendationer av ESS: en 

sociodemografisk vikt och en vikt som beaktar befolkningsantalet i de olika länderna. (ESS 

2014c) 

 
Den ena används för att korrigera för urvalsbias orsakad av design och möjliga bortfall av svar 

samt urvalsfel (post-stratification weight, PSPWGHT). Den tar i beaktande faktumet att alla 

individer i populationen inte har lika möjlighet att ingå i urvalet, vilket kan leda till att 

datamaterialet och resultatet inte blir representativa för hela befolkningen. Flera länder 

använder komplicerade urvalsdesign där vissa grupper eller regioner av befolkningen har en 

högre sannolikhet för att bli valda. Vikten korrigerar de skillnader i sannolikheten för att ingå i 

urvalet som i vissa länder kan finnas på grund av den använda urvalsdesignen. (ESS 2014c, 1) 

Post-stratifikationsvikt är en mer sofistikerad version av två designvikter som finns till 

förfogande. Den har fördelen framför designweight (DWEIGHT) med att den, förutom 

urvalsbias orsakad av design, korrigerar för urvalsfel som kan uppstå när man endast försöker 

mäta en fraktion av befolkningen samt urvalsfel orsakad av bortfall av svar. Bortfall av svar kan 

skapa urvalsbias och leda till en systematisk över- eller underrepresentation av personer med 

vissa egenskaper i och med att vissa grupper möjligen svarar i större utsträckning än andra. 

Denna vikt minskar den potentiella urvalsbias som bortfall av svar kan orsaka genom att 
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replikera fördelningen av åldersgrupp, kön och utbildning i populationen samt representationen 

av olika regioner. (ESS 2014c, 1) 

 
Den andra vikten (population size weight, PWEIGHT) behövs när man undersöker data för två 

eller flera länder samtidigt. För att kunna jämföra länders data med varandra måste data vägas 

för länders populationsstorlek, eftersom deltagarländernas urvalsstorlek N är ungefär lika stora 

oberoende av befolkningsmängden. Utan denna vikt kan resultat, där data från två eller flera 

länder är kombinerade, bli snedvridet (biased) genom att mindre länder blir överrepresenterade 

på bekostnad av större. Populationsvikten anpassar resultatet och säkerställer att varje land är 

representerat i proportion till dess befolkningsstorlek. (ESS 2014c, 2) ESS (2014c, 3) råder att 

använda någondera av designvikterna i kombination med populationsvikten, när man jämför 

data från två eller flera länder och med hänvisning till genomsnittsvärden (eller kombinerad 

total) av dessa länder. En kombinerad vikt bestående av både post-stratifikations- och 

populationsvikten har därför skapats (produktvikten PSPWGHT*PWEIGHT), och använts för 

viktningen av alla ESS data som nyttjas i denna avhandling (mätningen av socialt förtroende 

och attityder till flyktingmottagande). Viktningen av materialet ökar reliabiliteten i forskningen 

genom den minskade risken för snedvridning (bias) av resultatet. 

 

 

9.3 Den kvantitativa ansatsen: multipel regressionsanalys 
 
 

För att slutligen kunna uppnå studiens syfte, testa hypotesen och besvara forskningsfrågan, 

genomförs en multipel regressionsanalys (ordinary least squares multiple linear regression) av 

datamaterialet med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences, IBM SPSS Statistics 20). En undersökning av 28 länder hade inte varit möjlig med 

kvalitativa metoder, och resultatets generalisering (extern validitet) hade blivit låg med mindre 

antal studiefall, vilket stöttade valet av en statistisk metod. Av olika statistiska metoder var den 

multipla regressionsanalysen det enda tänkbara alternativet med tanke på studiens syfte. De 

individuella svaren på ESS-undersökningar som används i denna studie har aggregerats till 

länder nivå (socialt förtroende operationaliseras som en egen variabel och attityder till 

flyktingar som en del av indexet), där den statistiska regressionsanalysen genomförs 

tillsammans med andra ländernivå-variabler. Aggregatvärden (medelvärden) av socialt 

förtroende används i regressionsanalysen som en oberoende variabel vid sidan av 

kontrollvariablerna BNP per capita, arbetslöshetsgrad, andel utrikesfödda och en dikotom 

variabel (dummyvariabel) öst vs. väst/neutral, samt VATEF-indexet som den beroende 

variabeln. 



Eevi Ristimäki 

200 

 

 

 
Dikotoma variabler har endast två kategorier och kan anta två värden, vanligtvis 0 eller 1. Före 

detta östländer (länder med kommunistiskt förflutet) har omkodats till 0 och väst- eller neutrala 

länder till 1. Genom denna omkodning kan variabler på nominal- eller ordinalskala (kvalitativa 

variabler) användas i multipel regressionsanalys, förutsatt att den beroende variabeln är 

kvantitativ. Skalnivåerna är avgörande för vilka typer av analyser som kan utföras med de data 

vi har. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, 311; Edling & Hedström 2003, 97). Alla andra 

variabler är kvantitativa, inkluderat den beroende variabeln, och finns på intervallskala (eller 

kvotskala, ibland gör man ingen skillnad mellan dessa, exempelvis i SPSS), det vill säga, till 

skillnad från nominala variabler går de att rangordna, anta multipla värden och mäta avstånd. 

På kvotskalan har variabeln, förutom dessa egenskaper, en absolut nollpunkt. Genom att 

använda aggregatvärden för socialt förtroende, omvandlades även denna variabel till intervall- 

/kvotskala (från ordinalskala). Variabler på intervall-/kvotskala kallas också för kontinuerliga 

variabler och de går utmärkt att använda i multipel regressionsanalys. (Allison 1999, 9; Field 

2009, 9–10; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, 42) 
 
 

Multipel regressionsanalys tjänar två huvudsakliga syften: prediktion och kausal relation. Med 

hjälp av den multipla regressionsanalysen kan man kombinera flera olika variabler i syfte att 

skapa optimala prediktioner av den beroende variabeln. (Allison 1999, 3) I detta fall, då endast 

det sociala förtroendets inverkan på den beroende variabeln är av intresse, används de övriga 

oberoende variablerna i regressionsanalysen som kontrollvariabler i relation till den beroende 

variabeln. Meningen med kontrollvariabler är att kunna analysera effekten av den oberoende 

variabeln som står i fokus på den beroende variabeln samtidigt som de övriga oberoende 

variablerna, det vill säga kontrollvariablerna, hålls konstanta. (Edling & Hedström 2003, 97). 

Närmare sagt, menas med prediktionen att modellens regressionskoefficient förutspår hur 

många enheters ökning eller minskning i den beroende variabeln som kan förväntas när den 

förklarande variabeln ökar med en enhet, samtidigt som alla övriga oberoende variablerna hålls 

konstanta (se Edling & Hedström 2003, 97 och Allison 1999, 1). Med tanke på antalet studiefall 

i denna forskning, är antalet kontrollvariabler rätt många (se Field 2009, 222). Inkluderandet av 

flera variabler ökar dock den interna validiteten i studien i och med att flera möjliga externa 

faktorer som kan påverka villigheten att ta emot flyktingar, och därmed studiens utfall, 

reduceras bort. 

 
Den kausala relationen i multipel regressionsanalys handlar, enkelt uttryckt, om att utreda om 

en specifik oberoende variabel har en effekt på den beroende variabeln, och i så fall, i vilken 

omfattning och hur kraftig effekten är. I den multipla regressionsanalysens kausala analys 
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åtskiljs effekterna av de olika oberoende variablerna på den beroende variabeln. På så sätt kan 

man utforska de unika bidragen, av var och en av de oberoende variablerna, på variationen i 

den beroende variabeln. (Allison 1999, 1–3) Med andra ord, ger den svar på hur många procent 

av variationen i den beroende variabeln kan förklaras med, i detta fall socialt förtroende, och 

hur många procent med var och en av de övriga variablerna. Dessutom ger den svar på hur 

många procent av variationen alla de inkluderade oberoende variablerna tillsammans förklarar. 

För att även den totala förklaringskraften av regressionsmodellen skulle vara hög och på så sätt 

öka studiens interna validitet, kan det vara motiverat att inkludera flera oberoende variabler i 

analysen. Den multipla regressionsanalysen ger, följaktligen, den bästa möjliga utgångspunkten 

och metoden för att ta reda på det sociala förtroendets roll i, och samband till, länders villighet 

till flyktingmottagande. 

 

10 Resultat 
 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. I det första underkapitlet redovisas för den 

deskriptiva statistiken över datamaterialet för att ge en översikt över variablerna som inkluderas 

i analyserna. I det andra och tredje underkapitlet visas resultatet av enkla sambandsanalyser: 

korrelationsanalyser och en bivariat regressionsanalys av den oberoende och den beroende 

variabeln i form av ett skatterdiagram. Om sambandet mellan den oberoende och beroende 

variabeln håller för ytterligare kontroller, testas till sist, med hjälp av en multipel 

regressionsanalys vars resultat redovisas i det sista underkapitlet. 

 

 

10.1 Beskrivande statistik 
 
För att ge en överblick över det datamaterial som används i regressionsanalysen, visas en 

beskrivning av statistiken i tabell 10.1. En utförligare beskrivning av statistiken (ländernas 

värden) på de viktigaste variablerna socialt förtroende och VATEF-indexet presenteras i 

operationaliseringskapitlen (socialt förtroende i figur 7.1 i kapitel 7.2 och indexet i tabell 8.9 i 

kapitel 8.5). 
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Tabell 10.1 Beskrivande statistik   

Variabel N Minimum   Maximum   Medelvärde  Standardavvikelse 

Beroende variabel 

VATEF-index 28 11.55 81.25 42.95 19.19 

Oberoende variabel 

Socialt förtroende 28 3.56 6.63 5.01 0.90 

Kontrollvariabler 

Östeuropa-dummy 28 0 1 0.61 0.50 

BNP per capita log 28 5500 67400 25632 15765 

Arbetslöshetsgrad 28 3.60 26.50 10.36 5.46 

Andel utrikesfödda 28 1.06 26.82 10.95 6.21 
 
 
 
 
Den första kolumnen visar hur många observationer det finns data för. N står alltså för de 

enskilda variablernas observerade värden. För varje variabel finns data om alla 

undersökningens 28 länder. I nästa kolumn redogörs för variablernas minsta respektive högsta 

värde bland urvalet (länderna). VATEF-indexet kan anta ett värde mellan 0–100 (se kapitel 

8.5), socialt förtroende löper från 0 till 10 (se kapitel 7.2). Östeuropa-dummyvariabeln kodades 

till en dikotom variabel som kan uppmärksammas med ett minimumvärde på 0 och 

maximumvärde på 1, där 0 står för en före detta öststat och 1 för en väststat eller en neutral 

(alliansfri) stat. BNP per capita log är ett logaritmerat, euro per capita BNP värde, och 

arbetslöshetsgraden står för en procentandel av arbetslösa av arbetskraften. Andelen 

utrikesfödda är en procentandel av personer födda utomlands av den totala befolkningen. I de 

två sista kolumnerna redovisas variablernas medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet 

visar på det genomsnittliga värdet för urvalet av var och en av variablerna, och 

standardavvikelsen på spridningen runt medelvärdet. Ju lägre standardavvikelsen är, desto 

mindre spridning finns det bland ländernas värden, och likaså ju högre standardavvikelsen är, 

desto mer spridning kan uppmärksammas. 

 

10.2 Korrelationsanalyser 
 
 

Först görs enkla bivariata korrelationsanalyser med Pearsons korrelationskoefficient för att se 

en möjlig korrelation mellan den oberoende och den beroende variabeln samt hur de förhåller 

sig till kontrollvariablerna. Korrelationsanalys innebär att utreda hur väl stickprovet 

överensstämmer med en rät linje. Vid denna analys räknas en korrelationskoefficient (= r) fram, 

som berättar hur nära ett linjärt samband stickprovet ligger, eller om observationerna är mer 

utspridda kring linjen. Korrelationen avslöjar inte kausalitet mellan variablerna utan visar 
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endast om de hänger ihop (=korrelerar). I en korrelationsmatris ser man sambandens styrka, 

riktning och signifikansnivå, vilka kan vara väsentliga att veta när man gör mer sofistikerade 

analyser längre fram. En korrelationsanalys är nyttig för att upptäcka eventuell 

multikollinearitet mellan variablerna. En hög korrelation mellan två eller flera oberoende 

variabler kan indikera att det finns ett multikollinearitetsproblem, vilket innebär att det blir svårt 

att utskilja vilken del av variansen som förklaras av respektive oberoende variabel och bedöma 

vikten av en enskild variabel (Field 2009, 224). En bivariat korrelation på ≥ 0,8 sätts som 

riktlinje för multikollinearitetsproblem, som ytterligare kontrolleras med VIF-värden längre 

fram i regressionsanalysen. 

 

Korrelationskoefficienten antar ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger 

maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband. Ett positivt samband 

innebär att när x ökar så ökar även y, och vid ett negativt samband gäller omvänt, det vill säga, 

när x ökar så minskar y. Ju mer korrelationskoefficienten avlägsnar sig från noll, desto starkare 

är det linjära sambandet. Med andra ord, om värdet ligger nära noll finns inget linjärt samband 

(men det kan ändå finnas ett icke-linjärt samband). Signifikansnivån (p-värdet) berättar om 

sambandet är statistiskt signifikant. Sambandet är statistiskt signifikant om p-värdet inte 

överstiger 0,05. P-värdet på < 0,05 innebär, med andra ord, att risken att vi har fel när vi påstår 

detta, är 5,0 %. En korrelationsmatris i tabell 10.2 visar de bivariata korrelationerna mellan alla 

variabler som ingår i analysen. 

 
Tabell 10.2 Korrelationsmatris                                                                                                 

BNP per 

VATEF- Socialt Östeuropa capita Andel Arbetslös- 

  index  förtroende  -dummy  log  utrikesfödda    hetsgrad   

VATEF-index  0,665**
 0,645**

 0,700**
 0,355 -0,369 

Socialt förtroende 0,665**
  0,504**

 0,807**
 0,383*

 -0,516**
 

Östeuropa-dummy 0,645**
 0,504**

  0,833**
 0,561**

 0,054 

BNP per capita log 0,700**
 0,807**

 0,833**
  0,625**

 -0,305 

Andel utrikesfödda 0,355 0,383*
 0,561**

 0,625**
  0,001 

Arbetslöshetsgrad -0,369 -0,516**
 0,054 -0,305 0,001  

Signifikansnivåer: ** = p < 0,01 * = p < 0,05. Kommentarer: Östeuropa-dummy 0 = öst, 1 = väst. 
 
 

I korrelationsmatrisen (tabell 10.2) ser man att endast socialt förtroende, östeuropa-dummy och 

BNP per capita log har ett statistiskt signifikant samband med VATEF-index (på 

signifikansnivå p < 0,001). Andel utrikesfödda och arbetslöshetsgrad har, med andra ord, inget 

signifikant linjärt samband med den beroende variabeln (andelen utrikesfödda sig = 0,063; 

arbetslöshetsgrad sig = 0,053). Arbetslöshetsgraden verkar överhuvudtaget inte vara signifikant 
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med någon annan variabel förutom socialt förtroende. I och för sig har alla variabler ett 

signifikant samband med socialt förtroende och dessutom på en hög signifikansnivå (p < 0,01; 

VATEF-index och BNP per capita log p < 0,001), förutom andelen utrikesfödda som är 

signifikant men har ett högre p-värde (p < 0,05). 

 
När man tittar på styrkan av sambanden så ser man att socialt förtroende har en stark positiv, 

linjär korrelation med VATEF-index (r = 0,665)124, vilket betyder att när socialt förtroende 

ökar, så ökar också villigheten att ta emot flyktingar (eller när villigheten ökar, så ökar socialt 

förtroende). Nästan lika stark positiv korrelation har östeuropa-dummy (r = 0,645) och den 

starkaste positiva korrelationen med den beroende variabeln har BNP per capita log (r = 0,700). 

Det innebär att väst- eller alliansfria länder är mer villiga att ta emot flyktingar, och när BNP 

per capita ökar, så ökar villigheten att ta emot flyktingar (eller när villigheten att ta emot 

flyktingar ökar, så ökar BNP per capita). Andel utrikesfödda har en svag positiv, linjär 

korrelation med den beroende variabeln (r = 0,355) men sambandet är inte statistiskt signifikant. 

Arbetslöshetsgrad har däremot en svag och negativ, linjär korrelation (r = -0,369), vilket innebär 

att när arbetslösheten ökar så minskar villigheten att ta emot flyktingar (eller när villigheten 

ökar så minskar arbetslösheten). Sambandet är ändå inte statistiskt signifikant. 

 
Korrelationen mellan andelen utrikesfödda och villigheten att ta emot flyktingar testades 

ytterligare genom att exkludera Estland och Lettland som, såsom östländer, har jämförelsevis 

höga andelar utrikesfödda på grund av höga antal före detta Sovjet-medborgare bosatta i dessa 

länder. Korrelationen blev statistikt signifikant (sig = 0,039) och steg till 0,407 vilket kan antas 

som en medelmåttig positiv korrelation, men ändå inte någonting att flagga med. Det innebär 

att när andelen immigranter ökar, så ökar villigheten att ta emot flyktingar en del, eller omvänt, 

när villigheten ökar, så ökar andelen immigranter någorlunda (naturligtvis). 

 
Väsentligt att titta på i korrelationsmatrisen är också hur kontrollvariablerna förhåller sig till 

socialt förtroende. Östeuropa-dummyvariabeln har en medelmåttig positiv korrelation med 

socialt förtroende (r = 0,504), vilket betyder att väst- och alliansfria länder har någorlunda högre 

nivåer av socialt förtroende än före detta öststater. Andelen utrikesfödda har endast en ganska 

svag korrelation med socialt förtroende (r = 0,383) men den är positiv, vilket betyder att högre 

andelar utrikesfödda går hand i hand med högre socialt förtroende. Det säger dock ingenting 

om sambandets riktning, det vill säga, om det är socialt förtroende som leder till högre andelar 

immigranter  eller  om  högre  andelar  immigranter  ökar  socialt  förtroende.  När  det  gäller 
 

 
124 Man brukar anse att korrelationskoefficienter mellan 0,80–1,00 indikerar väldigt stark korrelation, 0,60–0,79 

stark korrelation, 0,40–0,59 medelmåttig korrelation, 0,20–0,39 svag korrelation och 0,00–0,19 knappt någon 

korrelation (Lhabitant 2004, 129). 
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arbetslöshetsgrad och socialt förtroende så är sambandet medelmåttigt och negativt (r = -0,516), 

vilket innebär att när arbetslösheten stiger så minskar socialt förtroende, eller att när socialt 

förtroende ökar så minskar arbetslöshetsgraden. 

 
Ingen av de nämnda korrelationerna väcker oro för multikollinearitetsproblem. Däremot är BNP 

per capita log och socialt förtroende väldigt starkt korrelerade (r = 0,807), vilket kan indikera 

att det finns multikollinearitet mellan dessa variabler. Denna väldigt starka korrelation innebär 

att socialt förtroende är mycket högre i rikare länder. När socialt förtroende ökar så ökar BNP 

per capita starkt, eller omvänt, när BNP per capita ökar så ökar också socialt förtroende starkt. 

På grund av denna starka korrelation kan det vara svårt att bedöma vilket av dem förklarar 

variationen i den beroende variabeln i regressionsanalysen. 

 
BNP per capita log har också en väldigt stark, statistiskt signifikant, positiv korrelation med 

östeuropa-dummyvariabeln (r = 0,833, p < 0,001), och därför görs det till sist separata 

regressionsanalyser för å ena sidan väst-/alliansfria stater och före detta öststater å den andra. 

Vad den starka positiva korrelationen indikerar är att väst-/alliansfria länder har i genomsnitt 

mycket högre BNP per capita än de före detta öststaterna. Det vill säga, det kommunistiska 

förflutna hänger ihop med lägre BNP per capita. Dessutom har de väst/alliansfria länderna högre 

andelar utrikesfödda (r = 0,561, p < 0,01) än öststaterna, men en högre andel utrikesfödda verkar 

korrelera ännu starkare med BNP per capita log (r = 0,625, p < 0,001). Med andra ord, ju rikare 

landet är, desto större är andelen immigranter, eller omvänt, ju större är andelen immigranter, 

desto rikare är landet. För arbetslöshetsgraden har däremot varken landets politiska historia 

någon signifikant betydelse (r = 0,054, sig = 0,787) eller BNP per capita log (det finns en svag 

negativ korrelation som inte är statistiskt signifikant, r = -0,305, sig = 0,115). Andelen 

utrikesfödda har heller inget signifikant linjärt samband med arbetslöshetsgraden (r = 0,001, sig 

= 0,996). 
 
 

Som nämndes i början av kapitlet, mäter korrelationskoefficientens storlek enbart anpassningen 

till en rät linje, det vill säga, hur nära regressionslinjen observationerna ligger. Däremot säger 

den ingenting om storleken av regressionslinjens lutning, det vill säga, graden av förändring av 

den beroende variabeln, om den oberoende variabeln förändras med en enhet. Den säger 

ingenting heller om förklaringsgraden, det vill säga, hur mycket av variationen i den beroende 

variabeln (y) som kan förklaras av variationen i den oberoende variabeln (x). Syftet med nästa 

underkapitel är således att ta reda på denna lutning samt testa hur stor del av variationen i 

villigheten att ta emot flyktingar som kan förklaras av variationen i socialt förtroende, nu när vi 
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vet att det finns en stark korrelation mellan dem. Dessutom illustreras denna korrelation med 

hjälp av ett spridningsdiagram. 

 

10.3 Bivariat regressionsanalys 
 
För att undersöka sambandet mellan den oberoende och den beroende variabeln vidare, utförs 

en bivariat regressionsanalys mellan socialt förtroende och VATEF-index. Sambandet mellan 

dem illustreras i ett spridningsdiagram (sk. scatterdiagram, eng. scatterplot) som består av 

punktfigurer där länderna utgör analysenheterna. Diagrammet visar hur de två variablerna 

ligger i förhållande till varandra med det sociala förtroendets värden (den oberoende variabeln) 

på x-axeln och värden på villigheten att ta emot flyktingar (den beroende variabeln) markerade 

på y-axeln. Det vill säga, det illustrerar hur de två variablerna samvarierar. 

 
I spridningsdiagrammet (figur 10.1) har ritats ut en linjär regressionslinje som visar den starka 

positiva korrelationen som framkom i korrelationsanalysen. Den beskriver hur den beroende 

variabeln y förändras då förklaringsvariabeln x antar att nytt värde. Därtill visas en 

determinationskoefficient (R Square = r2 = R2) längst ner till höger i diagrammet, som anger hur 

stor del av variationen i villighet att ta emot flyktingar (den beroende variabeln y) som förklaras 

av socialt förtroende (den oberoende variabeln x) under förutsättning att sambandet mellan x 

och y är linjärt, vilket det är (se figur 10.1). Determinationskoefficienten kallas därför ofta 

förklaringsgrad. R2 går mellan 0 och 1, där 1 indikerar att modellen förklarar 100 % av 

variationen i den beroende variabeln, det vill säga, alla observerade variationer. R2 är helt enkelt 

Pearsons korrelationskoefficient (r = 0,665) upphöjt till två (0,665 * 0,665 = 0,442). Ett 

spridningsdiagram med en regressionslinje visar faktiskt mängder av information: de båda 

variablernas fördelning, korrelation, den oberoende variabelns förklaringsgrad av den beroende 

variabeln, samt vad enskilda observationer (dvs. länder) har för värden. I ett spridningsdiagram 

kan man också lätt upptäcka outliers som kan störa sambandet. Spridningsdiagrammet 

presenteras nedan i figur 10.1. 



207 

Eevi Ristimäki  

 

 

 
 
Figur 10.1 Sambandet mellan socialt förtroende och villighet att ta emot flyktingar 

 
 
I figuren ser man inga särskilda outliers. Ungern och Slovakien har visserligen jämförelsevis 

låga värden på VATEF-index i förhållande till deras medelvärden på socialt förtroende, men de 

sticker ändå inte ut på det sättet att man skulle kunna säga att de utgör outliers. Storbritannien 

och Estland har också jämförelsevis låga värden på VATEF-index i förhållande till deras nivåer 

av socialt förtroende vilka är högre än genomsnittet (5,01). Portugal och Sverige har däremot 

höga VATEF-värden i förhållande till deras nivåer av socialt förtroende, men de sticker inte 

heller ut för mycket för att störa sambandet. Allt som allt kan man se en tydlig polarisering i 

villigheten att ta emot flyktingar: det finns en anhopning av länder med låga värden på VATEF- 

indexet längst ner på vänstra sidan av spridningsdiagrammet å ena sidan, och en anhopning av 

länder med höga värden på VATEF-indexet längst upp på högra sidan å den andra. Ungefär i 

mitten (dock lite mer uppåt åt höger längs linjen) mellan dessa anhopningar, finns ett tomt 

utrymme. Skiljelinjen går mellan Frankrike (44,37 poäng i indexet) och Schweiz (59,14 poäng) 
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med en skillnad på 14,77 poäng i indexet. Det kan konstateras att det finns en grupp av länder 

som kan beskrivas som jämförelsevis motvilliga att ta emot flyktingar samt en annan grupp av 

länder som däremot är jämförelsevis villiga att ta emot flyktingar. 

 
Trots denna polarisering ligger ändå alla punkterna ganska tätt samlade längs regressionslinjen 

som pekar uppåt åt höger, vilket illustrerar det starka positiva sambandet mellan socialt 

förtroende och villighet att ta emot flyktingar. Det linjära sambandet är inte perfekt men ganska 

starkt ändå. Det innebär att höga värden på x-axeln hänger samman med höga värden på y- 

axeln, det vill säga, högre socialt förtroende resulterar i högre villighet att ta emot flyktingar. 

Om linjen hade varit helt vågrätt, hade det inte funnits något samband mellan variablerna. I 

vilken utsträckning villigheten att ta emot flyktingar ökar när det sociala förtroendet ökar, 

förklaras med en regressionskoefficient (b = B = den oberoende variabelns koefficient = B- 

koefficient). Regressionskoefficienten beskriver närmare sagt lutningen av regressionslinjen i 

spridningsdiagrammet. Med andra ord, visar den graden av förändring hos den beroende 

variabeln om den oberoende variabeln förändras med en enhet. Det sociala förtroendets 

regressionskoefficient B i denna bivariata regression är 14,13 och den är statistiskt väldigt 

signifikant (p < 0,001). Detta kan tolkas som att när socialt förtroende ökar med en enhet på x- 

axeln, ökar värdet på VATEF-index med 14,13 poäng med över 99,999 procents sannolikhet. 

 

Till sist, visas i spridningsdiagrammet att determinationskoefficienten (R2) är 0,442 i modellen. 

Den är signifikant på 0,001-nivån. Det innebär att 44,2 % av variationen i villigheten att ta emot 

flyktingar förklaras av socialt förtroende. Ju högre värdet är, desto bättre är förklaringskraften. 

Förklaringskraften är ganska stark, nästan hälften av variationen i den beroende variabeln. Man 

kan ändå inte dra några slutsatser av detta, eftersom inga andra variabler är inkluderade i 

modellen och det är sällan (i samhällsvetenskaper aldrig) bara en oberoende variabel som 

ensamt kan förklara all variation i den beroende variabeln. Även om villigheten att ta emot 

flyktingar enligt dessa enkla sambandsanalyser delvis förklaras med socialt förtroende – och vi 

kan påstå att sambandet är starkt – kan vi inte ännu konstatera att villigheten att ta emot 

flyktingar förorsakas av socialt förtroende. Ett synbarligen starkt samband som detta kan uppstå 

mellan två orelaterade variabler, om båda påverkas av en tredje variabel. Därför utförs det en 

multipel regressionsanalys med kontrollvariabler, genom vilket studiens hypotes om det sociala 

förtroendets positiva effekt på länders villighet att ta emot flyktingar, antingen bekräftas eller 

förkastas. 
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10.4 Multipel regressionsanalys 

 
 

För att testa om sambandet mellan socialt förtroende och villighet att ta emot flyktingar håller 

när ytterligare variabler inkluderas i analysen, utförs en multipel regressionsanalys med alla 

variabler inkluderade, vars resultat visas i tabell 10.3. Eftersom det i korrelationsanalyserna 

märktes att BNP per capita log korrelerar väldigt starkt med socialt förtroende och östeuropa- 

dummyvariabeln, tilläggs också multikollinearitetsstatistik i analysen. Kollinearitetsstatistik 

innehåller ett tolerans- och VIF-värde som avslöjar om det finns multikollinearitet mellan 

variablerna.  Variansinflationsfaktor (VIF) indikerar huruvida en oberoende variabel har ett 

starkt linjärt förhållande med de andra oberoende variablerna. Det finns ingen definitiv regel på 

vilket VIF-värde som borde orsaka oro för multikollinearitet men Myers (1990) föreslår att när 

värdet överstiger 10 så bör man bli orolig. Toleransvärdet är ett reciprokt värde för VIF (1/VIF). 

Värden under 0,1 indikerar att det finns ett allvarligt problem (Field 2009, 224), men Menard 

(1995) föreslår att värden under 0,2 är oroväckande med tanke på multikollinearitet. 

 
I tabell 10.3 redovisas ostandardiserade b-koefficienter för varje variabel. Som förklarades i 

föregående underkapitel så visar den graden av förändring hos den beroende variabeln om den 

oberoende variabeln förändras med en enhet. Ju större den är, desto starkare är effekten. I 

multipel regressionsanalys innebär värdet att det är den förväntade ökningen eller minskningen 

av den beroende variabeln, när den oberoende variabeln ökar med en enhet, samtidigt som alla 

de andra oberoende variablerna hålls konstanta. Statistiskt signifikanta b-koefficienter och 

intercept har markerats med stjärnor. Interceptet (konstanten) berättar den beroende variabelns 

värde när de oberoende variablerna är konstanta, det vill säga, 0. 

 
Dessutom har det inkluderats standardiserade koefficienter (Beta) som tillåter en direkt 

jämförelse mellan de olika variablerna (ostandardiserade b-koefficienter kan man inte jämföra 

med varandra internt). Det ger en bättre insikt om vikten av en enskild oberoende variabel i 

modellen, och Beta är lättare att tolka eftersom det inte är beroende av variablernas måttenheter. 

Beta-värden mäts istället i standardavvikelse-enheter. (Field 2009, 239) Den visar hur stor del 

av variationen i den beroende variabeln en enskild variabel står för i förhållande till de andra 

oberoende variablerna. Ju större Beta-värdet är, desto mer förklarar denna variabel av 

variationen i den beroende variabeln, det vill säga, desto viktigare är variabeln för modellen. 

Till sist så visas i tabellen antalet fall (N) som ingår i analysen samt R Square (R2). I en multipel 

regressionsanalys där flera oberoende variabler ingår, berättar R2 hela modellens 

förklaringsgrad. Den visar alltså den procentandel som alla inkluderade variabler förklarar 
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 B Beta Tolerans VIF 

Socialt förtroende 8,514 0,401 0,229 4,369 

 

Östeuropa-dummy 
 

27,629* 
 

0,716 
 

0,177 
 

5,642 

BNP per capita log -8,851 -0,301 0,080 12,57 

Andel utrikesfödda -0,036 -0,012 0,544 1,837 

Arbetslöshetsgrad -1,028 -0,292 0,537 1,862 

 

Intercept 
 

82,699 
   

 

 

tillsammans av variationen i den beroende variabeln.125  Den multipla regressionsanalysens 

resultat med kollinearitetsstatistik visas i tabell 10.3 nedan. 

 

Tabell  10.3  Multipel  regressionsanalys  med  kollinearitetsstatistik.  Effekten  av  socialt 

förtroende på villighet att ta emot flyktingar. Beroende variabel: VATEF-index. 

Ostandardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

 
Kollinearitetsstatistik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N                                                28 

R2                                                              0,621 

Signifikansnivåer: ** = p < 0,01 * = p < 0,05. Kommentarer: Östeuropa-dummy 0 = öst, 1 = väst. F (5,22) = 

7,209, p < 0,001. 

 
Den övergripande regressionsmodellen är statistiskt signifikant, F (5,22) = 7,209, p < 0,001, R2

 
 

= 0,621. Om R2 är stort och den övergripande modellen är signifikant men variablerna inte är 

statistiskt signifikanta, indikerar det att de korrelerar så mycket med varandra att ingen av dem 

förklarar i sig variationen i den beroende variabeln. Multikollinearitet leder ofta till att variabler 

som var för sig är signifikanta, blir icke-signifikanta. Östeuropa-dummyvariabeln är den enda 

som är signifikant i regressionen, och den förklarar ca 72 % (socialt förtroende ca 40 % men 

det är inte statistiskt signifikant) av variationen i den beroende variabeln. Vid första anblicken 

verkar BNP per capita inte ha någon betydelse som helst för den beroende variabeln. Problemet 

är att resultatet inte är tillförlitligt eftersom det så tydligt finns multikollinearitet, vilket gör att 

det är svårt att hålla isär vad det är som egentligen påverkar den beroende variabeln. BNP per 

capita har ett extremt högt VIF-värde (över 10) och toleransvärde under 0,1, vilket tyder på ett 

allvarligt multikollinearitetsproblem. Problematisk är också östeuropa-dummyvariabeln, vars 

VIF-värde visserligen är under 10 men toleransvärdet är under 0,2, vilket indikerar problem. 

Av den anledningen, är det nödvändigt att utföra separata analyser för väst-/de alliansfria 

länderna och för östländerna längre fram. Multikollinearitetsproblemet ska försöka lösas genom 
 
 
 

125 Om R2 är mindre än 0,3 anses det allmänt som ingen eller en väldigt svag förklaringsgrad (effekt); om det är 

mellan 0,3–0,5 så anses det som en svag eller låg förklaringsgrad; mellan 0,5–0,7 betraktas som medelmåttig effekt 

medan R2 som är högre än 0,7 anses generellt att ha en stark förklaringsgrad. Allmänt betraktas R2 över 0,6 som 

värdefulla. (Moore, Notz & Flinger 2013, 138) 
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att göra separata interna analyser. Först görs bivariata regressionsanalyser för var och en av 

indikatorerna för att se hur de förhåller sig till den beroende variabeln ensamt (tabell 10.4). 

 

Tabell 10.4 Bivariata regressionsanalyser. Ostandardiserade b-koefficienter. Beroende 

variabel: VATEF-index. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Socialt förtroende 14,125** 

Östeuropa-dummy 24,885** 

BNP per capita log 20,559** 

Andel utrikesfödda 1,099 

Arbetslöshetsgrad -1,298 
 

 

Intercept -27,821 27,845** -161,783** 30,916** 56,397** 

N 28 28 28 28 28 

R2 0,442 0,416 0,490 0,126 0,136 
Signifikansnivåer: ** = p < 0,01 * = p < 0,05. Kommentarer: 

Modell 1: Socialt förtroende (Beta = 0,665)**. F (1,26) = 20,611, p < 0,001. 

Modell 2: Östeuropa-dummy (Beta = 0,645)**. F (1,26) = 18,507, p < 0,001. 

Modell 3: BNP per capita log (Beta = 0,700)**. F (1,26) = 25,023, p < 0,001. 

Modell 4: Andel utrikesfödda (Beta = 0,355). F (1,26) = 3,759, p > 0,05. 

Modell 5: Arbetslöshetsgrad (Beta = -0,369). F (1,26) = 4,106, p > 0,05. 

 
Socialt förtroende, Östeuropa-dummyvariabel samt BNP per capita är de enda som är statistiskt 

signifikanta när de testas i en bivariat regressionsanalys med VATEF-index som beroende 

variabel. Andel utrikesfödda och arbetslöshetsgrad är inte signifikanta och deras 

förklaringsgrader är dessutom väldigt låga såsom b-koefficienterna. Det indikerar att de inte 

ensamt kan förklara variationen i villigheten att ta emot flyktingar utan de tre andra faktorerna 

är mycket mer avgörande för länders villighet att ta emot flyktingar. Av dem har östeuropa- 

dummyn en positiv regressionskoefficient b = 24,885, BNP per capita b = 20,559 och socialt 

förtroende b = 14,125. Det innebär att när man inte kontrollerar för effekten av de andra 

variablerna, ökar poängen i VATEF-indexet med 14,125 när socialt förtroende ökar med en 

enhet, medan för BNP per capita är den motsvarande ökningen 20,559 och för östeuropa- 

dummyn 24,885. Det vill säga, att vara (eller egentligen att ha varit) ett väst- eller alliansfritt 

land ökar villigheten att ta emot flyktingar och rankningen i VATEF-indexet med 24,885 poäng. 

Dessa regressionskoefficienter kan dock inte jämföras med varandra eftersom de har olika 

skalor. 

 

BNP per capita har den största förklaringsgraden av indexet ensamt (Beta = 0,700, R2 = 0,490), 

socialt förtroende har näst största (Beta = 0,665, R2 = 0,442), och först sedan östeuropa-dummy 

(Beta = 0,645, R2 = 0,416). Socialt förtroende verkar således ha betydelse för den beroende 

variabeln men BNP per capita möjligtvis ännu mer.  Det måste dock testas ytterligare. Nu när 

det har framkommit vilka variabler som är viktiga i förhållande till VATEF-indexet ensamt, ska 
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det sociala förtroendets effekt på VATEF-indexet testas tillsammans med dessa (BNP per capita 

log och östeuropa-dummyvariabel). Resultatet visas i tabell 10.5. 

 

Tabell 10.5 Multipel regressionsanalys med kollinearitetsstatistik. Effekten av socialt 

förtroende   på   villighet   att   ta   emot   flyktingar   med   alla   statistiskt   signifikanta 

kontrollvariabler inkluderade. Beroende variabel: VATEF-index.                              

Ostandardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter Kollinearitetsstatistik 

  B  Beta  Tolerans  VIF   

Socialt förtroende 11,083 0,522 0,256 3,913 

Östeuropa-dummy 18,818 0,488 0,225 4,443 

BNP per capita log -3,732 -0,127 0,105 9,524 

 
 Intercept  13,164   

N  28 

R2                                                            0,572 
Signifikansnivåer: ** = p < 0,01 * = p < 0,05. Kommentarer: F (3,24) = 10,708, p < 0,001. 

 
Alla variabler som inkluderades i regressionsanalysen i tabell 10.5 var ensamt statistiskt 

signifikanta när deras effekt på VATEF-indexet testades i bivariata analyser. Med denna 

kombination blir emellertid alla statistiskt icke-signifikanta, av vilket också 

kollinearitesstatistiken ger ett tecken på (BNP per capita log VIF = 9,524, tolerans = 0,105). 

Socialt förtroende är nära att bli statistiskt signifikant (sig = 0,060), men multikollineariteten 

äter antagligen upp dess signifikans. Intressant är att hela modellens förklaringsgrad är ganska 

bra (R2 = 0,572) och statistiskt signifikant (p < 0,001). Om socialt förtroende var statistiskt 

signifikant, skulle det ha den största förklaringsgraden av alla variabler. Det förklarar 52,2 % 

av variationen i den beroende variabeln (Beta = 0,522), östeuropa-dummy 48,8 % (Beta = 

0,488) och BNP per capita ingenting (Beta = -0,127). Östeuropa-dummyvariabelns och det 

sociala förtroendets regressioneskoefficienter är fortfarande positiva (östeuropa-dummy b = 

18,818) och det sociala förtroendets b förblev dessutom ganska starkt (b = 11,083), medan BNP 
 

per capitas b blev negativt i modellen (b = -3,732). 
 
 

Tyvärr kan man inte förbise multikollinearitetsproblemet, vilket med stor sannolikhet 

förvränger resultatet av denna analys. Därför ska det näst göras separata analyser med socialt 

förtroende tillsammans med alla de oberoende variablerna var för sig, för att se vilken 

förklaringskraft socialt förtroende har gentemot, och tillsammans med, vart och ett av dem. 

Resultatet visas i tabell 10.6. Liknande interna analyser görs längre fram med BNP per capita, 

som verkar vara den variabel som skapar problem i analyserna. 
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Tabell 10.6 Multipel regressionsanalys. Effekten av socialt förtroende med 

kontrollvariablerna var för sig. Ostandardiserade b-koefficienter. Beroende variabel: 

VATEF-index. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Socialt förtroende 14,125** 9,679** 6,073 13,166** 13,738** 

Östeuropa-dummy 16,018* 

BNP per capita log 13,781 

Andel utrikesfödda 0,364 

Arbetslöshetsgrad -0,124 
 

 

Intercept -27,821 -15,271 -124,714* -27,005 -24,598 

N 28 28 28 28 28 

R2 0,442 0,571 0,519 0,454 0,443 

Signifikansnivåer: ** = p < 0,01 * = p < 0,05. Kommentarer: 

Modell 1: Socialt förtroende (Beta = 0,665).** F (1,26) = 20,611, p < 0,001. 

Modell 2: Socialt förtroende (Beta = 0,456)**, Östeuropa-dummy (Beta = 0,415)*. F (2,25) = 16,616, p < 0,001. 

Modell 3: Socialt förtroende (Beta = 0,286), BNP per capita log (Beta = 0,469). F (2,25) = 13,480, p < 0,001. 

Modell 4: Socialt förtroende (Beta = 0,620)**, Andel utrikesfödda (Beta = 0,118). F (2,25) = 10,395, p < 0,01. 

Modell 5: Socialt förtroende (Beta = 0,647)**, Arbetslöshetsgrad (Beta = -0,035). F (2,25) = 9,946, p < 0,01. 

 
Tabell 10.6 ovan visar att socialt förtroende är statistiskt signifikant med alla andra variabler 

förutom med BNP per capita log som inte heller är signifikant (modell 3). Tillsammans med 

östeuropa-dummyvariabel förklarar socialt förtroende 57,1 % av variationen i villigheten att ta 

emot flyktingar (R2 = 0,571), vilket kan betraktas som en medelmåttig förklaringsgrad (modell 

2).  Socialt  förtroende  visar  sig  dessutom  förklara  en  aning  större  del  av  variationen  än 
 

östeuropa-dummy (Beta = 0,456, östeuropa-dummy Beta = 0,415). Regressionskoefficienterna 

är positiva för båda (östeuropa-dummy b = 16,018, socialt förtroende b = 9,679). Modellen är 

också statistiskt signifikant, F (2,25) = 16,616, p < 0,001. 

 
I modellerna 4 och 5 har socialt förtroende ganska höga regressionskoefficienter (b = 13,166 

respektive b = 13,738) och socialt förtroende slår ut effekterna av både andelen utrikesfödda 

(socialt förtroende Beta = 0,620, andelen utrikesfödda Beta = 0,118) och arbetslöshetsgraden 

(socialt förtroende Beta = 0,647, arbetslöshetsgrad Beta = -0,035). Dessa modeller har dock 

låga förklaringsgrader (R2 = 0,454 i modell 4 med andelen utrikesfödda och R2 = 0,443 i modell 

5 med arbetslöshetsgraden), som kunde förväntas. Betydelsen av BNP per capita kan inte 
 

förbises men vi återkommer till det efter att socialt förtroende först testas med olika 

kombinationer av de variabler som det visade sig vara signifikant med. För att kunna jämföra 

förändringen när flera variabler tilläggs i analysen, lämnas modell 1 och modell 2 kvar i 

tabellen. Kombinationerna visas i Tabell 10.7 nedan. 
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Tabell 10.7 Multipel regressionsanalys. Effekten av socialt förtroende med olika 

kombinationer av kontrollvariabler. Ostandardiserade b-koefficienter. Beroende variabel: 

VATEF-index. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Socialt förtroende 14,125** 9,679** 9,902** 5,657 12,242** 

Östeuropa-dummy 16,018* 17,501* 20,239** 

Andel utrikesfödda -0,241 0,416 

Arbetslöshetsgrad -0,913 -0,252 
 

 

Intercept -27,821 -15,271 -14,650 11,776 -20,330 

N 28 28 28 28 28 

R2 0,442 0,571 0,575 0,611 0,458 
Signifikansnivåer: ** = p < 0,01 * = p < 0,05. Kommentarer: 

Modell 1: Socialt förtroende (Beta = 0,665)**. F (1,26) = 20,611, p < 0,001. 

Modell 2: Socialt förtroende (Beta = 0,456)**, Östeuropa-dummy (Beta = 0,415)*. F (2,25) = 16,616, p < 0,001. 

Modell 3: Socialt förtroende (Beta = 0,466)**, Östeuropa-dummy (Beta = 0,454)*, Andel utrikesfödda (Beta = - 

0,078). F (3,24) = 10,813, p < 0,001. 

Modell 4: Socialt förtroende (Beta = 0,266), Östeuropa-dummy (Beta = 0,524)**, Arbetslöshetsgrad (Beta = - 

0,260). F (3,24) = 12,580, p < 0,001. 

Modell 5: Socialt förtroende (Beta = 0,576)**, Andel utrikesfödda (Beta = 0,135), Arbetslöshetsgrad (Beta = - 

0,072). F (3,24) = 6,748, p < 0,01. 

 
I modell 3 där andelen utrikesfödda tilläggs i modellen med socialt förtroende och östeuropa- 

dummyvariabeln, som redan i tidigare analys visade sig vara en signifikant kombination, ökade 

modellens förklaringsgrad ytterst lite (R2 = 0,575), och modellen förblev statistiskt signifikant, 

F (3,24) = 10,813, p < 0,001. B-koefficienterna av både socialt förtroende och östeuropa- 

dummy ökade en aning (socialt förtroende b = 9,902, östeuropa-dummy b = 17,501), och de 

båda förblev statistiskt signifikanta. Modellen indikerar således att när socialt förtroende ökar 

med en enhet, ökar villigheten att ta emot flyktingar med 9,902 poäng i VATEF-indexet, 

samtidigt som östeuropa-dummyvariabeln och andelen utrikesfödda hålls konstanta. Man kan 

med över 99 procents säkerhet fastslå att b-koefficienten inte är noll (p < 0,01). Med 95 procents 

säkerhet kan man fastslå att b-koefficienten för östeuropa-dummy inte är noll (p < 0,05). 

Andelen utrikesfödda har ingen förklaringskraft och är inte statistiskt signifikant. Socialt 

förtroende förklarar 46,6 % av variationen i den beroende variabeln (Beta = 0,466) och 

östeuropa-dummy 45,4 % (Beta = 0,454) i denna modell. 

 
I modell 4 byts andelen utrikesfödda ut mot arbetslöshetsgrad. Vad som händer är att hela 

modellens förklaringsgrad ökar (R2  = 0,611), vilket indikerar att arbetslöshetsgrad kan vara 

viktigare för villigheten att ta emot flyktingar än andelen utrikesfödda åtminstone med denna 

kombination, men arbetslöshetsgraden är ändå inte statistiskt signifikant i modellen. Även det 

sociala förtroendet förlorar sin signifikans och dess förklaringsgrad av modellen blir mindre än 

östeuropa-dummyns (socialt förtroende Beta = 0,266, Östeuropa-dummy Beta = 0,524), vilket 
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var tvärtom i den föregående modellen, där socialt förtroende förklarade en aning större del av 

variationen än östeuropa-dummyn (modell 3).  I denna modell blir östeuropa-dummyn mer 

signifikant och även dess b-koefficient går uppåt. 

 
Till sist i modell 5 testas den sista möjliga kombinationen med de variabler som socialt 

förtroende hade signifikant förklaringskraft med. Östeuropa-dummyn utelämnas och analysen 

görs med socialt förtroende, andelen utrikesfödda och arbetslöshetsgrad. Socialt förtroende 

förblir statistiskt signifikant och dess regressionskoefficient ökar (b = 12,242), och det står för 

57,6 % av variationen i den beroende variabeln (Beta = 0,576). Andelen utrikesfödda förklarar 
 

13,5 % (Beta = 0,135), medan arbetslöshetsgrad har ingen förklaringskraft alls (beta = -0,072). 

Dock, ingendera är statistiskt signifikant. Hela modellens förklaringsgrad minskar drastiskt (R2
 

= 0,458), men den förblir statistiskt signifikant, F (3,24) = 6,748, p < 0,01. Modellens 

förklaringsgrad är ändå så pass låg att det tyder på att viktiga variabler saknas (som man kunde 

förvänta sig på basis av tidigare analyser). Således kan det konstateras att även om socialt 

förtroende är statistiskt signifikant i denna modell och slår ut effekten av både andelen 

utrikesfödda och arbetslöshetsgraden, så kan man inte dra några slutsatser av det, eftersom det 

är så uppenbart att antingen östdummy-variabeln eller BNP per capita måste vara inkluderade i 

modellen. De två hade ju, förutom socialt förtroende, ett statistiskt signifikant samband med 

den beroende variabeln i bivariata regressionsanalyser (se tabell 10.4), vilket indikerar att de 

kan ha en signifikant inverkan på länders villighet att ta emot flyktingar, som måste beaktas. 

 
Eftersom socialt förtroende var statistiskt signifikant med alla andra oberoende variabler än 

BNP per capita (se Tabell 10.6), och på basis av allt som analyserats hittills, tyder det på att det 

finns ett multikollinearitetsproblem åtminstone mellan dessa två variabler. BNP per capita log 

hade ändå en ännu starkare korrelation med östeuropa-dummyvariabeln (se tabell 10.2) och 

östeuropa-dummyn visade sig också ha ett högt toleransvärde i kollinearitetsstatistiken (tabell 

10.3). För att ännu kunna utesluta att det inte är multikollineariteten mellan dessa två variabler 

som stör modellen, ska det utföras en regressionsanalys med kollinearitetsstatistik för endast 

väst-/de alliansfria länderna där alla oberoende variabler ingår (förutom östeuropa- 

dummyvariabeln naturligtvis). Om problemet med multikollineariteten kvarstår och socialt 

förtroende fortfarande är statistiskt insignifikant, kan man med säkerhet fastslå att problemet 

ligger hos variabeln BNP per capita log. Resultatet visas i tabell 10.8 nedan. 
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Tabell 10.8 Multipel regressionsanalys med kollinearitetsstatistik för väst/alliansfria länder. 

Effekten av socialt förtroende på villighet att ta emot flyktingar. Beroende variabel: VATEF- 

index.                                                                                                                               

Ostandardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter Kollinearitetsstatistik 

  B  Beta  Tolerans  VIF   

Socialt förtroende 11,244 0,581 0,132 7,597 

BNP per capita log -9,949 -0,220 0,104 9,619 

Andel utrikesfödda 0,092 0,027 0,446 2,242 

Arbetslöshetsgrad -0,925 -0,346 0,367 2,725 

 

 Intercept  104,224   

N  17 

R2                                                             0,457 
Signifikansnivåer: ** = p < 0,01 * = p < 0,05. Kommentarer: F (4,12) = 2,530, p > 0,05. 

 
När man analyserar väst-/de alliansfria länderna separat från östländerna så ser man att 

regressionskoefficienten ökar för socialt förtroende jämfört med den som det framkom i 

modellen där alla länder var med (från b = 8,512 som den var med alla länder med till b = 

11,244 i denna modell, se tabell 10.3), även om den fortfarande inte är statistiskt signifikant. 

Socialt förtroende är också den enda variabeln som har vikt i denna modell och förklarar 

variationen i den beroende variabeln (Beta = 0,581). Problemet, och ett allvarligt sådant, är att 

varken socialt förtroende eller någon annan variabel är statistiskt signifikant. Modellen är inte 

heller statistiskt signifikant (sig = 0,095). Kollinearitetsstatistiken visar att problemet med 

multikollinearitet kvarstår även om effekten av östeuropa-dummyvariabeln eliminerades. Både 

socialt förtroende och BNP per capita har toleransvärden under 0,2, och BNP per capitas VIF- 

värde närmar sig också 10. Det indikerar att socialt förtroende och BNP per capita är så starkt 

sammanhängande att det blir svårt att bedöma vilket av dem som skapar effekten på den 

beroende variabeln, och det är troligen orsaken till att ingen av dem blir statistiskt signifikanta. 

 
Därför blir nästa steg att göra separata, interna analyser med BNP per capita log med var och 

en av de övriga oberoende variablerna var för sig, på samma sätt som gjordes med socialt 

förtroende. Genom detta får man veta hur stark effekten av BNP per capita egentligen är, och 

om det har mer betydelse för villigheten att ta emot flyktingar än vad socialt förtroende har. 

Resultatet visas i tabell 10.9. 
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28 28 28 28 28 

0,490 0,519 0,503 0,501 0,517 

 

 
Tabell 10.9 Multipel regressionsanalys. Effekten av BNP per capita log med 

kontrollvariablerna var för sig. Ostandardiserade b-koefficienter. Beroende variabel: 

VATEF-index. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

BNP per capita log 20,559** 13,781 15,642* 23,025** 19,021** 

Socialt förtroende 6,073 

Östeuropa-dummy 7,761 

Andel utrikesfödda -0,416 

Arbetslöshetsgrad -0,604 
 

 

Intercept -161,783** -124,714* -117,527 -181,786** -140,212** 

N 

R2 

Signifikansnivåer: ** = p < 0,01 * = p < 0,05. Kommentarer: 

Modell 1: BNP per capita log (Beta = 0,700)**. F (1,26) = 25,023, p < 0,001. 

Modell 2: BNP per capita log (Beta = 0,469), Socialt förtroende (Beta = 0,286). F (2,25) = 13,480, p < 0,001. 

Modell 3: BNP per capita log (Beta = 0,533)*, Östeuropa-dummy (Beta = 0,201). F (2,25) = 12,642, p < 0,001. 

Modell 4: BNP per capita log (Beta = 0,784)**, Andel utrikesfödda (Beta = -0,134). F (2,25) = 12,573, p < 0,001. 

Modell 5: BNP per capita log (Beta = 0,648)**, Arbetslöshetsgrad (Beta = -0,172). F (2,25) = 13,393, p < 0,001. 

 
Likaså som socialt förtroende var, är också BNP per capita log statistiskt signifikant med alla 

andra variabler förutom med det sociala förtroendet. Bådas b-koefficienter är positiva (BNP per 

capita b = 13,781, socialt förtroende b = 6,073). Med andra ord, när BNP per capita ökar med 

en enhet, och socialt förtroende hålls konstant, ökar VATEF-indexets poäng med 13,781. På 

motsvarande sätt, när socialt förtroende ökar med en enhet och BNP per capita hålls konstant, 

ökar poängen i VATEF-indexet med 6,073 (dessa kan dock inte jämföras med varandra på 

grund av olika skalor). Denna ökning är mindre än vad socialt förtroende har haft i andra 

modeller, vilket antagligen beror på att en del av det sociala förtroendets effekt i de andra 

modellerna egentligen förklaras av BNP per capita. I denna modell (modell 2) förklarar BNP 

per capita log 46,9 % av variationen i den beroende variabeln (Beta = 0,469) och socialt 

förtroende endast 28,6 % (Beta = 0,286). BNP per capita har således en större förklaringsgrad 

av den beroende variabeln än socialt förtroende när de analyseras tillsammans i förhållande till 

den beroende variabeln. Dock, eftersom ingendera är statistiskt signifikant, kan man inte dra 

alltför starka slutsatser av detta. Det beror på att de är så starkt sammanhängande att det är svårt 

att hålla isär deras effekter på villigheten att ta emot flyktingar, som har konstaterats tidigare. 

 
Det som emellertid kan konstateras med statistisk säkerhet är att när BNP per capita kombineras 

med var och en av de övriga variablerna skilt, slår den ut effekten av de andra variablerna tydligt 

med större beta-värden (modellerna 3, 4 och 5 i tabell 10.9 ovan). Ingen annan variabel har 

någon statistiskt signifikant effekt när de kombineras med BNP per capita, och BNP per capita 

har större Beta-värden är någon av dem, vilket antyder att BNP per capita är en starkare 
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förklarande variabel än någondera av de övriga kontrollvariablerna. Inte ens östeuropa- 

dummyvariabeln – som tillsammans med socialt förtroende hade en statistiskt signifikant effekt 

på villigheten att ta emot flyktingar i tidigare analyser (Tabell 10.6) – har någon statistiskt 

signifikant effekt på VATEF-indexet när den kombineras med BNP per capita (modell 3, tabell 

10.9). Det kommunistiska förflutnas effekt på villigheten att ta emot flyktingar förlorar, med 

andra ord, sin betydelse när BNP per capita kontrolleras för, och inga andra oberoende variabler 

är inkluderade. 

 
BNP per capita slår också igenom starkare i separata analyser, med var och en av de övriga 

variablerna med avseende på Beta-värden (tabell 10.9), än vad socialt förtroende gör i 

motsvarande analyser med samma variabler (jämför tabell 10.6). Med andra ord, förklarar BNP 

per capita en större del av variationen i den beroende variabeln inom modellerna, än vad socialt 

förtroende gör i motsvarande analyser med exakt samma variabler.  Det måste dessutom 

påminnas att det framkom i de bivariata regressionsanalyserna (tabell 10.4) att BNP per capita 

också ensamt har en starkare, statistiskt signifikant förklaringsgrad av variationen i den 

beroende variabeln (R2 = 0,490, Beta = 0,700) än vad socialt förtroende har (R2 = 0,442, Beta 

= 0,665), vilket stödjer resultatet av de senare analyserna. 
 
 

När det gäller förklaringsgrader för hela modeller (med två oberoende variabler inkluderade) så 

har alla dessa kombinerade modeller i tabell 10.9 medelmåttiga förklaringsgrader (R2 > 0,50), 

vilket inte var fallet med modellerna där socialt förtroende kombinerades med de andra övriga 

oberoende variablerna var för sig (R2 < 0,50, förutom tillsammans med östeuropa- 

dummyvariabel, se tabell 10.6). Det indikerar att BNP per capita har en större förklaringsvikt 

på variationen i villigheten att ta emot flyktingar än socialt förtroende, då modellernas samlade 

förklaringsgrad ökar jämförelsevis mera när BNP per capita inkluderas i dem, än när socialt 

förtroende inkluderas i motsvarande modeller. Ett undantag där socialt förtroende tillsammans 

med en annan oberoende variabel har en starkare förklaringsgrad än vad BNP per capita har 

med någon av de oberoende variablerna, är en modell där socialt förtroende kombineras med 

östeuropa-dummyvariabel (R2 = 0,571, tabell 10.6; den starkaste förklarinsgraden som BNP per 

capita har med en annan oberoende variabel är R2 = 0,519 med socialt förtroende men där är 

ingendera statistiskt signifikant, och näst starkast med arbetslöshetsgraden där R2 = 0,517, tabell 

10.9). Problemet är dock fortfarande att det finns en risk att en del av det sociala förtroendets 

och östeuropa-dummyvariabelns effekt på villigheten att ta emot flyktingar egentligen förklaras 

av BNP per capita kamouflerad som socialt förtroende eller ett kommunistiskt förflutet. 
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För att slutligen kunna utreda den heliga treenigheten som dessa tre variabler verkar utgöra, så 

utförs separata regressionsanalyser för väst- och de alliansfria länderna å ena sidan, och de före 

detta öststaterna å den andra. Eftersom det endast är effekten av dessa tre som har visat sig ha 

betydelse för villigheten att ta emot flyktingar, utelämnas de övriga kontrollvariablerna. Syftet 

är att ta reda på om effekten av BNP per capita, som har visats att ha mest betydelse för 

villigheten att ta emot flyktingar, slår igenom lika starkt i öst som i väst, eller ifall socialt 

förtroende eller det kommunistiska förflutet slår till när ländergrupperna jämförs separat. 

Dessutom är det av intresse att se om socialt förtroende har en annorlunda effekt i väst än i öst, 

och hur dess betydelse möjligen ändras när regressionen görs bland de olika ländergrupperna i 

stället för bland hela urvalet. Först görs bivariata regressionsanalyser för både socialt förtroende 

och BNP per capita log för att se vilken effekt de har på VATEF-indexet ensamma både i öst 

och väst. Sedan görs, återigen skilt för väst-/de alliansfria staterna och öststaterna, multipla 

regressionsanalyser med de två variablerna tillsammans för att se om BNP per capita slår ut det 

sociala förtroendets inverkan även när länderna jämförs i separata grupper. Resultatet redovisas 

i tabell 10.10. 

 

Tabell 10.10 Bivariata och multipla regressionsanalyser för väst-/alliansfria stater och 

öststater separat. Effekten av socialt förtroende och BNP per capita log. Ostandardiserade 

b-koefficienter. Beroende variabel: VATEF-index. 
 

 

Väst-/alliansfria stater Öststater 
 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Socialt förtroende 12,436**  11,920  -2,184  0,402 

BNP per capita log  25,294* 1,411   -5,663 -6,139 

 

Intercept -14,058 -210,039 -25,945 37,574 80,477 83,111 

N 17 17 17 11 11 11 

R2 0,413 0,312 0,414 0,018 0,043 0,044 
Signifikansnivåer: ** = p < 0,01 * = p < 0,05. Kommentarer: 

Väst-/alliansfria stater: 

Modell 1: Socialt förtroende (Beta = 0,643)**. F (1,15) = 10,566, p < 0,01. 

Modell 2: BNP per capita log (Beta = 0,558)*. F (1,15) = 6,799, p < 0,05. 

Modell 3: Socialt förtroende (Beta = 0,616), BNP per capita log (Beta = 0,031). F (2,14) = 4,936, p < 0,05. 

Öststater: 

Modell 1: Socialt förtroende (Beta = -0,134). F (1,9) = 0,166, p > 0,05. 

Modell 2: BNP per capita log (Beta = -0,208). F (1,9) = 0,407, p > 0,05. 

Modell 3: Socialt förtroende (Beta = 0,025), BNP per capita log (Beta = -0,225). F (2,8) = 0,182, p > 0,05. 

 
Regressionsanalyserna visar att i väst är både socialt förtroende och BNP per capita ensamma 

statistiskt signifikanta men tillsammans förlorar de båda signifikansen, såsom hände när alla 

länder var med i tidigare analyser. Det som ändå sker när de kombineras i modell 3 är att socialt 

förtroende får en starkare, om än statistiskt insignifikant, effekt på villigheten att ta emot 
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flyktingar än vad det fick i en motsvarande modell där alla länder var inkluderade (b = 11,920 

i väst, tabell 10.10; b = 6,073 med hela urvalet, tabell 10.6). BNP per capitas effekt minskar 

däremot jämfört med dess effekt i modellen där alla länder var inkluderade (b = 1,411 i väst, 

tabell 10.10; b = 13,781 med hela urvalet, tabell 10.6). Modell 3 innebär att när socialt 

förtroende ökar med en enhet så ökar VATEF-indexets poäng med 11,920 när BNP per capita 

hålls konstant, och tvärtom, när socialt förtroende hålls konstant och BNP per capita ökar med 

en enhet så ökar poängen i VATEF endast med 1,411 poäng. Men som sagt, är ingenderas effekt 

statistiskt signifikant när de analyseras tillsammans. Beta-värdet är också mycket högre för 

socialt förtroende i denna modell: det förklarar 61,6 % av variationen i indexet (Beta = 0,616) 

medan BNP har ingen förklaringsvikt (Beta = 0,031). Det är ett exakt motsatt resultat mot vad 

en motsvarande analys där alla länder var inkluderade gav (tabell 10.6, då var BNP per capita 

log Beta = 0,469, och socialt förtroende Beta = 0,286; fast ingendera var statistiskt signifikant 

där heller). Det sociala förtroendets påverkan verkar förstärkas och BNP per capitas försvagas 

i väst när varandras effekter kontrolleras för. 

 
Det sociala förtroendets regressionskoefficienter har en aning större statistisk signifikans i de 

bivariata analyserna (p < 0,01, BNP per capita p < 0,05), vilket också gäller den interna 

förklaringskraften som är större hos socialt förtroende (Beta = 0,643) än hos BNP per capita i 

sin bivariata analys (Beta = 0,558). I motsvarande bivariata analyser där alla länder var 

inkluderade, hade BNP per capita däremot en större intern förklaringsgrad ensamt (Beta = 

0,700, tabell 10.4), än socialt förtroende (Beta = 0,665, tabell 10.4). Modellernas 

förklaringsgrader i de bivariata analyserna i väst är också större hos socialt förtroende (R2 = 

0,413) än hos BNP per capita (R2 = 0,312), medan det var tvärtom i de bivariata analyserna där 
 

alla länder var med (socialt förtroende R2  = 0,442, BNP per capita R2  = 0,490, tabell 10.4). 

Resultatet antyder att socialt förtroende möjligen har mer betydelse för villigheten att ta emot 

flyktingar i väst än i öst. Speciellt då dess b-koefficient nästan fördubblades i modell 3 (tabell 

10.10) där det analyserades tilsammans med BNP per capita, jämfört med dess b-koefficient i 

den motsvarande analysen där alla länder var med (tabell 10.6). 

 
I och för sig verkar både socialt förtroende och BNP per capita ha mer betydelse för villigheten 

att ta emot flyktingar i väst än i öst. Resultatet av exakt samma analyser i öst (tabell 10.10 ovan) 

visar väldigt tydligt att ingen variabel har någon som helst betydelse för villigheten att ta emot 

flyktingar i de före detta öststaterna. Ingen är ens statistiskt signifikant i bivariata analyser, och 

i alla modeller är förklaringsgraden (R2) helt värdelös: mindre än en procent av variationen i 

VATEF-indexet kan förklaras med dessa modeller. Dock var också modellerna själva tydligt 



Eevi Ristimäki 

221 

 

 

 
insignifikanta (p > 0,05). Med andra ord, verkar det kommunistiska förflutna och den starka 

nationalismen som det har skapat, vara så betydelsefulla förklarande faktorer i sig att inte ens 

BNP per capita verkar ha någon effekt på öststaternas villighet att ta emot flyktingar. Detta till 

trots att BNP per capita slog igenom så starkt i de analyser där alla länder var inkluderade och 

försvagade alla andra variablers effekt, även östeuropa-dummyvariabelns (se tabell 10.9). 

 
Utifrån teorin var forskningens hypotes att högt socialt förtroende ökar sannolikheten för ett 

lands villighet att ta emot flyktingar utifrån samarbetsvilja, solidaritet och tolerans, medan lågt 

socialt förtroende däremot ökar sannolikheten för ett lands motvillighet att ta emot flyktingar 

utifrån    samma    mekanismer.    Sammanfattningsvis,    kan    det    konkluderas    utifrån 

regressionsanalyserna att studiens hypotes inte kan bekräftas. Enligt dessa analyser, ökar socialt 

förtroende inte länders villighet att ta emot flyktingar, utan länders rikedom har mer betydelse 

för villigheten att ta emot flyktingar än vad socialt förtroende har. I väst verkar socialt 

förtroende ändå ha större betydelse. I följande kapitel analyseras närmare den statistiska 

analysens och studiens resultat och tillvägagångssätt. 

 

11 Analys och diskussion 
 
 

Antagandet utifrån teorin var att länder med högt social förtroende skulle driva annorlunda, mer 

öppen och samarbetsinriktad flyktingpolitik, och ha mer positiva attityder till 

flyktingmottagande, än länder med lågt socialt förtroende. Korrelationsanalyserna och den 

bivariata regressionsanalysen mellan socialt förtroende och VATEF-index i kapitlen 10.2 och 

10.3 visar att det nog till stor del stämmer: socialt förtroende och villighet att ta emot flyktingar 

är starkt korrelerade (r = 0,665). Med andra ord, är länder med högt socialt förtroende mer 

villiga att ta emot flyktingar än länder med lågt socialt förtroende. När socialt förtroende ökar, 

så ökar också villigheten till flyktingmottagande. Det kan påstås att länder med högt socialt 

förtroende är mer toleranta och mer villiga att samarbeta och visa solidaritet genom 

flyktingmottagande. På det sättet bekräftar studiens resultat de teoretiska antaganden som 

diskuterades i början av avhandlingen, genom att socialt förtroende visar sig korrelera starkt 

med VATEF-indexet som mäter dessa egenskaper. 

 
Det som ändå inte kan bekräftas är att högt socialt förtroende ökar sannolikheten för ett lands 

villighet att ta emot flyktingar utifrån samarbetsvilja, solidaritet och tolerans, och att lågt socialt 

förtroende däremot ökar sannolikheten för ett lands motvillighet att ta emot flyktingar utifrån 

samma mekanismer. Svaret på forskningsfrågan som lydde: ”Finns det ett samband mellan 

socialt förtroende och länders villighet/motvillighet att ta emot flyktingar?”, är således både ja 
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och nej. Det finns ett samband men något kausalt samband kunde inte påvisas. Man kan alltså 

säga att de korrelerar starkt men på basis av resultatet av de mer sofistikerade 

regressionsanalyserna, kan man inte bekräfta att det skulle vara socialt förtroende som 

förorsakar villighetens ökning – åtminstone inte genom de modeller och mått som 

regressionsanalyserna utfördes med. Eller uttryckt på annat sätt: socialt förtroende kan inte 

påvisas förklara skillnaderna i länders villighet att ta emot flyktingar. 

 
Någon tidigare forskning om det sociala förtroendets inverkan på länders villighet att ta emot 

flyktingar finns inte, likartade nog, som exempelvis enbart har fokuserat på det sociala 

förtroendets effekt på attityder till immigration (t.ex. Herreros & Criado 2009). Därför kan man 

inte konstatera att denna studie skulle bekräfta eller inte bekräfta resultat från tidigare forskning 

kring just detta samband. Dock, tidigare forskning om det sociala förtroendets positiva effekt 

på attityder till immigration (såsom Herreros & Criado 2009) fick inte stöd i denna 

undersökning, men det måste påminnas att attityderna endast utgjorde en fjärdedel av indexet. 

 
De mer sofistikerade regressionsanalyserna överensstämde alltså inte med teorin, 

korrelationsanalyserna eller den enkla bivariata regressionsanalysen vilka förutspådde att 

socialt förtroende skulle ha en positiv effekt på VATEF-indexet. Socialt förtroende var helt 

enkelt inte så viktigt som man kunde ha antagit utifrån teorin, och vad som var förväntningen 

på basis av de enklare sambandsanalyserna. Eller, så var det så att dess betydelse försvagades i 

modellen på grund av starkare påverkande faktorer, främst BNP per capita, som socialt 

förtroende samvarierade så starkt med. Den förklaringskraft som socialt förtroende hade i 

regressionsmodeller utan BNP per capita kan förklaras med denna samvariation. Man kan 

försöka minska multikollineariteten genom att samla in mer data. Eftersom antalet fall inte 

kunde ökas i denna undersökning på grund av forskningsdesignen (indexet hade varit svårt att 

byggas upp med flera länder, i synnerhet med icke-europeiska länder), fanns det för få fall för 

att inkluderandet av flera kontrollvariabler hade varit möjligt, som kunde ha minskat 

multikollineariteten. Därför blev den säkraste (men otillfredsställande) lösningen att helt enkelt 

erkänna modellens otillförlitlighet. 

 

 

11.1 Effekten av BNP per capita 
 
 

Resultatet, med tanke på BNP per capitas starka effekt, är motstridigt med många nyare 

undersökningar som tyder på att icke-ekonomiska faktorer är viktigare för utformandet av 

människors attityder till immigration än ekonomiska (Hainmueller and Hiscox 2007; Card, 

Dustmann and Preston 2005, 2012; Sniderman, Hagendoorn and Prior 2004). Å andra sidan, 
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har anti-immigrant uppfattningar upptäckts vara mer utpräglade på ställen där ekonomiska 

omständigheter är mindre gynnsamma (Semyonov, Raijman & Gorodzeisky 2006). Det finns 

forskningar och teorier om ekonomisk konkurrens och gruppkonflikt som studiens resultat 

stödjer, åtminstone indirekt. De bygger på ett uppfattat hot som immigranter påstås utgöra i 

synnerhet under dålig ekonomisk situation, vilket leder till negativa attityder till immigranter. 

Immigranter anses hota infödda medborgares ekonomiska eller politiska privilegier och 

betraktas som en ekonomisk börda, eller som konkurrenter om knappa resurser (Herreros & 

Criado 2009, 338, 343–344; se Lubbers, Coenders & Scheepers 2006). 

 
Denna logik kan förklara varför villigheten att ta emot flyktingar var mindre i fattiga länder: 

människor i länder med låg BNP per capita kan tänkas att vara mer negativt inställda till 

flyktingar på grund av knappare resurser och förhållandevis större ekonomisk börda som 

flyktingar medför för ett fattigt land. Fattigdom skapar ekonomisk otrygghet som i sin tur är en 

grogrund både för känslor av konkurrens och hot, som lätt riktas mot immigranter. Samhällelig 

oro för invandringens ekonomiska inverkan på nationen som helhet kan således bli mer 

påfallande då resurserna redan är knappa hos lokalbefolkningen. Empirisk forskning kring 

effekten av BNP per capita på attityder till immigration har dock varit kontroversiell. Denna 

undersökning stödjer resultatet av Semyonov, Raijman och Gorodzeisky (2008) samt Schneider 

(2008) som har upptäckt att högre BNP per capita är kopplat till mer positiva attityder till 

immigranter, åtminstone för den delen som indexet mäter attityder. I länder med hög BNP per 

capita behöver man, helt enkelt, inte vara lika orolig för fördelningen av de allmänna 

ekonomiska resurserna. 

 
Å andra sidan, påstods det redan i kapitel 6.2, där de makroekonomiska faktorernas inverkan 

på indexet spekulerades i, att BNP per capita är en sådan faktor som kan tänkas att ha en större 

inverkan på länders flyktingpolitik än attityderna. Hur stor del av BNP per capitas effekt på 

villigheten att ta emot flyktingar påverkas av dess inverkan på attityder kontra de 

flyktingpolitiska åtgärderna som indexet mäter, är svårt att säga. Det skulle vara intressant i 

vidare forskning att analysera det sociala förtroendets och BNP per capitas effekt på indexets 

olika indikatorer skilt, för att se vilka delar som BNP per capita respektive socialt förtroende 

har starkast effekt på. I synnerhet kunde man jämföra attityderna å ena sidan, och de 

flyktingpolitiska åtgärderna å den andra, för att se om de går hand i hand. 

 
Påståendet att rikedom ökar landets mottagande av flyktingar är lätt att acceptera. Rikare länder 

har större kapacitet för mottagandet, vilket kan påverka deras rankning i de olika indikatorerna 
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av indexet. Mottagningen och integreringen av flyktingar kostar pengar och kräver resurser. 

Rikare länder är också mer attraktiva för själva flyktingarna. Detta ökar antalet asylansökningar 

som de får och således antalet mottagna flyktingar jämfört med fattigare länder. 

 
Rikare länder har möjligen också ett större behov av immigration. Som diskuterades i kapitel 

 

6.2, bestäms restriktiviteten av migrationspolitiken utifrån allmänna ekonomiska faktorer såsom 

ekonomisk tillväxt och sysselsättning enligt de Haas och Natter (2015, 24). Deras analys 

antyder att om ekonomier växer fort och arbetslösheten minskar, kommer regeringar att vara 

mer milda mot invandring. Den liberaliserande effekten av ekonomisk tillväxt på 

invandringspolitiken förklaras huvudsakligen med dess effekt på inträdespolicy och policyn 

som är inriktade på (lågkvalificerade) arbetstagare såväl som flyktingar och asylsökande. (ibid.) 

Detta kan tänkas att även gälla storleken av ekonomin, det vill säga, BNP per capita och förklara 

dess positiva effekt på villigheten att ta emot flyktingar. Större ekonomier har större 

arbetsmarknader och möjligen då större behov av utländsk arbetskraft, som resonerades i kapitel 

6.2. Flyktingar kan anses som en önskad tillgång för arbetsmarknaders behov, inte minst i länder 

där arbetsmarknaden är uppbyggd på ett sådant sätt att (de ofta lågkvalificerade) flyktingarna 

snabbt och effektivt står till arbetsmarknadens förfogande (t.ex. Tyskland). På detta sätt kan 

större ekonomi leda till mer öppen invandrings- och flyktingpolitik. 

 
Fattigare länder kan däremot anse att mottagandet av lågkvalificerade flyktingar till deras 

arbetsmarknader endast ytterligare försämrar deras förmåga att komma ikapp i inkomster med 

de västeuropeiska länderna, vilket ger dem anledning till att motstå immigration och till 

exempel EU:s försök att få dem att axla en del av flyktingbördan. (Internet 136) Utländsk 

arbetskraft, inkluderat flyktingar, kan i dessa länder snarare anses som en belastning eller ett 

hinder för ekonomin, än en tillgång. Å andra sidan, finns det fattigare europeiska länder som 

däremot ser immigrationen som en önskvärd, viktig tillgång till ekonomin och sina 

demografiska behov. Den portugisiska regeringen uttryckte exempelvis sin vilja att acceptera 

10 000 flyktingar i samband med EU:s omplaceringsplaner, till skillnad från flera 

medlemsstater som vägrade att acceptera flyktingar och stängde sina gränser (Sousa & Costa 

2017, 22). Dessutom placerar sig Portugal överraskande högt i VATEF-indexets rankning. 

Portugals vilja är ganska ovanlig, särskilt med tanke på de synnerligen höga siffrorna som landet 

föreslog att motta samt dess tidigare erfarenheter av flyktingmottagande, men också med 

avseende på dess låga nivå av socialt förtroende. 
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Enligt Sousa och Costa (2017, 22), är Portugals fall ett exempel på hur pragmatiska problem 

och egenintresse – som hantering av migrationsflöden, attraherande av mänskliga resurser och 

motverkande av demografiska underskott – verkar ha företräde framför humanitära kriterier 

som normalt hör ihop med mottagandet och skyddandet av flyktingar. Sousa och Costa (ibid.) 

argumenterar att Portugals vilja att ta emot så stora mängder flyktingar tjänar först och främst 

landets egna politiska, ekonomiska och demografiska behov, speciellt sådana som är 

förknippade med dålig ekonomisk tillväxt och hög nettoemigration. De påstår att dessa är de 

uppenbara orsakerna till Portugals policy-ändring från den restriktiva flyktingpolitiken och de 

blygsamma antalen flyktingar som landet tidigare hade mottagit (ibid., 22–23). Egentligen 

skulle det kunna vara logiskt att låg BNP per capita resulterar i mer öppen flyktingpoltitik, 

eftersom flyktingar kan uppfriska ekonomin om de kommer in på arbetsmarknaden. 

Flyktingmottagandet skulle kunna vara en lösning på hög emigration som många länder med 

låg BNP per capita lider av. Enligt undersökningens resultat verkar Portugal emellertid vara ett 

avvikande fall. 

 
Å andra sidan lider också rikare länder – som däremot har låga grader av emigration – av 

befolkningsminskning på grund av sjunkande barnafödande och en åldrande befolkning, vilket 

kan tänkas driva mer öppen invandringspolitik. Både de rika och fattiga europeiska länderna 

kan, med andra ord, argumenteras ha behov av immigration, fastän av olika skäl (och fastän 

vissa länder kanske inte erkänner detta behov). Detta tyder på att det sannolikt är andra 

incitament som driver flyktingpolitiken än landets ekonomiska och demografiska behov i de 

flesta länderna, vilket försvårar förståelsen av BNP per capitas direkta effekt på villigheten att 

ta emot flyktingar. 

 
För att bättre förstå den starka effekten av BNP per capita å ena sidan, och det sociala 

förtroendets saknande effekt å den andra, kan tre viktiga frågor ställas och analyseras. För det 

första, har VATEF-indexet lyckats tillräckligt väl att göra skillnad mellan immigration och 

flyktingmottagande, varav den första uppenbarligen påverkas av ekonomiska faktorer och 

incitament som BNP per capita kan förklara? För det andra, har indexet lyckats fånga in de 

egenskaper – solidaritet, samarbetsvilja och tolerans – som flyktingmottagandet påstods 

reflektera, och genom vilka socialt förtroende kan teoretiskt argumenteras påverka länders 

villighet att ta emot flyktingar? För det tredje, om det inte är ekonomiska och demografiska 

incitament som driver flyktingpolitiken, vad har BNP per capita för roll i villigheten att ta emot 

flyktingar? Kan det vara att det finns underliggande, samvarierande faktorer som förklarar 

villigheten genom BNP per capita? De följande underkapitlen fokuserar kring dessa frågor. 
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11.2 Mäter indexet det som det påstås mäta? 

 
 

Indexet påstås ju mäta villigheten att ta emot flyktingar men man kan fundera om det 

överhuvudtaget finns någon skillnad mellan motiv att ta emot flyktingar kontra andra 

immigranter. Trots allt som argumenterats ovan, kan det vara svårt att avgöra i vilken 

utsträckning mottagandet av flyktingar bestäms utifrån ekonomiska och 

arbetsmarknadsrelaterade grunder, eller om det snarare är andra motiv som påverkar. Det kan 

också vara så att olika länder har olika incitament att motta flyktingar. För vissa kan ekonomiska 

skäl vara avgörande, såsom Portugals fall visar, eller som möjligtvis påverkar Tysklands ivriga 

flyktingmottagande. Tyskland har ju visat enorm solidaritet genom att motta stora antal syrier 

och andra flyktingar under de senaste åren. Landet har också ett stort behov att billig arbetskraft, 

och ett arbetsmarknadssystem som möjliggör att dessa flyktingar sysselsätts snabbt. 

 
En annan situation är till exempel i Sverige och Finland som har mindre flexibla 

arbetsmarknader. Där är arbetslösheten hos invandrare ett stort problem och flyktingar utgör, 

åtminstone i början en ekonomisk börda för samhället. Att sådana länder ändå vill motta 

flyktingar – som inte ens sysselsätts lika lätt som vanliga arbetskraftsinvandrare (på grund av 

traumatiska erfarenheter, lägre språkkunskaper och utbildningsnivå osv.) – indikerar att det 

finns andra incitament bakom dessa länders villighet att ta emot flyktingar. Det kan lättare 

argumenteras att i sådana länder är det erbjudandet av skydd som utgör det främsta motivet och 

påverkas av känslan av solidaritet. 

 
Av detta kommer vi till den första och andra frågan som ställdes i föregående underkapitel. Det 

kan antas att BNP per capita har en större inverkan på landets villighet att ta emot 

arbetskraftsinvandrare (och andra invandrare som inte är i behov av skydd) än vad den har på 

flyktingmottagande, eftersom invandringspolitiken och arbetskraftsinvandringen främst 

påverkas av ekonomiska faktorer. Om indexet inte har lyckats göra skillnad mellan flyktingar 

och andra immigranter, kan det förklara varför BNP per capita slog ut det sociala förtroendets 

inverkan. Det finns tre indikatorer där denna risk finns. När ett land bygger en mur till exempel, 

gör det inte det för att hindra flyktingars inträde specifikt utan muren syftar till att stoppa all 

slags immigration, oavsett skälet för invandring. Detsamma kan sägas om direktavvisningar, 

där exempelvis kollektiva direktavvisningar inte gör någon skillnad mellan flyktingar och andra 

immigranter. 

 
En större risk för att skilja flyktingar från immigranter inte har lyckats, finns i indikatorn 

 

medborgares attityder till flyktingmottagande. På grund av bristande datatillgänglighet valdes 
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en fråga som inte gör någon skillnad mellan flyktingar och immigranter, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Som diskuterades djupgående i kapitel 8.1.1, varierar människors svar märkvärdigt 

mellan en fråga som gäller immigranter i allmänhet å ena sidan, och en som direkt gäller 

flyktingar och asylsökande å den andra. Om det hade funnits en bättre fråga som direkt hade 

handlat om människors attityder till flyktingmottagande, skulle indikatorns resultat möjligen 

sett annorlunda ut. Med andra ord, finns det en risk att denna fråga har fångat in medborgares 

attityder till immigration i allmänhet snarare än till flyktingar, vilka för sin del eventuellt mera 

påverkas av ekonomiska faktorer såsom BNP per capita. En direkt fråga om attityder till 

flyktingmottagande hade möjligtvis erhållit svar som exempelvis bättre reflekterar människans 

känsla av solidaritet. 

 
Som konstaterades i början av kapitlet, är det lätt att acceptera påståendet att rikedom ökar 

landets mottagande av flyktingar – eller mer specifikt – antalet flyktingar som de mottar. Som 

Scipioni och Urso (2018, 35) påpekar, förklarar strukturella faktorer såsom ekonomiska faktorer 

mer sannolikt den relativa fördelningen av flyktingbördan mellan länderna än policy-relaterade 

faktorer, som till exempel restriktiv asylpolitik. Med andra ord är den relativa flyktingbördan, 

det vill säga antalet mottagna flyktingar, mest utsatt för effekten av BNP per capita, främst på 

grund av kapaciteten för mottagandet och flyktingars preferenser. Därför är det lätt att förstå 

rikedomens ökande effekt på mottagandet av flyktingar. Däremot är det svårare att acceptera 

och förstå varför rikedom direkt skulle öka villigheten att ta emot flyktingar genom ökad 

samarbetsvilja, tolerans och solidaritet. BNP per capitas överlägsna inverkan jämfört med 

socialt förtroende kan delvis bero på att indexet har mätt länders mottagande av flyktingar 

istället för villighet att ta emot flyktingar. Visst går de ofta hand i hand men det förstnämnda 

är, som sagt, mer benäget att bli påverkad av landets höga BNP per capita som gör landet mer 

attraktivt för flyktingar samt erbjuder bättre förutsättningar för att motta och integrera dem. 

Problemet är att dessa kontextuella eller utomstående faktorer kan påverka antalet mottagna 

flyktingar som nödvändigtvis inte har att göra med landets villighet att ta emot flyktingar. 

 
Man kan inte helt förbise den relativa fördelningen av flyktingbördan i valet av indexets 

indikatorer. Vissa saker kunde ändå ha gjorts annorlunda för att undvika att kontextuella, 

utomstående faktorer får för mycket inflytelse – eller att villigheten att ta emot flyktingar 

påverkas av andra incitament än samarbetsvilja, solidaritet och tolerans. Detta har också att göra 

med hur väl indexet fångar in de tre egenskaperna som hör till undersökningens definition av 

”villighet att ta emot flyktingar”. Det kan exempelvis argumenteras att antalet positiva 

asylbeslut inte nödvändigtvis reflekterar solidaritet och tolerans som det påstods, utan endast är 
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ett resultat av hög BNP per capita som bidrar till att dessa länder lockar flera asylsökande än de 

fattigare länderna. Valet av att ta emot en asylansökan eller att ge ett positivt asylbeslut är inte 

heller helt beroende av myndigheternas vilja, utan påverkas starkt av internationella regler och 

bestämmelser. Oftast har man inte något annat val än att acceptera asylsökande, om de har 

lämnat in en ansökan och det visar sig att de har skäl för asyl. Indikatorn antalet positiva 

asylbeslut är därför mest utsatt för effekten av externa, kontextuella faktorer såsom BNP per 

capita, och kanske då i mindre utsträckning påverkas av socialt förtroende eller de tre 

sammanhängande faktorerna. Inte minst på grund av att antalet positiva asylbeslut i denna 

indikator proportionerades endast till länders population men inte till deras ekonomiska 

kapacitet, BNP per capita. Möjligtvis hade studiens resultat och BNP per capitas starka effekt 

på bekostnad av det sociala förtroendet sett annorlunda ut om antalen hade proportionerats, eller 

indikatorn helt utelämnats från indexet. 

 
I stället kunde man ha inkluderat sådana indikatorer som tydligare reflekterar solidaritet och 

tolerans och ännu starkare framhäver villigheten att ta emot flyktingar, än endast mottagandet 

av flyktingar som påverkas av utomstående faktorer. Till exempel familjeåterförening och 

vidarebosättning av sårbara flyktingar (så kallade vulnerable cases), skulle ha tjänat detta syfte. 

Båda dessa påverkas mera av landets eget beslutsfattande än externa faktorer och reflekterar 

väldigt starkt icke-ekonomiska incitament, eftersom dessa flyktingkategorier ofta anses som 

ekonomiska bördor för samhället. Sårbara flyktingar kan exempelvis innebära fysiskt eller 

psykiskt sjuka och traumatiserade människor. Familjeåterföreningsfallen är däremot ofta 

kvinnor, barn eller åldringar som inte ses som produktiva för samhället och ekonomin, utan 

tvärtom. 

 
Genom att ha inkluderat dessa som indikatorer, kunde man ha uteslutit de ekonomiska 

incitamentens inverkan på villigheten att ta emot flyktingar (jämför fallet Portugal), som inte 

hänger samman med de värden som indexet påstås att mäta. Med dessa indikatorer skulle man 

ha kunnat, med större säkerhet, påstå att länder som mottar dessa flyktingar inte gör det för att 

dra ekonomisk egennytta, utan endast för att visa solidaritet mot dessa flyktingar. Indexets 

främsta syfte är ju att fånga in den här typen av motiv och agerande. Vikten av inkluderandet 

av sådana indikatorer i indexet har emellertid insetts först nu när resultatet visade på att BNP 

per capita har så stark effekt på det. 

 
Som diskuterades i början av analysen så kan låg BNP per capita påverka människors attityder 

till flyktingmottagande negativt. Dock, villigheten att ta emot flyktingar som den mäts i indexet, 
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är ett mycket mer omfattande fenomen än individers attityder eller blotta antalet flyktingar som 

länder mottar. Dessa faktorer kan BNP per capita utan svårigheter argumenteras påverka genom 

de mekanismer som har diskuterats i denna analys. Indexet reflekterar emellertid också länders 

samarbetsvilja och solidaritet ur det sociala dilemmats perspektiv, eller åtminstone syftar till att 

göra det. Därför är det svårt att tänka att rikedom i sig skulle göra att man vill motta flyktingar. 

Det vill säga, att pengar ensamt skulle öka viljan att samarbeta för det gemensamma bästa 

genom att uppoffra sina kortsiktiga egennyttiga intressen, öka tolerans mot olikheter och skapa 

solidariskt beteende mot dem som har mindre och har det sämre. Oftast brukar rikedom leda till 

motsatta utfall, åtminstone på individnivå (förutom kanske tolerans, som BNP per capita 

möjligen kan tänkas öka, se diskussionen om attityderna i början av kapitel 11.1). Dessutom, 

när man tänker på de rikaste länderna i världen utanför Europa, exempelvis oljeländerna i 

Mellanöstern, så har man väldigt svårt att tro att rikedom skulle frambringa dessa egenskaper. 

Detta leder oss till den tredje och sista frågan som ställdes ovan. Kan rikedom i sig verkligen 

förklara den ökade villigheten att ta emot flyktingar eller är det snarare andra bakomliggande 

faktorer som BNP samvarierar med? 

 

 

11.3 En kritisk analys av modellen och resultatet 
 
 

Det finns en möjlighet att utomstående faktorer, som inte har kontrollerats för i modellen, eller 

socialt förtroende genom ökad BNP, påverkar BNP per capitas starka effekt. Ruist (2016, 3–4) 

påpekar att värden som rapporteras i litteraturen om BNP per capitas effekt på attityder till 

immigration ofta inte är statistiskt signifikanta. Det indikerar att BNP per capita samvarierar 

med en mängd olika faktorer, och det kan därför vara utmanande att avgöra vilken, om någon, 

bakomliggande faktor påverkar BNP per capitas effekt på villigheten att ta emot flyktingar. 

Exempelvis har Messing och Ságvári (2018, 12–13) upptäckt att människor som bor i 

ekonomiskt mer utvecklade länder (mätt som högre BNP per capita) är generellt mer 

accepterande och välkomnande mot immigranter. De misstänkte emellertid att det inte är BNP 

per capita som påverkar attityder mot immigranter, utan andra egenskaper som är kopplade till 

både rikedom och tolerans. Generellt förtroende för institutionerna och den uppfattade nivån av 

korruption (CPI-index) korrelerade starkt med accepterandet av migranter i deras undersökning. 

Korruption var i och för sig den starkaste indikatorn på människors attityder till immigration av 

flera olika faktorer som de undersökte. (ibid., 13) 

 
Även om korruption vid första anblicken kan kännas som en icke-relevant faktor med tanke på 

länders  villighet  att  ta  emot  flyktingar,  så  hittade  Messing  och  Ságvári  (2018,  13–14) 
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förvånansvärt starka kopplingar. Egentligen har den mycket gemensamt med socialt förtroende, 

och delvis samma mekanismer kan förklara båda. Den är en bra indikator på samhällets styrka 

och dess politiska, ekonomiska och sociala stabilitet (ibid., 13). Enligt Messing och Ságvári 

(ibid.) kan mekanismen bakom denna relation vara att korruption är ett stort hot mot samhällets 

demokratiska funktion och dess grundläggande förutsättning, rättsstatsprincipen. Korruption 

underminerar den ekonomiska och sociala strukturen i samhället och undergräver människors 

förtroende för det politiska systemet samt dess institutioner och ledarskap. De argumenterar att 

man känner sig ”försvarslös” i ett sådant samhälle där regler inte tillämpas lika på alla, och 

människor kommer därför att känna sig osäkra och misstrogna. Den här typen av osäkerhet 

skapar för sin del rädsla för ”de uppfattade andra”. (ibid., 14; se också Uslaner 2002, 242−243) 

 
Om man inte kan lita på tjänstemän och institutionernas opartiskhet och omutlighet, kan det 

vara svårt att lita på människor i allmänhet, speciellt på dem som är olika en själv, såsom 

flyktingar (se Rothstein 2003, 188). Korruption baserar sig på lojalitet mot in-grupp medlemmar 

och inte människor i större utsträckning, vilket kan förklara varför flyktingar och immigranter 

möjligtvis ses som ett hot i högt korrumperade länder (se Rothstein & Uslaner 2005, 53) Länder 

med högt socialt förtroende är också mindre korrumperade än länder med lågt socialt förtroende 

(Rothstein & Uslaner 2005, 42). Till exempel är de nordiska länderna på toppen både i VATEF- 

indexet (tabell 8.9), graden av socialt förtroende (figur 7.1) och i CPI-indexet bland de minst 

korrumperade länderna i världen (Internet 138). Bäck (2011, 112, 185) har också hittat ett starkt 

samband mellan socialt förtroende och grad av korruption: avsaknad av korruption (och 

ekonomisk jämlikhet) bidrar till högt socialt förtroende på makronivå. Länken utsträcker sig 

också till BNP per capita: korruption är ett stort hinder för den ekonomiska utvecklingen, vilket 

leder till att mer korrumperade länder oftast är fattigare (se Weber 2008). Samvariationen 

mellan socialt förtroende och BNP per capita, samt sambandet mellan BNP per capita och 

villigheten att ta emot flyktingar kunde möjligen förklaras med denna mekanism och den 

potentiella saknade länken – korruption. Åtminstone är det värt att testa i framtida forskning. 

 
En annan möjlighet som man ännu kan spekulera i, är det sociala förtroendets effekt genom 

BNP per capita. Det kan bekräftas att socialt förtroende förutspådde ökad villighet att ta emot 

flyktingar i korrelationsanalyser och hade en signifikant effekt på det i en bivariat 

regressionsanalys. Man kan därför med försiktighet föreslå att socialt förtroende kan ha 

påverkat villigheten att ta emot flyktingar genom ökad BNP per capita. Detta är ändå spekulativt 

eftersom korrelationen mellan dessa variabler ingenting säger om kausalitetens riktning, men 

det skulle bekräfta den oförklarliga länken mellan de två variablerna. 
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Även om korrelationsanalyser inte avslöjar sambandets riktning, så skulle man kunna tänka sig 

att det är socialt förtroende som ökar rikedom och inte tvärtom. Det finns också forskning kring 

det sociala förtroendets positiva effekt på ekonomin som har både en teorisk grund och empiri 

som stöd. Socialt förtroende har exempelvis upptäckts skapa öppnare ekonomier och större 

ekonomisk tillväxt (Knack & Keefer 1997; Zak & Knack 2001; Beugelsdijk, de Groot & van 

Schaik 2004). Högre BNP per capita (rikedom) kan väl tänkas skapa bättre förutsättningar för 

uppkomsten av mer socialt förtroende när man inte behöver tävla om knappa resurser, vilket 

gör att andra samhällsmedlemmar inte betraktas som motståndare i lika stor utsträckning 

(beroende dock också på hur jämlikt resurserna har fördelats). Trots det, förorsakar BNP per 

capita knappast socialt förtroende direkt (tänk exempelvis på de oljeländerna i Mellanöstern 

som nämndes ovan). 

 
Socialt förtroende kan däremot lätt argumenteras öka ekonomisk tillväxt och rikedom i 

samhället genom att människor vågar inleda samarbete, vilket ökar handel och entreprenörskap. 

Det minskar risken för transaktionskostnader, som det har formulerats i teorin (Arrow 1972), 

vilket betyder att när det finns tillit till människor i allmänhet i samhället, är risken mindre för 

att bli lurad i ekonomiska transaktioner med främmande människor. Socialt förtroende minskar 

osäkerheten för framtiden och behovet av att ständigt vidta åtgärder för att skydda sig mot 

andras möjliga opportunistiska beteende. (Arrow 1972) Detta kan påstås öka ekonomisk 

aktivitet i samhället och skapa mer ekonomiska band, vilket leder till högre BNP per capita 

(avsaknaden av korruption kan påstås att också vara tätt anknuten till detta mönster, vilket är 

varför man kan borde undersöka dess roll närmare, som föreslogs ovan). Med andra ord, är det 

möjligt att socialt förtroende har en ökande effekt på landets BNP per capita, genom vilken det 

påverkar villigheten att ta emot flyktingar. 

 
BNP per capitas effekt på villigheten att ta emot flyktingar ensamt, utan några bakomliggande 

faktorer, är tvivelväckande också för att den allmänt har kritiserats att inte mäta samhällets 

ekonomiska utveckling eller välstånd, utan endast storleken av ekonomin. Effekten av andra 

ekonomiska mått såsom HDI-index, som har argumenterats att bättre fånga in dessa egenskaper, 

skulle ha varit mer förståelig. HDI-indexet mäter också till exempel utbildningsnivån, som har 

påståtts vara kopplat till mer positiva attityder till immigration (Dustmann & Preston 2001; 

Hainmueller & Hiscox 2007; Blinder 2011; Ford, Morrell & Heath 2012). 

 
Förvånansvärt med resultatet var också att ingen annan kontrollvariabel hade någon signifikant 

effekt på villigheten att ta emot flyktingar när BNP per capita var med i analysen. Resultatet av 



Eevi Ristimäki 

232 

 

 

 
analysen med öststaterna skilt var också sällsamt då ingen variabel var signifikant 

överhuvudtaget. Inte ens BNP per capita hade någon betydelse för östländernas villighet att ta 

emot flyktingar (dock, urvalet var litet med endast 11 länder). Det indikerar att det 

kommunistiska förflutna har en stark inflytande på dessa länders flyktingpolitik och attityder, 

och kan ha en annan mekanism som förklarar deras resultat. Men vad är det exakt med det 

kommunistiska förflutet som påverkar så negativt dessa människors attityder till immigration, 

och gör att många öststater driver så restriktiv, osolidarisk och icke-samarbetsvillig 

flyktingpolitik? 

 
Om BNP per capita, socialt förtroende, arbetslöshetsgrad eller andel utrikesfödda inte har någon 

betydelse, så måste det finnas någonting i kommunismen som har orsakat detta, som man kan 

sätta fingret på. Är det den starka känslan av nationalism, det uppfattade hotet för den kulturella 

och nationella identiteten, eller har exempelvis religiositet och religion någon betydelse, 

eftersom de skapar starkt in-grupp identitet och partikulärt förtroende? Eller påverkar den högre 

graden av ojämlikhet, som länder med ett kommunistiskt förflutet och erfarenheter av 

inbördeskrig karaktäriseras av (Rothstein & Uslaner 2005, 48–49)? Eller skulle möjligtvis 

korruption ha fått någon effekt i öst om den hade inkluderats som kontrollvariabel? Det 

kommunistiska förflutna har ju bidragit till att de före detta öststaterna är ytterst korrumperade. 

Den repressiva kommunistregimen i dessa länder förstörde samhällets grundläggande struktur. 

Höga nivåer av korruption, ostabil utveckling av ekonomin och olika samhällsförändringar 

ökade ojämlikheter, samt fortsatte att störa människors förtroende för varandra och deras nya 

regeringar efter att regimen kollapsade. (Bjørnskov 2006; Internet 138). Höga nivåer av 

korruption skulle dessutom kunna förklara de sydeuropeiska ländernas låga villighet att ta emot 

flyktingar (se Internet 138). 

 
De före detta öststaterna och Medelhavsländerna, som båda hade låga rankningar i VATEF- 

indexet i genomsnitt, har också gemensamt att de har jämförelsevis korta demokratiska rötter, 

vilket i flera studier har förklarats vara orsaken till det låga sociala förtroendet (Inglehart 1999, 

103). Sambandet mellan BNP per capita och den demokratiska utvecklingen också är ett väldigt 

omforskat ämne. Om man vill forska vidare i resultatet som denna studie har kommit fram till, 

skulle man kunna tänka sig att den demokratiska och institutionella utvecklingen är också en 

faktor som man kunde kontrollera. I synnerhet har vissa av de före detta öststaterna, som har 

motsatt sig starkast immigration och olika samarbetsförslag från EU för att lösa flyktingkrisen, 

haft auktoritära högerregeringar (Europaparlamentet 2017, 29). Motståndet har varit kopplat till 

ett mer omfattande motstånd till den europeiska rättsstatsprincipen, och utmanat de europeiska 
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värdena som är centrala för demokratin (Europaparlamentet 2017, 42). Politisk rädsla som 

orsakas av förlust av förtroende för regeringen och de demokratiska institutionerna, tillsammans 

med en känsla av att överstatliga organ undergräver nationell suveränitet, kan orsaka motstånd 

till flyktingmottagande och till lösandet av överstatliga sociala dilemman. 

 
Till sist, kan analyseras kort varför de två andra kontrollvariablerna, arbetslöshetsgrad och andel 

utrikesfödda, inte hade någon signifikant effekt på länders villighet att ta emot flyktingar. 

Arbetslöshetsgraden är en variabel, som i en del undersökningar har visat sig att vara 

insignifikant, åtminstone på människors attityder till immigration. Till exempel i en 

undersökning av Herreros & Criado (2009, 347–348), där det sociala förtroendets effekt på 

attityder till immigration forskades i, märktes det att arbetslöshetsgraden hade en negativ effekt 

på attityderna på individnivå, men de aggregerade arbetslöshetsgraderna hade däremot ingen 

signifikant effekt på attityderna. På liknande sätt upptäckte Hatton (2016, 220–221) i sin 

undersökning att positiva attityder till immigration bara hade ett svagt negativt samband med 

arbetslöshet. Den aggregerade arbetslöshetsgraden förlorade signifikans och förklaringskraft i 

och med inkluderandet av andelen immigranter och andelen sociala förmåner av BNP i 

regressionen. 

 
Makroekonomiska förändringar verkar överhuvudtaget inte ha någon större inverkan på 

attityderna till immigration i genomsnitt (Hatton 2016, 235; men se dock Ruist 2016), vilket 

kan förklara varför arbetslöshetsgraden inte var signifikant eller hade någon förklaringskraft 

överhuvudtaget. Arbetslöshetsgraden är ju en makroekonomisk variabel som förändras från år 

till år, och kan vara låg eller hög både i de rika och de fattiga länderna. Villigheten att ta emot 

flyktingar, eller åtminstone attityderna till den, verkar däremot vara ganska stabila och ha 

djuprotade ursprung (Heath et al. 2016, 16). 

 
När det gäller andelen utrikesfödda, så har det argumenterats att tvär-gruppvänskap med 

immigranter (som enligt kontaktteorin ökar positiva attityder till immigranter, se kapitel 6.1) 

inte har någon betydelse för medborgares attityder i länder med högt socialt förtroende, 

eftersom nykomlingarna inkluderas i ”radius of trusted others”, och de positiva effekterna av 

socialt förtroende utsträcks till dem också (van der Linden et al. 2017). I linje med denna 

upptäckt, kunde man anta att andelen utrikesfödda, som påverkar hur mycket man har 

individuella erfarenheter med immigranter, inte har någon större effekt på attityderna i länder 

med högt socialt förtroende. Något överraskande var att andelen utrikesfödda inte hade någon 

effekt i öst heller, där både socialt förtroende och andelen utrikesfödda i genomsnitt är lägre. 
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Eftersom storleken av invandrarbefolkningen har upptäckts ha både negativa och positiva 

effekter på attityder till immigration, kan det också ha hänt att de har upphävt (neutraliserat) 

varandras verkan matematiskt, som Schlueter och Wagner (2008) samt Schlueter och Scheepers 

(2010) har föreslagit. Något som också kan ha varit fallet med denna kontrollvariabel, som 

Steele och Abdelaaty (2018, 14) antyder, är att den etniska mångfalden på samhällsnivå 

egentligen inte är den mest relevanta för sambandet mellan mångfalden och attityderna till 

flyktingar, utan mångfalden i bostadsområdet kan vara mer avgörande. De kom fram till att 

”immigrant diversitet” hade ingen effekt alls; varken storleken på invandrarbefolkningen eller 

ökningar i dess storlek över tiden var statistiskt signifikanta. (ibid., 17) 

 

 

Något som kan tänkas att har ett samband med villigheten att ta emot flyktingar, socialt 

förtroende och BNP per capita, som inte kontrollerades för, är integrationen av flyktingar och 

immigranter. Höga nivåer av socialt förtroende i samhället har upptäckts underlätta 

integrationen, eftersom dessa samhällsmedlemmar med högt socialt förtroende har mer positiva 

attityder till immigration (Herreros & Criado 2009). Bättre integration av immigranter kan 

också vara kopplat till BNP per capita, eftersom integrationen kräver pengar och resurser. Man 

kunde tänka sig att rikare länder har mera resurser att satsa på flyktingar och deras integration. 

Ju bättre flyktingarna integreras i samhället (sysselsätts, lär sig språket osv.), desto mer positiva 

kan de infödda medborgarnas attityder till immigration tänkas vara. Det kan spekuleras om detta 

kan vara en av orsakerna till varför BNP per capita hade så stark positiv effekt på villigheten 

att ta emot flyktingar. Hur väl integrationen har lyckats kan också påverka vilken slags effekt 

andelen utrikesfödda får på villigheten att ta emot flyktingar. Ett förslag för framtida forskning 

är därför att inkludera andelen utrikesfödda tillsammans med graden av immigranternas 

integration (exempelvis genom MIPEX-index) som kontrollvariabler, och se om BNP per 

capitas starka effekt håller. 

 
Nu när den värsta flyktingkrisen i Europa är över, skulle det vara intressant att se om attityderna 

och flyktingpolitiken i de europeiska länderna har förändrats. Skulle resultatet av denna 

forskning ha varit detsamma, om mätningspunkten hade varit flera år före eller efter 

flyktingkrisen? Eller om man hade kontrollerat för inverkan av nettoimmigrationsflödet och 

ökningen av den etniska mångfalden? En snabb tillströmning av flyktingar och en plötslig 

ökning av den etniska mångfalden kan framkalla uppfattningar av ”tvärgrupphot”, som skapar 

sociala rädslor och urvattnar möjligheten för positiva tvärgruppkontakter (van der Linden et al. 

2017). Man kan inte heller förbise den effekt, som den ökade terrorismen och osäkerheten i 
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Europa, sedan flyktingkrisen, möjligen har haft på individers attityder och länders 

flyktingpolitik. 

 
Å andra sidan, har det påståtts att attityderna till immigration (och socialt förtroende för den 

delen126) är ganska stabila och flyktingkrisens kulminerande år 2015 inte har lett de allmänna 

opinionerna i ny riktning i de europeiska länderna, utan endast förstärkt de generella 

inställningarna som redan fanns. (Heath et al. 2016, 16; Richards 2017, 16–17). 

Forskningsdesignen i denna avhandling, förutsatt att variablerna mäts på ungefär samma tid, 

och bristen på datatillgänglighet orsakade exempelvis i attityd-indikatorn att data hämtades året 

2014, vilket var precis innan flyktingkrisen slog till på allvar. På basis av undersökningarna av 

Heath et al. (2016) och Richards (2017) kan man ändå anta (och hoppas) att valet av året inte 

har påverkat resultatet avsevärt. De dramatiska händelserna under 2015–2016 verkar endast ha 

lett till mer intensifierad polarisering bland, och inom, de europeiska länderna. 

 
I följande kapitel sammanfattas avhandlingen och förs en fortsatt diskussion om dess 

konsekvenser med ytterligare förslag på framtida forskning samt diskuteras vilka slutsatser som 

kan dras av undersökningen och dess resultat. 

 

12 Sammanfattning och konklusioner 
 
 

De dramatiska händelserna och de europeiska ländernas olika reaktioner på dem under 2015– 
 

2016 väckte tankar om varför vissa länder var mer villiga än andra att samarbeta och visa 

solidaritet både mot de flyktingarna som försökte nå Europa för att söka skydd – och de andra 

europeiska länderna som kämpade för att kunna hantera dessa flyktingströmmar med bristande 

gränsövervakning och knappa resurser. Situationen kunde beskrivas som ett socialt dilemma 

där allas samarbete och kollektiva handlande krävdes för att få kontroll över situationen, men 

inget land hade ensamt incitament att samarbeta och göra uppoffringar för det gemensamma 

bästa. Alla länder hade vunnit på, om alla hade valt att samarbeta, men om man inte kan lita på 

att alla andra länder också drar sitt strå till stacken, är det meningslöst för ett enkilt land att 

uppoffra sina egennyttiga, kortsiktiga intressen för det gemensamma bästa. För att kunna uppnå 

detta slags kollektiva handlande i situationer som liknar sociala dilemman såsom flyktingkrisen, 

behövs enligt teorier, socialt förtroende. 
 

 
 
 
 

126 Graden av socialt förtroende har i många undersökningar upptäckts att vara väldigt stabil i olika länder 

(Bjørnskov 2006, 3; Delhey & Newton 2004, 11; Knack och Keefer 1997, 1262). Man kan ändå inte helt utesluta 

att skillnaderna mellan undersökningens länder på åren då socialt förtroende mättes, kan ha påverkat resultatet. 
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Det övergripande syftet med avhandlingen blev då att utreda huruvida socialt förtroende kan 

vara en lösning på det sociala dilemmat kring flyktingmottagande samt att öka förståelse för det 

sociala förtroendets inverkan (och bristen på det) på de villiga och motvilliga europeiska 

ländernas agerande i flyktingkrisen. Avhandlingen syftade också till att testa teorier som 

förklarar det sociala förtroendets betydelse i motsvarande situationer, där det krävs ett 

omfattande samarbete och kollektiva åtgärder för att kunna åstadkomma någonting. Eftersom 

flyktingkrisen inte var vilket socialt dilemma som helst, utan det handlade om immigration, som 

är ett känsligt ämne som väcker starka känslor och motstridiga åsikter, introducerades begreppet 

tolerans som en del av villigheten att ta emot flyktingar. Samarbetsvilja, solidaritet och tolerans 

blev då grundstenarna för definitionen av ”villighet att ta emot flyktingar”. 

 
För att testa om socialt förtroende förklarar skillnaderna i de europeiska ländernas villighet till 

att ta emot flyktingar för att lösa det sociala dilemmat, skapades ett index (Villighet att ta emot 

flyktingar = VATEF), som rangordnade länderna enligt deras villighet till flyktingmottagande 

och fungerade som den beroende variabeln i undersökningen. Indexet innehåller sju 

huvudindikatorer varav de flesta också har delindikatorer. Sammanlagt omfattar indexet 12 

(eller 14, beroende på hur man räknar) olika teman, genom vilka länders villighet kartläggs och 

rangordnas. Dessa indikatorer finns på fyra olika nivåer: individuell, nationell, EU-, och 

internationell nivå, och reflekterar länders villighet på de olika dimensionerna. Indexet har 

byggts genom att välja indikatorer som kan sägas mäta de tre egenskaperna: samarbetsvilja, 

solidaritet och tolerans. Villigheten att motta flyktingar studeras, med andra ord, som ett 

yttrande av dessa tre egenskaper. Motiveringen av valet av dessa tre är det sociala förtroendets 

teoretiska koppling till dem, och deras koppling till flyktingkrisen och flyktingmottagandet mer 

generellt. 

 
För att testa hur graden av socialt förtroende i olika länder påverkar variationen i deras villighet 

att ta emot flyktingar mätt genom VATEF-indexet, gjordes först korrelationsanalyser och en 

bivariat regressionsanalys mellan dessa två variabler. Sedan introducerades kontrollvariablerna 

BNP per capita, arbetslöshetsgrad, andel utrikesfödda samt östeuropa-dummyvariabel, och 

utfördes en multipel regressionsanalys i SPSS. Eftersom det upptäcktes ett 

multikollinearitetsproblem mellan socialt förtroende och BNP per capita, utfördes ytterligare, 

interna analyser med socialt förtroende tillsammans med var och en av de andra oberoende 

variablerna, och sedan detsamma för BNP per capita. Till sist testades om de får samma effekt 

i öst som i väst. 
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Resultatet av de enkla sambandsanalyserna visar på att socialt förtroende korrelerar starkt med 

villigheten att ta emot flyktingar, men också med BNP per capita. Det vill säga, när det sociala 

förtroendet ökar, så ökar villigheten att ta emot flyktingar (och BNP per capita). Länder med 

högt socialt förtroende är mer villiga att ta emot flyktingar än länder med lågt socialt förtroende. 

Länder med högt socialt förtroende är således mer toleranta och villiga att samarbeta samt visa 

solidaritet genom flyktingmottagande. Resultatet av de enkla sambandsanalyserna stödjer de 

teoretiska antaganden som diskuterades i början av avhandlingen, genom att det sociala 

förtroendet visar sig korrelera starkt med VATEF-indexet, som mäter dessa egenskaper. 

 
Dessvärre, höll inte sambandet mellan det sociala förtroendet och villigheten att ta emot 

flyktingar i de mer sofistikerade regressionsanalyserna, eftersom BNP per capita slog ut alla 

andra variabler, och gjorde att effekten av det sociala förtroendet blev statistiskt insignifikant. 

Ingen annan kontrollvariabel hade heller någon statistiskt signifikant effekt på VATEF-indexet 

tillsammans med BNP per capita. Arbetslöshetsgraden och andelen utrikesfödda hade ingen 

förklaringskraft på den beroende variabeln överhuvudtaget. Det sociala förtroendet hade 

statistiskt signifikant, medelmåttig förklaringskraft exempelvis i en modell där det 

kombinerades med östeuropa-dummyvariabeln och andelen utrikesfödda, men eftersom BNP 

per capita hade så stark positiv effekt på VATEF-indexet, kunde detta inte förbises, och 

hypotesen om det sociala förtroendets positiva effekt på villigheten att ta emot flyktingar 

förkastades. 

 
Både det sociala förtroendets och BNP per capitas effekt testades också i separata analyser med 

före detta öststaterna å ena sidan, och med väst-/de alliansfria staterna å den andra. Resultatet 

visade på att i väst fick det sociala förtroendet en starkare, om än statistiskt insignifikant, effekt 

på villigheten att ta emot flyktingar än BNP per capita, vilket indikerar att socialt förtroende 

kan ha större betydelse i västländerna. BNP per capita hade däremot ingen effekt i öst, eller på 

någon annan variabel för den delen, vilket indikerar att det kan finnas andra förklarande faktorer 

bakom dessa länders (mot)villighet att ta emot flyktingar som denna modell inte kunde förklara, 

exempelvis stark nationalism som det kommunistiska förflutna har gett upphov till. 

 
Studiens övergripande resultat blev att rika länder är mer villiga att ta emot flyktingar, och det 

sociala förtroendets effekt på villigheten att ta emot flyktingar inte kunde bekräftas på grund 

av dess starka samvariation med BNP per capita. Detta till trots, föreslås att inte alltför starka 

slutsatser ska dras av detta, eftersom BNP per capita är en variabel som samvarierar med en 

mängd olika faktorer, och många av dem inte kunde kontrolleras för på grund av begränsat antal 
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studiefall (28 länder). Det begränsade antalet studiefall gör också generaliseringen av resultatet 

en aning svårt men åtminstone kan det bekräftas på den europeiska nivån, då nästan alla EU- 

länder var inkluderade i studien. 

 
Möjligheten att socialt förtroende hade påverkat villigheten att ta emot flyktingar genom ökad 

BNP per capita kan inte heller uteslutas på grund av deras starka samvariation, och eftersom 

det finns både teoretisk och empirisk forskning om det sociala förtroendets positiva effekt på 

ekonomin (Arrow 1972; Knack & Keefer 1997; Zak & Knack 2001; Beugelsdijk, de Groot & 

van Schaik 2004). BNP per capita försvagar tydligt effekten av socialt förtroende, men vissa 

tecken i resultatet tyder på att socialt förtroende har betydelse. Det visade sig att BNP per capita 

har mer betydelse, och mest av alla de variabler som undersöktes. Svaret på forskningsfrågan 

”Finns det ett samband mellan socialt förtroende och länders villighet/motvillighet att ta emot 

flyktingar?”, är således både ja och nej. Att socialt förtroende förorsakar villighet att ta emot 

flyktingar kan inte bekräftas, åtminstone inte genom de modeller och mått som 

regressionsanalyserna utfördes med, men det kan definitivt bekräftas att de hänger samman. 

 
De modeller och mått som man väljer speglar nödvändigtvis inte det verkliga livet, vilket gör 

ett kausalt samband svårt att bekräfta. Att modellera verkligheten exakt som det är, är 

utmanande, även med de bästa måtten som finns till förfogande. I statistisk undersökning spelar 

mätmetoden en betydande roll. Därför kan man, och bör man, ställa sig kritisk mot de mått som 

har valts, och i detta fall också, skapats. Skapandet av ett index, har många komponenter som 

utfallet är beroende av. Utfallet beror på hur man definierar begrepp, hur man väljer att mäta 

fenomen, vilken tidpunkt man väljer att mäta och för vilken tidpunkt det finns data, för vilka 

länder det finns data och i vilka källor, samt hur man väljer att poängsätta och kategorisera. Det 

är väsentligt att kritiskt analysera exempelvis poängsättningen av indikatorer, hela 

uppsättningen av indexet samt hur väl det har lyckats fånga in de egenskaper som det påstås 

mäta. Valet av indikatorer är naturligtvis avgörande för utfallet, som till stor del kan anses som 

lyckat i detta fall. Vissa delar kan man dock ställa kritik till, som har gjorts både i metod- och 

analyskapitlen. 

 
Några indikatorer är emellertid sådana som till och med har skapat helt ny kunskap och gjort 

ett avsevärt vetenskapligt bidrag till forskningen kring dessa ämnen. Exempelvis för 

direktavvisningar skapades det en egen definition, till följd av en bred och djup undersökning 

kring ämnet, eftersom det överhuvudtaget inte fanns någon entydig och allmänt accepterad 

definition av detta fenomen. De europeiska länderna har inte heller förut kartlagts eller satts i 
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jämförelse med varandra utifrån deras fysiska och icke-fysiska gränshinder, vilket gjordes i en 

av indikatorerna (inte heller hade detta tidigare gjorts gällande direktavvisningar). Vid ämnet 

vidarebosättning och humanitärt mottagande gjordes det i sin tur en omfattande kartläggning 

och recension av det osammanhängande forskningsmaterialet samt det överlappande och 

inkonsekventa datamaterialet. Detta gjordes dels med hjälp av data som hämtades i personlig 

kommunikation med experter. De europeiska ländernas agerande i EU:s samarbetsprojekt 

gällande omplacering under flyktingkrisen, har inte heller tidigare sammanslagits eller 

utvärderats i lika bred omfattning och på djupet som det gjorts i indexet. Indexet som helhet 

kan argumenteras mäta länders villighet till flyktingmottagande ur ett brett perspektiv, eftersom 

det inte fokuserar på endast ett område av flyktingpolitik, utan tar hänsyn till de olika arenor 

där politiken förs, eller där dess effekter syns (inkl. medborgares attityder). 

 
Tidigare index som har skapats för flyktingpolitik har endast mätt staters invandrings- eller 

flyktingpolitik på papper, men inte dess implementering. Det vill säga, de har kartlagt och 

jämfört hur ländernas flyktingpolitik har utformats men inte hur den har tillämpats eller 

genomförts i praktiken. (se Scipioni & Urso 2018) För detta har det funnits ett behov i 

litteraturen (de Haas & Natter 2015, 24), och VATEF-indexet kan påstås att fylla denna lucka. 

Implementeringen av flyktingpolitik lämnar stort utrymme för individuell, ofta godtycklig, 

beslutsfattandemakt av byråkrater och privata aktörer (se de Haas & Natter 2015, 24; Eule 

2014). Av den anledningen, berättar flyktingpolitiken på papper inte alltid hela sanningen om 

landets villighet till flyktingmottagande, och den implementerade politiken är därför en 

oersättlig del av måttet. 

 
Som resultatet av det skapade indexet visar, finns det en stor variation mellan de europeiska 

länderna i villigheten att ta emot flyktingar, både i den förda flyktingpolitiken och i attityderna. 

Inget tidigare index har kombinerat dessa två. De går ändå väldigt ofta hand i hand och kan 

påstås att tillsammans skapa en mer övergripande bild av landets villighet till 

flyktingmottagande. Indexet jämför, med andra ord, inte endast länders flyktingpolitik utan 

visar också ytterligare hurdana attityder landets medborgare har till flyktingar, bland annat hur 

toleranta och solidariska de är mot flyktingar som ofta är av en annan kultur eller etnicitet. Det 

vill säga, indexet innehåller ett mått på länders invandrarvänlighet, vilket kan anses som en 

väsentlig del av mätningen av villigheten. De tidigare gjorda indexen på länders flyktingpolitik 

har inte heller jämfört ländernas politik under flyktingkrisen, utan de flesta är från 2000-talet 

(Scipioni & Urso 2018). VATEF-indexet har också bidragit till en kunskapsuppdatering av 
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vissa policyområden som har varit inkluderade i några av de tidigare gjorda indexen (t.ex. 

gränshinder och vidarebosättning). 

 
Villigheten att ta emot flyktingar är också mycket mera än blotta antalet mottagna flyktingar. 

Hade man velat göra undersökningen enkel så skulle man ha mätt det sociala förtroendets 

inverkan på antalet flyktingar som ett land tar emot, eller till exempel, endast undersökt hur 

socialt förtroende påverkar människors attityder till flyktingmottagande. Flyktingmottagandet 

är emellertid mera komplicerat än så. Det döljer inom sig fenomenet socialt dilemma och därtill 

kopplad samarbetsvilja, av vilket antalet mottagna flyktingar inte ensamt säger så mycket om, 

och ännu mindre medborgares attityder. Inget av de tidigare gjorda indexen på länders 

flyktingpolitik har jämfört ländernas politik ur det sociala dilemmats och samarbetets 

perspektiv. Indexet ger inte endast svaret på hur villigt ett land är att ta emot flyktingar, utan 

det analyserar också de mekanismer, genom vilka villigheten kommer fram. Det öppnar därmed 

en möjlighet att studera flyktingmottagandet som ett mer komplicerat fenomen, som reflekterar 

både länders samarbetsvilja, solidaritet och tolerans. 

 
Trots att indexet även har sina brister, är det ändå en viktig vetenskaplig insats, utan vilken 

villigheten att ta emot flyktingar överhuvudtaget inte hade kunnat mätas. Indexet kan anses som 

ett av studiens resultat, som tjänade sitt eget syfte och är även ensamt av stort värde. Det kan 

utvecklas, utvidgas och byggas på men även som sådant, ger det en väldigt omfattande inblick 

i, och jämförelse av, implementeringen av de europeiska ländernas flyktingpolitik och deras 

medborgares attityder till flyktingmottagande. Förhoppningsvis kan framtida forskning dra 

nytta av det. 

 
Vad som lindrar eller löser sociala dilemman som en flyktingkris, behövs uppenbarligen mer 

forskning om. Det är viktigt att ta reda på och förstå varför rikedom slog ut alla andra 

påverkande faktorer i den statistiska analysen, och inte endast acceptera resultatet som sådant. 

Många frågor förblev obesvarade, såsom vilken av egenskaperna i flyktingmottagandet och 

bakom indexet BNP per capita har störst inverkan. Ökar större BNP per capita exempelvis 

människors tolerans mot etniskt och kulturellt olika människor så mycket att det skulle kunna 

förklara dess starka effekt? Är BNP per capita kanske mest förknippad med solidariteten, 

eftersom rikare länder har mera resurser att dela med sig av? Eller har det främst en kraftig, 

positiv effekt på kollektivt handlande som kräver samarbete och uppoffring av egennyttiga, 

kortsiktiga intressen för det gemensamma bästa? Det skulle vara intressant att testa ifall BNP 

per capita har en lika stark, positiv effekt på lösningen av andra typer av överstatliga sociala 
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dilemman, eller om BNP per capitas starka effekt endast har att göra med flyktingmottagande 

och immigration. 

 
Eftersom BNP per capita också samvarierar med en mängd olika faktorer, skulle det vara viktigt 

att pröva ifall någon annan faktor påverkar villigheten att ta emot flyktingar genom ökad BNP 

per capita. Det kan inte uteslutas att någon annan variabel, som inte har kontrollerats i denna 

undersökning, står för rikedomens starka, positiva effekt på villigheten att ta emot flyktingar. 

Det sociala förtroendets roll i detta vågar man inte heller slutgiltigt fastslå ännu, utan det 

uppmuntras att pröva sambandet med olika operationaliseringar, exempelvis med andra 

kontrollvariabler och i olika regioner och/eller med flera länder. Att det sociala förtroendets 

effekt på villigheten att ta emot flyktingar inte kunde bekräftas bland de europeiska länderna, 

behöver inte betyda att det inte skulle få någon effekt med en större uppsättning länder eller i 

andra regioner i världen. Sambandet kunde även testas endast med länder som är ungefär lika 

rika, och se vilken effekt socialt förtroende får i en sådan uppsättning. Eftersom vissa tecken 

finns på att socialt förtroende har större betydelse i väst, ger det upphov till att testa sambandet 

vidare. Dessutom kan man möjligen vidareutveckla indexet för att bättre fånga in de tre 

egenskaperna, genom vilka socialt förtroende teoretiskt kan argumenteras för påverka länders 

villighet att ta emot flyktingar och lösa sociala dilemman. Den här undersökningen är 

förhoppningsvis bara en början till en livlig vetenskaplig debatt och fortsatt forskning kring 

ämnet, som kan dra nytta av dessa lärdomar. 

 
Till dess, föreslås det att göra insats på den arena där storskaliga, gränsöverskridande problem 

som en flyktingkris endast kan lösas. Att hantera kollektiva problem som detta, är helt enkelt 

mer effektivt genom överstatliga institutioner som EU, än som självständiga nationella aktörer. 

Ofta är de politiska hindren för samarbete och solidaritet kring flyktingmottagande också 

relaterade till rädsla. Flyktingfrågans politiska känslighet var påtaglig överallt i Europa, och 

anti-immigrant uppfattningar underminerade många länders engagemang för att lösa krisen. De 

ekonomiska, kulturella och säkerhetsrelaterade hot som flyktingar uppfattades utgöra, ekade 

runt om i Europa. I en sådan atmosfär finns det lite utrymme för lugnt, rationellt och ansvarsfullt 

beslutsfattande. Oberoende av om det är rikedom, socialt förtroende (eller rädsla) som är 

grundorsaken till skillnaderna mellan länders villighet att emot flyktingar, skulle 

koncentrerande av beslutsfattandemakt över överstatliga problem till den överstatliga nivån, 

bidra till att lösningen av sociala dilemman som flyktingkrisen, inte skulle vara så avhängig av 

enskilda länders bakgrunder och incitament. Som det nu ser ut på basis av resultatet från denna 
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studie, var lösningen av flyktingkrisen till stor del beroende på de rika ländernas insatser i stället 

för allas – för den delen som den handlade om mottagningen av flyktingar. 

 
Ett typiskt mönster som man har sett i Europa, inte minst under flyktingkrisen, är att vissa länder 

är redo att engagera sig endast om alla andra gör detsamma. Den allmänna inställningen att 

vänta om inte andra följer, gör att kriser och dilemman bara förvärras. För många länder, i 

synnerhet för dem som inte har någon historia av flyktingmottagande, har EU-ledda initiativ för 

multilaterala operationer varit det främsta incitamentet att engagera sig i flyktingmottagande. 

Asyl- och flyktingpolitiken skulle därför förmodligen vara mer effektivt organiserad på 

europeisk nivå. En rättvis och mer jämlik fördelning av bördan mellan medlemsstaterna 

organiserad genom EU, kunde också bidra till att länderna var mer villiga att samarbeta i ett 

sådant sammanhang. För att minska misstroende för EU:s gemensamma flyktingpolitik och 

asylsystemet, skulle dock behövas bättre övervakande av implementeringen av de fattade 

besluten, samt mer effektiva sanktioner och incitament. 

 
Genom bättre gemensam koordination och överstatligt samarbete kan gränsöverskridande, 

kollektiva problem och sociala dilemman som flyktingkrisen förebyggas, samt hanteras och 

lösas bättre när de slår till. Med hjälp av starka EU-institutioner, gemensamt koordinerad asyl- 

och flyktingpolitik, fungerande gemensam gränsbevakning samt fördelningen av bördan 

behöver länderna inte bygga murar mellan varandra och föra kortsiktig, egennyttig politik. I 

slutändan får både länderna och flyktingarna det bättre. 
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BILAGA 1: Direktavvisningar 
 
 

Länders skyldigheter enligt internationell lag och EU lag 
 

Anledningen till att direktavvisningar är olagliga och att avvisningen måste föregås av en 

vederbörlig process är att länder har vissa skyldigheter enligt internationell lag och EU lag. 

Enligt kodex om Schengengränserna, får gränsvakterna aldrig neka inresa för personer som vill 

söka asyl oberoende av om dessa personer uppfyller villkoren för inresa (Heijer 2010, 177). 

Skyldigheten att ta emot och pröva en asylansökan finns reglerad i EU:s Dublinförordning och 

procedurdirektiv (ibid., 176). Enligt den internationella lagen har stater en skyldighet att ta emot 

asylansökan, och se till att den blir prövad (i ansvarigt land) av två anledningar. För det första, 

har alla rätt att söka asyl enligt artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna (Internet 66) och avdelning II i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna 

(Internet 52). Alla länder måste respektera denna rättighet. För det andra, riskerar landet att 

bryta mot principen om förbudet mot tillbakasändning (eng. principle of non-refoulement) om 

det direktavvisar någon utan en vederbörlig process, som förklaras i kapitel 8.2.1.1. Denna 

princip är en grundval i flyktingrätten och finns i artikel 33 i FN:s flyktingkonvention 

(Konvention angående flyktingars rättsliga ställning 1951, 566). Artikel 33(1) lyder: 

Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting till gränsen mot 

område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet 

till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning. 
 

De stater som har skrivit under denna konvention (alla stater i undersökningen har skrivit under 

flyktingkonventionen, se UNHCR 2014a) är bundna att följa denna princip. Principen är också 

en del av artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

(Europadomstolen 2010, 6) enligt vilken ”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning.” Flyktinggruppernas Riksråd FARR sammanfattar 

principen med följande ord: 

Det händer också att människor som vill söka asyl vänds tillbaka mot ursprungslandet utan att ha fått 

möjlighet att söka skydd. Sådana "pushbacks" bryter mot principen om non-refoulement. Denna princip 

innebär att det är absolut förbjudet att skicka någon till ett land där hen riskerar dödsstraff, kroppsstraff 

eller tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling, eller där hen riskerar att skickas till ett 

annat land där dessa risker finns. Denna princip finns i flera internationella konventioner, bland annat i 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter (FARR, Internet 34). 
 

En viktig poäng i definitionen av principen om förbudet mot tillbakasändning är att det också 

är förbjudet att skicka tillbaka någon till ett land där personen riskerar att skickas vidare till ett 

land där de ovannämnda omständigheterna råder (så kallad chain/indirect refoulement) 

(UNHCR 2000, p. 22). Därför måste det sändande landet alltid säkerställa att flyktingen som 

skickas tillbaka får tillgång till en asylprocess och att det finns tillräckliga garantier mot indirekt 
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refoulement (Internet 72). Exempelvis om Sverige vill skicka en asylsökande tillbaka till 

Danmark måste Sverige inhämta individuella garantier om att denna asylsökande verkligen får 

sin asylansökan prövad i Danmark. Annars kan det leda till att asylsökanden hamnar i limbo 

och skickas mellan olika länder och till sist hamnar tillbaka i det land som hen ursprungligen 

har flytt ifrån eller till ett annat land där de ovannämnda riskerna finns. Då bryts både rätten till 

att söka asyl och förbudet mot tillbakasändning. Därför är direktavvisningarna alltid förbjudna, 

oavsett om landet som flyktingen kommer ifrån är ett säkert tredjeland där flyktingen kunde ha 

sökt asyl, eller ett annat EU-land dit flyktingen först har anlänt som enligt Dublinförordningen 

är ansvarigt för prövningen av asylansökan. Beslut om vilket land som är ansvarigt för 

prövningen av asylansökan ska aldrig fattas godtyckligt vid en landsgräns utan endast genom 

en vederbörlig process. Annars handlar det om en olaglig direktavvisning. 

 
Extraterritoriell tillämpning av lagar om flyktingars rättigheter och mänskliga 

rättigheter 

Det måste påpekas att även om direktavvisningarna oftast sker vid en landsgräns så har 

principen om förbudet mot tillbakasändning ingen geografisk begränsning, utan det är mer 

frågan om jurisdiktion enligt många rättsvetare (Se exempelvis Lauterpacht & Bethlehem 2003 

och Heijer 2010). En stat kan sägas att utöva sin jurisdiktion när den utövar effektiv kontroll 

över flyktingen, eller när flyktingen drabbas av handlingar som företas av statens representanter. 

Varhelst staten utövar sin jurisdiktion över flyktingen, har staten också ett ansvar att inte kränka 

principen om förbudet mot tillbakasändning, oberoende av om flyktingen befinner sig inom 

eller utanför territoriet av staten i fråga, vid en landsgräns, i så kallade ”internationella zoner” 

(till exempel på en flygplats) eller i transitställen etc. (Lauterpacht & Bethlehem 2003, 110– 

111, p. 63–67). UNHCR (2007, 12, p. 24) tar en likadan ställning om extraterritorialiteten av 

flyktingkonventionen och principen om förbudet mot tillbakasändning: 

UNHCR is of the view that the purpose, intent and meaning of Article 33(1) of the 1951 Convention 

are unambiguous and establish an obligation not to return a refugee or asylum-seeker to a country where 

he or she would be risk of persecution or other serious harm, which applies wherever a State exercises 

jurisdiction, including at the frontier, on the high seas or on the territory of another State. 
 

Det pågår en livlig debatt om normerna av skyddet av de mänskliga rättigheterna och flyktingars 

rättigheter kan tillämpas extraterritoriellt, det vill säga, om det är territoriet (geografisk 

definition) eller jurisdiktionen (funktionell definition) som fastställer statens skyldigheter 

gentemot flyktingar. Det finns en klar enighet om staters skyldigheter gentemot flyktingar när 

de befinner sig i omedelbar närhet av en statsgräns (inkl. transitställen) eller inom en stats eget 

territorium. Detta regleras även i artikel 3(1) i EU:s asylprocedurdirektiv (2005/85/EC). (Heijer 

2010, 174–175, 181) Mer komplicerat blir det att fastställa skyldigheten i sådana fall där 
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flyktingen befinner sig utanför vederbörande stats territorium eller gräns men där staten, enligt 

den ovannämnda tolkningen av den internationella lagen, utövar sin jurisdiktion över 

flyktingen. Trots UNHCR:s och många rättsvetares ställning, nekar många ”utvecklade” länder 

såsom USA, Storbritannien och Italien, att skyldigheter gällande internationellt skydd har en 

extraterritoriell räckvidd (Ryan 2010, 36). Det finns även två relevanta domar i ärendet från 

Brittiska överhuset (eng. House of Lords) och USA:s högsta domstol (eng. US Supreme Court) 

som  förnekar  den  extraterritoriella  tillämpningen  av  förbudet  mot  tillbakasändning.127
 

Europadomstolen gav ett divergerande prejudikat i ärendet år 2012 och bedömde att Italiens 
 

direktavvisningspolicy där landet direkt skickar tillbaka båtflyktingar från Libyen på 

internationellt vatten utan någon bedömning av deras skyddsskäl bryter mot den internationella 

lagen, inkluderat flyktingkonventionen och den allmänna deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna (Internet 72). 

 

Som diskrepansen mellan de ovannämnda domarna visar så finns det ingen entydig och allmänt 

accepterat uppfattning om var och när staters skyldigheter gentemot flyktingar enligt den 

internationella lagen (speciellt flyktingkonventionen) börjar, utan det är frågan om olika 

tolkningar av lagarna och konventionerna. Den juridiska debatten är omfattande och 

komplicerad, och faller utanför det statsvetenskapliga kompetensområdet. Därför finns det inte 

skäl att djupare gå in på den och ta ställning till det juridiska innehållet. Den juridiska 

dimensionen fungerar ändå som ett viktigt verktyg som hjälper till att definiera och förstå 

direktavvisningar som ett fenomen genom att den sätter ramarna för när staten kan hållas 

ansvarig för sina åtgärder mot flyktingar. Med hjälp av dessa ramar kan ansvarigheten för 

möjliga direktavvisningar fastställas. 

 

I denna undersökning, och mer specifikt, i definitionen av en direktavvisning antas UNHCR:s 

ställning, som presenterades ovan, om att stater har skyldigheter gentemot flyktingar även 

utanför sitt eget territorium när de utöver jurisdiktion över en individ128 (funktionell definition). 

Med avseende på direktavvisningar, innebär denna tolkning att stater även kan hållas ansvariga 

för extraterritoriella129 direktavvisningar. Den motsatta (geografiska) definitionen, enligt vilken 

staternas all extraterritoriella skyldighet nekas, är ohållbar. Det skulle leda till att staterna, 

genom att operera utanför sina gränser i migrationskontrollrelaterat syfte, skulle kunna kringgå 
 

 
127 House of Lords, Regina v. Immigration Officer at Prague Airport and another ex parte European Roma Rights 

Centre and others, [2004] UKHL 55.; US Supreme Court, Sale v. Haitian Centers Council, 509 US 155, 162 

(1993). 
128 Med vissa begränsningar (se kapitel 8.2.1.3). 
129 Med extraterritoriella menas här allt från omedelbar närhet av en statsgräns till internationella områden (inkl. 

öppet hav), transitställen eller territoriet av en annan stat. 
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sina internationella skyldigheter och undvika internationellt ansvarstagande för följderna av 

sina förehavanden. Detta skulle lämna flyktingarna i ett rättsligt vakuum där de är berättigade 

till internationellt skydd men där ingen stat är skyldig att erbjuda det (Ryan 2010, 37). 

 
Inte heller verkar den andra extrema tolkningen rimlig där all slags migrationsrelaterad 

verksamhet och jurisdiktionsutövandet skulle medföra skyldigheter gentemot flyktingar. Ett 

exempel på detta är utlandsmyndigheternas verksamhet på ambassader och konsulat runt om i 

världen. Om man tillämpade den extrema varianten av den funktionella definitionen skulle det 

innebära att utlandsmyndigheterna skulle vara skyldiga att bevilja visum, inträde och tillgång 

till en asylprocess i destinationslandet för flyktingar som dyker upp på en ambassad och yttrar 

sin vilja om att söka asyl. Det beror på att enligt den här tolkningen utövar staten genom dessa 

myndigheter sin extraterritoriella jurisdiktion över flyktingarna.130 För att kunna prata om 

extraterritoriellt jurisdiktionsutövande i samband med fastställande av staters skyldigheter 

gentemot flyktingar, måste de extraterritoriella åtgärder som faller under staters 

jurisdiktionsutövande vara jämförbara med gränskontrollsåtgärder. Gränskontrollsåtgärderna 

avser exklusivt faktiska eller tilltänkta övergångar av de yttre gränserna och tillämpas därmed 

endast på personer i rörelse. Staters jurisdiktion och där tillhörande skyldigheter anses därför 

inte sträcka sig till personer som ännu inte är i rörelse så som flyktingar som söker asyl eller 

visum av skyddsskäl på en ambassad. (jmf. Heijer 2010, 180) Även i praktiken är det mera 

sällsynt än vanligt att ambassader mottar asylansökningar eller beviljar visum av skyddsskäl. 

Därför har de exkluderats från denna undersökning. 

 
Regelbunden praxis av direktavvisningar 

 

En regelbunden praxis som ett vedertaget, systematiskt och reguljärt handlingssätt där statens 

myndigheter direktavvisar potentiella asylsökande upprepade gånger under en längre 

tidsperiod. AIDA-rapporterna uppdateras årligen så regelbundenheten i förekomsten av 

direktavvisningarna i AIDA-länderna har determinerats genom att jämföra rapporterna från 

2014 till 2016 (i vissa fall ända till 2017). I vissa fall har AIDA-rapporterna kompletterats med 

ytterligare källor som bekräftar regelbundenheten av direktavvisningarna. Landet räknas att ha 

en regelbunden praxis av direktavvisningar om det finns anmärkningar om direktavvisningar i 

varje årsrapport under dessa tre år. 
 

 
 
 
 
 
 

130 För en mer djupgående diskussion om staters skyldigheter och flyktingars rättigheter enligt internationella lagen 

när en flykting söker asyl på en ambassad, se Noll (2005). 
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Ett undantag är Kroatien där direktavvisningar första gången nämns år 2016 i årsrapporten. Där 

framkommer det dock att risken, för att landet har brutit mot principen om förbudet mot 

tillbakasändning, fanns redan på hösten 2015 då Kroatien började med en tvivelaktig praxis 

som separerade migranter enligt ursprung (AIDA 2016b, 17). Kroatien nekade då inresa för 

flyktingar och migranter från andra länder än Syrien, Afghanistan och Irak (Internet 44; Internet 

49). Amnesty International (Internet 67) skriver att dessa gränshinder ledde till kollektiva 

avvisningar och 440 människor skickades tillbaka till Serbien i november 2015. 

 
I början av året 2016 konstaterade Moving Europe, ett gemensamt initiativ av icke-statliga 

grupper, att det finns en systematisk och reguljär praxis av (ofta våldsamma) direktavvisningar 

av flyktingar som vill söka asyl i Kroatien, som de kroatiska myndigheterna utför inifrån det 

kroatiska territoriet tillbaka till Serbien (Internet 68). Under 2016 fanns det inga regelbundna 

övervakningsprojekt vid den kroatiska gränsen men, representanterna för UNHCR som utförde 

några besök vid gränsen rapporterade: ”it was considered likely that persons have been sent 

back from Croatia without having had the chance of applying for international protection” 

(AIDA 2016b, 17–18). Vid frånvaro av regelbunden övervakning av gränsen blev detta dock 

obekräftat av UNHCR men däremot har Human Rights Watch (Internet 69) rapporterat om 

direktavvisningar sedan november 2016. Det verkar alltså som om direktavvisningarna var en 

regelbunden praxis i Kroatien under 2016. Den systematiska och regelbundna praxisen av 

direktavvisningar blev senast bekräftad under 2017 då flera olika organisationer kontinuerligt 

rapporterade  om  våldsamma direktavvisningar  av  skyddsbehövande människor (se  AIDA 

2016b, 18 och Internet 23). Eftersom direktavvisningar har förekommit årligen sedan 2015 kan 

man konstatera att direktavvisningarna har blivit en regelbunden praxis i Kroatien. 

 
Med avseende på de länder som hamnar i kategorin regelbunden praxis men som inte är med i 

AIDA:s undersökningar har regelbundenheten bedömts med hjälp av nyheter och rapporter som 

visar att direktavvisningarna har blivit ett handlingssätt som pågått i flera år eller annars 

beskrivs som en regelbunden praxis. Exempelvis gjorde The Border Monitoring Project 

Ukraine (BMPU) en undersökning vid EU:s yttre gräns i Ungern och Slovakien mellan 2009 

och 2010 och kom till slutsatsen att: ” […] instances of refoulement at the Hungarian and Slovak 

border to Ukraine are no exceptions. Rather, we observe that such illegal push-backs are a 

systematic practice in this section of the external borders of the European Union and represent 

a continuous violation of refugee conventions” (Border Monitoring Project Ukraine 2010, 15). 

Enligt rapporterna till UNHCR, ska den regelbundna praxisen av direktavvisningarna i 

Slovakien (även i Ungern men det framkommer i AIDA-rapporterna) ha pågått även efter 
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BMPU:s undersökning. UNHCR konstaterar att asylsökanden har mött på särskilt stora 

svårigheter med att få tillgång till asylprocessen i Slovakien. (UNHCR 2014c, 2–3) Ett mål mot 

Slovakien om en kollektiv avvisning av 19 afghaner tillbaka till Ukraina i november 2016 väntar 

också på avgörande i Europadomstolen (Europadomstolen 2017, 8). 

 
Ett annat exempel på ett land som hamnar i denna kategori är Bulgarien. UNHCR och många 

andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter rapporterar regelbundet om 

direktavvisningar i landet. Direktavvisningarna har dessutom ofta varit våldsamma och 

inkluderat misshandel, dråp och stöld av gränspolisen. En regelbunden praxis kan beskrivas 

som följande (ett avsnitt från Bulgariens AIDA-rapport): 

The most serious concerns raised by UNHCR and many national and international human rights and 

refugee-assisting organisations are with regard to the often-used practice of indiscriminate push backs 

by authorities.131 Various groups of asylum seekers reported throughout these two years that the 

Bulgarian border police, together with the mixed patrols deployed along the land border with Turkey, 

pushed them back into the Turkish territory not only from the border line, but also from inland border 

areas and in numerous cases, with Frontex guards witnessing the event. Many incidents, including 

deaths, were reported throughout 2015-2016, including by the press and media. (AIDA 2016a, 17) 
 

Vissa länder saknar dock oberoende observatörer vid landsgränsen som regelbundet rapporterar 

om tillgången till territoriet och asylprocessen. De lokala icke-statliga organisationernas svaga 

kapacitet kan också bidra till bristande gränsövervakning och rapportering. Det kan också vara 

fallet att medierna inte är intresserade av händelserna vid landsgränsen, möjligtvis på grund av 

att det inte finns så stora mängder av flyktingar som försöker ta sig in i landet. Med avseende 

på sådana länder kan det vara svårt att få reda på hur ofta flyktingar direktavvisas vid deras 

gränser så som är fallet i Estland, Litauen och Lettland. UNHCR rapporterade om tillgången till 

territoriet och asylprocessen i dessa länder år 2011 och följande gång först år 2016. År 2011 var 

UNHCR oroad över den svåra tillgången till territoriet och asylprocessen samt rapporterade om 

direktavvisningar i Estland och Lettland (UNHCR 2011b, 2011c). 

 
Direktavvisningarna i Litauen lyftes fram av organisationen Welcome to Europe (Internet 54) 

som skrev att “International organisations are criticising the country turning back asylum 

seekers without having their claims reviewed”. Samma organisation påstår också att Lettlands 

låga antal asylansökningar är kopplat till hinder för tillgången till territoriet eller asylprocessen. 

Det hävdas att risken för att utlänningar tvingas återvända eller avvisas är stor (Internet 70).  År 

2016 skriver UNHCR (2016b, 2016c, 2016d) på ungefär samma sätt om alla de tre länderna: 
 

”some concerns regarding access to the territory and asylum procedure remain” (UNHCR 
 
 

131 “See e.g. UNHCR, ‘UNHCR alarmed at the plight of refugees and migrants at Bulgaria borders’, 28 January 

2016, available at:  http://bit.ly/1PEm75w ; Human Rights Watch, ‘Bulgaria: Pushbacks, Abuse at Borders’, 20 

January 2016, available at:  http://bit.ly/1PgqxWg.” (citerad i AIDA 2016a, 17) 

http://bit.ly/1PEm75w
http://bit.ly/1PgqxWg
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2016d, 5). Även om UNHCR inte rapporterar om händelserna mellan 2011 och 2016, så kan 

man dra slutsatsen av det ovannämnda att direktavvisningar fortfarande förekommer och 

därmed är det frågan om ett upprepat mönster, det vill säga, en regelbunden praxis. 

 
Regelbundenheten av direktavvisningarna i Estland stöds även av en nyhetsrapport av Inter 

Press Service News Agency (IPS) från 2013 enligt vilken ”Local human rights activists suspect 

that many of those in need for help are turned down at the border without getting a chance to 

ask for asylum” (Internet 22). Även i rapporten Annual Report on the Situation of Asylum in the 

European Union 2014 av Europeiska stödkontoret för asylfrågor (eng. European Asylum 

Support Office, EASO) konstateras utifrån uppgifterna från UNHCR att “There are also reports 

that some asylum-seekers are still denied the right to seek asylum in Estonia and are instead 

being returned to the Russian Federation” (EASO 2015, 85), vilket stödjer påståendet att 

direktavvisningarna är ett pågående fenomen i Estland. Antalet flyktingar som har 

direktavvisats från de baltiska länderna är säkert inte stor, eftersom det är så få flyktingar som 

överhuvudtaget försöker att ta sig till dessa länder men att direktavvisningarna ändå är ett 

kvarstående fenomen indikerar dessa länders motvillighet att ta emot flyktingar. 

 
Sporadiska fall av direktavvisningar 

 

Med sporadiska fall menas att direktavvisningar har rapporterats i landet men det har varit 

frågan om enstaka fall som snarare räknas som undantag, eller ett tillfälligt fenomen, än en 

regelbunden, kontinuerlig praxis. Länder som exempelvis har infört tillfälliga, kortvariga 

gränshinder, som förhindrat tillgången till territoriet och asylprocessen för flyktingar och, 

följaktligen, lett till direktavvisningar räknas i denna kategori. Sverige hamnar i denna kategori 

eftersom landet införde tillfälliga id-krav för flyktingar, vilket ledde till att flyktingar utan id- 

bevis direktavvisades (AIDA 2016f, 16). Detta var dock endast tillfälligt och normalt finns det 

inga rapporter om direktavvisningar vid den svenska gränsen (se kapitel Registration of the 

Asylum Application i AIDA 2013a, 2015c, 2015d). 

 
Finland och Norge hamnar också i samma kategori eftersom de satte upp liknande hinder för 

flyktingar genom att börja kräva giltiga pass och visumhandlingar av flyktingar som anlände 

med färja från Danmark, Sverige eller Tyskland (Internet 17; Internet 18; Internet 19). Detta 

satte stopp för merparten av de flyktingar som hade valt färja till Norge eller Finland för att 

söka asyl (Internet 21) eftersom visum inte beviljas av skyddsskäl och största delen av 

flyktingarna saknar id-bevis (se kapitel 8.2.2 gränshinder för närmare beskrivning av 

problemet). Finlands beslut kritiserades hårt av rättsvetare som menade att beslutet förbisåg de 
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internationella konventionerna om flyktingarnas rättigheter (Internet 20). Dessutom införde 

Finland tillfälliga gränshinder för potentiella asylsökande genom att stänga två av sina 

gränsövergångsställen, Salla och Raja-Jooseppi, vid den finsk–ryska gränsen i april 2016 under 

sex månader, för alla andra förutom medborgarna i Finland, Ryssland och Vitryssland (Internet 

56). Att förhindra inresa för en skyddsbehövande människa som vill söka asyl i landet räknas 

som en direktavvisning, och Sverige, Norge och Finland får därför mindre poäng i denna 

indikator. 

 
Danmark satte upp stickprovsbaserade gränskontroller som en respons till de andra nordiska 

ländernas restriktiva migrationskontrollåtgärder132, främst Sveriges gränskontroller och id-krav 

(Internet 77), men fortsatte släppa in flyktingar som uttryckte sin vilja att söka asyl i Danmark 

(Internet 36), oavsett om de hade ett pass eller id-bevis (Andresen, Palmehag & Wiborg 2016, 

44; Internet 18). Endast de som inte hade giltiga resedokument med sig (visum, 

uppehållstillstånd etc.) eller som inte ville söka asyl i Danmark direktavvisades (Andresen et 

al. 2016, 44; Internet 36). Före införandet av gränskontrollerna i början av januari 2016 gjorde 

Danmark ändringar i utlänningslagen i december 2015, som tillåter införandet av intra- 

Schengen transportörsansvar i samband med tillfälliga gränskontroller, med sanktioner för alla 

operatörer som befordrar personer utan id-bevis och visum till Danmark (Internet 75). 

 
Transportörsansvaret trädde dock aldrig i kraft (Andresen et al. 2016, 17) oavsett Danmarks hot 

att verkställa detta (Internet 78). Det berodde dock troligtvis snarare på oförmögenheten att 

införa transportörsansvaret på grund av Tysklands ovillighet att samarbeta i verkställandet av 

id- och visumkontrollerna på dess territorium, än Danmarks vilja att slopa planen att införa 

transportörsansvaret (Internet 79). Även många privata danska och tyska transportörsbolag 

motsatte sig id-kontrollerna som transportörsansvaret hade medfört, och meddelade att om 

transportörsansvaret införs kommer de att inställa den gränsöverskridande trafiken (Andresen 

et al. 2016, 45). Trots Danmarks vilja att införa transportörsansvaret, som skulle ha lett till 

direktavvisningar av skyddssökande flyktingar utan id och visum, verkställdes det alltså aldrig 

och inga direktavvisningar har därmed rapporterats. Danmarks gränskontroller resulterade inte 

ensamt i nekande av inresa för asylsökanden, och Danmark hamnar därför i en annan kategori 

än de andra nordiska länderna och får mera poäng. 
 

 
 
 
 
 
 

132 För en djupare beskrivning och analys av gräns- och id-kontrollerna i Norden; se Andresen, Palmehag & Wiborg 

(2016, på danska). 
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Av AIDA-länderna får även Schweiz och Tyskland poäng för sporadiska fall. I Tysklands 

AIDA-rapporter (AIDA 2014a, 16; 2015a, 16) finns det inga anmärkningar om 

direktavvisningar förrän november 2015 (AIDA 2015b, 14). Därför kan man inte konstatera att 

direktavvisningarna är en regelbunden praxis i landet utan det är snarare frågan om enstaka fall 

som uppkommit till följd av de tillfälliga gränskontrollerna som Tyskland införde i september 

2015 (AIDA 2016c, 16). I Schweiz har direktavvisningar rapporterats sedan sommaren 2016 

(AIDA 2016g, 16). Enligt ECRE (Internet 57), direktavvisade de schweiziska myndigheterna 

till och med 7 000 människor, varav även potentiella asylsökande, vid den schweizisk– 

italienska gränsen mellan juli och augusti 2016 (för närmare beskrivning av händelserna, se 

kapitel 8.2.2.2 icke-fysiska gränshinder). Oavsett den stora mängden direktavvisade människor 

hamnar dock Schweiz i kategorin sporadiska fall eftersom det inte var frågan om ett regelbundet 

handlingssätt utan ett tillfälligt fenomen. 

 
Även Rumänien får poäng för sporadiska fall. I UNHCR:s rapport om Rumänien från 2013 

(2013a, 3) konstateras det att ”The right to seek asylum is fully respected by the border police, 

such that foreigners apprehended after crossing the border in an irregular manner are granted 

access to asylum procedures if they express a fear of persecution.” I Amnesty Internationals 

rapport från 2015/16 påstås det ändå att “asylum-seekers continued to face obstacles in 

accessing asylum proceedings.” (Amnesty International 2016, 302) Emellertid nämns inte 

längre problemen med tillgången till asylprocessen i Amnesty Internationals 2016/2017 års 

rapport (Amnesty International 2017, 303–305). Problem verkar ha uppkommit igen år 2017 

såsom framkommer i Rumäniens första AIDA-rapport (2018, 15): “Reports from UNHCR 

Serbia show an increased number of push backs and collective expulsions from Romania, with 

a total 1,386 cases considered as collective expulsions occurring since April 2017” I rapporten 

dokumenteras ökade hinder för tillgång till territoriet och asylprocessen under 2017. Eftersom 

rätten att söka asyl ännu fullständigt respekterades år 2013 (enligt UNHCR) så verkar det som 

om problemen med tillgången till territoriet och asylprocessen har uppkommit under senare år. 

Sporadiska fall av direktavvisningar kan därför påstås ha funnits i Rumänien men man kan inte 

påvisa något regelbundet handlingssätt, eftersom det inte finns rapporterade uppgifter från varje 

år. 

 

Sporadiska fall av direktavvisningar har även rapporterats i Slovenien. I en nyligen publicerad 

rapport Pushed Back at the Door (Hungarian Helsinki Committee 2017) utreds 

direktavvisningar och nekande av tillgång till asyl i östeuropeiska EU-länder. I rapporten 

framkommer  det  att  förekomsten  av  direktavvisningarna  och  nekandet  av  tillgången  till 



Eevi Ristimäki 

X 

 

 

 
territoriet och asylprocessen är en oroväckande trend – alltså en regelbunden praxis – i alla 

andra länder (Tjeckien, Polen, Ungern och Bulgarien) som var med i utredningen, förutom i 

Slovenien. Det konstateras att direktavvisningarna inte anses som ett övergripande problem 

(eng. systemic issue) i Slovenien, trots att några enskilda fall av nekande av tillgången till 

territoriet och asylprocessen upptäcks vid gränsen då och då (Hungarian Helsinki Committee 

2017, 21). 
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BILAGA 2: Den andra omplaceringsplanen 
 
 

Uppfyllande av kvoten: orsaker bakom misslyckandet 
 

Som kort diskuteras i kapitel 8.3.5.3, lyfter Europaparlamentets studie (2017, 29) upp 

säkerhetsrelaterade saker som påverkande faktorer i den misslyckade implementeringen av 

omplaceringsbesluten. Dessutom hänvisas det till mottagnings- och handläggningskapacitet 

(administrativ kapacitet) och indikeras att bristen på politiskt stöd har en betydande roll i 

förklarandet av den långsamma omplaceringstakten (ibid.): 

Our research suggests that the degree of compliance is influenced by the variation in 1) political support 

for relocation; 2) administrative and reception capacity; and 3) perceptions regarding security threats 

posed by applications for relocation. Although the degree of political commitment cannot entirely 

explain the slow relocation process in all or even most Member States, it has significant explanatory 

value. 
 

Enligt studien (ibid.) visar vissa länder uppenbart politiskt, juridiskt och ideologiskt motstånd 

till omplaceringen. Bristen på politiskt stöd var mest uppenbart i Tjeckien, Slovakien, Ungern 

och Polen, vilket förklarar deras undermåliga prestationer i uppfyllandet av sina kvoter (se 

Europaparlamentet 2017, 29–30). Det var inte överraskande att exempelvis Ungern – vars 

premiärminister Viktor Orbán har kallat flyktingar och migranter som kommer till Europa för 

ett ”gift” som hans land ”inte ska svälja” (Internet 110, egen översättning) – inte omplacerade 

en enda flykting. 

 

Politiskt stöd berättar dock inte alltid hela sanningen om landets vilja att ta emot flyktingar, som 

i Irlands fall. “Ireland has always lived up to its international humanitarian obligations and we 

are fully committed to playing our part in addressing the Migration Crisis facing Europe”, påstår 

minister Fitzgerald (Internet 111) högtidligt ännu i september 2015. Trots det uttalade politiska 

stödet till omplaceringen var Irlands omplaceringstakt långsam och landets strikta och rigida 

krav på ytterligare säkerhetskontroller blockerade helt omplaceringen från Italien (se 

diskussionen nedan) (Europaparlamentet 2017, 31). I ett uttalande av en irländsk politisk ledare 

om orsakerna till misslyckandet av omplaceringsmålet hänvisas det dock till någonting annat 

(Internet 103): 

The Government Decision to accept 4,000 persons into the State did not contain a time limit of 

September 2017 but the relocation mechanism, in particular, did carry a time limit of approximately 

two years. As I set out below significant issues arose with that mechanism which made it impossible 

for Ireland to deliver on the numbers allocated to it, primarily because those numbers do not actually 

exist on the ground in the relevant counties. (David Stanton, Cork East, Fine Gael) 
 

Irland lyckades omplacera endast 32,2 % av sitt åtagande inom omplaceringsplanens tidsram 

(se tabell 8.6), vilket berättar mera om landets vilja/motvilja att ta emot flyktingar än vad de 

politiska ledarnas påståenden och fina ord gör. Stantons påstående att det inte fanns tillräckligt 
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med sökande i relevanta länder beror till stor del på att Irland själv vägrade att omplacera från 

 

Italien där kvalificerade sökande fanns (se nedan). 

 
Ett annat exempel på diskrepans mellan ord och handling är Bulgarien vars premiärminister 

Borisov har uppmanat östeuropeiska medlemsstater att visa solidaritet mot sina västeuropeiska 

partner (Internet 106): ”When taxpayers (in richer European countries) give money for 

European solidarity, we are happy. When, however, they have a problem – because the migrant 

flow is mainly headed there – then, in my view, we also have to show solidarity and mutual 

aid.” Samtidigt omplacerade Bulgarien själv endast 3,8 % av sin kvot. Politiskt stöd garanterar 

således inte någon bra implementering av omplaceringsbesluten, och indikerar nödvändigtvis 

inte landets riktiga vilja att ta emot flyktingar. Det politiska stödet, eller brist på det, kommer 

eventuellt tydligare fram i indikatorns två andra poängkategorier, omröstning och talan mot 

omplaceringsbeslutet (kapitel 8.3.5.1 och 8.3.5.4). När det gäller uppfyllandet av kvoten, kan 

en bristande efterlevnad av omplaceringsbesluten också grunda sig i det som i ECREs studie 

(2017, 2) kallas för ”opaque and more subtle resistance” och i Europaparlamentets studie (2017, 

42) ”less overt forms of non-compliance” vilka nödvändigtvis inte går hand i hand med det 
 

uttalade politiska stödet. 

 
Speciellt i sådana länder där det politiska motståndet till omplaceringen är mindre framträdande 

kan andra faktorer, som lyfts fram i Europaparlamentets (2017, 29) och ECRE:s (2017, 2) 

studier, förklara de dåliga prestationerna i uppfyllandet av kvoterna. Enligt Europaparlamentet 

(2017, 29) omplacerar några länder inte på grund av att de verkar ha en äkta brist på 

mottagnings-133 och handläggningskapacitet134. Speciellt i sådana länder där antalet 

asylansökningar ökade markant under 2015 kan bristande mottagnings- och 

handläggningskapacitet delvis förklara deras bristande omplacering. Det påpekas dock att det 

inte är något bevisat faktum utan snarare en hypotes (se också diskussionen om detta i kapitel 

8.3.5.3). (Europaparlamentet 2017, 32) 

 
Hos vissa länder har det uppkommit oro kring säkerhetsfaktorer som antingen har saktat ner 

omplaceringsprocessen  (Europeiska  kommissionen  2016d,  7–8)  eller  helt  förhindrat  den 

(Europeiska kommissionen 2017c, 6). Vissa medlemsstater har velat ordna extra exceptionella 
 

 
133  Begränsad mottagningskapacitet har rapporterats i Irland, Finland och Portugal. Alla har försökt lösa dessa 

problem men endast Finland har lyckats bibehålla en tillräcklig, regelbunden överföringstakt av omplaceringar 

(Europeiska kommissionen 2017d, 5). 
134 Långa svarstid (försenade slutliga svar till Grekland och Italien) och begränsade handläggningskapacitet har 

rapporterats särskilt i Estland och Schweiz (Europeiska kommissionen 2017d, 4–5). Förseningar i överföringar 

och stora antal pågående ärenden har även rapporterats åtminstone i Belgien, Tyskland, Frankrike, Irland och 

Schweiz (Europeiska kommissionen 2017d, 7; Europeiska kommissionen 2017e, 4). 
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säkerhetsintervjuer, vilket har orsakat förlängd svarstid (Europeiska kommissionen 2016d, 7), 

och i vissa fall har ytterligare säkerhetskontroller genomförts av medlemsstaterna ännu efter 

godkännandet, vilket också har orsakat fördröjningar (Europeiska kommissionen 2016d, 8). 

Säkerhetsfaktorer har förhindrat omplaceringen i och med att vissa länder har avslagit 

ansökningar genom att hänvisa till säkerhetsskäl, som diskuteras i kapitel 8.3.5.2. Förutom 

detta, har Italien haft en strikt policy om att inte tillåta omplaceringsländerna att göra ytterligare 

säkerhetsintervjuer på dess territorium, vilket har lett till att vissa länder har vägrat att 

omplacera från Italien (Europeiska kommissionen 2016b, 10). 

 

Enligt Natascha Zaun (2017, refererad i Europaparlamentet 2017, 35) fanns det i många länder 

en stark politisk uppfattning om att säkerhetskontroller i Italien och Grekland var bristfälliga, 

och att det var nödvändigt att vidta flera försiktighetsåtgärder för att möta allmänhetens oro 

efter terrorattacker i Europa sedan 2015. Detta resulterade i att flera länder ville skicka sina 

egna poliser eller annan säkerhetspersonal till Grekland och Italien för att utföra extra 

säkerhetsintervjuer. Enligt källan (ibid.), verkar det som om Frankrike påbörjade denna praxis. 

Frankrike omplacerade i begränsad omfattning från Italien delvis på grund av Italiens strikta 

linje (Europeiska kommissionen 2017b, 4). Estland och Irland gjorde däremot aldrig några 

omplaceringar från Italien under planens lopp135 (se UNHCR 2017a) på grund av att de 

italienska myndigheterna inte tillät irländska poliser och en estländsk kontaktperson att utföra 

exceptionella säkerhetskontroller och -intervjuer på italienskt territorium (Zaun 2017, refererad 

i Europaparlamentet 2017, 35; Europeiska kommissionen 2017c, 6). Praxisen hade ingen 

juridisk grund, varför Italien motsatte sig den (Europaparlamentet 2017, 35). För att snabba upp 

omplaceringen uppmanade kommissionen Italien att tillåta de extra säkerhetsintervjuerna men 

påpekade samtidigt att medlemsstaterna borde visa flexibilitet när det gäller behovet av sådana 

intervjuer (Europeiska kommissionen 2017b, 5). 

 

Efter en begäran från de italienska myndigheterna arrangerades det ett möte i november 2016 

där medlemsstaterna kom överens om att tillåta Europol att sköta exceptionella 

tilläggssäkerhetsintervjuer i de fall då säkerhetsscreening av italiensk polis anses vara 

otillräcklig före omplacering. Det måste påpekas att flera medlemsstater, exempelvis Portugal, 

omplacerade flyktingar från både Grekland och Italien utan att hålla några extra 

säkerhetsintervjuer på deras territorier. (Internet 10) Överenskommelsen om samarbete med 

Europol tillämpades första gången i praktiken i januari 2017 efter en begäran från Norge 
 
 

135 Estland omplacerade de första personerna från Italien först efter att planen formellt hade löpt ut. Irland förblev 

därmed det enda landet som inte lyckades arbeta fram någon överenskommelse med Italien om de extra 

säkerhetskontrollerna, och omplacerade aldrig från Italien. (se UNHCR 2017b) 
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(Europeiska kommissionen 2017a, 4). Även bilaterala överenskommelser om ytterligare 

säkerhetsintervjuer arbetades fram exempelvis mellan Italien och Österrike respektive Litauen 

(Europeiska kommissionen 2017d, 7). 

 

Trots överenskommelserna, rapporterade en central intressent enligt Europaparlamentets studie 

(2017, 37) att Italien och de mottagande staterna hade ett ökat ömsesidigt misstroende för 

samarbetet, i synnerhet när det gäller nationell säkerhet, vilket skadade omplaceringsprocessen. 

Den bristande ömsesidiga tilliten bidrog till motvillighet att ta emot flyktingar från Italien (se 

Europaparlamentet 2017, 37). Enligt Europeiska kommissionen (2016c, 8) hade Italiens strikta 

linje med att inte tillåta extra säkerhetsintervjuer ”en betydande inverkan på antalet 

omplaceringar från Italien, vilka är fortsatt få”. 
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BILAGA 3: Vidarebosättning och humanitärt mottagande 
 
 

Program och planer i Europa 
 

Vidarebosättningsländerna kan delas in i gamla, nya och framväxande länder (EMN 2016g, 10). 

Vissa länder har långvariga traditioner av vidarebosättning och humanitärt mottagande, och har 

haft planer och program ända sedan 1950-talet, medan andra nyligen har infört dem (EMN 

2016g, 48). Sverige, Luxembourg och Tyskland tillhör de länder som har haft program eller 

planer för vidarebosättning eller humanitärt mottagande sedan 1950-talet (EMN 2016, 19). 

Enligt ICMC (2013, 170), har även Frankrike börjat vidarebosätta redan år 1957.136 Av dessa 

länder var Sverige det enda som inrättade ett permanent program redan då (strax efter andra 

världskriget år 1950), medan de andra vidarebosatte/mottog flyktingar på ad hoc-basis eller 

temporärt, och inrättade permanenta program (förutom Luxembourg som fortfarande inte har 

något permanent program) flera decennier senare (se nedan) (EMN 2016, 19, 52–53). Även 

Schweiz införde ett permanent vidarebosättningsprogram redan på 1950-talet, men sedan 1995 

har landet endast vidarebosatt på ad hoc-basis och utfört temporärt humanitärt mottagande av 

olika former (ett pilotprogram för att återinföra ett permanent vidarebosättningsprogram 

inrättades dock år 2013) (SEM 2016; Niederberger [u.å.]). 

 
Norge, Danmark, Finland och Nederländerna räknas också till de gamla 

vidarebosättningsstaterna; de började vidarebosätta (regelbundet) på 1970-talet137 (Finland 

började vidarebosätta på ad hoc-basis år 1979 men inrättade ett permanent program år 1985) 

(EMN 2016g, 19, 52–53; ICMC 2013, 147). Enligt Perrin & McNamara (2013, 46) har även 

Spanien vidarebosatt sedan året 1979138, fastän på ad hoc-basis. Ända tills slutet av 1990-talet 

hade således endast Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna ett permanent 

vidarebosättningsprogram. 

 

Irland inrättade ett permanent program år 1998, och är således ett relativt nytt 

vidarebosättningsland. Även Polen har mottagit flyktingar sedan 1990-talet men endast på ad 
 
 

 
136 Enligt Perrin & McNamara (2013, 44), har Frankrike vidarebosatt på ad hoc-basis redan från och med året 1948. 
137  Enligt ICMC (2013, 217), har Norge egentligen börjat vidarebosätta redan från och med året 1945, men då 

endast på ad hoc-basis. Uppgifterna är inkonsekventa gällande införandet av Norges permanenta program: enligt 

EMN (2016g, 53), har Norge haft ett permanent program sedan året 1970, medan ICMC (2013, 217) påstår att 

Norge har haft årliga kvoter först sedan början av 1980-talet. Uppgifterna om året för inrättandet av ett permanent 

program i Nederländerna varierar också: enligt EMN (2016g, 53) är året 1977, enligt UNHCR (Internet 125) är 

det 1983 och enligt ICMC (2013, 207) är året 1984. Året för inrättandet av ett permanent program varierar även 

för Danmark från 1978 (Perrin & McNamara 2013, 44) till 1979 (ICMC 2013, 147; Internet 125). 
138 ICMC (2013, 246) påstår däremot att Spanien inte har deltagit i (ad hoc-) vidarebosättning förrän från och med 

året 1999. 
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hoc-basis. (EMN 2016g, 19, 52–53). De nya vidarebosättningsstaterna från 2000-talet är 

Storbritannien (2004)139, Tjeckien (ad hoc sedan 2005, permanent sedan 2008), Portugal (ad 

hoc sedan 2006, permanent sedan 2007), Rumänien (ett pilotprogram första gången år 2008) 

och Frankrike (inte nytt i vidarebosättningen i sig men skapade ett permanent program år 2008) 

(EMN 2016g, 19, 52; ICMC 2013, 227, 237). Dessutom började Italien vidarebosätta på ad 

hoc-basis år 2007 och Belgien år 2009, innan de skapade ett permanent program på 2010-talet 

(Perrin & McNamara 2013, 44; EMN 2016g, 52). 

 

På 2010-talet inrättades flera nya permanenta program: Spanien (2010)140, Tyskland (ett 

pilotprojekt mellan 2012–2014 och därefter ett permanent program 2015, ERN 2018b, 12), 

Ungern (2012), Belgien (2013) och Italien (2015) (EMN 2016g, 52). På 2010-talet (sedan 

2013141) började dessutom Österrike motta personer på ad hoc-basis enligt EMN (2016g, 52). 
 
 

De framväxande länderna (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Cypern, Malta, Kroatien) 

håller sedan 2015–2016 på att genomföra sina förpliktelser för vidarebosättning på EU-nivå 

(EU:s gemensamma vidarebosättningsplan av den 20 juli 2015 och 1:1-systemet mellan EU och 

Turkiet av den 18 mars 2016, se kapitel 8.3.1) och/eller inrätta långsiktiga nationella 

vidarebosättningsprogram (EMN 2016g, 10, 21, 48; 2016a, 10–11; 2016c, 14–16). Inget av 

dessa hade varken något nationellt vidarebosättningsprogram/HAP, eller erfarenhet av ad hoc- 

vidarebosättning/humanitärt mottagande ännu år 2015 före EU:s vidarebosättningsplan.142 Efter 

införandet av EU:s plan var det dock endast Bulgarien och Cypern som inte börjat vidarebosätta 

ända till slutet av 2017. (se Eurostat 2018f och EMN 2016g, 52–53) Även Slovakien, Slovenien 

och Grekland har förpliktelser för vidarebosättning på EU-nivå (se Europeiska unionens råd 

2015d, 5–6), men inget av dem hade börjat vidarebosätta fram till slutet av 2017 (se Eurostat 

2018f). De har inte heller något nationellt vidarebosättningsprogram, eller annan erfarenhet av 

vidarebosättning/humanitärt   mottagande143.   Slovenien   hade   emellertid   lovat   att   börja 
 
 
 

139  Året 2004 baserar sig på uppgifter från EMN (2016g, 52) och Perrin & McNamara (2013, 47). Dock enligt 

UNHCR (Internet 125), har Storbritannien haft ett permanent program sedan året 1995. 
140 Enligt EMN (2016g, 52) skapades det permanenta programmet i Spanien år 2010, medan Perrin & McNamara 

(2013, 46–47) påstår att Spanien har haft ett permanent program först sedan 2012, och enligt ICMC (2013, 245) 

skapades programmet år 2011–2012. Skillnaden kan bero på att Spanien lyckades implementera sitt program första 

gången först år 2012 (se Eurostat 2018f). 
141  Enligt Perrin & McNamara (2013, 43) har Österrike utfört ad hoc-vidarebosättning/humanitärt mottagande 

sedan 2011, men Österrike ansåg operationen år 2011 ha varit ett kyrkligt initiativ (ibid., 16) och den definieras 

snarare som ett privat sponsorprogram. 
142 Estland inrättade en temporär vidarebosättningsplan redan år 2015 till följd av (och på grund av) införandet av 

EU:s plan men började inte vidarebosätta förrän 2016 (EMN 2016g, 52; 2016c, 14–16; Eurostat 2018f). 
143  Slovakien utförde en ad hoc/temporär engångsmottagning av 149 kristna irakier år 2015 som enligt EMN 

(2016g, 53, 59) var en kombination av humanitärt mottagande och ett sponsorprogram, eftersom det humanitära 



Eevi Ristimäki 

III 

 

  

 
vidarebosätta på program-basis redan år 2014, och har en referens till vidarebosättning i lagen 

sedan 2007, men något program har trots detta aldrig inrättats/implementerats (Perrin & 

McNamara 2013, 10, 14; se Eurostat 2018f). 

 
Uppkomsten av ett vidarebosättningsprogram går ofta hand i hand med skapandet av en formell 

grund för vidarebosättning: antingen en särskild bestämmelse i lag/rättsakt eller ett 

regeringsbeslut. Av de länder som nämns i stycket ovan hade, förutom Slovenien, endast 

Bulgarien en formell grund för vidarebosättning ännu år 2013.144 Då saknade nio EU- 

medlemsstater (tio om Kroatien, som blev EU-medlem i juli 2013, räknas med) helt en formell 

grund, vilket i vissa länder är tydligt kopplat till vägran att förbinda sig till vidarebosättning 

enligt Perrin & McNamara (2013, 16). 

 
Förutom Österrike och Luxembourg, ligger alla dessa stater vid EU:s yttre gränser: de tre 

baltiska staterna (Lettland, Litauen, Estland) samt Grekland, Italien, Malta och Cypern 

(ibid.).145  Enligt Perrin & McNamara (2013, 16), “they invoke certain socioeconomic 

difficulties (Baltic states) and in the reception of aliens (Greece, Malta, Cyprus, Italy) to refuse 

resettlement”. En formell grund kan indikera landets vilja att binda sig till vidarebosättning, 

men det måste påpekas att förekomsten av en formell grund inte automatiskt medför effektiv 

vidarebosättning (som till exempel har hänt i Slovenien, Bulgarien och Polen146), och dess 

frånvaro hindrar inte heller en stat från att vidarebosätta, åtminstone på ad hoc-basis (som 

Luxembourg, Österrike147 och Italien har gjort) (Perrin & McNamara 2013, 15–16, 44). 

Temporära/ad hoc-arrangemang för vidarebosättning och humanitärt mottagande tillsammans 

med avsaknaden av en formell grund för vidarebosättning kan ändå vara kopplade till vägran 
 
 

 
mottagandet finansierades av ett tredje part/en sponsor. I denna studie definieras den som ett privat sponsorprogram 

och den har därför inte räknats med. 
144 Åtminstone de baltiska länderna, Kroatien, Malta och Cypern har dock infört legislativa ändringar efter 2015 

för att kunna implementera sina förpliktelser inom ramen för EU:s gemensamma vidarebosättningsplan (EMN 

2016g, 18, 52–53). 
145 Egentligen kunde även Slovakien inkluderas i denna grupp, eftersom de enda regeringsbesluten som det har 

gällande vidarebosättning handlar inte om vidarebosättning till Slovakien. I stället handlar de om två avtal om ett 

transit center för nödfall (eng. emergency transit center) i Humenné, där flyktingar i behov av omedelbar 

evakuering bor medan deras vidarebosättning till ett värdland slutförs (se Perrin & McNamara 2013, 46). 
146  Polen förnyade utlänningslagen år 2011 och inkluderade en referens till vidarebosättning i syfte att bli ett 

vidarebosättningsland (Perrin & McNamara 2013, 13). Detta till trots har Polen inte skapat något permanent 

program eller varit engagerad i temporär/ad hoc-vidarebosättning. Polen har endast utfört ett engångs-humanitärt 

mottagande (två överföringar) i Ukraina år 2014–2015, och ett privat sponsorprogram år 2015 under de senaste 

åren (EMN 2016g, 53). 
147 Österrikes regering har länge varit motsträvig att delta i vidarebosättning, trots kraftiga förespråksinsatser från 

internationella- och medborgarorganisationer enligt ICMC (2015, 42). Beslutet att införa ett humanitärt 

mottagningsprogram för 500 syriska flyktingar (HAP I) år 2013 var därför överraskande, liksom beslutet att införa 

ett annat program (HAP II) för ytterligare 1000 flyktingar mindre än ett år senare (ibid.). 
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att binda sig till mottagande av flyktingar, ifall vederbörande land inte har något permanent 

program därtill, vilket inget av dessa länder hade (Italien är det enda landet som senare har 

skapat ett permanent program). Länder som endast har vidarebosatt/mottagit flyktingar 

temporärt eller på ad hoc-basis, ges därför mindre poäng i indikatorn än sådana länder som 

dessutom har ett permanent program. 

 
I november 2016 fanns det, eller hade funnits, åtminstone 14 icke-programbaserade temporära 

eller ad hoc-arrangemang för vidarebosättning eller humanitärt mottagande i minst 10148 EU- 

/EFTA-medlemsstater enligt EMN (2016g, 5, 19): Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland (2), 

Estland, Frankrike (2), Luxembourg (2), Polen (2), Slovakien och Storbritannien. Länderna blir 

14 (ytterligare Schweiz, Danmark, Italien och Irland) om man räknar med länder som inte fanns 

med i EMN-studien149 och använder en bredare (paraply-) definition av humanitärt mottagande 

(med inslag av humanitära viseringar och privat sponsring, se SOU 2017:103, 61–62). Listan 

över länder, som har ett temporärt arrangemang för vidarebosättning, skulle i och för sig vara 

längre idag, eftersom vissa andra medlemsstater också har börjat vidarebosätta för att kunna 

implementera sina förpliktelser på EU-nivå, som konstaterades i avsnittet om de framväxande 

länderna ovan (se också EMN 2016g, 17). Eftersom, sådana nationella 

vidarebosättningsprogram/-planer och HAP står i fokus i denna indikator, som har varit 

verksamma före – och oberoende av – införandet av EU:s plan år 2015, har dessa länder inte 

räknats med som länder som har en vidarebosättningsplan/ett HAP.150
 

Hälften av de länder som listades ovan, har inte officiellt inrättat ett permanent, regelbundet 

vidarebosättningsprogram med årliga kvoter, utan vidarebosätter enbart eller mottar flyktingar 
 

 
 
 

148 Observera att EMN (2016g, 5, 19) även har inkluderat Slovakiens program i denna siffra som i denna studie 

räknas som ett privat sponsorprogram, i stället för ett HAP. Dessutom är Bulgarien och Estland medräknade, fastän 

de inte heller inkluderas som länder som har en vidarebosättningsplan i denna studie. 
149 EMN-studien (2016g) innefattade svar från endast 24 av 32 EU+ medlemsstater. De som inte var inkluderade i 

den men är relevanta för denna studie är Schweiz, Danmark, Portugal, Rumänien, Slovenien och Grekland. I 

synnerhet har Schweiz genomfört flera vidarebosättningsaktiviteter och använt humanitära inresevägar som inte 

ingår i EMN-rapporten. (se Fratzke & Salant 2017, 14) Det måste dock påpekas att de inte faller under definitionen 

av HAP som används i denna studie, som framgår i kapitel 8.4.2.1 (se också kapitel 8.4.2.5). 
150 Denna grupp tillhör även Bulgarien och Estland, trots att EMN (2016g, 17, 52) räknar de som länder som har 

en temporär/ad hoc-vidarebosättningsplan, eftersom inrättandet av deras temporära arrangemang/planer för 

vidarebosättning är kopplade till implementeringen av förpliktelserna på EU-nivå, och de inte ännu hade börjat 

vidarebosätta år 2015 (EMN 2016a, 10; 2016c, 15; Eurostat 2018f). Enligt Estlands EMN National Contact Point 

(EMN 2016c, 11, 15), avstår Estland för tillfället från att ingå samarbetsavtal med UNHCR, vilket reflekterar 

landets fortsatta ovilja att förbinda sig till vidarebosättning, och bekräftar att Estlands vidarebosättning endast 

handlar om implementeringen av sina förpliktelser för EU. När det gäller Bulgarien så indikerar redan 

arrangemangets namn att det endast är frågan om implementeringen av förpliktelser för EU: The Framework of 

the National mechanism for implementation of the commitments of the Republic of Bulgaria with regard to 

resettlement (EMN 2016a, 10). 
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temporärt eller på ad hoc-basis (se EMN 2016g, 52–53 och Internet 125). Dessa länder deltar i 

ansvarsfördelning men räknas inte som vidarebosättningsstater av UNHCR. (UNHCR 2011d, 

5) Förutom Luxembourg, Österrike, Polen och Schweiz som redan tidigare i underkapitlet 

listades som länder som endast vidarebosätter/mottar flyktingar temporärt/på ad hoc-basis, så 

ingår även Bulgarien, Estland och Slovakien i denna grupp av de ovannämnda länderna enligt 

EMN (2016g, 17). De övriga länderna utför sina temporära/ad hoc-planer vid sidan av sina 

permanenta program (se EMN 2016g, 52–53).151
 

 
Omfattningen av vidarebosättning och humanitärt mottagande i Europa 

 

Det totala antalet vidarebosättningar i världen litet, men så är också Europas del av det antalet. 

Under perioden 2006–2015 var EU medlemsstaternas bidrag till vidarebosättning endast runt 

åtta procent av alla vidarebosättningar, det vill säga, cirka 92 procent av flyktingarna 

vidarebosattes till andra länder. Om man räknar med de associerade staterna blir siffran endast 

en aning större för Europa. (Kratzmann 2016, 24–25 på basis av uppgifter från UNHCR) Trots 

att allt fler medlemsstater har deltagit i vidarebosättningen under de senaste åren, har EU:s andel 

av den globala vidarebosättningen inte ökat avsevärt. Med andra ord, har Europa inte hållit 

takten med skapandet av vidarebosättningsplatser i jämförelse med andra 

vidarebosättningsländer runt om i världen. (Internet 123) Dock sedan 2014 har EU:s andel ökat 

en aning till cirka 12 procent, men andelen kvarstår som liten i internationell jämförelse (se 

Kratzmann 2016, 25). 

 
Jämfört med antalet positiva asylbeslut som fattas genom spontana asylansökningar (se kapitel 

 

8.4.1), rör vidarebosättning och humanitärt mottagande mycket mindre antal flyktingar. EU- 

medlemsstaterna, Norge och Schweiz fattade nästan 806 000 positiva första instans asylbeslut 

under perioden 2011–2015 (Eurostat 2018c). Som jämförelse vidarebosattes ungefär 36 000 

personer under samma period, eller nästan 68 000, om humanitärt mottagande inkluderas (EMN 

2016g,   14).   Med   andra   ord,   stod   vidarebosättning   och   humanitärt   mottagande   för 
 

 
 
 

151  Storbritannien och Frankrike har både särskilda temporära/ad hoc-vidarebosättningsplaner och -humanitära 

mottagningsprogram vid sidan av sina permanenta vidarebosättningsprogram (EMN 2016g, 19, 52–53) Dock 

Storbritanniens Syrian Vulnerable Person’s Resettlement Scheme (VPRS) inrättades ursprungligen som ett HAP 

men det blev ett permanent vidarebosättningsprogram med tiden. Frankrikes HAP är också sammanflätat med dess 

vidarebosättningsprogram. (ERN 2018b, 16–17) Även Tyskland och Tjeckien har utfört HAP vid sidan av sina 

permanenta vidarebosättningsprogram. Dessutom har Danmark haft två ad hoc-viseringsprogram (beviljande av 

viseringar för att söka asyl i Danmark) år 2007 och 2013, vid sidan av sitt permanenta vidarebosättningsprogram. 

Irland och Italien har också haft program vid sidan av sina permanenta program, men de kategoriseras som privata 

sponsorprogram (EMN 2016g, 52, se Fratzke & Salant 2017, 14–15). Schweiz har inte haft något permanent 

program men utförde sina temporära HAP-liknande planer vid sidan av sitt temporära pilotprojekt för 

vidarebosättning (se Fratzke & Salant 2017, 15). 
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tillhandahållandet av skydd åt mindre än åtta procent av det totala antalet personer som fick 

skydd genom dessa tre asylvägar. Ännu mindre ser siffran ut för antalet vidarebosatta/mottagna 

genom HAP, om man jämför den med alla migranter som länder mottar – inte bara flyktingar. 

Ensamt år 2015 beviljade EU-medlemsstater och Norge över 10,6 miljoner uppehållstillstånd 

som är giltiga över 12 månader för studier, arbete eller familjeåterförening, och totalt fanns det 

över  7,7  miljoner  varaktigt  bosatta  tredjelandsmedborgare  i  EU-medlemsstaterna.  (EMN 

2016g, 14) 
 
 

Trots svårigheter att direkt jämföra dessa siffror, framhäver de att vidarebosättningens 

omfattning i Europa fortfarande är relativt liten – inte bara i internationell jämförelse. Dessutom 

är endast ett fåtal medlemsstater ansvariga för de flesta vidarebosatta personer, eller personer 

mottagna genom humanitärt mottagande, trots att vidarebosättningskvoterna och utfästelserna 

har vuxit både i antal och storlek. (EMN 2016g, 15, 49) Koncentrerationen av ansvaret på ett 

fåtal medlemsstater – den betydande obalansen mellan medlemsstaterna som kommissionen 

understrycker (Kommissionens rekommendation [EU] 2015/914, p. 3) – kommer inte alltid 

fram genom att endast titta på vilka stater som överhuvudtaget har vidarebosättningsprogram 

eller HAP, och vilka typer av program eller planer de har (vilket utgör indikatorns första 

poängkategori typ av plan). Ibland blir skillnaden tydligare om man betraktar vilka stater som 

faktiskt utför effektiv vidarebosättning med regelbundna ankomster. 

 
Mellan 2011–2015 vidarebosatte endast tio stater flyktingar regelbundet (årligen): Danmark, 

Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige, Storbritannien och 

Schweiz (Eurostat 2018f; SEM Asylstatistik 2011–2015). Detta till trots att sexton stater hade 

inrättat permanenta program fram till 2015, vilka vanligtvis förutsätter årligt deltagande (se 

EMN 2016g, 52–53). Av dessa inrättade Ungern, Belgien och Italien det permanenta 

programmet under denna period (så gjorde dock även Tyskland som trots detta vidarebosatte 

årligen), men Rumänien, Portugal, Tjeckien och Spanien hade skapat sina permanenta program 

redan tidigare. Med andra ord, berättar inte ens inrättandet av ett permanent program alltid hela 

sanningen om det verkliga flyktingmottagandet, och det har därför skapats en poängkategori 

årliga ankomster för att inbegripa detta. 

 

Den betydande obalansen kommer dessutom fram i omfattningen av staternas humanitära 

mottagande-/vidarebosättningsinsatser, det vill säga, antalet flyktingar som stater 

vidarebosätter/mottar i praktiken, vilket utgör grunden för indikatorns tredje poängkategori 

omfattning. Sverige, Norge, Storbritannien och Finland har ständigt varit bland Europas fem 

främsta vidarebosättningsländer, och vart och ett av länderna har vidarebosatt cirka 1000 eller 
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fler flyktingar årligen under de senaste åren. (Fratzke & Salant 2017, 12–13; se Eurostat 2018f) 

Några stater mottar däremot endast ett par personer per år (Ungern, till exempel) eller några 

tiotal (så som Portugal) (se Eurostat 2018f). Mellan 2011 och 2015 svarade Sverige och Norge 

ensamt för nästan 45 % av alla vidarebosatta personer i Europa, och endast sex länder (Sverige, 

Norge, Storbritannien, Finland, Nederländerna och Danmark) för 83 %. Det måste dock påpekas 

att Tyskland är underrepresenterat i denna statistik eftersom humanitärt mottagande inte är 

inkluderat i den. (EMN 2016g, 13) Tyskland har för sin del EU:s största humanitära 

mottagningsprogram, medan dess vidarebosättningsprogram har varit rätt litet ända till på 

senaste tiden (se EMN 2016g, 58–59 och Eurostat 2018f). 

 
När antalet vidarebosatta/mottagna flyktingar relateras till de mottagande ländernas 

befolkningsantal, kan man först göra en rimlig jämförelse, men väldigt stora skillnader mellan 

länderna uppstår även där, och ungefär samma länder toppar statistiken. I Europa står Norge, 

följt av Sverige och Finland, för den största andelen vidarebosatta personer eller mottagna 

genom humanitärt mottagande per en miljon invånare. Ungern, Tjeckien, Rumänien och Italien 

är däremot bland de som har vidarebosatt minst under 2011–2015 per en miljon invånare (av 

dem som överhuvudtaget vidarebosätter). (se EMN 2016g, 14 och tabell 8.8) 

 
Det kan finnas flera orsaker som påverkar det slutliga antalet vidarebosatta/mottagna flyktingar. 

En vidarebosättningskvot som ett land fastställer för en bestämd tidsperiod uppfylls sällan 

fullständigt i de flesta länderna,152 enligt Bokshi (2013, 14). Antalet tillgängliga platser anges 

årligen, och ”alla platser som inte uppfylls blir helt enkelt ’förlorade’” (ibid., egen översättning). 

Bokshi (ibid.) konstaterar att detta verkar vara en gemensam linje hos länderna men att 

forskningen visar att motiven skiljer sig från land till land. I EMN:s studie (2016g, 21), förklarar 

stater, med en rad olika orsaker, varför det faktiska antalet vidarebosatta/mottagna personer har 

varit lägre än den fastställda kvoten. De åberopar till exempel ”administrativa, operativa och 

tekniska hinder; brist på behöriga personer; vägran eller negativa beslut; eller brist på boende 

eller nödvändiga faciliteter” (EMN 2016g, 21, egen översättning). Bokshi (2013, 16) lyfter 

dessutom upp den socioekonomiska situationen och ekonomiska tillgångar som påverkande 

faktorer. Enligt EMN (ibid.) har dock kvoten i vissa fall varit mindre än det faktiska antalet 

vidarebosatta/mottagna personer. Trots att antalet vidarebosatta/mottagna kan bli mindre än vad 
 
 
 

152 Till exempel i Finland har kvoten länge varit fastställd till 750 personer per år (sedan 2001), förutom 2014 – 

2015 då den ökades till 1 050 personer per år på grund av den svåra situationen i Syrien (Internet 127). Antalet 

vidarebosatta flyktingar varierar från år till år men fram till 2013 hade denna kvot aldrig uppfyllts (Bokshi 2013, 

15). Sverige har, däremot, uppfyllt sin kvot varje år förutom år 2012 (1 728 av 1 900 personer vidarebosattes då) 

då det fanns svårigheter att hitta boende i kommunerna (EMN 2016g, 21). 
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landet ursprungligen hade satt som mål av skäl som inte har med villigheten att göra, är det 

faktiska antalet vidarebosatta/mottagna ändå ett mer realistiskt mått på mottagningsvilligheten 

än landets kvot. Samtidigt kan de ovannämnda orsakerna till en icke-uppfylld kvot också delvis 

ge en inblick i varför det verkliga antalet är så stort eller litet som det är hos vissa länder, jämte 

den grundläggande viljan eller oviljan att motta flyktingar som styr det verkliga antalet. 

 
Datainkonsekvens, begreppsförvirring och dubbelredovisning – en kritisk diskussion om 

validiteteten och reliabiliteten av vidarebosättningsstatistik 

 
Förutom att i synnerhet humanitära mottagningsprogram saknar officiell statistik så lider 

vidarebosättnings- och HAP-statistiken i allmänhet av tre huvudsakliga brister: 

datainkonsekvens, begreppsförvirring och dubbelredovisning. De sammanfattas träffande av 

Statens offentliga utredning (2017:103, 62), på basis av uppgifter av Fratzke & Salant (2017): 

Det är svårt att dra några säkra slutsatser om hur många som fått skydd genom humanitära 

mottagningsprogram, dels till följd av bristen på officiell statistik, dels till följd av dubbelredovisning. 

Vidarebosättning redovisas ibland som HAP. Personer som överförts genom HAP och sedan söker asyl 

redovisas även som asylsökande. En del HAP liknar inte vidarebosättning utan utgör privata 

sponsorprogram som möjliggör familjeåterförening utanför kärnfamiljen. 
 

”Vidarebosättning redovisas ibland som HAP” (ibid.) hänvisar till datainkonsekvensen som 

finns både inom och mellan olika databaser. Exempelvis, trots att Eurostat använder en 

begränsad definition av vidarebosättning och i princip inte inkluderar humanitära 

mottagningsprogram i sin vidarebosättningsstatistik, så rapporterar vissa länder, till exempel 

Storbritannien, både HAP- och vidarebosättningssiffror tillsammans i sina data om 

vidarebosatta personer i Eurostat (Fratzke & Salant 2017, 16; se EMN 2016g, 13). Det är således 

inte alltid möjligt att avgöra när humanitärt mottagande har räknats in i vidarebosättningsantalen 

och när den inte har räknats in, eller vilken andel av det totala antalet mottagna personer har 

kommit genom vidarebosättning och vilken genom humanitärt mottagande (Fratzke & Salant 

2017, 16). 
 
 

De statistiska siffrorna exempelvis i Eurostat, beror alltså på det nationella sammanhanget och 

definitionen som har använts, det vill säga, hur länderna själva klassificerar sina program 

(Europeiska kommissionen 2018c, 45; Fratzke & Salant 2017, 13) Datainkonsekvensen är på 

det sättet kopplad till begreppsförvirring. Det finns ingen specifik definition av vilka typer av 

mottagningsprogram som utgör vidarebosättning kontra humanitärt mottagande, och det finns 

därför stora skillnader i hur stater klassificerar sina program. Gränslinjer mellan 

vidarebosättning, humanitärt mottagande och även andra humanitära inresevägar, som till 

exempel humanitära viseringar, är ofta suddiga, och överlappningar i juridiska definitioner 
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förekommer. Att få en exakt bild av hur många personer som uttryckligen har mottagits genom 

vidarebosättning till olika europeiska länder – för att inte tala om genom andra kanaler som 

humanitära mottagningsprogram – är således svårt, om inte omöjligt. (Fratzke & Salant 2017, 

13, 15, 17) 
 
 

Begreppsförvirring förekommer inte endast mellan vidarebosättning och humanitärt 

mottagande utan också inom humanitärt mottagande, som diskuteras utförligt i kapitel 8.4.2.1. 

Gränsdragningen mellan HAP, privata sponsorprogram, familjeåterföreningsprogram och 

humanitära viseringsprogram är inte enkelt, och definitionen varierar mellan olika länder och 

källor. EMN:s sammanfattande rapport underlättar gränsdragningen i och med att i den har 

privata sponsorprogram (och humanitära viseringar) skilts från HAP och vidarebosättning (se 

EMN 2016g, 59–60), vilka i vissa andra källor i stället kan vara sammanflätade (se nedan).153
 

 
Datainkonsekvensen beror inte endast på inkonsekvenserna av hur stater rapporterar data och 

hur de klassificerar sina program. Det beror också på inkonsekvenserna och oenhetligheterna 

av olika databasers sätt att definiera och rapportera vidarebosättning samt inkludera eller 

exkludera program, vilket gör jämförandet ännu svårare. Vissa databaser, som innehåller 

komparativa och aggregerade data om vidarebosättning, utgår exempelvis inte från att uppdela 

HAP från totala vidarebosättningssiffror som däremot Eurostat syftar till att göra. Till exempel 

UNHCR rapporterar både vidarebosättnings- och humanitära mottagningsantalen tillsammans 

i sina faktablad om mottagning från Syrien. (se Fratzke & Salant 2017, 16 och UNHCR USA 

2018a). 
 
 

UNHCR:s data om vidarebosättningsavresor (UNHCR Resettlement Departures, se UNHCR 
 

2016e, 59) kan också innehålla ”speciella vidarebosättningsprogram/ad hoc- 

vidarebosättningsmottagning”, humanitära viseringar samt fall där UNHCR har assisterat 

genom att skaffa utresetillstånd för HAP eller familjeåterförening. Dessa vidarebosättningsdata 

kan  även  innehålla  överföringar  genom  en  speciell  ambassadsprocedur,  vilket  är  särskilt 

relevant för Schweiz.154 (UNHCR 2016e, 59; UNHCR Geneva Resettlement Service, personlig 
 
 
 

153  Det måste påpekas att Fratzke & Salant (2017) som försöker att kartlägga olika inresevägar och efterlyser 

gemensamma definitioner och harmonisering av termerna, gör sig själva skyldiga till att varken åtskilja privata 

sponsorprogram eller humanitära viseringsprogram från HAP, utan kallar alla dessa för HAP (se sidor 14 –15). 
154 I denna procedur kunde man söka asyl direkt på schweiziska ambassader utomlands fram till september 2012. 

Personer som har mottagits till Schweiz efter upphörande av denna procedur kan ha kommit med hjälp av ett 

humanitärt visum och kan också vara inräknade i vidarebosättningsavresor. (UNHCR Geneva Resettlement 

Service, personlig kommunikation, 19 november 2018; se också Internet 120 och 121) Efter att man inte längre 

kunde söka asyl på de schweiziska ambassaderna, erbjöds personer i behov av skydd i stället en möjlighet att 

ansöka om ett humanitärt visum på ambassaderna som tillät inresa till Schweiz och vistelse i 90 dagar under vilka 
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kommunikation, 19 november 2018) Data är emellertid inte uppdelade enligt de olika vägarna 

utan alla är sammanlagda under begreppet ”vidarebosättning”. Dessutom verkar det i UNHCR:s 

vidarebosättningsstatistik inte alltid göras någon skillnad mellan omplacering och 

vidarebosättning, som Portugals exempel visar (se kapitel 8.4.2.5). Eurostats 

vidarebosättningsstatistik innefattar däremot inte omplaceringar, humanitära viseringar eller 

andra typer av humanitära inresevägar (Eurostat 2014, 28; se också Internet 129 och Europeiska 

kommissionen 2018c, 45). UNHCR inkluderar dessutom endast avresor som har utförts i 

UNHCR:s regi, trots att länder också vidarebosätter utanför den. (UNHCR 2016e, 59) Därför 

skiljer sig UNHCR:s statistik över vidarebosättningsavresor markant från Eurostats statistik 

över antalet vidarebosatta personer, och ”vidarebosättning” får plötsligt många olika betydelser. 

 
UNHCR samlar också statistik över vidarebosättningsankomster av flyktingar (Resettlement 

 

Arrivals of Refugees) i olika länder som bilagor till sina årliga Global Trends-rapporter (Internet 
 

130). Siffrorna baserar sig på uppgifter från stater och innehåller både ankomster med och utan 

hjälp av UNHCR. Exakt vilken definition som för sin del har använts i denna statistik är oklart, 

om någon sådan ens har funnits, men åtminstone skiljer sig dessa siffror återigen från alla andra 

databasers vidarebosättningssiffror.155  Man måste generellt vara lite försiktig med UNHCR:s 

data eftersom dess definitioner skiljer sig från allmänt accepterade definitioner av olika begrepp 

– inte endast vidarebosättning. UNHCR (Internet 128) kallade till exempel Tysklands 

humanitära mottagning av fem tusen syriska flyktingar från Libanon år 2013 för ”[…] the 

biggest relocation programme in existence […]”. Programmet var uppenbart inte omplacering 

(eng. relocation) utan ett humanitärt mottagningsprogram (HAP) men UNHCR hänvisade till 

det som ”omplacering” eftersom flyktingarna mottogs genom ”humanitärt mottagande” och inte 

vidarebosättning i egentlig bemärkelse (Perrin & McNamara 2013, 37). Det verkar som om när 
 
 
 

man kunde söka asyl (under 2012–2013 beviljades dock väldigt få personer ett humanitärt visum, med en andel 

positiva beslut på endast 3,7 %) (Internet 120; 121). Observera dock att dessa två procedurer är skilda från de 

HAP-liknande programmen Syria I och Syria II som diskuteras i kapitel 8.4.2.1, även om de också handlade om 

humanitära viseringar på schweiziska ambassader (de flera tusen viseringarna verkar däremot inte vara inräknade i 

UNHCR:s vidarebosättningsstatistik). På grund av att varken ambassadsproceduren eller humanitära viseringar 

räknas som HAP i denna studie (och ännu mindre som vidarebosättning), har data för Schweiz inte hämtats i 

UNHCR:s statistik utan en nationell databas av SEM användes i stället. I den är vidarebosättningsfallen inte på 

något sätt anknutna till viseringsstatistik, och därmed inte heller till de HAP-liknande programmen i Schweiz (SEM 

statistikservice, personlig kommunikation, 4 december 2018). 
155   Ett  exempel  på  Finlands  vidarebosättningsstatistik från  året  2015  illustrerar  diskrepansen mellan  olika 

databaser. Fyra olika källor anger fyra olika siffror: enligt UNHCR:s vidarebosättningsavresor (UNHCR 2016e, 

59) har Finland vidarebosatt 964 personer; enligt UNHCR:s vidarebosättningsankomster 1 007 personer (Internet 

130); enligt Finlands nationella rapport för EMN (2016g, 59) 1 034 personer, och enligt Eurostat (2018f) 1 005 

personer. Skillnaderna i antalet vidarebosatta/mottagna mellan olika databaser är ännu större vid länder som även 

utför HAP, som till exempel Tyskland (antalen från 2015): 2 097 (UNHCR 2016e, 59); 481 (Internet 130); 8 653 

(EMN 2016g, 58) respektive 510 personer (Eurostat 2018f). 
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det gäller UNHCR, så är det inte alltid ens fråga om användning av annorlunda definitioner än 

vad som används i andra databaser, utan helt enkelt brist på en definition överhuvudtaget; i 

samma artikel där UNHCR kallade Tysklands operation för ett ”omplaceringsprogram”, kallade 

det  detta  samma  program  parallellt  även  för  ”Humanitarian  Assistance  Programme”  och 

”Humanitarian Admissions Programme” (se Internet 128). 
 
 

Olikheterna i räknandet är också en av orsakerna till datainkonsekvenser och skillnader i årliga 

vidarebosättningssiffror både stater och databaser emellan. Stater räknar 

vidarebosatta/mottagna personer och uppfyllande av sina kvoter på olika sätt, vilket reflekteras 

också i skillnader mellan databaser.156 (Bokshi 2013, 17) Vissa stater räknar antalet personer 

som valts ut under ett år, oberoende av den exakta tidpunkten för deras resa; andra räknar antalet 

personer som anländer under ett visst år, medan andra räknar kvoten som den har förbundit sig 

till (till exempel om kvoten sträcker sig över flera år). Exempelvis i Sverige räknas 

vidarebosättningskvoten vara uppfylld först när motsvarande antal flyktingar faktiskt har anlänt 

till Sverige, och de som har valts ut men inte överförts (på grund av konflikt etc.) räknas inte. 

 
På grund av alla de datainkonsekvenser och skillnader i definitioner mellan databaser som har 

framkommit i diskussioner ovan, har i denna indikator undvikits att kombinera dem och använts 

samma källa så långt som möjligt. Därutöver plågas vidarebosättnings- och HAP-statistiken av 

dubbelredovisning. (Fratzke & Salant 2017, 15–16) I citaten ovan (SOU 2017:103, 62) 

konstaterades att ”personer som överförts genom HAP och sedan söker asyl redovisas även som 

asylsökande”. Vissa program, såsom Italiens privata sponsorprogram, opererar i anslutning till 

asylsystemet och deltagarna kan söka asyl efter att de mottagits till landet. I vissa andra länder, 

som till exempel i Tyskland och Irland (privat sponsorprogram), var programmen skilda från 

asylsystemet men en stor andel av deltagarna sökte asyl på egen hand efter att de hade anlänt 

till  landet  (möjligen  eftersom  i  båda  ländernas  program  endast  beviljas  ett  tillfälligt 

uppehållstillstånd för två år, se ICMC 2015, 8).157  I båda fallen blir flyktingar sannolikt 
 

 
156  Åtminstone UNHCR:s statistik skiljer sig från Know Reset-projektets siffror på grund av de olika sätten att 

räkna antalet vidarebosatta personer (Bokshi 2013, 17). Eurostat (2014, 28) råder att uppgifter om vidarebosatta 

personer som stater rapporterar till Eurostat (asyluppgifterna i Eurostat samlas in huvudsakligen genom nationella 

administrativa källor, Internet 122), bör röra sig om personer som verkligen har anlänt till medlemsstatens 

territorium. Data ska inte innefatta utvalda personer som är kvar i tredjelandet och väntar på överföring till 

medlemsstaterna, eller personer som omfattas av framtida vidarebosättningsåtaganden. Exempelvis om personen 

har blivit utvald till vidarebosättningsprocessen år 2015 men hen anländer till medlemsstaten först år 2016, så bör 

denna person räknas till 2016 års statistik. 
157 I Tyskland beräknades en tredjedel av syrier som hade mottagits genom humanitära inresevägar att ha sökt asyl 

efter ankomsten (policyexpert, Division of Immigration Law, German Federal Ministry of the Interior, citerad i 

Fratzke & Salant 2017, 14) och vara således dubbelräknade. Det måste dock påpekas att ungefär lika många syrier 

som mottogs genom HAP, beviljades ett humanitärt visum för inresa av Tysklands förbundsländer genom privat 

https://www.regeringen.se/4afca8/contentassets/7cc5fea9212e488ba2e439ec7fc3c723/lagliga-vagar-for-att-soka-asyl-i-eu-sou-2017-103.pdf
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dubbelräknade i nationella asyldata både som personer mottagna genom humanitära inresevägar 

och som asylsökande. (Fratzke & Salant 2017, 15–16) 

 
Problemet med dubbelredovisning gäller inte endast humanitära mottagningsprogram där 

flyktingar inte automatiskt beviljas asyl som gör att några hamnar att söka den i alla fall. 

Dubbelredovisning kan också ske i samband med vidarebosättningsprogram där flyktingar 

beviljas asyl som en del av programmet. Exempelvis i Belgien måste vidarebosatta flyktingar 

lämna in en asylansökan när de anländer till Belgien, fastän det är en ren formalitet och de 

vidarebosatta beviljas asyl inom några dagar efter ankomsten (EMN 2016f, 19).158 Om 

vidarebosatta flyktingar måste söka asyl vid ankomsten till destinationslandet, finns det en risk 

att de syns både i vidarebosättningsstatistiken och i statistiken om asylansökningar och positiva 

asylbeslut. Trots att Eurostat (2014, 28) råder att vidarebosatta flyktingar inte ska redovisas i 

statistiken om asylansökningar och asylbeslut, har detta skett åtminstone i Belgien, Frankrike 

och Italien (samt Luxembourg) (Eurostat 2009, 2).159  Överlappningar och dubbelredovisning 

mellan  antalet  vidarebosatta/mottagna  genom  HAP  och  antalet  positiva  asylbeslut,  som 

omfattas av indikatorn antalepositiva asylbeslut (kapitel 8.4.1), kan således inte helt uteslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sponsring (21 500 personer). (Fratzke & Salant 2017, 14; EMN 2016g, 60) Humanitära viseringar beviljas ofta 

uttryckligen i syfte att söka asyl så det är möjligt att den tredjedelen som hade sökt asyl bestod till stor del av 

personer som hade kommit med ett humanitärt visum. Sannolikheten för dubbelredovisning, och därmed 

överlappning med föregående indikator antalet positiva asylbeslut, är därför större vid humanitära viseringar, 

vilket är en av orsakerna varför de inte har inkluderats i denna studie som ett HAP. 

Detta rör i synnerhet Schweiz som har haft omfattande humanitära viseringsprogram. Det finns statistik om hur 

många som beviljades ett humanitärt visum exempelvis under Syria I och Syria II i Schweiz men däremot har inga 

data insamlats om antalet personer som därefter sökte (och beviljades) internationellt skydd enligt Europeiska 

kommissionen (2018c, 68). Data om antalet som hade anlänt till Schweiz fram till juni 2014 med ett humanitärt 

visum under det första programmet samt antalet av dem som därefter sökte asyl, rapporteras nog på SEM:s 

hemsida: 2 947 personer anlände varav 2 171 sökte asyl, vilket står för 74 % (Internet 132). Således kan man anta 

att en majoritet av alla som har mottagits till Schweiz genom olika humanitära inresevägar (humanitära viseringar, 

Syria I och Syria II samt ambassadsproceduren) även är inkluderade i data om asylsökande och asylbeslut. 
158 Orsaken till detta är att belgisk lagstiftning inte tillåter beviljande av asyl utanför sitt nationella territorium, och 

det finns heller inget specifikt juridiskt stadgande för vidarebosättning (EMN 2016f, 19). 
159 Uppgifterna är från 2009 så om detta ännu har varit relevant för dessa länder (eller för andra) under åren 2011– 

2015 kan inte bekräftas. 
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