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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om EU:s immigrationspolitik, med fokus på Schengensamarbetet och 
illegal immigration. Immigrationspolitiken och andra närliggande politikområden som 
asylpolitik och flyktingpolitik har blivit heta ämnen på EU:s agenda de senaste åren. Dels 
på grund av samarbeten som Schengen och dels genom att behovet av en gemensam 
immigrations- och asylpolitik har uppmärksammats.  

Syftet med uppsatsen är att ge en bättre förståelse för de samband som finns mellan illegal 
immigration till EU och Schengensamarbetet. Schengen har och kommer antagligen att få 
en mycket betydande roll för internationell migration och EU.  

Uppsatsen är en komparativ fallstudie där Spanien och Tyskland är de undersökta fallen 
och deras nationella immigrationspolitik undersöks och sätts sedan i samband med 
Schengensamarbetet. De frågor som uppsatsen utgår ifrån är: Vad var det grundläggande 
problem man ville komma tillrätta med då man bestämde sig för att införa 
Schengensamarbetet i EU: s ramverk? Hur har Spanien och Tyskland hanterat den illegala 
immigrationen i respektive länder och vad finns det för likheter och skillnader dem 
emellan? Hur går Spaniens och Tysklands handlande ihop med Schengenavtalet? 

Resultatet av studien är att när det gäller den illegala immigrationen till EU finns det inget 
fungerande system att hantera den. Även om det finns samarbeten inom EU såsom 
Schengen som försöker att standardisera hanterandet av immigration, även illegal 
immigration, verkar det som att de enskilda länderna fortfarande går sina egna vägar. 
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Abstract 
The topic of this thesis is immigration policy in the European Union with focus on the 
Schengen cooperation and illegal immigration. Immigration policies and other policy areas 
such as asylum and refugee policies have become hot topics on the EU agenda in recent 
years. Partly because of cooperations like Schengen, but also because a need of a common 
immigration and asylum policy has emerged. 

The purpose of the thesis is to give a better understanding of the relations that might be 
found between illegal immigration to the EU and the Schengen cooperation. Schengen 
plays an important role in dealing with international migration in the EU and will probably 
continue to do so in the future. 

The thesis is a comparative case study with Spain and Germany as the two specific cases. 
Their national immigration policies are examined and put in relation to the Schengen 
cooperation. The research questions are: What was the basic problem that was supposed to 
be avoided when incorporating Schengen into the framework of the European Union? 
How does Spain and Germany deal with the illegal immigration they have been exposed to 
and what are the similarities and differences between the two countries? How do the 
Spanish and German actions relate to the Schengen cooperation? 

The result of the study is, when it comes to illegal immigration to the EU there are no 
functioning systems to handle it. Even though there are cooperations like Schengen, that 
tries to standardize the management of immigration, illegal immigration included, it seems 
like the individual countries still prefer to deal with it in their own ways. 
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1 Inledning 
Internationell migration är ett brett, intressant och mycket aktuellt ämne, speciellt sett ur ett 
EU-perspektiv. Det är ett fenomen som alltid har pågått och antagligen alltid kommer att 
pågå så länge människor har ett behov att finna något bättre någon annanstans eller så 
länge det är nödvändigt för människor att röra på sig, det kan vara på grund av krig, politisk 
förföljelse eller bättre arbetsmöjligheter i ett annat land. Det finns många orsaker bakom 
själva förflyttningen. Det kan vara ekonomiska, politiska, kulturella eller sociala intressen 
som ligger bakom valet att röra på sig.  

Internationell migration, till skillnad från intern migration, omfattar förflyttningar över 
staters gränser. För EU är migration något ständigt aktuellt inom många områden, dels den 
interna migrationen och dels immigration från så kallade ”tredje länder”, det vill säga länder 
utanför EU. Det kan röra sig om arbetskraftsmigration, legal migration eller illaglig 
migration av olika slag och förekomsten av trafficking och smuggling av människor. 

1.1 Bakgrund 
Många medlemsländer i EU uttryckte oro inför utvidgningen i maj 2004 då unionen fick 10 
nya medlemmar. Ekonomiskt starkare länder i Västeuropa var oroliga för att billig 
och/eller illegal arbetskraft från Central- och Östeuropa skulle strömma in. Detta har ännu 
inte skett i så stor utsträckning som det befarades, vilket emellertid inte betyder att det inte 
finns andra viktiga problem att lösa anknutna till migration inom EU. Problemet med 
illegal invandring från tredje länder finns fortfarande kvar, ett problem som har fått högre 
prioritet efter terrorattackerna i New York 11/9-01.  

Länderna i EU står också inför ett annat dilemma inom området immigration. Samtidigt 
som länderna vill bekämpa den illegala invandringen, särskilt den där folk mår mycket 
fysiskt och psykiskt illa, står Europa inför ett demografiskt problem. Unionen kommer 
inom ett antal år att behöva flera miljoner arbetskraftsinvandrare för att kunna upprätthålla 
den ekonomiska standard vi nu har. Befolkningen i Europa blir äldre och äldre på grund av 
ökad livslängd och lågt antal nyfödda. Dilemmat beror på att samtidigt som invandrare 
skickas ut för att de kommer in i Unionen på illegal väg så behöver vi deras arbetskraft.  

På EU:s agenda har ärenden i anknytning till immigration fått en allt högre prioritet och 
samarbeten som Schengen har hamnat inom unionens ramar. Det viktigaste för EU idag 
inom detta område är få Schengensamarbetet att fungera på ett smidigt sätt. Det betyder att 
medlemmar i Schengen skall kunna röra sig fritt mellan länderna och att gränserna utåt ska 
skärpas, det vill säga göra det svårare för illegala invandrare att ta sig in i Unionen.  

Men att få samarbetet att fungera friktionsfritt är inte lätt och en konsekvens av samarbetet 
har blivit att det talas om en ”Fästning Europa” som det praktiskt taget är omöjligt att ta 
sig in i via legala medel. Med detta som bakgrund har jag valt att i denna uppsats gå in 
djupare i problematiken kring illegal immigration till EU. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att ge en bättre förståelse för de samband som finns mellan illegal 
immigration till EU och Schengensamarbetet. Schengen har och kommer antagligen att få 
en mycket betydande roll för internationell migration och EU. För att göra arbetet djupare 
har jag valt att utföra en komparativ fallstudie mellan Spanien och Tyskland med syftet att 
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studera hur dessa länder valt att hantera problematiken kring illegal immigration i 
förhållande till Schengen.  

I kapitel 4 kommer en längre diskussion föras om varför det är intressant att titta på 
Spanien och Tyskland som fall och varför de länderna sätts i relation till just 
Schengensamarbetet.   

Det som studeras i denna uppsats är hur den illegala immigrationen till EU har påverkats 
av Schengensamarbetet. Från det följer en studie av Spanien och Tyskland för att 
undersöka hur de har hanterat den illegala immigrationen i egenskap av medlemmar i 
Schengensamarbetet. I samband med de ovan formulerade grundproblemen finns det 
andra frågor som också behöver diskuteras:  

1. Vad var det grundläggande problem som man ville komma tillrätta med då man 
bestämde sig för att införa Schengensamarbetet i EU: s ramverk?  

2. Hur har Spanien hanterat den illegala immigrationen?  

3. Hur har Tyskland hanterat den illegala immigrationen? 

4. Vilka skillnader och likheter finns det mellan Spanien och Tyskland? 

5. Hur går Spaniens och Tysklands handlande ihop med Schengenavtalet? 

1.3 Disposition  
Nedan i kapitel 2 följer metodkapitlet med en beskrivning av hur och varför uppsatsen är 
genomförd som den är. 

Kapitel 3 och 4 utgör en bakgrund för fallstudien, som sedan kommer att redovisas i 
kapitel 5, 6 och 7. Kapitel 3 består av en teoribakgrund om immigration och en djupare 
beskrivning av illegal immigration och problematiken kring den. Varför uppstår den och 
hur fortgår den? Och vilka teorier är viktiga för just illegal immigration. I kapitel 4 beskrivs 
mer i detalj hur migrationstrenderna har sett ut i Europa och hur immigrationspolitiken 
inom EU har växt fram. 

I kapitel 5 börjar själva fallstudien med utgångspunkt i Schengensamarbetet och hur det har 
utvecklats. Schengensamarbetet är det ”verktyg” vilket Tyskland och Spanien senare 
kommer att jämföras genom. Kapitel 6 och 7 redogör för Spanien respektive Tysklands 
immigrationspolitik, hur de har hanterat illegal immigration och hur den nationella 
immigrationspolitiken har utvecklats i förhållande till Schengensamarbetet. 

De sista kapitlen i uppsatsen, kapitel 8 och 9, består av analysdelen och en slutdiskussion. 
Analysen genomförs i två steg. Först görs en jämförelse mellan Tyskland och Spanien och 
det resultatet sätts sedan i förhållande till Schengensamarbetet. I analysen utreds de frågor 
som formulerats i syftet med stöd från de tidigare kapitlen. I slutdiskussionen förs en 
diskussion kring resultatet av analysen samt en diskussion kring valet av metod. 
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2 Metod 
Efter att ovan ha klargjort de problem och frågeställningar som uppsatsen har för avsikt att 
undersöka och söka kunskap om, redovisas nedan den undersökningsmetod som används 
för det syftet. Kapitlet beskriver hur och varför uppsatsen är genomförd som den är. 

2.1  Kvalitativ studie 
Mellan de olika metoder som finns tillgängliga finns en grundläggande skillnad mellan 
kvantitativa och kvalitativa. Conny Svenning urskiljer i Metodboken tre typer av värderingar 
av de olika metoderna (Svenning, 2003: 73); 

1. ”Kvalitativa metoder har ett visst intresse i explorativa faser i forskningsprocessen, men den 
egentliga vetenskapligheten kommer först in i bilden i forskningens efterföljande kvantitativa faser. 

2. Kvantitativa metoder verkar per definition objektiverande och undertryckande och verkar 
egentligen emot en verklig kunskap. Kvalitativa metoder är de enda sant vetenskapliga. 

3. Kvalitativa och kvantitativa metoder är lika vetenskapliga eller ovetenskapliga, men drar fram 
olika aspekter av verkligheten varför de bör komplettera varandra.” 

Varför är då uppsatsen kvalitativ? En kvalitativ analys är mindre abstrakt än en kvantitativ 
och stödjer sig på ord i stället för på matematik. Tanken med en kvalitativ undersökning är 
att exemplifiera och utifrån exemplen dra slutsatser. Kvalitativa metoder ”skapar 
sociologiska data utifrån sociala samspel och interaktionsprocesser” (Ibid.: 86). Det finns 
olika typer av metoder som kan beskrivas som kvalitativa t.ex. djupintervjuer, 
observationer, dokumentanalyser och även fallstudier som denna uppsats. 

I en fallstudie undersöks ett eller flera fall och valet av fall baseras oftast på teoretiska 
grunder, men kan också väljas ut just för att det finns bättre möjligheter att följa just det 
fallet. I denna uppsats har två fall valts, Spanien och Tyskland. Varför just de valts är främst 
på grund av personligt intresse och ländernas aktualitet i den politiska debatten kring 
immigration. Varför två fall har valts diskuteras nedan då för- och nackdelar med 
komparativa fallstudier beskrivs.    

Under de två typerna av metod finns sedan flera olika forskningstekniker. Då 
tillvägagångssättet i denna uppsats kan beskrivas som induktivt har en kvalitativ metod 
valts. Att tillvägagångssättet är induktivt betyder att syftet är att undersöka ett fenomen och 
sedan försöka ”… att skaffa sig största möjliga helhetsförståelse av alla aspekter hos 
fenomenet. Uppläggningen är flexibel och man låser sig inte på förhand till en bestämd 
datainsamlingsmetod” (Halvorsen, 1992: 78-79). 

2.2 Varför komparativ fallstudie? 
Uppsatsen är framförallt en fallstudie men också litteraturstudie. En förklaring på varför 
uppsatsen kan kallas för en litteraturstudie ger Ulla Sjöström i Råd och anvisningar inför 
inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar (Sjöström, 2003: 7):   

”det som skiljer en litteraturstudie från en empirisk studie är att ’frågorna’ ställs till 
litteraturen i stället för till t ex människor eller laboratorieprover”. 
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Fallstudien, som är av en komparativ karaktär, belyser länderna Spanien och Tyskland och 
jämför hur de tar ställning till illegal immigration och hur deras nationella 
immigrationspolitik förhåller sig till EU:s Schengensamarbete.  

Robert K. Yin (2003) skiver i introduktionen till boken Case study research, design and methods: 

“In general, case studies are the preferred strategy when “how” or “why” question are being 
posed, when the investigator has little control over events, and when the focus is on a 
contemporary phenomenon within some real-life context” (Yin, 2003: 1). 

Fallstudier kan delas upp i tre olika typer beroende på syftet med studien: undersökande 
fallstudier, beskrivande fallstudier och förklarande fallstudier. De problem och frågor som 
utformats ovan kan karaktäriseras som ”hur”-frågor, därför faller uppsatsen främst under 
typen undersökande fallstudie men är också till viss del beskrivande (Ibid.: 6-7). 

Forskning med hjälp av fallstudier innefattar både studier på ensamma fall samt flera fall. 
Inom statsvetenskapen är det vanligt att göra en distinktion mellan de två sorterna och 
kallar oftast de fallstudier som behandlar flera fall för komparativa fallstudier, vilket även 
omfattar denna uppsats. 

I en komparativ fallstudie ska varje fall tjäna ett speciellt syfte inom den övergripande 
ramen för undersökningen. I det här arbetet utgör Spanien och Tyskland de speciella fallen, 
samt till viss del också Schengensamarbetet. Ett eget kapitel ägnas åt Schengensamarbetet 
eftersom det samarbetet fungerar som ett instrument genom vilken den slutliga jämförande 
analysen kommer att göras. 

Den övergripande ramen som det i analysen kommer att dras generaliserade slutsatser om 
är hur illegal immigration hanteras inom EU. I kapitel 3, som fungerar som en introduktion 
till ämnet internationell immigration, redovisas en teoretisk bakgrund där fokus ligger på 
illegal immigration samt en mer ingående förklaring av vad som faller under begreppet 
illegal immigration. Bakgrunden är relevant eftersom kapitel 4 går in mer specifikt på 
immigrationspolitiken i EU. Kapitel 3 och 4 utgör det ramverk inom vilket fallstudien 
utförs.  

För att analysen ska kunna jämföra de två fallen på bästa sätt används den så kallade 
replikeringslogiken. Det innebär att det andra fallet undersöks på samma sätt som det 
första för att analysens förutsägelser ska bli så trovärdiga som möjligt (Ibid.: 46-47).  

Analysen utförs i olika steg med målet att besvara de ovan formulerade frågeställningarna 
så systematiskt som möjligt. Fokus i analysen ligger på jämförandet mellan de två olika 
fallen. Resultatet av det första steget, att jämföra Tyskland och Spanien, sätts sedan i 
samband med Schengensamarbetet. Efter det följer en slutsats samt en avslutande 
diskussion. 

2.3 För- och nackdelar med fallstudier 
Det är intressant att diskutera varför det är bättre att göra en jämförande fallstudie i stället 
för att bara undersöka ett fall. Enligt Yin är svaret enkelt, genom att undersöka fler fall 
kommer slutsatserna bli starkare än om endast ett fall undersöks. Om kontexterna för 
fallen är olika, vilket oftast är fallet och även gäller här, men slutsatsen från de olika fallen 
visar sig vara samma är de generaliseringar som dras i slutsatsen starkare än om enbart ett 
fall undersöks. Genom att bara se till ett fall blir undersökningen mer sårbar eftersom man, 
så att säga, “lägger alla ägg i samma korg” (Ibid.: 53). 
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Det finns också kritik mot denna typ av metod. Fallstudier har en tendens att vara mer 
breda än djupa och en orsak kan vara att metoden tillåter viss flexibilitet. Om forskaren inte 
kan hantera en fallstudie finns risken att resultatet ser slarvigt ut. Annan kritik är att genom 
att utföra en fallstudie förvärvas inte den rätta grunden för vetenskapliga generaliseringar. 
Till sist riktas också kritik mot att det oftast tar väldigt lång tid att genomföra denna typ av 
studie.  

Yin menar dock att det svåraste trots allt är veta om den som utför undersökningen 
verkligen är lämpad att göra det. Något som är svårt att veta i förhand (Yin, 2003: 10-11).  

En diskussion kring den valda metoden skulle bland annat kunna omfatta om logiken som 
krävs för att genomföra en fallstudie har följts. Detta kommer att göras i slutdiskussionen i 
uppsatsen. 

2.4 Källkritik 
Den litteratur som används är främst böcker. Men en stor del av litteraturen kommer också 
från andra arbeten, uppsatser, artiklar samt enstaka EU-dokument och Internetsidor.  

De använda böckerna är utvalda genom att söka i databaser, genom referenser från andra 
böcker och även på rekommendation från forskare i ämnet. De flesta av böckerna är på 
engelska och nyckelorden vid sökning har varit: EU, immigration policy, Schengen, illegal 
immigration. Nyckelorden har använts i olika kombinationer och också tillsammans med 
sökorden Spain och Germany när information om de två länderna eftersökts.  

Det som märktes när jag sökte efter material förknippat med detta område är att det finns 
mycket böcker som behandlar större områden som internationell migration, eller EU:s 
immigrations,- flykting- och asylpolitik, medan det är svårare att hitta samma typ av 
material som snävare behandlar både illegal immigration, Spanien och Schengen.  

Den mesta informationen om Tyskland har tagits från artiklar och arbeten medan 
informationen om Spanien främst har tagits från samlade verk. Även vissa hemsidor har 
varit användbara, t.ex. Riksdagens hemsida och EU-upplysningens hemsida som sköts av 
Riksdagsförvaltningen, främst för att leta efter information om Schengen.  

Som nämnt ovan har jag fått råd och rekommendationer från forskare i ämnet och det är 
Dr Franck Düvell, Senior Researcher på Centre on Migration, Policy and Society 
(COMPAS) vid University of Oxford som har varit till min hjälp. I den kontakt som jag har 
haft med Dr Düvell påpekar han samma sak som jag själv stött på, att vid en första anblick 
ser det ut som att det inte finns mycket information om ämnet men vid djupare 
eftersökningar finns det massor. Problemet är att den mesta informationen inte behandlar 
politiken kring immigration utan istället sociologin.  

Jag har försökt att använda mig av de böcker som Dr Düvell rekommenderade och har till 
viss del lyckats. En del av det som rekommenderades är på språk som jag inte behärskar 
eller är inte tillgängliga här i Sverige. Det jag framförallt har haft nytta av är King et al 
(2000) för information om Spanien.  

Dr Düvell bekräftade också ämnets relevans och påpekade att vad han visste fanns det inga 
arbeten i ämnet som jämför Spanien och Tyskland. Illegal immigration omnämns ständigt i 
massmedia och är ett av de viktigaste problemen som EU- och Schengenmedlemsländerna 
står inför.  
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2.5 Begränsningar 
Vikten i uppsatsen ligger på immigrationspolitik, inte den politik som rör immigranter. Den 
politik som rör immigranter handlar oftast om den enskilda individen i förhållande till de 
mänskliga fri- och rättigheterna eller politiken kring invandrares integrering i samhället, 
både som individ och grupp. De två koncepten är nära förknippade och det är ibland 
oundvikligt att behandla immigrationspolitik utan att nämna hur det påverkar 
immigranterna och integrationen av dem. Därför kommer sambandet mellan 
immigrationspolitiken och integrationspolitiken nämnas i några kapitel på grund av att det 
är relevant för sammanhanget, men utöver det är det immigrationspolitiken som är föremål 
för studien.  

Vidare är målet med uppsatsen att studera immigrationspolitiken i EU med fokus på 
Schengenavtalet och den nationella politik som förts i Spanien och Tyskland. Det är 
komplicerat att enbart skriva om immigrationspolitik generellt. Andra områden som asyl- 
och flyktingpolitik är nära förknippade och ingår till viss del i begreppet 
immigrationspolitik. I vissa delar av uppsatsen omnämns flykting- och asylpolitik för att det 
är kopplat ihop med eller påverkar den illegala immigrationen.  

Jag kommer också att försöka undvika siffror så mycket som möjligt. Det är svårt att 
uppskatta siffror som rör illegala invandrare. Antalet illegala invandrare som finns i ett 
specifikt land, eller inom Schengenområdet är beroende på definitionen av dem och 
eftersom de är just illegala och odokumenterade blir det ännu svårare. På vissa ställen 
beskrivs istället om immigrationen har ökat eller minskat. 

I uppsatsen används orden immigration och invandring synonymt liksom immigrant och 
invandrare. Invandring och invandrare är de korrekta svenska orden för företeelserna men 
eftersom det svenska språket lånar fler och fler ord av engelskan används i texter orden 
immigration och immigrant nästan lika ofta. Hur de används i uppsatsen beror på kontext 
och på att ett ord helt enkelt passar bättre i vissa situationer. 

Till sist är det också nödvändigt att poängtera att uppsatsen inte ser till de juridiska 
aspekterna av Schengensamarbete, utan fokuserar på den politik som förts. En av 
frågeställningarna lyder Hur går Spaniens och Tysklands handlande ihop med Schengenavtalet?  
Avsikten är inte att juridiskt utreda ifall Tyskland eller Spanien bryter mot det regelverk 
som innefattas i Schengenkonventionen utan istället hur de respektive ländernas 
immigrationspolitik förhåller sig till den politik som ligger bakom Schengen. 
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3 Immigration 
Detta kapitel fungerar som en bakgrund för de kapitel som senare i uppsatsen 
karakteriserar Tyskland, Spanien och Schengen. Det är också en bakgrund till kapitel 4 som 
beskriver mer ingående hur immigration till Europa har sett ut och hur 
immigrationspolitiken inom EU växt fram. Uppsatsen fokuserar på den illegala 
immigrationen till EU, därför ägnas en större del av kapitlet till att beskriva och belysa de 
problem som förknippas med illegal immigration. 

International Organization for Migration (IOM) definierar immigration som en process då 
personer som inte är medborgare i ett land flyttar till det landet med syftet att bosätta sig 
där (Omelaniuk, 2005: 460). Denna definition är enkel men beskriver bra det som 
undersöks i följande kapitel. I Bilaga 1 finns fler definitioner förknippade med immigration. 
Migration är ett brett begrepp och innefattar alla slags rörelser av människor, intern och 
internationell, ut ur ett land eller in i ett land.  

Det finns många teorier och modeller som försöker att förklara migrationsflöden. Olika 
teorier förklarar olika företeelser. Eftersom det finns olika typer av migration finns det 
olika typer av teorier. Många variabler tas med i beräkningen och beroende på vilken typ av 
migration som undersöks är det beteendet hos en individ, familj eller hushåll som är av 
intresse. Vad som också spelar in är om viljan att utvandra eller invandra är beroende av 
ekonomi, sociala eller kulturella förhållanden.  

Nedan följer en beskrivning av olika parfaktorer som fungerar som byggstenar i skapandet 
av migrationsteorier. Senare i uppsatsen kommer vissa av faktorerna diskuteras i 
förhållande till Schengen, Spanien och Tyskland. Sedan följer en beskrivning av olika 
migrationsteorier som är relevanta i förhållande till uppsatsens ämne. Den sista delen i 
kapitlet går in djupare i begreppet illegal immigration, hur den definieras och hur den 
uppstår. 

3.1 Teoretisk bakgrund 
Robin Cohen (1996) gör i inledningen till boken Theories of migration en uppdelning mellan 
olika komponenter som spelar in i skapandet av migrationsteorier. Han delar upp dessa i 
par som är asymmetriska och där den ena är mer betydande än den andra. 

1. Individuell vs kontextuell anledning till migration: Valet att röra på sig beror på olika 
orsaker t.ex. urbanisering, förhoppningar om bättre anställnings- och 
boendemöjligheter, transportkostnader, internationell lag, immigrationspolitik i 
sändar- och mottagarland, rekryteringsmetoder hos förmedlingar och arbetsgivare 
samt behovet av dokumentation som visum, pass och arbetstillstånd. 

2. Grad vs förekomst av migration: Graden av migration är beroende av de faktorer som 
bestämmer volymen, trender och migrationsmönster från en speciell källa till en 
speciell destination över en bestämd, men längre tidsperiod. Förekomsten avgörs av 
de omständigheter som får en individ eller en familjemedlem att migrera.  

3. Intern vs internationell migration: Volymen av intern migration är mycket större än den 
internationella. Det kan också vara svårt att skilja mellan de båda, t.ex. är många 
gränser i Afrika uppgjorda efter konstgjorda kartor som ritades upp under 
kolonialtiden.  
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4. Temporär vs permanent migration: Även dessa två typer kan vara svåra att skilja på. En 
student som studerar tillfälligt i ett land kallas oftast inte för invandrare, men skulle 
han eller hon stanna längre, t.ex. för att jobba, blir de istället illegala invandrare. 
Reglerna kring arbetskraftsinvandring är ett exempel där den temporära 
invandringen regleras av staten. 

5. Nybyggare vs arbetskraftinvandring: Det bästa exemplet på nybyggare är från 1500-talet 
när européer åkte till Amerika, tog land från urinvånarna, gjorde det till sitt och 
skapade sig ett eget samhälle. Arbetskraftsinvandrare har ofta haft sämre villkor, 
t.ex. i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet när många emigrerade till 
Amerika i hopp om bättre möjligheter men istället upplevde fattigdom, dåliga löner 
och dåliga boendeförhållanden. 

6. Planerad vs flyktmigration: Valet för en individ att röra på sig kan inte separeras från 
en lokal, institutionell eller global kontext. Men när människor, på grund av krig, 
naturkatastrofer eller dyl., blir tvingade att fly, kretsar problematiken kring om valet 
att röra på sig verkligen är ett val.  

7. Ekonomisk invandrare vs politisk flykting: Det har också blivit svårt att skilja mellan 
dessa två typer av invandrare, speciellt efter kalla krigets slut 1989. Idag rör folk på 
sig både för att de är rädda för politisk förföljelse och för att deras tillgångar till 
levebröd och värdighet har tagits ifrån dem.  

8. Illegal vs legal migration: Efterfrågan på att komma in i vissa länder är ofta mycket 
högre än utbudet av uppehållstillstånd, det leder till illegal och oregelbunden 
migration. Ibland kan det vara bättre att använda termen odokumenterade 
invandrare eftersom vissa länder inte har råd eller vilja att bevaka sina gränser. 

9. Push vs pullfaktorer: Det kan vara faktorer i sändarlandet som driver människor att 
migrera eller faktorer i mottagarlandet som lockar invandrare (Cohen, 1996: xi-xv).   

När det gäller illegal immigration är det fler faktorer än bara de som nämns i Illegal vs legal 
migration som är av betydelse. Det är fallet för de flesta av faktorerna, men de ger en bra 
bakgrund för migration i sin helhet. Det är i det förhållandet, att det finns obalans mellan 
utbud och efterfrågan av uppehållstillstånd, som problemet med illegal immigration har sitt 
ursprung. Detta beskrivs utförligare i det sista stycket av kapitlet. Innan dess beskrivs 
migrationsteorier som är mer uppbyggda och som använder sig av de parfaktorer som 
beskrivits ovan.  

3.2 Migrationsteorier 
De flesta migrationsteorier har sitt ursprung i det så kallade push- och pulltänkandet. Där 
förknippas push med utbudet av immigranter, det vill säga de negativa faktorer i 
sändarlandet som driver på människor att lämna landet. Pullfaktorerna är förknippade med 
efterfrågan av immigranter, de positiva faktorer som lockar immigranterna i 
mottagarlandet. Pushfaktorer kan vara politiska, ekonomiska eller sociala svårigheter i 
sändarlandet medan pullfaktorerna är komparativa fördelar i mottagarlandet. De teorier 
som beskrivs nedan har delar av detta tänkande i sig (EC, 2000: 3). 

De ovan nämnda paren kan användas som byggstenar i utformandet av migrationsteorier. 
Nedan beskrivs först två teorier, makro- och mikroteori, som försöker att förklara 
uppkomsten av internationell migration. Det finns även fler teorier, men för att ge en 
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bakgrund har här valts att använda dessa två eftersom de är mer generella i sin natur. Vad 
som orsakar uppkomsten kan vara helt andra anledningar än vad som får den 
internationella migrationen att fortgå. Teorier som försöker förklara detta kommer därför 
också beskrivas.  

Makroteori 

Enligt denna teori är internationell migration en följd av geografiska skillnader i utbud och 
efterfrågan av arbetskraft. Länder som har en stor andel arbetskraft i förhållande till kapital 
har en låg lönenivå, medan länder som har en begränsad andel arbetskraft i förhållande till 
kapital har en högre lönenivå. Löneskillnaderna får arbetare från låglöneländer att söka sig 
till länderna med högre lön vilket resulterar i sänkt arbetskraftutbud och högre löner i 
sändarlandet och den motsatta effekten i mottagarlandet. Slutresultatet blir en bättre 
jämvikt på den internationella arbetsmarknaden och löneskillnaderna beror till den större 
delen enbart på kostanden av den internationella flytten (Massey et al.,1996: 183). 

Mikroteori 

Enligt denna teori beror internationell migration på att individuella rationella aktörer 
bestämmer sig för att röra på sig efter att ha gjort en cost-benefit analys, av vilken de kan 
förvänta sig att tjäna tillräckligt mycket på den internationella flytten. På detta sätt anses 
internationell migration vara en investering i humankapital och valet av mottagarland 
avgörs av var individen anser sig vara mest produktiv i förhållande till sina kunskaper. 
Denna typ av migration kräver också att individen måste investera, t.ex. i resekostnader, 
ansträngningen att lära känna en ny kultur och lära sig ett nytt språk samt den psykologiska 
ansträngning som krävs för att lämna gamla relationer bakom sig och knyta nya i det land 
man valt att bosätta sig i (Ibid.: 184). 

Makro- och mikroteorierna förklarar inte helt och hållet valet att röra på sig utan är mer 
generella förklaringar på varför internationell migration uppstår. Med dessa två teorier som 
bakgrund redogörs nu för teorier som förklarar varför internationell migration fortgår. 

Nätverksteori 

Nätverk som immigranter kan utnyttja sig av utgörs av band mellan de som funderar på att 
migrera, immigranter och medborgare i både sändar- och mottagarland. Oftast är det 
vänner, släkt eller människor från liknande samhällen som bygger upp nätverken. Nätverk 
av denna typ ökar sannolikheten för internationell migration att fortgår eftersom både 
kostnader och risker minskar och förtjänsterna ökar. Nätverkskontakter utgör ett socialt 
kapital som immigranterna kan använda sig av t.ex. för att skaffa anställning i ett annat 
land. När antalet immigranter når en viss gräns hjälper nätverken till att minska risker och 
kostnader vilket i sin tur orsakar ännu mer migration vilket då utökar nätverket (Ibid.: 198-
199). 

Institutionsteori 

När den internationella migrationen har satt igång bildas det både privata institutioner och 
frivilligorganisationer för att tillgodose de behov som skapas av att det oftast finns ett 
överskott av immigranter i förhållande till det antal uppehållstillstånd som utdelas i 
mottagarlandet. Denna obalans mellan antal immigranter och antal visum, tillsammans med 
de olika hinder som länderna skapar för att hålla invandrare ute, skapar en lukrativ marknad 
för entreprenörer och institutioner som försöker att tjäna pengar på den internationella 
migrationen. Konsekvensen av detta är att det skapats en svart marknad för migration. Som 
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en reaktion mot den svarta marknaden, där immigranterna ofta blir utnyttjade, bildas också 
humanitära frivilligorganisationer. De hoppas på att kunna upprätthålla immigranternas 
rättigheter och förbättra förhållandena för både legala och illegala invandrare. Efter ett tag 
blir både entreprenörerna och de humanitära organisationerna kända för immigranterna 
och de institutionaliseras. Likt de nätverk som nämnts ovan utgör även dessa institutioner 
ett socialt kapital som immigranterna kan utnyttja (Massey et al.,1996: 200-201). 

3.3 Illegal immigration 
”I artikel 23 i Schengenkonventionen anges att en utlänning som inte uppfyller villkoren för 
en kortare vistelse på någon av Schengenstaternas område utan dröjsmål skall lämna 
området. Om utlänningen har uppehållstillstånd i en Schengenstat, skall han eller hon bege 
sig dit. Om utlänningen inte frivilligt lämnar området, skall han eller hon i regel avvisas eller 
utvisas i enlighet med de nationella bestämmelser som gäller i den Schengenstat där 
utlänningen greps. Artikel 23 erinrar uttryckligen om att avlägsnande inte får ske i strid 
mot nationella bestämmelser om rätt till asyl eller mot FN:s flyktingkonvention” 
(www.riksdagen.se) 

Illegal immigration faller under den typ av immigration som kallas den ”tredje vågen”. 
Termerna som används för dessa invandrare är illegala, oregelbundna eller 
odokumenterade immigranter. Termen odokumenterad immigrant används oftast om 
arbetskraftsinvandrare och denna typ av migration utvecklades och ökade i omfattning 
efter kalla krigets slut. Från slutet av 1950-talet till mitten på 70-talet var utländska arbetare 
välkomna på den europeiska arbetsmarknaden. Även om de anlänt som illegala arbetare var 
det inte svårt att få legal status. Situationen förändrades på 1970-talet när behovet av 
utländsk arbetskraft minskade och många av de utländska arbetarna blev illegala invandrare.  

De senaste åren har det skett en ökning av illegala invandrare i Europa och ökningen visar 
att det finns en obalans mellan utbudet av immigranter och det antal som mer ekonomiskt 
stabilare länder kan eller vill ta emot. Det visar också att det finns ett behov av illegala 
immigranter såväl som legala. Men den illegala immigrationen är ett problem i 
mottagarländerna på mer än ett sätt. Den underminerar myndigheter i landet, liksom 
effekten av legala immigrationsprogram. Den illegala immigrationen påverkar också 
finansen, löner och anställningsmöjligheter för medborgare i landet (Djajic, 2001: 137 ff.).  

Något som kan ses som ett problem i försöket att komma till rätta med migrationsproblem 
är att orsakerna till illegal invandring oftast är ekonomiska eller sociala men försöken att 
komma tillrätta med dem är politiska. Attityder från medborgare i EU kan också vara 
problematiska. Den generella åsikten är att det inte är önskvärt att släppa in fler invandrare 
till EU och att illegala invandrare ska sändas tillbaka. Detta skulle ur en annan synvinkel 
kunna uppfattas av många länder som negativt om fallet är att sektorer inom det landets 
ekonomi gynnas av illegal invandring. Illegala invandrare är lätta att utnyttja. Även som en 
del regeringar handlar kan vara problematiskt eftersom de å ena sidan inför striktare regler 
kring immigration men å andra sidan inte följer dem särskilt strikt 

Det är också svårt att veta hur många illegala invandrare som kommer in i Unionen 
eftersom de flesta inte kommer in olagligt, utan stannar längre än det är tillåtet eller arbetar 
utan tillstånd (Melis, 2001: 169). 

Vad som faller under begreppet illegal immigration är främst definierat av nationell politik. 
Holk Stöbbe (2000) menar att de olika definitioner som gör en invandrare illegal kan delas 
upp i tre olika nivåer; 
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1. Inträdet. Den största delen av den offentliga debatten handlar om olagligt inträde. 
Antingen kommer invandrare in i ett land med lagliga dokument eller 
odokumenterade, dvs. kommer in i landet illegalt. Inträdet kan vara klandestint, 
t.ex. gömd på båtar eller att ta sig över gränser som inte är övervakade, t.ex. 
gränserna mellan länderna i Schengenområdet. 

2. Uppehälle. Denna nivå av illegalitet bortses ofta av regeringar och media men faktum 
är att de flesta illegala invandrare kommer in i ett land med rätt sorts dokument, 
visum etc., men sedan stannar längre än vad som är tillåtet för dem och då 
uppehåller sig i landet illegalt. Om invandrare uppehåller sig i ett land illegalt kan de 
genom regulariseringsprocesser återigen bli legala invandrare.  

3. Anställning. Även denna nivå har fått mycket uppmärksamhet i den offentliga 
debatten. En laglig anställning är bara möjligt om en invandrare har den rätta 
dokumentationen och är tillåten att arbeta. Många legala invandrare blir illegala 
genom att de börjar arbeta även om deras visum inte tillåter det. Fallet kan också 
vara att en invandrare är tillåten att arbeta med en speciell arbetsuppgift och sedan 
blir illegal för att den börjar jobba med något annat.  

Den illegala immigrationen är mer uppenbar i Syd- och Östeuropa. Det är mycket möjligt 
att detta har ett samband med den typ av informell ekonomi som finns i dessa länder. 
Detta är också förknippat med statens förhållande till samhället och de institutioner och 
organisationer som finns i ett land skapar en förståelse för den typ av internationell 
migration som pågår i landet (Geddes, 2003: 18-19)  

Anledningen till att den illegala immigrationen till EU växer beror på olika saker, det finns 
inom Europa ett växande behov av invandrare vilket gör att om de inte kan komma in på 
ett legalt sätt kommer de att försöka att ta sig in illegalt. De nätverk som finns för att 
underlätta immigration, ofta illegal immigration, har inom Europa utvecklats och blivit mer 
avancerade. Den legala immigrationen har blivit näst intill omöjlig på grund av de lagar som 
finns i mottagarländerna och de tuffare och hårdare reglerna gör det både svårare och 
farligare att ta sig in i Unionen (Ghatak, 2001: 77). 

Det är svårt att uppskatta antalet illegala invandrare och det bör göras med försiktighet. 
Illegala invandrare håller sig gömda för myndigheter och kan därför inte räknas. För att 
uppskatta antalet illegala invandrare undersöks fenomen som är förknippade med denna 
typ av immigration, t.ex. antalet utvisningar, antalet som har försökt att ta sig över gränser 
men skickats tillbaka, antalet som fått legal dokumentation genom regulariseringsprocesser 
etc. I ett dokument från kommissionen står det att antalet illegala invandrare i Europa är 
åtskilliga miljoner. (COM 123, 2005: 7). 

I några länder t.ex. Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och Spanien har det 
gjorts försök med olika regulariseringsprocesser med målet att ge legal status till vissa 
grupper av illegala invandrare. IOM och Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) uppskattar att ungefär 1,5 miljoner människor har fått legal status 
genom dessa program. De flesta illegala immigranter kommer in i EU genom 
Medelhavsområdet, in i Italien eller Spanien och numera också genom länder på Balkan 
(Weiss, 2003: 253).  

Sammanfattning 

De olika teorier, som nämns i början av kapitlet, utesluter inte varandra och det är 
komplicerat att få en helhet eller att försöka förklara uppkomsten eller fortgåendet av 
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immigration genom att enbart se till en av dem. Av de ovan nämnda parfaktorerna går det 
att urskilja att i paret individuella vs. kontextuella orsaker till migration representerar 
mikroteorier de individuella preferenserna medan makroteorier ser mer till kontexten. De 
olika paren kan användas till att karakterisera migrationen t.ex. inom EU, inom Schengen 
och Tyskland och Spanien. Fallet i uppsatsen är så att av de faktorer som uppmärksammas 
här är den internationella migrationen av större betydelse än den interna och det fokuseras 
mer på den illegala än den legala. 

Fokus i uppsatsen ligger på den illegala immigrationen och det är då möjligt att använda sig 
av nätverks- och institutionsteorierna i försöken att förklara uppkomsten och fortgåendet 
av denna typ av immigration. Senare i uppsatsen kommer Schengen; Spanien och Tyskland 
att beskrivas mer ingående och då också karakteriseras genom parfaktorerna.  

Efter detta bakgrundskapitel om immigration kommer nästa kapitel att mer specifikt 
beskriva hur immigrationen till EU och Europa ser ut och hur den europeiska 
immigrationspolitiken växt fram.  
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4 Immigrationspolitikens utveckling inom EU 
Kapitlet inleds med en översikt av migrationstrenderna i Europa för att visa ur vilken 
situation immigrationspolitiken växte fram. Sedan följer hur immigrationspolitiken 
utvecklats inom EU, hur den till sist integrerats i EU:s första pelare den så kallade 
gemenskapspelaren och då kommit att hamna på överstatlig nivå. Sist i kapitlet förs en 
diskussion om varför det är intressant att studera just Spanien, Tyskland och Schengen i en 
fallstudie. 

Immigrationspolitiken och närliggande områden såsom frågor rörande asyl och visum har 
inte alltid varit ett samarbete på överstatlig nivå inom EU. Europa har generellt sett alltid 
varit en kontinent som varit föremål för migration men det är efter det att immigrationen 
till Europa överskred emmigrationen från kontinenten som detta blivit något för de 
europeiska länderna att samarbeta kring. 

4.1 Migrationstrender i Europa – en översikt 
Sedan 1970-talet har länder i Europa fört en restriktiv immigrationspolitik. På senare år har 
de länderna behövt tänka över politiken de fört och ställt frågan, om det istället skulle vara 
positivt med arbetskraftsinvandring, t.ex. på grund av demografiska förändringar. EU-
kommissionen förespråkar förändringar i hanterandet av immigration, vilket lett fram till 
publicerandet av en kommunikation som uttrycker att det inte längre är önskvärt att föra en 
”noll-tolernas” av immigration.  

Enligt Amsterdamfördraget (1993) och Tamperemötet (1999) har EU satt som mål att till 
2004 utveckla en ”Gemensam Immigrations- och Asylpolitik”. Denna gemensamma politik 
stöter dock på motstånd. Vissa länder i EU är fortfarande skeptiska mot att ta emot fler 
invandrare, inom en del länder har anti-immigrationspartier växt sig starkare och starkare. 
Dagens debatt kring immigration till Europa tar upp olika faktorer och fenomen: 
ekonomiska faktorer, speciellt då det gäller behovet av arbetskraftsinvandring, global 
konkurrens om högutbildad arbetskraft, önskan att finna alternativ till oregelbunden 
immigration samt oro inför demografiska trender (Weiss, 2003: 240). 

Väst- och Sydeuropa 

På 1950-talet i Europa hade de flesta länder en negativ migrationsbalans, det vill säga att 
det emigrerade fler från Europa än det immigrerade. På 1960-talet började immigrationen 
bli större än emigrationen, framförallt på grund av demografiska förändringar. 
Immigrationen var störst i Österrike, Danmark, Nederländerna och Norge. Alla dessa 
länder slutade att rekrytera utländsk arbetskraft 1973-74. På 1980- och 90-talen blev även 
Finland, Irland, Storbritannien och senare Grekland, Italien, Portugal och Spanien länder 
med en positiv migrationsbalans. Alla dessa länder, förutom Storbritannien, var traditionellt 
sändarländer men i och med att arbetare från andra länder sökte sig hem bröts det 
mönstret. Under 1990-talet upplevde alla länder i Sydeuropa arbetskraftinvandring eller 
utländsk invandring. Mellan åren 1960 och 2000 upplevde Europa en populationsökning på 
4,3 % genom ett nettoinflöde av ca 16,7 miljoner legala invandrare, 8,7 miljoner av dessa 
anlände mellan åren 1990-2000 (Ibid.: 240). 

Central- och Östeuropa 

I Central- och Östeuropa, under tiden då järnridån fortfarande fanns kvar, var migrationen 
begränsad och skyddad. Det var i tider av politiska oroligheter som den största 
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emigrationen från detta område pågick. I Ungern1956, i Tjeckoslovakien 1968, i Polen 
1980-81 och från Östtyskland 1989 skedde de större utvandringarna under denna tid. I och 
med att järnridån föll 1989 följde en kort och intensiv tid av emigration från Central- och 
Östeuropa till Västeuropa. Detta berodde främst på grund av att de restriktioner som 
funnits gällande resande över gränserna också försvann. Även de oroligheter som utbröt på 
Balkan strax efter järnridåns fall ledde till stora mängder invandrare från dessa områden till 
Väst. På grund av ekonomiska, politiska och etniska orsaker upplevde de flesta länderna i 
Central- och Östeuropa en negativ migrationsbalans. Mellan 1960 och 2000 flyttade minst 
4,7 miljoner människor från denna region och mer än hälften flyttade mellan 1990 och 
2000 (Weiss, 2003: 241).  

4.2 Den Europeiska enhetsakten 
Genom den europeiska enhetsakten (1987) ville medlemsländerna i EG öka integreringen 
länderna emellan efter en tid av stagnation under 1970-talet. I och med enhetsakten 
introducerades även den inre marknaden som innebar fri rörlighet för varor, personer, 
tjänster och kapital. Enhetsakten innebar att alla kontroller av personer, både de från tredje 
länder och EG-länder, vid de inre gränserna mellan medlemsländerna i EG skulle försvinna 
(Staples, 1999: 28).  

Vissa medlemsländer valde att fortfarande ha kvar nationella kontroller, på grund av att de 
ville kontrollera att tredjelandsmedborgare inte utnyttjade systemet. Detta ledde i sin tur till 
att friheten för individer att röra sig fritt över gränserna inte blev verklighet och detta 
förändrade synsätten hos medlemsländerna. Immigration kom att bli en säkerhetsfråga och 
diskuterades både inom och utanför EG genom samarbeten som Trevi-gruppen (1975), 
AD-HOC Group on Immigration (1986), Schengenavtalet (1985) och gruppen ”fri 
rörlighet för personer” (1988) (Melis, 2001: 11-12). 

4.2.1 Informell mellanstatlighet 
Genom de olika samarbetena som nämns ovan kom medlemsländerna att starta ett 
informellt mellanstatligt samarbete.  

Ad Hoc gruppen, en grupp bestående av ministrar med ansvar för invandringsfrågor från 
de olika medlemsländerna, arbetade bland annat med asyl, de yttre gränserna och 
deporteringar. Europa Domstolen och Europeiska Parlamentet hade ingen auktoritet i 
gruppens arbete och Kommissionen hade bara ett svagt utvecklingssamarbete. Detta blev 
problematiskt för Kommissionen som å ena sidan önskade en överstatlig integration och å 
andra sidan ville delta i den delen av immigrationspolitikens utveckling som var förknippat 
med EG:s  grundläggande mål. 

1988 bildades gruppen ”fri rörlighet för personer” med målet att försöka förena den fria 
rörligheten, som enhetsakten föreskrev, med den interna säkerheten. Det innebar att 
harmonisera både de arbeten som skedde inom och utanför EG, det vill säga samarbeten 
som Trevigruppen och Ad hoc gruppen. ”fri rörlighet för personer”s arbete var förknippat 
med EG:s institutioner och de rapporterade till Europeiska Rådet om eventuella framsteg. 
Ett var det så kallade ”Palmadokumentet”, ett förslag på ett arbetsprogram som 
förespråkade mer samordnade tillvägagångssätt i rättsliga frågor samt inrikesfrågor 
(Geddes, 2003: 132) . 
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4.3 Maastrichtfördraget 
Maastrichtfördraget, eller EU-fördraget som det också kallas, trädde i kraft 1 november 
1993 och bildade det som vi nu kallar för den Europeiska Unionen. I och med fördraget 
hamnade immigrationspolitiken inom EU:s legala referensramar. Följande frågor, speciellt 
gällande invandring, ansågs vara av gemensamt intresse och hamnade vid detta tillfälle i den 
tredje pelaren för rättsliga frågor samt inrikesfrågor (Staples, 1999: 40): 

1. asylpolitik; 

2. regler som styr gränsöverskridningar av personer då de korsar EU:s yttre gränser 
och utövningen av kontroll angående detta; 

3. immigrationspolitik samt politik angående individer från ”tredje länder”. 

Att ratificera Maastrichtfördraget var inte enkelt. Efter att det skrivits under krävdes också 
att det skulle godkännas av de nationella parlamenten. Det fanns då länder där det tog 
längre tid för detta att ske (www.eu-upplysningen.se) 

4.3.1 Formell mellanstatlighet  
I och med att immigrationspolitiken nu placerades i den tredje pelaren förändrade 
samarbetet kring immigration form och kom att bli ett mer formellt mellanstatligt 
samarbete. De bristfälligheter som enhetsaktens informella mellanstatliga samarbete 
orsakade, samt en önskan hos många medlemsländer att öka det politiska samarbetet, ledde 
till att immigrations- och asylpolitiken infördes i Maastrichtfördraget. Det fanns framför allt 
tre orsaker: 

1. Beslutsfattandet ansågs vara bristfälligt; 

2. Det informella samarbetet ökade det demokratiska underskottet; 

3. Det existerade enbart ett obetydligt förhållande mellan det inre samarbetet kring 
säkerhetspolitiken och civila friheter, mänskliga rättigheter och ansvarstagande. 

Att föra över arbetet med bland annat asyl- och immigrationspolitik till den tredje pelaren 
var till fördel för dem som ville minimera överstatligheten inom EU. Storbritannien är ett 
exempel på ett land som inte ville att mer makt skulle hamna på EU-nivå. I och med denna 
typ av mellanstatliga samarbete kunde ministrar och ämbetsmän träffas och diskutera 
frågorna på ett sätt som passade Storbritannien (Geddes, 2003: 134-135).  

4.4 Amsterdamfördraget  
Amsterdamfördraget förhandlades fram i juni 1997 och trädde i kraft 1999. Det innebar att 
områden som asyl, immigration och EU:s yttre gränser, som genom Maastrichtfördraget 
hade tillhört EU:s tredje pelare, flyttades till den första överstatliga gemenskapspelaren och 
infördes i EG-fördraget. Det var också genom Amsterdamfördraget som 
Schengensamarbetet integrerades på EU-nivå.  

Genom Amsterdamfördraget bestämdes det att det skulle skapas ett område av frihet, 
säkerhet och rättvisa och både medlemmar i EU-länderna samt tredjelandsmedborgare blev 
nu del av samma juridiska system (Melis, 2001: 49-50). 
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När immigrationspolitiken blev en del av EU:s överstatliga samarbete var tanken att den 
skulle institutionaliseras, men så blev inte fallet. Medlemsländerna fortsatte sina 
mellanstatliga samarbeten vilket fick viktiga konsekvenser för innebörden av den här 
politiken. Amsterdamfördraget innebar att flera olika rättsliga system samordnades och det 
fanns inga linjer för enhetlighet. Immigrationspolitiken flyttades över till 
gemenskapspelaren men den var på inga sätt föremål för överstatliga beslut eftersom det 
mellanstatliga beslutsfattandet med fokus på enhällighet fortfarande användes (Geddes, 
2000: 110-111). 

4.4.1 Införlivandet av Schengenregelverket inom EU:s ramar 
Innan integreringen av Schengenregelverket in i EU var Schengen enbart ett mellanstatligt 
samarbete mellan merparten av medlemsländerna. Genom Amsterdamfördraget blev det 
infogat dels under den första pelaren på överstatlig nivå och dels under den tredje pelaren 
på mellanstatlig nivå. I maj 1999 bestämdes det slutligen vilka delar av Schengen som skulle 
falla under den första pelaren och vilka som skulle falla under den tredje (Melis, 2001: 56).  

I och med enhetsakten skulle de interna gränserna mellan medlemsländerna i EU tas bort, 
vilket även innefattade en säkerhetsaspekt. För att kunna skydda säkerheten inne i unionen 
var det också nödvändigt att öka säkerheten vid de yttre gränserna. Detta var så kallade 
”kompensatoriska åtgärder” som Schengensamarbetet medförde och som var en av de 
tekniskt-politiska anledningarna till att Schengensamarbetet hamnade inom EU:s ramar 
(Pastore, 2002: 2). 

4.5 Den nationella immigrationspolitiken och EU 
Innan samarbeten kring immigrationsfrågan började formas på EU nivå, var det den 
nationella politiken i de olika medlemsländerna som gällde. I och med Schengenavtalet var 
många länder tvungna att förändra sin grundlagstiftning för att den skulle stämma överens 
med EU-lagstiftning. Förhållandet mellan EU-politiken inom detta område och den 
nationella politiken är tvådelad. Dels agerar de nationella regeringarna i EU som 
trendsättare inom EU processer och har gjort det i samarbeten som Schengen, dels blir de 
pressade uppifrån att föra en mer restriktiv politik i förhållande till immigration (Düvell, 
2006: 26-27). Nedan kommer en redogörelse av varför just Spanien och Tyskland, som 
nämnt i kapitel 1, är intressanta att jämföra. 

4.5.1 Varför Spanien, Tyskland och Schengen? 
Som nämns i kapitel 2 är valet av fallen dels gjorda utifrån ett personligt intresse och dels 
på grund av de båda ländernas aktualitet. Spanien omnämns ofta i massmedia i samband 
med illegala invandrare som försöker att sig in i de södra delarna av landet. Speciellt mycket 
fokus har den senaste tiden legat på de invandrare som försöker ta sig in i Spanien via 
landets enklaver i Marocko.  

Tyskland är också aktuellt, framförallt i och med EU:s utvidgning åt öst. Med Polen och 
Tjeckien som nya EU medlemmar, men inte Schengenmedlemmar, har oro uttryckts över 
att det skulle vara lättare för illegala invandrare i de länderna att ta sig in i Tyskland och 
sedan vidare in i resten av Europa. 

Att välja Spanien för en fallstudie känns intressant och relevant även på grund av andra 
anledningar. Dels för att det är ett land som verkar som yttre gräns för hela 
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Schengenområdet och dels för att Spanien har ett geografiskt läge som är mycket attraktivt 
för invandrare från t.ex. Afrika. Spanien är också attraktivt för spansktalande och många av 
landets invandrare kommer från Sydamerika.  

Tyskland däremot har inte samma ansvar som yttre gräns men har ett i Europa centralt läge 
och en lång tradition av invandring från öst. Det som även är intressant med Tyskland är 
den motsägelse som finns, den officiella hållningen har länge varit att Tyskland inte är ett 
immigrationsland samtidigt som det är det land i Europa som efter andra världskriget haft 
det största inflödet av invandrare.   

Sammanfattning 

Trenderna I Europa har ändrat sig, speciellt efter andra världskriget. Kontinenten är inte 
längre en plats folk flyttar ifrån, utan istället en plats folk söker sig till. Samarbetet kring 
immigration har gått långsamt fram inom EU och det är inte förrän nyligen som det 
verkligen har blivit en överstatlig fråga. Men även om en del av medlemsländernas 
immigrationspolitik har förflyttats från nationell nivå till överstatlig har länderna inte slutat 
med mellanstatliga samarbeten eller för den del nationella anpassningar av 
immigrationspolitiken heller.  

Vid detta ställe i uppsatsen, med kapitel 3 och 4 som en bakgrund för fenomenet 
immigration och hur den har sett ut och ser ut i EU, har grunden lagts för den kommande 
fallstudien. Den inleds med ett kapitel om Schengen. Varför just Schengen har valts beror 
dels på att det är det samarbete inom EU som har utvecklats mest då det gäller 
immigrationsfrågan och dels på  grund av att det från början var ett mellanstatligt 
samarbete utanför EU:s ramar. Som nämnts tidigare i uppsaten fungerar 
Schengensamarbetet och den kommande beskrivningen av politiken och problematiken 
kring samarbetet som ett verktyg eller instrument som sedan de två olika fallen, Spanien 
och Tyskland, senare kommer att analyseras genom. 
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5 Schengen 
En viktig del i EU:s politik för migration och immigration är Schengensamarbetet. Ett 
arbete vars ursprungliga tanke var brottsbekämpning och passfrihet. Samarbetet 
utvecklades först som ett avtal mellan Västtyskland, Frankrike och Beneluxländerna för att 
göra det lättare för deras medborgare att röra sig fritt över gränserna. Detta avtal trädde i 
kraft 14 juni 1985.  

Schengensamarbetet har inte alltid befunnit sig inom EU:s ramverk. Men 
immigrationsfrågor har alltid varit ett område som medlemsländerna funnit gemensamt 
intresse i. Samarbeten inom detta område har pågått länge mellan europeiska länder, både 
inom EU och utanför. För att se hur Schengensamarbetet vuxit fram och vilken roll det 
idag spelar i EU:s immigrationspolitik följer här en översikt av dess utveckling. 

5.1 Schengensamarbetets framväxt 
Samarbetet började redan på 1970-talet som ett mindre samarbete mellan Frankrike och 
Tyskland. Det startades som en följd av protester från lastbilschaufförer som tröttnat på 
förseningar när de skulle korsa landsgränserna. Snart blev även Benelux-länderna en del av 
samarbetet som kom att kallas Schengenavtalet, efter den stad i Luxemburg som avtalet 
skrevs under i. Vid denna tidpunkt var Schengen bara ett avtal mellan de länder som skrivit 
under och det dröjde tills 1990 och tillämpandet av Schengenkonventionen som avtalet 
trädde i kraft. Det tog ytterligare sex år för medlemsländerna att ta bort de interna 
gränskontrollerna.  

Samarbetet startades också på grund av att dessa länder kände att ett samarbete på EU-nivå 
inom området drog ut på tiden. Det som numera omfattar en stor del av EU:s 
medlemsländer samt Norge och Island, var från början ett samarbete utanför EU. 1995 
kompletterades samarbetet med Schengenkonventionen, som medförde ett striktare 
regelverk. Sen 1999 är samarbetet uppfört på EU-nivå. Alla medlemmar i EU är inte 
medlemmar i Schengen och behöver inte heller vara det. 

Medlemsländerna i Schengen kunde exkludera de dåvarande EG-institutionerna i sitt arbete 
men kommissionen var positivt inställd till Schengen och satt med som observatör på 
möten. Schengensamarbetet skapade också svårigheter för vissa länder som inte var 
intresserade, eller vars nationella politik inte tillät en sådan typ av samarbete. Storbritannien 
var inte intresserad av att bli medlem medan den Italienska regeringen blev upprörda över 
att inte få ta del av samarbetet från början.  

Det var bestämt att avtalet inte skulle träda i kraft förrän alla medlemsländer hade mött de 
villkor som medlemsländerna satt upp mellan sig. Detta drog ut på tiden, bland annat på 
grund av Tysklands enande 1989, och Schengenkonventionen blev inte underskriven förrän 
1990. I och med det tyska enandet utökades Schengens villkor till att också gälla det forna 
Östtyskland  

Det kan anses att Schengensamarbetet var klart i sin utformning men i och med att de inre 
gränskontrollerna togs bort skapades istället ”kompensatoriska åtgärder”. Dessa åtgärder 
innebar ett harmoniserande av viseringspolitiken och villkor för inträde i medlemsländerna, 
samt bättre harmonisering och samarbete med asyllagar. Som en av de kompensatoriska 
åtgärderna skapades också Schengen Information System (SIS), en gemensam databas för 
medlemsländerna. 
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Schengensamarbetet regleras genom Schengenavtalet och den senare 
Schengenkonventionen. De länder som nu deltar i samarbetet är Frankrike, Tyskland, 
Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Sverige, Grekland, Italien, Portugal, Spanien, Finland, 
Danmark och Österrike. Även Norge och Island som inte är medlemmar i EU ingår i 
Schengenområdet. De har gått med för att kunna fortsätta att ingå i den passfria zon som 
de Nordiska länderna redan tidigare hade utvecklat (Geddes, 2000: 81-82).  

De 10 nya länder som blev medlemmar i EU 2004 deltar inte fullt ut i Schengensamarbetet 
men beräknas ta del av det 2007. 

Schengensamarbetet innefattar följande områden: 

1. Yttre och inre gränskontroller, samt kontroller inom territoriet 

2. Kontroller relaterade till att motverka drogsmuggling och terrorism 

3. Viseringspolitik 

4. Ansökningar gällande asyl- och flyktingstatus 

5. Förvisning och kontroll av gods medfört av personer 

6. Juridiskt samarbete då det gäller kriminella och civila frågor 

Nedan följer en kortare beskrivning av några av de ”kompensatoriska åtgärder” som 
skapades i och med avskaffandet av de inre gränserna, kritik mot samarbetet samt en kort 
sammanfattning. 

5.2 De yttre gränserna 
Alla medlemmar i Schengenområdet har en gemensam yttre gräns men det är 
medlemsländerna med gränser utåt som har ansvar för de gränserna. Det finns vissa regler 
och föreskrifter som är gemensamma för alla medlemmar. 1 maj 2005 skapades en EU-byrå 
med uppgiften att samordna arbetet inom Schengen bättre och hjälpa de länder med en 
yttre gräns att få avlastning de med det tunga arbetet. Byrån ligger i Warszawa i Polen. 
Arbetet skall delas solidariskt och likaså kostnaderna.  

Det är nationella lagar och regler som styr gränskontrollerna men Schengenregelverket 
innehåller också en viss standard som måste uppnås, samt rekommendationer. De yttre 
gränserna korsas då man tar sig från ett land utanför Schengen till ett Schengenland. Det 
finns vissa speciella platser där det är tillåtet att passera och där det finns gränskontroller 
(www.eu-upplysningen.se).   

De yttre gränserna är inte helt stängda och medlemmar från länder utanför Schengen har 
möjligheten att resa utan visum i upp till 3 månader (Melis, 2001: 64). 

5.3 De inre gränserna 
Schengensamarbetet kallas även för en ”passunion”. Det betyder att i praktiken ska 
medborgare i Schengenländer kunna röra sig fritt över de inre gränserna, utan pass och 
utan att behöva genomgå personkontroller. Polisen vid gränserna kan göra undantag och 
genomföra kontroller om det finns misstanke att en person är kriminell eller om polisen 
misstänker narkotikasmuggling. Det går också att tillfälligt återinföra gränskontroller om 
det anses vara nödvändigt, men först efter att ha konsulterat de andra medlemsländerna.   
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För tredjelandsmedborgare gäller vissa regler inom Schengen, på EU-upplysningens 
hemsida står det: 

1. ”Tredjelandsmedborgare som har visum och rest in i något Schengenland får röra sig inom hela 
Schengenområdet så länge som viseringen gäller. 

2. Tredjelandsmedborgare som inte behöver visum kan uppehålla sig fritt inom Schengenområdet 
under högst tre månader för varje sex månaders period. 

3. Tredjelandsmedborgare som har ett uppehållstillstånd i något Schengenland får röra sig fritt i 
andra Schengenländer under tre månader.” 

Polisen i olika Schengenländer får fortsätta att utföra kontroller på personer inom landet, 
men de får inte utföras enbart vid gränserna, för att undvika att de i praktiken ersätter 
vanliga gränskontroller (www.eu-upplysningen.se). 

5.4 Schengens Informationssystem – SIS 
I och med Schengensamarbetet skapades ett område utan inre gränser och med det också 
behovet av att säkerställa den fria rörligheten för personer. SIS är ett informationssystem 
som medlemsländerna i Schengen kan använda sig av och genom att utbyta information 
med varandra underlättar det för länderna att genomföra de åtgärder som krävs för att den 
fria rörligheten skall efterlevas. Myndigheter i de olika länderna kan sedan använda sig av 
information som de söker upp genom en automatisk söktjänst, det kan t.ex. gälla 
registreringar av eftersökta och efterlysta personer och föremål (www.eu-upplysningen).  

SIS innehåller framförallt två typer av information: 

1. ”Uppgifter som ska hindra tredjelandsmedborgare som är utvisade eller utgör en säkerhetsrisk 
från att komma in i Schengenområdet, den så kallade spärrlistan; 

2. Uppgifter som gäller efterspanade personer och föremål i syfte att bekämpa brott inom 
Schengenområdet” (EU-upplysningen). 

SIS är en så kallad ”kompensatorisk åtgärd” och finns med i Schengenregelverket. Dessa 
åtgärder finns till för att minska risken att den fria rörligheten ska ge upphov till ökad 
brottslighet inom området och illegal invandring till området (KOM 230, 2005: 4).  

5.5 Kritik mot Schengen 
Kritiken mot Schengen har varit omfattande och stundvis väldigt hård, vilket har lett till 
skapandet av begreppet ”Fästning Europa”. Fästning Europa har sin grund i att fri 
rörlighet för vissa innebär en skärpt kontroll av rörligheten för andra. Även om EU-
medlemsländerna har försökt att begränsa immigrationen till unionen så fortgår den 
(Geddes, 2000: 29). 

I inledningen till boken Gränslös kontroll går det att läsa att författaren Thomas Mathisesen 
anser, efter att ha läst interna Schengendokument, att syftet med Schengensamarbetet i 
praktiken inte är brottsbekämpning och passfrihet utan istället att stänga ute flyktingar och 
bevara statens säkerhet. I Europa har det nästan kommit att betraktas som ett brott att söka 
asyl i ett land, till skillnad från tidigare då asylsökning var en mänsklig rättighet. Vidare kan 
man på samma ställe läsa att det inte är mer än turister och affärsmän som kan ta sig förbi 
det bastanta yttre gränsskyddet som omger Schengenstaterna (Hörnqvist, 1998: 8-9). 
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När det gäller de kompensatoriska åtgärderna, som t.ex. ökade kontroller vid de yttre 
gränserna, menar kritiker till Schengen att kompensationerna i realiteten innebär att 
kontrollerna sammanlagt ökar istället för minskar. Schengens Informationssystem kritiseras 
för att vara ett brott mot mänskliga rättigheter och att den innefattar åsiktsregistrering, 
eftersom personer som inte är dömda för brott eller ens misstänkta kan registreras. Risken 
är det blir kontroll utan gränser istället för gränser utan kontroll (Mårtensson, 1998: 9, 54). 

Sammanfattning 

De positiva effekterna av Schengen är att det ska gå att röra sig fritt inom området, det vill 
säga passfrihet, och att brottsbekämpningen inom och mellan medlemsländerna ska 
underlättas. De negativa konsekvenserna av samarbetet blir att, för att bevara ländernas 
säkerhet, stänger invandrare ute. Att bevara säkerheten är ingen negativ konsekvens i sig, 
men en ”Fästning Europa” är det. 

Schengen utgör i sig en väldigt stark pullfaktor i det att om invandrare väl kommer in i ett 
Schengenland är det mycket lättare att ta sig runt i resten av medlemsländerna. Tanken med 
Schengen är ju att gränserna ska skärpas utåt och göra det svårare för invandrare från tredje 
länder att ta sig in. Men då Europa och Schengen utgör en attraktiv destination fortsätter 
invandringen till området oberoende av skärpta gränser. Det faktum att gränserna skärps 
men invandringen fortsätter tyder också på starka pushfaktorer i sändarlandet. Det är 
tydligt att det inom Schengen finns ett överskott av invandrare i förhållande till det antal 
som är önskvärt vilket skapar illegala invandrare. 

I nästa kapitel följer en undersökning av det första av de två länder som fallstudien 
fokuserar på, Spanien.   
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6 Spanien 
Detta kapitel har för avsikt att undersöka Spanien och dess immigrationspolitik. Som 
nämns i kapitel 4 är Spanien både ett intressant och relevant land att utföra en fallstudie på. 
Dels för att det är ett land som verkar som en yttre gräns för hela Schengenområdet och 
dels för att Spanien har ett geografiskt läge som är mycket attraktivt för invandrare från 
t.ex. Afrika. Spanien är också ett attraktivt land för spansktalande och många av landets 
invandrare kommer från Sydamerika.  

Spanien blev medlem i den Europeiska Gemenskapen 1986 och har efter det gått igenom 
de olika faser då fördrag som Enhetsakten, Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget 
verkställdes. Den förste januari 1999 gick Spanien med i EMU och bytte ut den spanska 
pesetas mot euron som valuta. Samma år blev Spanien också medlem av Schengen som då 
hamnade i den första pelaren inom EU. 

När det gäller Spanien och dess immigration har landet påverkats av att Europas 
migrationsgränser flyttats både söder- och österut sedan 1980-talet. Detta har resulterat i 
nya former av migration liksom nytt ansvar för de berörda staterna. Jag har valt att se 
närmare på Spanien som ett fall på grund av att det är intressant utifrån många synvinklar. 
Spanien är ett förhållandevis nytt immigrationsland, de har ett speciellt ansvar som yttre 
gräns för Schengenområdet, samt att de genomfört så kallade amnestiprogram som 
underlättar för illegala invandrare att få legala dokument och ta del av den spanska 
arbetsmarknaden. 

I de sydligaste länderna i Europa, som t.ex. Spanien som ligger vid Medelhavet, är den 
illegala immigrationen och de yttre gränserna ett ämne som diskuterats hett både nu och 
under de senaste åren. Åsikter har gjort sig hörda som menar att gränserna vid de sydligare 
länderna är mer ”porösa” än i de nordliga mer erfarna immigrationsländerna. Den spanska 
polisen har fått finansiellt stöd från EU för att uppföra en ”elektronisk mur” utanför 
kusten, för att upptäcka illegala invandrare som försöker ta sig in i landet sjövägen. Det är 
även tillstånden inne i de här länderna, den höga andelen av informell ekonomi och 
oregelbunden immigration, som gör att det skapas möjligheter för illegal immigration.  

Som nämnt ovan är Spanien speciellt intressant på grund av de amnestiprogram som 
landets regering utlyst. Amnesti utlyses för att försöka minska en del av den 
oregelbundenhet som immigrationen till landet har karakteriserats av. Två olika 
konsekvenser av amnestiprogrammen kan noteras. Dels att Spanien skulle uppmuntra 
fortsatt illegal immigration till landet, eftersom det sänder en signal till andra länder att det 
finns en möjlighet att i Spanien få legala dokument. Den andra konsekvensen är att Spanien 
faktiskt tjänar på att utlysa dessa amnestier för att de behöver arbetskraft till landet och det 
är på grund av invandringen som Spanien de senaste åren blivit mer framgångsrika. 
(Geddes, 2003: 150-151). 

I detta kapitel kommer jag först att redogöra för de orsaker som ligger bakom den massiva 
immigrationen till södra Europa under de senaste årtiondena. 

6.1 Upphov till immigration i Spanien 
Russell King (2000) gör i det första kapitlet i boken Eldorado or Fortress: Migration in Southern 
Europe en uppställning av olika tänkbara faktorer som har påverkat och påverkar 
immigrationsmönstret till södra Europa, Spanien inräknat. De olika faktorerna har haft 
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olika betydelse för immigrationen beroende på tidpunkt, land, immigranternas personlighet 
etc. 

1. Under 1960 och 1970-talet fann många immigranter från norra Afrika det lättare att 
ta sig in i Europa via de sydeuropeiska länderna. Mycket på grund av att de var vana 
att ta sig in i Europa den här vägen, och de sydeuropeiska länderna fick funktionen 
att vara ”väntrum” innan invandrarna tog sig vidare till de traditionella 
immigrationsländerna i norra Europa. Detta blev svårt för Spanien att hantera 
eftersom landet var ett traditionellt sändarland och saknade de rätta medlen.  

2. Geografin är också en avgörande faktor. På grund av den långa kust som Spanien 
har är det lättare för immigranter att ta sig in i landet via vattnet. King menar att 
denna faktors inverkan på den illegala immigrationen inte ska överdrivas. 

3. Istället skriver han att länder som Spanien är beroende av turism och de flesta av 
dem som klassas som illegala invandrare kommer in i landet som turister eller 
besökare och sedan stannar för länge.  

4. Historia spelar också roll och från kolonialismen finns ett arv att invandrare från 
spanska kolonier i Latinamerika kommer till Spanien för att arbeta. Katolska kyrkan 
har en liknande roll men som förmedlare av jobb till invandrare från katolska 
utvecklingsländer. 

5. De sydeuropeiska länderna har gått igenom en ekonomisk förvandling och 
modernisering, vilket lett till högre löner och generellt bättre välfärd. 
Konsekvenserna av detta är de inte längre är klassiska emigreringsländer. 

6. Den ekonomiska utvecklingen i Sydeuropa skiljer sig från den i norra Europa 
genom att den inte är fokuserad på industrialisering utan istället på turism, vård och 
personalyrken. De stora ekonomiska sektorerna i Spanien är säsongsberoende, t.ex. 
fiske och turism, vilket skapar ett beroende av flexibel arbetskraft. De illegala 
invandrarna i landet blir praktiskt taget tvingade att ägna sig åt denna typ av arbete.  

7. Det finns också ett samband mellan intern och extern migration. Under 1950- och 
1960-talet skedde en tydlig intern migration av arbetare från landsbygden till de 
områden där den ekonomiska utvecklingen skapade jobb. Under 1970-talet 
minskade det flödet och det skapades en marknad för invandrare att ta de jobb som 
de inhemska arbetarna inte längre var intresserade av. 

8. Demografin har också förändrats i Sydeuropa. Från att ha en hög 
befolkningstillväxt har dessa länder gått till att ha bland de lägsta fertilitetsnivåerna i 
världen. Det har gjort det ”naturligt” för invånare i norra Afrika, med fortfarande 
höga fertilitetsnivåer, att emigrera till de länderna med lägre. 

9. Den sista punkten rör siffror. Och som konstaterats tidigare menar även King att 
det är svårt att uppskatta immigrationssiffror. De sydeuropeiska länderna har 
bristfällig statistisk dokumentation av immigrering och tenderar att fokusera mer på 
emigrering från landet samt återvändare. 

Punkterna fungerar som bakgrund i den fortsatta diskussionen kring den illegala 
immigrationen i Spanien. King menar att det finns en motsättning mellan EU:s försök att 
kontrollera immigration, det vill säga få den att minska, och det behov av immigration som 
den globala ekonomins push- and pull faktorer har skapat (King et al., 2000: 8-12). 
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6.2 Spansk immigrationspolitik 
Spaniens immigrationspolitik har en kort historia och kan delas in i två perioder. En från 
1985 och fram tills början av 90-talet, 1984 instiftades den första Asyl- och Flyktinglagen 
och 1985 instiftades Ley de Extranjería, en utlänningslag. Den andra perioden börjar 1991. 
Situationen i Spanien var ganska speciell i mitten av 1980-talet eftersom landet hade 
instiftat immigrationslagar redan innan det hade upplevt någon immigration. Istället för att 
vara en respons på ett potentiellt problem var lagarna ett steg i den modernisering som 
landet genomgick och som i sig också var ett steg i de juridiska och politiska förändringar 
som landet var tvunget att genomgå för ett inträde i EG (Arango, 2000: 266).  

Lagen Ley de Extranjería, som innehöll restriktioner beträffande immigration från icke-EG 
länder, var nästan uteslutande en framtvingad lag. Spaniens grannar var oroliga för 
situationen som kunde uppstå när landet gick med i EEC. Lagen var väldigt snäv i sin 
utformning och behandlade mest frågor som inträde, arbets- och uppehållstillstånd och 
hemsändning. Det fanns fyra syften med lagen:  

• Att systematisera inträdes- och vistelseprocedurer för utlänningar i Spanien; 

• Att skydda den spanska arbetsmarknaden; 

• Att garantera acceptabla arbetsförhållanden för utlänningar i Spanien, samt att 
hjälpa dem med integrering genom att undvika illegalitet och marginalisering;  

• Att harmonisera den spanska lagstiftningen med resten av EG-länderna, med målet 
att göra detta inom ramen för EU:s harmoniseringsprocess (Apap 2002: 173). 

Syftet med lagen var alltså inte att kontrollera immigration eller att på ett seriöst sätt 
integrera immigranterna i det spanska samhället, utan istället att skydda den spanska 
arbetsmarknaden från utländska arbetssökande (Arango, 2000: 266). Den första 
uppföljningen av lagen var den regulariseringsprocess 1985-86 som regeringen utlyste och 
som 43 800 immigranter drog nytta av (Geddes, 2003: 154).  

I slutet av 1980-talet och början av 90-talet började antalet immigranter till Spanien öka och 
med det även andelen illegala immigranter. Det blev då angeläget att både kontrollera och 
försöka få en bättre uppfattning om informella anställningar av immigranter. Stämningen i 
landet angående detta fenomen var öppen och sympatisk, mycket på grund av den 
övergång till demokrati som landet genomgått för inte alltför längesedan. Det första uttryck 
som visade på denna inställning var deklarationen Foreigners in Spain: Policy Guidelines, 1991. 
Deklarationen var början på en utveckling mot en spansk immigrationspolitik, den var 
symbolisk och visade på Spaniens egen inställning som ett immigrationsland. I 
deklarationen stod det att ”…migrant workers should be admitted [to the country] to the 
extent that the labour market demands and society can integrate” (Arango, 2000: 268). Det 
vill säga syftet var dubbelt, dels att få in immigranterna på den spanska arbetsmarknaden 
och dels att integrera dem i det spanska samhället. 

6.2.1 Integrering på arbetsmarknaden 
Efter deklarationen följde att arbeta med ett program. Det första som gjordes var att bättre 
kontrollera immigrationen, vilket gjordes i samband med Spaniens ratificering av 
Schengenavtalet 1993 då landet var tvunget att se över behörighetskrav i samband med 
visum, samt de yttre gränserna, förvisning och medel att kämpa mot den illegala 
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invandringen. Denna del av programmet avslutades med lagen Ley de Asilo y Refugio, 1994, 
vars syfte var att bättre överensstämma med Schengen- och Dublinfördragen. Lagen 
innebar också en begränsning av de asyltillstånd som utfärdades i landet.  

Det andra steget i programmet var att regularisera det antal illegala invandrare som hade 
samlats i landet under den senare delen av 1980-talet. 1991 genomfördes den andra 
regulariseringsprocessen, denna gång enbart riktad till arbetare, och ca 109 000 utländska 
arbetare fick legala dokument. Processen lockade även nya arbetare till landet. Regeringens 
mål med legaliseringsprocesserna var att landet skulle kunna börja från början med en 
tillräcklig kontroll av immigrationen till landet. Men kontrollen räckte inte till. Det fanns ett 
stort behov av utländsk arbetskraft och målet att de skulle anställas enbart på lagligt sätt 
uppnåddes inte. Regeringen bestämde sig då för att införa en årlig kvotering på den 
arbetskraft som skulle få komma in i landet i hopp om att det skulle stoppa den dåliga 
anpassningen mellan arbetstillstånd och lediga platser som behövde fyllas. Detta fungerade 
inte heller som planerat och i verkligheten fungerade kvoteringarna mer som fortgående 
regulariseringsprocesser för att hålla antalet illegala arbetare nere (Arango, 2000: 268-269). 

6.2.2 Integrering i samhället 
Den andra delen av 1991 års deklaration om immigranternas integrering i det spanska 
samhället utgick ifrån Plan for the Social Integration of Immigrants som togs i bruk 1994. Planen 
var vag i sin utformning och var mer vägledande i sin natur än vad den rekommenderade 
praktiska handlingar. Planen innehöll mål som att förhindra diskriminering och eliminera 
företeelser som stod i vägen för integreringen. Generellt kan man säga att den innehöll 
riktlinjer för hur immigranter bäst skulle delta i samhällets politiska och sociala liv. 

1996 hölls ännu en regulariseringsprocess i landet, den här gången med syftet att låta de 
invandrare som hade gamla arbetstillstånd få dra nytta av de förmåner som den nya, mer 
gynnsamma regimen innebar, samt att detta även skulle omfatta deras släktingar. I Spanien 
fanns en positiv inställning till integreringen av invandrare, mycket på grund av regeringens 
försök att tala för detta (Ibid.: 269-271). 

2000-2001 utlystes ännu en amnesti och 399 000 illegala invandrare fick arbetstillstånd för 
ett år (Omelaniuk, 2005: 147). 

6.2.3 Begränsningar och svårigheter 
Naturligtvis var allt inte lätt då det gällde den ökande immigrationen till landet. För det 
första var inte alla positivt inställda och händelser som den år 2000 då en spansk kvinna 
mördades av en man med marockanskt ursprung, ledde till rasistiska hämndaktioner och en 
misstänksamhet gentemot invandrare (www.arabicnews.com).  

Även lagstiftandet i Spanien har blivit föremål för kritik. Det sägs att den uppmuntrar 
illegal invandring eftersom den ger illegala invandrare rätt till sjukvård och utbildning, samt 
en viss rätt till politiskt deltagande (Geddes, 2003: 164). 

Integreringsprocesserna i landet har stött på problem i samband med administrativ 
spridning, ingen erfarenhet inom ämnet, dålig social infrastruktur och en otillräcklig 
välfärdsstat. Det finns alltså hinder för att den integrering som det lagstiftats om skall 
kunna genomföras i verkligheten (Arango, 2000: 273). 
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Sammanfattning 

Genom en återknytning till kapitel 2 och den teoribakgrund som där redovisas går det att 
karakterisera den typ av immigration landet präglas av. Spanien är främst ett pull-land som 
genom amnestiprogram, och en öppen inställning till invandring lockar till sig invandrare 
utifrån. Det finns ett överskott av invandrare i förhållande till antalet uppehållstillstånd, 
vilket skapar illegal immigration, men genom amnestiprogrammen försöker landet att 
överkomma det problemet.  

Den nationella immigrationspolitiken har varit för generös i förhållande till EU:s regler och 
har därför skärpts. Det går emot landets inställning att immigration är något önskvärt och 
lämnar landet i en situation där det egna behovet inte är förenligt med den generella 
inställningen till immigration inom EU.  

Vid detta tillfälle i uppsatsen är det första landsfallet i studien undersökt, Spanien. I 
följande kapitel kommer nästa fall att undersökas, vilket är Tyskland. För att länderna 
lättare ska kunna jämföras i den kommande analysen har ett försök gjorts att undersöka de 
båda länderna på så lika sätt som möjligt. 
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7 Tyskland 
Som också nämns i kapitel 4 har Tyskland inte samma ansvar som Spanien i egenskap av 
yttre gräns, men har ett centralt läge i Europa och en lång tradition av invandring från öst. 
Det som även är intressant med Tyskland är den motsägelse som finns, då den officiella 
hållningen länge har varit att Tyskland inte är ett immigrationsland samtidigt som det är det 
land i Europa som efter andra världskriget haft det största inflödet av invandrare.   

I detta kapitel redovisas hur Tyskland har hanterat immigrationsflöden med fokus på den 
illegala immigrationen och tiden som undersöks är den efter andra världskriget. Tyskland, 
ett land som har haft en kraftig invandring sen andra världskriget, har försökt att 
upprätthålla en fasad av att inte vara ett immigrationsland, kein Einwanderungsland, och har 
därför inte heller anpassat sin politik efter det. Efter återföreningen var Tyskland det land i 
Europa som var mest öppet för internationell migration beroende på det arv från 
gästarbetare, återvändandet av etniska tyskar samt generösa asylvillkor (Geddes, 2003: 79).  

Den tyska immigrationen har framförallt karaktäriserats av asylsökande och 
arbetskraftsinvandring. Det är också denna typ av immigration som leder till den illegala 
typen. De som söker asyl blir avvisade men bestämmer sig för att stanna i landet med en 
illegal status. De som vill invandra för att arbeta får inte den rätta dokumentationen men 
väljer att ändå jobba i landet, illegalt. Det finns många jobb i Tyskland som arbetslösa 
tyskar uppmuntras att ta, t.ex. inom jordbruket, men tyskarna tycker att ta dessa jobb är att 
sänka sig under deras status. Där passar de illegala invandrarna in. Eftersom det inte till 
någon större utsträckning tillåts att rekrytera säsongsarbetare i Tyskland blir de invandrare 
som tar dessa jobb illegala invandrare, eller odokumenterad arbetskraft (Stöbbe, 2000). 

7.1 Upphov till immigration i Tyskland 
Det finns framför allt fyra källor till den immigration som Tyskland upplevt under 
efterkrigstiden: 

1. Aussiedler (1945-1954); återvändandet av etniska tyskar till Västtyskland. Fram till 
1950 återvände ca 8,3 miljoner etniska tyskar från det som varit Tysklands östra 
territorier. Speciellt tysktalande grupper i Polen och Tjeckoslovakien återvände till 
tyskt territorium. Efter det och fram till och med uppförandet av Berlinmuren 1961 
kom det ytterligare 3 miljoner invandrare. Deras snabba integrering i det västtyska 
samhället underlättades av den ekonomiska situationen som landet befann sig i 
under kriget. Under kriget hade den tyska industrin klarat sig bra och många kunde 
börja arbeta där (Georgi, 2005: 3). 

2. Gastarbetier (1954-1973); mellan 1954 och 1973 invandrade ca 9,5 miljoner icke-
tyskar till landet. De bestod mest av gästarbetare från Medelhavsländerna som blivit 
rekryterade genom kontrakt Tyskland skrivit med olika länder. Deras uppgift var att 
arbeta i det tyska jordbruket och senare i industrin. Denna typ av invandring fyllde 
behovet av arbetare som fanns på grund av bristen på inhemsk arbetskraft samt 
behovet av billig arbetskraft. 1973 upphörde gästarbetsavtalen, men ca 4 miljoner 
av dessa stannade ändå kvar i landet (Ibid.: 4-6).  

3. Anhöriginvandring (1974-1982); efter 1973 ändrade immigrationen form och 
koncentrerades till familjemedlemmar till de gästarbetare som stannade kvar i 
landet. Samtidigt som arbetskraftsinvandringen minskade så ökade antalet 
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invandrare. Denna typ av immigration utgör en stor del även idag, mellan 1996 och 
1999 invandrade ca 250 000 familjemedlemmar (Green, 2003: 227-228). 

4. Asylsökande och flyktingar (1983-1993); den fjärde källan till immigration till Tyskland 
är asylsökande. Från 1978 och framåt ökade antalet asylsökande betydande. 
Tysklands konstitution var liberal då det gällde asylsökande och innefattade också 
ett skydd av deras rättigheter. Trots detta översteg antalet asylsökande det antal 
som tilläts stanna och det har gett upphov till en del av den illegala immigration 
som landet upplevt, asylsökande som stannat efter det att deras ansökan blivit 
nekad (Geddes, 2003: 82). 

7.2 Tysk immigrationspolitik 
Som nämnt ovan var den officiella hållningen att Tyskland inte var ett immigrationsland, 
kein Einwanderungsland, en hållning som gick emot verkligheten. Immigration var sett som 
ett hot och en börda. Denna uppfattning, kompletterat med tanken om ett Tyskland slutet 
för de som inte hade etnisk eller kulturell tillhörighet, gjorde att den tyska regeringen inte 
på ett tillräckligt sätt skapade den typ av immigrationspolitik som landet behövde. 

Många andra länder i Europa med samma immigrationsmönster hade mer utvecklad politik 
och mekanismer i förhållande till arbetskraftsinvandring och kvoteringar etc. Den 
motsägelsefulla hållningen till immigration, att landet hade en kraftig sådan men en vägran 
att genom politik och lagstiftning erkänna det, skapade förvirring och har påverkat 
politikområdet negativt. Speciellt har den rättsliga inkorporationen av invandrare gått 
väldigt långsamt. Det var inte förrän i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet som 
debatten fick nytt liv (Geddes, 2003: 79-80, 96-98).  

Ett viktigt årtal för den tyska immigrationspolitiken är 1993 när den så kallade 
asylkompromissen genomfördes. Partierna i Tyskland kom då överens om att lägga till en 
artikel, artikel 16, till sin grundlag med målet att begränsa antalet asylsökande. Partierna ville 
minska antalet asylsökande till att omfatta dem som verkligen behövde det på grund av 
politisk förföljelse och undvika att landets tidigare generösa asyllag inte skulle utnyttjas 
(zuwanderung.de).  

I slutet av 1990-talet medgav till slut Tyskland att de var ett immigrationsland och arbetet 
med en immigrationslag började. Diskussionerna kring lagen var heta. I mars 2002 gick 
lagen igenom i den tyska Bundestag, men de partier som satt sig emot den ansåg att 
procedurerna då lagen gick igenom inte hade gått rätt till och ansåg att den var oriktig. 
Senare samma månad blev den dömd ogiltig av den federala domstolen. Samma sak hände 
2003 och till slut i 2004 röstades lagen igenom för sista gången och genomfördes 2005. 
Immigrationslagen innehåller framför allt tre delar: 

1. den ger en översikt av hanteringen och kontrolleringen av migrationsflöden och 
uttrycker att detta är en central uppgift för staten; 

2. den gjorde det möjligt för högutbildade arbetare och experter att rekryteras, samt 
gjorde det även möjligt för lågutbildade att bli rekryterade i den mån som 
arbetsmarknaden tillåter; 

3. flyktingars rättigheter med tillfälligt skydd i landet begränsades, med målet att göra 
det omöjligt för oregelbundna invandrare och avvisade asylsökande att stanna 
längre perioder i landet (Georgi, 2005: 14). 
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Lagen ersätter en gammal utlänningslag och medförde förändringar i andra lagar som t.ex. 
hade med asylsökande och asylsökningsprocessen att göra. Gällande arbetskraftsinvandring 
så förbättrade lagen de regler som fanns och begränsade hur utländska arbetare kunde ta 
sig in på den tyska arbetsmarknaden. Den största skillnaden var nog det 
efterfrågeorienterade poängsystem med ett tak på hur många arbetare som tilläts bli 
rekryterade på ett år. 

I diskussionerna kring den nya immigrationslagen hävdade den tyska regeringen att den 
både var anpassad till tysk lag och till EU:s lagar angående immigration, men EU-
anpassningen var inte en aspekt som diskuterades i Tyskland innan det beslutades om den 
nya lagen. Det var till och med så att den tyska lagen var mycket striktare i frågor om t.ex. 
illegalt uppehälle och integrationspolitik än vad EU kommissionen hållning var och den var 
tvungen att ändras flera gånger för att passa EU standard (Georgi, 2005: 15). 

7.2.1 Bundesländer och deras inflytande på immigrationspolitiken 
Tyskland och de olika Bundesländer var måna om att behålla sin makt både i förhållande till 
den tyska regeringen och i förhållande till EU-nivå. Som en konsekvens av Schengenavtalet 
och Maastrichtfördraget var Tyskland tvunget att förändra sin grundlag två gånger och en 
av förändringarna, införandet av Artikel 23 1992 i grundlagen, innebar att länderna blev 
berättigade att ta del av Tysk EU-politik. En följd av detta blev att länderna fick den tyska 
regeringen att lägga in sitt veto mot att föra upp asyl- och flyktingfrågor på en överstatlig 
nivå inom EU. De var rädda för att Tyskland skulle bli överkörda av de andra 
medlemsländerna och att det i sin tur skulle betyda att länderna skulle förlora sitt inflytande. 
Det ligger nämligen på ländernas ansvar att finansiellt försörja asylsökande och flyktingar 
och de tyska länderna ogillade tanken på att fördela ansvaret på det sätt som den europeiska 
asyl- och flyktingpolitiken förespråkade. 

Det inflytande som de tyska länderna hade på immigrationspolitiken i Tyskland märks 
tydligt. Speciellt i den diskussion som fördes i landet och som till sist ledde fram till 
asylkompromissen 1993. Kanslern Helmut Kohl jobbade mycket för att bördan av 
asylsökande skulle delas upp mellan de olika medlemsländerna i EU, de andra EU-länderna 
var inte helt övertygande om detta men började ge vika. I samband med detta utövade 
länderna sin makt och Kohl var, när asylärendet var uppe för omröstning på EU-nivå, 
tvungen att blockera det förslag som han själv stod bakom (Bösche, 2003: 4, 11).  

7.2.2 Tyskland och den illegala immigrationen 
I och med asylkompromissen blev det svårare att få asyl i Tyskland och som en följd ökade 
antalet oregelbundna och odokumenterade immigranter i landet. Vidare antas också att de 
som då blev illegala invandrare också jobbade illegalt. Det är svårt att avgöra hur många 
illegala invandrare som befinner sig i Tyskland, bland annat på grund av att det är svårt att 
dra gränsen för vad som är legala och vad som är illegala invandrare. Många utlänningar 
som jobbar inom områden som byggnation, äldrevård och hemarbete tolereras av 
myndigheterna i landet även om deras anställningar inte är legala. Även om det är svårt att 
uppskatta hur många illegala invandrare som finns i Tyskland står det i rapporten Structuring 
Immigration, Fostering Integration, sammanställd av Independent Commission on Migration to 
Germany (ICMG), att antalet ligger mellan 100 000 och en miljon men att det bygger 
mycket på spekulationer. I samma rapport kan man också läsa att det inte finns något tvivel 
om att Tyskland pressas av den illegala immigrationen som landet utsätts för (ICMG, 2001: 
192).  
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Det inte många av de illegala invandrare i landet som kom in på ett olagligt sätt utan de 
flesta har stannat längre än vad deras visum tillåter. En del har också bott i Tyskland i flera 
år men reser fram och tillbaka över gränsen för att kunna förnya sina visum. Den tyska 
regeringen har valt att inte genomföra regulariseringsprocesser som ett medel för att 
komma till rätta med en del av den illegala immigrationen (Georgi, 2005: 12-13). 

För att försöka förhindra den våg av illegala invandrare som förväntades komma på 1990-
talet använde sig Tyskland av två olika metoder. Den första, ”avvikning”, gick ut på att 
skapa bilaterala avtal med de länder, främst i Östeuropa, som gränsade till Tyskland och 
som de illegala invandrarna kunde tänkas anlända från. Avtalen gick ut på att de 
angränsande länderna tog tillbaka illegala invandrare som stoppades vid gränsen mot en 
finansiell kompensation och logistikhjälp, samt att Tyskland hjälpte dem att upprätta 
hårdare gränskontroller. Den andra metoden var att försöka legalisera så många som 
möjligt av de potentiellt illegala invandrare som kom till landet genom nya 
rekryteringsprogram för tillfälliga arbetare och säsongsarbetare. 1996 utgjorde arbetare från 
dessa program 10 % av de 2,14 miljoner invandrare som arbetade legalt i Tyskland 
(Guiraudon & Joppke, 2001: 6). 

Av de bilaterala avtalen som Tyskland upprättade var de viktigaste med Polen och Tjeckien, 
vilka hade målet att minska den illegala invandringen från öst. Tyskland och Polen har 
skrivit på två avtal, ett om bilateralt samarbete angående effekterna av migrationsflöden, 
1993, och ett återinträdesprotokoll, 1994, vilket skulle göra det lättare för Tyskland att 
deportera illegala invandrare tillbaka till Polen. Detta protokoll är inte detsamma som det 
mellan Polen och Schengenländerna, utan ett separat mellan enbart Tyskland och Polen. 
Protokollet anses vara en klar fördel för Tyskland.  

Tyskland och Tjeckien har två liknande avtal som båda skrevs under 1994. Det som är 
intressant att notera med Tysklands avtal både med Polen och med Tjeckien är att om 
dessa länder av någon anledning skulle utsättas för kraftiga tillströmningar av flyktingar 
eller illegala invandrare, ställer Tyskland upp och delar ansvaret genom att låta ett antal av 
de invandrarna komma in i landet (Noll, 2002: 42 -46).  

7.2.3 Tyskland och Schengen 
Tyskland var ett av de länder som utarbetade och först skrev på Schengenavtalet 1985 och 
har alltid haft ett intresse av att förespråka en gemensam immigrationspolitik inom EU. 
Schengenavtalet är det samarbete i relation till immigration som Tyskland varit mest mån 
om att det ska fungera. Eftersom Tyskland var ett av de länder som grundade Schengen 
sågs det som en stor framgång då det till slut blev inkorporerat i den första överstatliga 
pelaren i EU i och med Amsterdamfördraget. Grundarländerna såg sig själva som pionjärer 
och den drivande kraften bakom integrationsarbetet i EU. 

Snabbt fattade Schengenmedlemmarna beslut om asylfrågan och ett avtal om återinträde 
trädde i kraft vilket gjorde det lättare att deportera flyktingar och illegala invandrare från 
Polen, eftersom Polen ansågs vara ett säkert tredje land. Det var framförallt genom att en 
ökning av antalet återinträdesavtal med säkra tredje länder som Tyskland, i egenskap av 
medlem i Schengen, samt diverse bilaterala avtal, försökte att förhindra den illegala 
invandringen till landet (Bösche, 2003: 11, 16). 

Eftersom Tyskland var det land i EU som hade högst antal asylsökningar, var den tyska 
regeringen angelägen om att en gemensam immigrationspolitik inom EU skulle fördela det 
ansvaret bättre mellan medlemsländerna. Schengenavtalet innebar öppna gränser mellan de 
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deltagande länderna men inte ett delat ansvar av det stora antalet asylsökande till Europa. 
Tyskland hade under 1990-talet fler antal asylsökande än alla de andra EU-länderna 
tillsammans. Resten av EU var inte lika intresserade av att dela ansvaret och det slutade 
1993 med den så kallade asylkompromissen. Det var genom den grundlagsändring som 
Tyskland var tvungen att göra, för att lagstiftningen skulle bli förenlig med europeiska krav 
såsom beskrivet i Dublin- och Schengenkonventionen, som asylkompromissen kom till. 
Kompromissen innebar att den tyska regeringen kunde undkomma nationella juridiska och 
politiska begränsningar och istället hänvisa till europeiskt samarbete och EU institutioner 
för att minska antalet asylsökande till landet och undvika den asylkris som de befarade 
skulle komma (Bösche, 2003: 19). 

Under Maastrichtförhandlingarna förespråkade Tyskland bättre utarbetade föreskrifter för 
att överkomma de brister som de ansåg att enhetsakten innebar. Även under de 
förhandlingar som fördes kring Amsterdamfördraget förespråkade den tyska regeringen ett 
ännu djupare samarbete än att bara flytta över immigrationsfrågan till den första, 
överstatliga pelaren (Geddes, 2003: 97-98).   

Sammanfattning 

Vid en första anblick kan Tyskland beskrivas både som ett push-land och ett pull-land, men 
vid närmare eftertanke överväger pushfaktorerna. Landet försöker stänga ute invandrare 
och minska antalet asylsökande genom striktare regler. Det är pushfaktorerna i 
sändarlandet som är så pass starka att invandrare bortser från detta och fortfarande söker 
sig till landet. Den illegala invandringen fortgår för att arbetare från andra länder finner det 
värt att komma till Tyskland och jobba även om det innebär dåliga förhållanden och utan 
legal dokumentation.  

Tysklands ställning som en drivkraft för immigrationspolitiken inom EU och den inre 
motsättning som finns mellan den federala regeringen och de olika Bundesländer gör det 
svårt för landet att hålla en stark och konsekvent linje kring landets nationella 
immigrationspolitik. 

Grunden för fallstudien är nu lagd, liksom att de olika komponenterna i fallstudien, 
Schengen, Spanien och Tyskland, är undersökta. Nu återstår den sista delen i uppsatsen, att 
genomföra analysen och slutligen föra en diskussion kring resultatet av analysen och 
metodvalet. 
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8 Analys 
Jag har i analysen valt att besvara de frågor som ställts upp i problemformuleringen på ett 
systematiskt sätt och analysen kommer att utföras i två steg. Som en inledning kommer 
fråga 1 att besvaras. Efter det kommer det först steget i analysen då en lite snävare 
jämförelse mellan Spanien och Tyskland görs (fråga 2, 3 och 4). Det resultatet kommer 
sedan att sättas i förhållande till hur det stämmer överens med Schengenavtalet (fråga 5). 
De ursprungliga frågeställningarna är: 

1. Vad var det grundläggande problem som man ville komma tillrätta med då man 
bestämde sig för att införa Schengensamarbetet i EU: s ramverk?  

2. Hur har Spanien hanterat den illegala immigrationen?  

3. Hur har Tyskland hanterat den illegala immigrationen? 

4. Vilka skillnader och likheter finns det mellan Spanien och Tyskland? 

5. Hur går Spaniens och Tysklands handlande ihop med Schengenavtalet? 

Motivet bakom att göra Schengen till ett samarbete på högsta EU-nivå var att realisera den 
inre marknaden och den fria rörligheten för personer, tjänster och kapital. Till slut valdes, 
istället för att skapa något nytt, att inkorporera Schengen i EU. Det grundläggande 
problemet man försökte överkomma i och med Schengen var att realiseringen av den fria 
rörligheten inte fungerade som den skulle, att det mellanstatliga samarbetet var mer 
utvecklat än det överstatliga och att nationell politik fortfarande var mer ledande i frågan 
om immigration än EU:s politik. För att sätta det i samband med immigration och illegal 
sådan, var det från början inte tanken att Schengen skulle vara det främsta medlet för att 
reglera immigrationen till unionen. Tanken var att det skulle vara en passunion och ett 
arbete för att bekämpa brott men i och med den illegala invandringen till unionen och hur 
ett öppnande av gränserna påverkade rörligheten för illegala invandrare har 
immigrationsfrågan blivit en av de viktigaste frågorna för Schengenmedlemsländerna. 

8.1 En jämförelse mellan Spanien och Tyskland 
En motivering till varför just Spanien och Tyskland har valts har redan gjorts i kapitel 3. En 
av dem, och som också utgör en intressant utgångspunkt i denna analys, är de olika 
inställningar till immigration som länderna har haft. Spanien, som traditionellt sett har varit 
ett land av emigrering, försökte tidigt att anpassa politik och lagar i landet till att hantera 
immigration. Redan innan landet var föremål för immigration fanns där inga betänkligheter 
om att kalla sig för ett immigrationsland.  

Tyskland å andra sidan, är ett land som anses vara ett traditionellt immigrationsland, 
försökte länge att bortse från detta faktum och anpassade därför sent detta till sin politik 
och lagar. Även om landet både innan och efter andra världskriget hade en kraftig 
tillströmning av invandrare var det först i slutet av 1990-talet som de ändrande hållning till 
att officiellt vara ett immigrationsland. 

Det finns både likheter och skillnader mellan de båda länderna och nedan redovisas hur de 
förhåller sig till olika företeelser.  
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Inställningen till EU och Schengen 

Inställningen till samarbete inom EU skiljer de båda länderna åt, inte till någon högre grad 
men det går ändå urskilja två olika inställningar. Tyskland har varit en av de skapande 
krafterna både bakom dagens EU och Schengensamarbete. Spanien har också varit ett av 
de länder som tidigt gått med i EU och skrev på Schengenavtalet 1999.  

De förändringar som krävdes i länderna för att stämma överens med vad som bestämdes 
på EU-nivån är däremot skilda. I Spanien fanns det för ”lösa” regler angående immigration 
och de var tvungna att skärpa dem. Tyskland hade alldeles för strikta regler i förhållande till 
EU:s lagstiftning och var tvungen att ändra dem till att bli generösare.  

Yttre och inre gränser – det geografiska läget 

Det geografiska läget är en viktig faktor som styr valet av land som immigranter söker sig 
till. Både Spanien och Tyskland är attraktiva länder men med olika geografiska lägen. 
Spanien har en lång kust, vilket lockar invandrare speciellt från Afrika. Många tar sig in 
legalt men i och med möjligheten att ta sig in via vattnet är det på det sättet som många 
illegala invandrare tar sig in. Spanien fungerar som en yttre gräns för Schengen och för de 
som lyckas ta sig in i landet är det sedan lättare att fortsätta vidare in i Europa Det har 
uttryckts att Spaniens gränser är för ”porösa” och landet har fått bidrag från EU för att 
stärka gränserna utåt för att förhindra illegala invandrare utifrån EU att ta sig in i Unionen.  

Tyskland har ett centralt läge i Europa med enbart en gräns mot ett land som inte är 
medlem i EU, Schweiz. Landet gränsar också till Polen och Tjeckien som inte är 
fullständiga Schengenmedlemmar. Tyskland fungerar mer eller mindre som en inre gräns i 
EU men inte till Schengen. Istället för att få ekonomiskt stöd för att skärpa sina gränser har 
Tyskland varit en drivande kraft i att försöka stärka gränserna själv och har hjälpt både 
Polen och Tjeckien med ekonomiskt stöd för att de ska stärka gränserna från sin sida. Även 
om Polen och Tjeckien inte är medlemmar i Schengen har de bilaterala avtal med Tyskland 
för att reglera immigrationen till landet. I och med Tysklands centrala läge i Europa och 
närheten till Central- och Östeuropa finns risken att illegala invandrare tar sig in i Tjeckien 
eller Polen och sedan vidare in i Tyskland. 

Regulariseringsprocesser 

Spanien har satt i system att genomföra så kallade amnestiprogram för att legalisera de 
illegala invandrare som befinner sig i landet. Tyskland har valt att inte göra det men har 
däremot genomfört rekryteringsprogram som gjort det enklare att få anställning inom vissa 
typer av arbeten. De tyska programmen skiljer sig i det att de inte söker sig till invandrare 
som har illegal status, utan försöker undvika att de ”blir” illegala från början.  

Den illegala immigrationen 

Genom att Tyskland inte tog ställningen som ett immigrationsland är det möjligt att dra 
slutsatsen att det i landet även förnekades att det skulle finnas någon illegal invandring eller 
att det skulle vara ett problem. Tysklands immigrationshistoria är oharmonisk i det att de 
hade generösa asyllagar men sedan var tvungna att ändra dem för att möta EU-nivån. Det 
som också är motsägelsefullt är den skillnad som finns mellan de tyska länder och den 
nationella hållningen. Det blir svårt att skapa en harmonisk immigrationspolitik när det 
finns motsättningar inom landets olika instanser. 

Då det handlar om illegala invandrare till Tyskland idag är fallet antagligen så att landet 
tjänar på att ha illegala invandrare, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Tyskland behöver 
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invandrare på grund av att befolkningen i landet ökar i livslängd samtidigt som antalet 
nyfödda minskar. Det ideala är om de invandrare som behövs kan komma in i landet på ett 
legalt sätt, men det verkar vara en utopi. 

Mönstret för den illegala immigrationen skiljer sig inte mycket i de två länderna. Mönstret i 
Tyskland utgörs främst av att asylsökande som fått avslag, eller arbetsinvandrare som inte 
har den rätta dokumentationen, väljer att stanna i Tyskland med en illegal status hellre än 
att åka till ett annat land eller tillbaka till ursprungslandet. Att immigrationen till Tyskland 
har setts som en börda och ett hot skiljer sig från Spanien där inställningen till immigration 
har varit öppen och sympatisk.  

I Spanien finns ett liknande mönster och det är främst arbetare som försöker ta sig in i 
landet. När man studerar situationen i landet skrivs det inte alls lika mycket om 
asylproblem som det görs i Tyskland, utan problemet är snarare de ”porösa” gränser som 
nämnts tidigare. Det intressanta hos Spanien är det faktum att de utlyst flertalet amnestier, 
vilket har gjort illegala invandrare i landet till legala vilket har fått konsekvenser för landet, 
detta tas upp senare.  

Den grundläggande skillnaden mellan de två länderna är att Spanien gärna ser en fortsatt 
invandring till landet och detta kan uppfattas som en uppmuntran till illegal invandring. 
Tyskland har en starkare negativ hållning till invandring och gör vad de kan för att hålla 
illegala ute. 

Återknytning till teoribakgrunden 

Makroteorin som nämnts i kapitel två utgör en grund framförallt för att förklara 
uppkomsten av internationell migration och stämmer väl överens med hur immigrationen 
har utvecklat sig både i Spanien och i Tyskland. Både Spanien och Tyskland har mer och 
bättre arbetstillfällen att erbjuda invandrare, än vad de kan bli erbjudna i sina sändarländer, 
som beskrivs i makroteorin. Detta kan också förklara en del av den illegala immigrationen, 
när invandrare väljer att hellre arbeta illegalt i ett land eftersom det alternativet är bättre än 
att åka tillbaka till sitt ursprungsland. 

När det gäller mikroteorin förutsätter den att invandrarna gör en kostnadsberäkning innan 
de bestämmer sig för att röra på sig. Detta stämmer, enligt mig, inte bra överens med 
varför den illegala immigrationen uppstår. Att immigrationen skulle vara en investering är 
möjligt men de som är illegala invandrare på grund av att själva inträdet i ett annat land har 
skett illegalt t.ex. utan dokumentation, är oftast så fattiga att de inte har råd att investera i 
sin flytt. Faktum är att de som är allra fattigast inte har råd att röra på sig överhuvudtaget.  

De två teorierna, nätverks- och institutionsteori, är, också enligt mig, beroende av varandra. 
Nätverken som bildas kan utnyttjas både av illegala som legala invandrare och hjälper också 
till att skapa institutioner. När det gäller den illegala invandringen till både Spanien och 
Tyskland kan man anta att det både finns nätverk och institutioner i dessa länder som 
underlättar för fortsatt immigration. Det är komplicerat att undersöka dessa nätverk och 
institutioner eftersom de praktiskt taget är osynliga. Därför kommer detta att diskuteras 
mer i slutdiskussionen av uppsatsen. 

Nu när jämförelsen mellan Spanien och Tyskland är gjord följer en analys av hur de 
respektive ländernas handlande går ihop med Schengenavtalet. 
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8.2 Hur går Spaniens och Tysklands handlande ihop med 
Schengenavtalet? 

Förr var det vanligaste sättet att bli illegal att komma till ett land legalt, men sedan stanna 
för länge. I och med Schengen och de skärpta gränskontrollerna ökar den andel som blir 
illegala genom att ta sig över gränserna antingen i hemlighet eller med fel papper. 

Fokus i uppsatsen ligger på politiken som omger immigration till EU och framförallt hur 
Schengensamarbetet har påverkat den politiken, målet är därför inte att undersöka hur 
Spaniens och Tysklands handlande går ihop med Schengenavtalet rent juridiskt. Att 
undersöka de juridiska konsekvenserna ligger därför utanför ramen för arbetet. 

Båda länderna är måna om att vara en del av Schengensamarbetet och Schengenområdet, 
men tanken om vad det innebär verkar skilja dem åt. Tyskland gör allt för att vara den 
perfekta medlemmen utåt sett, medan Spanien har en mer öppen politik. Det som är 
intressant i förhållande till Schengen är de amnestier som Spanien utlyst och Tysklands 
rekryteringsprogram.  

Amnestierna som Spanien utlyst är ett resultat av nationell politik, men med konsekvensen 
att det går ut över de andra Schengenmedlemmarna. Även om amnestierna enbart gäller för 
t.ex. arbetare i Spanien hindrar det inte invandrare att röra sig fritt och legalt i resten av 
Schengenområdet. Kanske ”bryter” inte Spanien mot Schengen, men de underlättar inte 
heller för ett ökat samarbete inom immigrationspolitiken. Konsekvenserna för landet är att 
andra Schengenländer ser misstänksamt på dem i och med att amnestierna anses locka nya 
illegala invandrare till landet. Det är nationella regler som styr hur gränskontrollerna till 
landet utförs, men med Schengenregler som också ska tas med i beräkningen. Därför blir 
fallet så att resten av Schengenmedlemmarna måste acceptera det sätt som Spanien sköter 
sina gränser.  

Tyskland å andra sidan har använt sig av rekryteringsprogram. De är inte ämnade för 
illegala invandrare i landet utan försöker istället förhindra uppkomsten av illegal invandring. 
Även dessa program är en produkt av nationell politik och fungerar i det närmaste som 
Spaniens amnestier. Rekryteringsprogrammen tillsammans med de bilaterala avtal som 
landet har med Tjeckien och Polen kan också anses ”bryta” mot Schengen. De bilaterala 
avtalen skulle ”bryta” mot Schengen i det avseendet att Tyskland, om Tjeckien och Polen 
skulle få oväntat stora immigrationsflöden, tar på sig att dela det ansvaret och låta 
immigranter komma in i Tyskland. Det skulle oundvikligen innebära att den illegala 
immigrationen också ökar eftersom efterfrågan på uppehållstillstånd skulle öka i 
förhållande till utbudet. Om landet inte från början kan hantera sina immigrationsflöden 
verkar det svårt att ta ansvar för Polen och Tjeckiens också. 

8.3 Slutsats 
Spanien och Tyskland är olika länder men med lika problem. Båda länderna såg i 
Schengensamarbetet en möjlighet till ökad europeisk integrering och fri rörlighet inom 
medlemsländerna. Men ett samarbete av denna typ innebar inte att alla problem försvann 
som hade med immigrationspolitiken att göra. Eftersom immigrationspolitiken egentligen 
inte ens ligger inom det som Schengen reglerar har samarbetet istället skapat problem som 
tidigare inte fanns. När immigrationspolitiken blev något som diskuterades på EU-nivå och 
till slut hamnade i den första pelaren medförde det att den till viss del också fördes bort 
från den nationella politiken. I och med Schengensamarbetet påverkade handlandet i ett 
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land även de andra länderna i Schengenområdet och för att skydda sig från andra länders 
handlande fortsätter den nationella politiken att dominera.  

Hur den illegala immigrationen till EU har påverkats rent konkret av Schengensamarbetet 
är svårt att urskilja utan att se till siffror. Även om det hade gjorts är det problematiskt att 
dra starka slutsatser eftersom just den illegala immigrationen är svår att dokumentera. Men 
även utan siffror går det att urskilja att den illegala immigrationen till EU inte har stannat 
av, utan att den istället har tagit sig andra och nya uttryck.  
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9 Diskussion 
Från början var det brottsbekämpning och passfrihet som var målet med 
Schengensamarbetet men i och med den ökade invandringen, legal liksom illegal, har fokus 
flyttas till immigrationsfrågan. Målet är fortfarande brottsbekämpning, men eftersom en 
stor del av den kriminalitet som medlemsländerna försöker motverka är smuggling av 
människor, trafficking och illegal invandring, har brottsbekämpningen blivit nära 
förknippad med migration.  

Spanien behöver utländsk arbetskraft som kan jobba i växthus, med agrikultur, turism, 
bygga hus, jobba som städare och i fabrik. Här ligger den främsta motsättningen mellan 
EU:s (Schengen) målsättning att minska invandringen till området, åtminstone den illegala 
invandringen och Spaniens behov av denna typ av immigration. Faktum är att det finns en 
möjlighet att om det inte fanns en viss mängd illegala invandrare som jobbade inom dessa 
områden skulle de fungera. Invandrare som får legala papper väljer fort att skaffa sig ett 
bättre betalt jobb på den öppna arbetsmarknaden och utan den illegala invandringen skulle 
många sektorer i samhället bli lidande.  

Varför människor väljer att immigrera till Spanien är för att landet ofta utlyst amnestier och 
sällan förvisat folk, vilket blir ett problem då Spaniens inre gränser mot andra EU-länder 
gör det möjligt för illegala immigranter som tagit sig in i Spanien att söka sig fritt till ett 
annat land inom Schengen. Detta är också förknippat med att alla lagliga sätt att ta sig in i 
EU så gott som har försvunnit. Många av de illegala invandrarna i EU har kommit som 
legala invandrare men stannat för länge och blivit illegala. I och med skapandet av en inre 
marknad där personer, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt över gränserna, är det 
oundvikligt att det också skapas en marknad för kriminalitet.  

I Tyskland är fallet så att varför de har en stor mängd illegala invandrare beror på den 
asylkompromiss som utfördes i landet och de restriktioner som den innebar. Varför landet 
har fortsatt illegal invandring beror på att invandrarna föredrar en illegal status framför att 
vara kvar i sitt ursprungsland. Tyskland har både internationella avtal, Schengen, och 
bilaterala avtal med bland annat Polen och Tjeckien. Att ett land som Tyskland, som är en 
stark anhängare av samarbeten på EU-nivå, väljer att komplettera samarbeten som 
Schengen med ”egna” avtal visar på att de inte sätter hela sin tilltro till detta samarbete.  

Bara det att länder väljer att utlysa amnestier tyder på att det inte går att hantera 
immigrationsflödena genom de kanaler som finns inom EU, t.ex. Schengen. Att utlysa 
amnestier uppmuntrar sedan mer illegal immigration till landet. Det skapar nätverk. Och 
många amnestier är bara tidsbegränsade och efter det att själva tillståndet gått ut blir de 
legala invandrarna åter illegala. Detta gäller också de rekryteringsprogram som Tyskland 
använt sig av. Det är bara temporärt som programmen ger en positiv effekt. Under tiden de 
gäller hjälper man illegala invandrare att ta sig in på den kontrollerade arbetsmarknaden. 
Och framförallt tjänar länderna på det eftersom det betyder skatteinkomster. Programmen 
får inte den oregelbundna immigrationen att sluta, snarare tvärtom, de uppmuntrar andra 
att söka lyckan i dessa länder.  

Genom att se tillbaka på nätverks- och institutionsteorin i teoribakgrunden av uppsatsen 
går det tydligt att se att när väl en ”illegal” invandrare tagit sig in i ett Schengenland, kanske 
blivit ”legaliserad” genom en amnesti i Spanien, tagit sig upp på arbetsmarknaden osv., har 
invandraren alla incitament att skapa nätverk för familj och vänner att göra samma 
”karriär” som han själv gjort. Ju fler regulariseringsprogram Spanien utlyser desto fler 
invandrare går det bra för. Antagligen är det så att intentionen med att skapa nätverk inte är 
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kriminell från början, inte många invandrare åker till Europa i en skraltig båt, riskerar sitt liv 
för en stark önskan att ”bli” illegal eller kriminell.  

Bara för att Schengenavtalet finns betyder inte det att nationella antaganden i olika länder 
angående immigration måste överrensstämma. Det är där den gemensamma 
immigrationspolitiken i EU spelar en roll. Kanske ”bryter” inte Spanien mot Schengen, 
men de underlättar inte heller för ett ökat samarbete inom immigrationspolitiken. Alla 
länder i EU har olika nationella regimer då det gäller immigration och asyl och även om de 
jobbar mot en gemensam politik inom detta område kommer det antagligen att dröja. Om 
man ser på hur denna politik diskuterats i Tyskland, där det finns en motsättning mellan de 
olika länderna och den tyska regeringen, kommer det bli svårt att få alla länder och regioner i 
EU att samarbeta. Speciellt med målet att ingen ska bli lidande. Det är uppenbart att det 
finns vinnare och förlorare i detta spel, både inom EU och utanför. 

Målet är att hitta en balans mellan att vara striktare mot dem som utnyttjar systemen 
samtidigt som man skyddar dem bättre som behöver det. Problemen finns fortfarande kvar 
och även om det finns samarbeten inom EU såsom Schengen, som försöker att 
standardisera hanterandet av immigration, även illegal immigration, verkar det som att de 
enskilda länderna fortfarande går sina egna vägar. Detta underminerar Schengensamarbetet. 
Det är svårt att veta vilket som är att föredra, eller vad som orsakar vad. Men det är 
uppenbart att Schengen inte är perfekt vilket leder de enskilda länderna till att handla så 
som passar dem bäst. Men så länge det finns länder som ”bryter” mot Schengen kommer 
det inte heller att bli bättre.  

Om man ser utanför bara Spanien och Tyskland verkar inställningen vara att det inte är 
någon som vill ta ansvar för, eller underlätta för någon annan. Det verkar som att tanken på 
ett EU där medlemsländernas invånare skall kunna röra sig fritt över gränserna inte är 
förenligt med ett öppet och välkomnande Europa för individer utanför dess gränser. Det 
verkar också att ju svårare det görs för individer från “tredje länder” att ta sig in i EU, desto 
svårare att bekämpa den fortfarande pågående illegala invandringen blir det. 

Om nu olika länder vill hantera immigration på olika sätt varför har de då ”gett upp” lite av 
sina egna befogenheter till EU och dess institutioner? Det tycks enklare att varje land får 
föra den politik de föredrar, eftersom de till mångt och mycket redan gör det.  

Valet av metod 

Att göra en komparativ fallstudie mellan två olika länder känns som det bästa valet för att 
jämföra olika politiska ståndpunkter. Från början var tanken att enbart undersöka Spanien i 
förhållande till Schengen men för att stärka resultatet av analysen valdes istället att göra en 
komparativ fallstudie och Tyskland blev då det andra landet som valdes. 

I metodkapitlet nämns också att för att analysen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att 
följa den så kallade replikeringslogiken, det vill säga att studien av de två fallen görs så lika 
som möjligt så att jämförelsen görs på lika grunder. Som nämnt i källkritiken fanns 
informationen om de olika länderna i olika typer av källor vilket kan ha påverkat att de två 
länderna inte jämförts på precis lika grunder och det kan också ha påverkat resultatet av 
analysen.  

Om jag hade valt att jämföra Spanien och Italien, två länder som är lika i många avseenden, 
bland annat det geografiska läget och att de båda valt att utlysa amnestier, är det möjligt att 
det blivit lättare att jämföra resultaten. Men jag anser att det är mer intressant att jämföra 
två länder som har olika förutsättningar från början och som hanterat den illegala 
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immigrationen på olika sätt, för att ge en bättre generell bild på hur situationen ser ut i EU. 
I jämförandet av två lika länder förväntar man sig samma resultat, men med två olika 
länder är chansen större att resultaten blir olika. Om det sen visar sig att resultaten är lika 
kan man misstänka att man stött på ett mönster, som t.ex. inte beror på geografiska 
likheter. 

För att stärka studien ytterligare hade en möjlighet varit att undersöka ännu ett land. Men 
som kritiken till fallstudier uttrycker, det hade tagit för lång tid. 

Uppsatsen innehåller heller inga direkta anknytningar till siffror. Detta är medvetet 
eftersom det är svårt att vara säker på de siffror som behandlar illegal immigration. Det är 
möjligt att en annan bild av den illegala immigrationen till EU hade kunnat urskiljas om 
man istället jämfört siffror i de olika länderna, jämfört tiden innan Schengen med den efter 
osv. Men som tidigare klargjorts är det politiken i de olika länderna som är av intresse. 
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Bilaga 1 - Terminologi 
Amnesti: en allmän benådning, en ”legalisering” av människor som kan visa att de uppe 
håller sig i det landet som amnestin utlyses i, även om de gör det illegalt. 

Emigrering: att lämna eller resa ut ur ett land med intentionen att bosätta sig i ett annat. 

Illegal/oregelbunden migration: förflyttningar som sker utanför ursprungslandets, 
transitlandets eller mottagarlandets reglerande normer. 

Immigrering: en process då icke-medborgare flyttar in i ett land med syftet att bosätta sig 
där. 

Integration: den process genom vilket immigranter blir accepterade av samhället både som 
individer och grupp. 

Internationell migration: förflyttning av människor som lämnar deras hemland, eller där 
de varit bosatta under en längre tid, för att etablera sig antingen permanent eller temporärt i 
ett annat land.  

Oregelbunden (illegal) invandrare: en person som, antingen på grund av att den tagit sig 
in i landet på ett illegalt sätt eller på grund av att personens visum har förfallit, inte har en 
legal status i transit- eller värdlandet.  

Migration: en process där förflyttning sker antingen över internationella gränser eller inom 
en stat. Migration innefattar t.ex. förflyttning av flyktingar, tvångsförflyttade personer och 
personer som migrerar på grund av ekonomiska skäl. 

Kvotering: i detta sammanhang, en kvantitativ restriktion på det antal invandrare som tas 
emot i ett land. 

Regularisering: en process genom vilket ett land tillåter utlänningar i en oregelbunden 
situation att få legal status i det landet. 

Schengensamarbetet: Schengensamarbetet är det generella namn för de olika samarbeten, 
t.ex. Schengenavtalet, Schengenkonventionen etc. 

Schengenområdet: De länder som anslutit sig till Schengenavtalet utgör detta område, för 
tillfället är det 13 EU-länder: Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, 
Sverige, Danmark, Finland, Spanien, Italien, Portugal, Österrike och Grekland, samt Norge 
och Island som har undertecknat ett samarbetsavtal. 

Schengenavtalet: det mellanstatliga avtal som 1985 i staden Schengen skrevs på av 
Tyskland, Frankrike och Benelux-länderna. Målet var att människor skulle kunna röra sig 
fritt över gränserna mellan de länder som anslutit sig. 

Schengenkonventionen: 1990 undertecknade de dåvarande medlemsländerna i Schengen 
en tillämpningskonvention som skulle kontrollera hur man rent praktiskt skulle kunna 
uppnå den fria rörligheten. De fem ursprungsländerna samt Spanien och Portugal 
upphörde 1995 med sina gränskontroller, samma år som konventionen trädde i kraft. 

Schengenregelverket: Schengenavtalet, tillämpningskonventionen, bestämmelser som 
förmedlats med stöd av dem och andra avtal som räknas till frågan bildar det så kallade 
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Schengenregelverket. Det protokoll som införlivades till Amsterdamfördraget reglerar 
regelverkets införlivande med grundfördragen. 

Klandestin migration: hemlig eller dold migration som strider mot kraven gällande 
immigration. 

 

 

 


