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Sammanfattning 
 

Denna studie avser att förklara EU:s motiveringar till att utöka samarbetet med Libyen i 

och med Malta deklarationen. Det var under ett toppmöte den 3 februari 2017 som 

deklarationen skapades av medlemsstaternas stats – och regeringschefer. I denna 

deklarationen fastställer EU att samarbetet med Libyen för flyktingfrågan ska utökas. 

Situationen i Libyen består av instabilitet och situationer för flyktingar och migranter 

präglas av missförhållanden och smuggling. Detta har fått stor uppmärksamhet i media 

och kritiserats av bl.a. Läkare utan gränser och Amnesty international. Det teoretiska 

ramverket utgår från rational choice institutionalism, mer specifikt två karaktärsdrag från 

den valda teorin. De två karaktärsdragen berör begreppen preferenser och institutioner. 

Den valda metoden för studien är en motivanalys. Två huvudsakliga motiv kunde 

identifieras i Malta-deklarationen: Minska den irreguljära migrationen och stoppa 

smugglarnas affärsverksamhet 
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1. Inledning 
Under år 2017 anlände 186 000 migranter och flyktingar till Europa via rutter genom 

Medelhavet. 92% av dessa anlände via havet varav 8 % tog sig till Europa via land. Italien 

har under 2017 tagit emot flest migranter och flyktingar som motsvarade 64 % av den 

registrerade populationen i Italien. Det är dock de lägsta noterade antalet anländande 

migranter och flyktingar i Italien de senaste 4 åren. Minskningen ska till stor del vara på 

grund av de bilaterala avtalen som slutits mellan Italiens och Libyens myndigheter. En 

övergriplig minskning av flyktingar och migranter som tar sig över Medelhavet är på grund 

av den generella minskningen av migrationsflödet till Grekland och Bulgarien. 

(International organisation for migration, 2018).  

 

Den 3 februari 2017 möttes alla EU:s statschefer i Malta för att diskutera de externa 

dimensionerna av migration. Under detta möte skapades Maltadeklarationen med fokus på 

att minska migrationsflödet mellan Libyen och Italien. I deklarationen uppmärksammades 

det att 181 000 irreguljära migranter anlände till Italien år 2016 och att det har skett en 

markant ökning av migranter och flyktingar på den centrala medelhavsrutten. Det 

poängteras att ytterligare aktioner kommer att göras för att märkbart minska 

migrationsflödet, genom att förhindra och avsevärt minska människosmugglares 

möjligheter till fortsatt illegal verksamhet och därigenom rädda liv. Statscheferna enades 

även om ett utökat samarbete med de libyska myndigheterna (European council, 2017). EU 

har tidigare varit skeptiska mot ett samarbete med Libyen. Detta då de inte är säkert i vilken 

form detta samarbete skulle visa sig och risken för att Libyen inte skulle respektera 

internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Detta grundas i att Libyen har en 

historia av bristande mänskliga rättigheter (Hamood, 2008). 
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1.2 Problemformulering 
 

“The increasing interventions of the EU and its member states have done nothing so far to reduce 

the level of abuses suffered by migrants” (United Nations human rights office of the high 

commissioner, uå) 

 
Ovan är citerat från FN:s högkommissarie i artikeln UN human rights chief: Suffering of 

migrants in Libya outrage to conscience of humanity. 

 

CNN rapporterar om en slavhandel av migranter i Libyen där unga män auktioneras ut  för  

arbete inom lantbruk eller annat dylikt. Efter att ha sett bilder av en potentiell slavauktion i 

Libyen skickade CNN ner ett team för att verifiera bildernas autenticitet. På plats kunde det 

internetbaserade nyhetsförlaget observera flyktingar och migranter som säljs som slavar 

(Elbagir, Razek, Platt, & Jones, 2017). Det är bara en av flera rapporteringar från Libyen 

som visar på att situationen i landet fortfarande är präglat av instabilitet. Rapporter från 

Amnesty International bekräftar instabiliteten i landet vilket inkluderar utbredd och 

systematiska brott mot migranter, flyktingar och asylsökande, vilket bryter mot de 

mänskliga rättigheterna. Enligt Amnesty international har liknande brott utförts av 

tjänstemän på interneringscenter, den libyska kustbevakningen, smugglare och militära 

grupper. Interneringscentren i Libyen är extremt överbefolkat och det finns begränsad 

tillgång till sjukvård och tillräcklig näring. I dessa interneringscenter förekommer även 

tortyr, sexuellt våld, misshandel och utpressning (Amnesty international, 2018) 

 

 

Utmaningar mot välfärden och den kulturella enigheten är vad migration kopplats till under 

1980-talet skriver Patrik Johansson i boken Om krig och fred, en introduktion till Freds-och 

konfliktstudier. Flyktingar har i flera sammanhang uppfattats som ett hot mot 

mottagarlandet istället för att ses som ett sökande efter skydd. Flyktingar, som ett hot mot 

mottagarlandet, har enligt Johansson agerat som ett rättfärdigande för vänskapspakten 

mellan Libyen och Italien 2008. Denna pakt upplöstes till följd av revolten i Libyen 2011. 

Pakten ska ha inneburit att båtar med flyktingar stoppades av Italien och tvingades att 

återvända utan att fråga om eventuella skyddsbehov (Johansson, 2012 , s. 248). EU har 

även tidigare uttryckt en osäkerhet gentemot ett tidigare samarbete med Libyen på grund av 

landets brott mot mänskliga rättigheter (Hamood, 2008). Detta öppnar upp för frågan om 

varför ett närmare samarbete skulle vara aktuellt i dagsläget. Vad driver en internationell 

institution som Europeiska unionen att överväga ett samarbete med ett land som inom flera 

områden bryter mot mänskliga rättigheter? Denna studie bidrar till kunskapsfältet genom att 

ge en närmare förklaring till varför en aktad aktör som EU väljer 
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 att utöka ett samarbete med Libyen, ett land som är väldigt instabilt. Det skapar även en 

diskussion kring vad som motiverar en aktör till handling. 

 
 
 

1.3 Syfte 
 
Denna studie förklarar med hjälp av rational choice institutionalism varför EU vill utöka 

sitt samarbete med Libyen vad gäller migration. Viljan till att utöka ett samarbete 

fastställdes i Maltadeklarationen som skapades under ett toppmöte i Malta den 3 februari 

2017. Deklarationen kommer att vara i centrum tillsammans med de motiveringar som 

inkluderas i dokumentet. Syftet blir således att urskilja motiveringar och med hjälp av detta 

att förklara de utökade samarbetet. Analysen av dessa motiv kommer att göras ur ett 

rational choice-institutionalistiskt perspektiv. Frågeställningarna blir således följande: 
 

1. Hur har EU:s inställning till ett samarbete med Libyen sett ut? 
 

2. Vilka motiveringar har EU för att utöka sitt samarbete med Libyen? 
 

3. Hur kan EU:s motiveringar till att ingå i ett utökat samarbete med Libyen förklaras? 

 
Första frågeställningen kommer att besvaras genom redovisande av den insamlande 

empirin. Den andra frågeställningen kommer att besvaras genom en motivanalys av 

maltadeklarationen. Den tredje frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av det 

valda teoretiska ramverket. 

 
 
 

1.4 Avgränsningar 

Flyktingkrisen har berört flera områden men studien kommer endast bearbeta EU:s vilja till 

att utöka ett samarbete med Libyen. Då syftet för studien är att förklara varför EU väljer att 

utöka samarbetet anses det endast relevant att undersöka hur EU motiverar det, och utifrån 

det valda teoretiska ramverket varför detta beslut togs. Det finns således inte en anledning 

att studera vad som skulle vara till Libyens fördel i ett utökat samarbete, eller hur övriga 

parter ställer sig till detta. Det utesluter dock inte möjligheten att i en vidare studie 

undersöka hur ett utökat samarbete skulle påverka Libyen.  

Den insamlade empirin kommer att bestå av Malta deklarationen. En avgränsning som gjorts 

med anledning av studiens syftar till att förklara varför EU väljer att utöka samarbetet med 

Libyen, något som fastställdes i Maltadeklarationen.  
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1.5 Centrala begrepp 
 

1.5.1 Migranter 
 
I FN:s flyktingkonventions definieras en migrant som en person som frivilligt har beslutat sig 

för att förflytta sig ur egen personlig övertygelse. Förflyttningen ska också ske helt utan 

inverkan från en extern part. Termen migrant skiljer sig från begreppet flykting då 

förflyttningen har skett under tvång. För att komplettera denna definition inkluderas även 

”The Special Rapporteur of the Commission on Human Rights” tre olika varianter av 

situationer då individen kan benämnas som migrant: 

 
 

1. Människor som är utanför de territorium till den stat hen har sin nationalitet eller är 

medborgare av och det lagliga skyddet som staten kan erbjuda. 
 

2. Människor som inte kan ta del av de rättigheter som tilldelas flyktingar 

i mottagarstaten. 
 

3. Människor som inte kan dra nytta av det lagliga skyddet i landet på grund av 

diplomatiska avtal, visa eller andra avtal (United nations educational, scientific and 

cultural organization , uå). 

 

1.5.2 Irreguljära migration 
 

Irreguljär migration innebär att människor har korsat gränsen till ett annat land och 

befinner sig där utan statens tillstånd. Dessa människor har på ett eller annat sätt stridit 

mot de inhemska lagarna gällande immigration eller vistelse i mottagarstaten. 

Irreguljär migration kan kategoriseras in i tre kategorier: 
 

• 

 
• 

 
• 

 
Personer som stannat längre än visumet tillåter. 
 
Personer som väljer att stanna i landet trots avslag på asylansökan. 
 
Personer vars inträde och vistelse i landet är irreguljär (Zackrisson, 2017). 
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1.5.3 Flykting 
 

Denna studie kommer att använda sig av definitionen av flykting från FN:s 

flyktingkonvention:” Människor som har flytt från sina länder på grund av välgrundad 

fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller 

tillhörighet till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller vill återvända. ” 
 

(Förenta nationernas regioinala informationskontor för västeuropa, uå). 
 
 

1.5.4 Smuggling 
 

Smuggling är när en person med syftet att gå i vinst bistår eller underlättar andra 

människors förflyttning, försök till förflyttning eller illegalt inträde in i ett annat land 

(Darme & Beattia, 2017, s. 29). 

 
1.5.6 Institutioner 

 

Mönster av regler och förfaranden som påverkar beteendet av aktören i kollektiva 

sammanhang. Institutioner förser aktörer med riktlinjer för agerande vilket aktören sedan 

kan välja att följa eller att inte följa. Jens Nilsson citerar följande definition av 

institutioner från Ostrom i sin doktorsavhandling: 

 
 

“[…] the sets of working rules that are used to determine who is eligible to make 

decisions in some arena, what actions are allowed or constrained, what aggregation rules 

will be used, what procedures must be followed, what information must or must not be 

provided, and what payoffs will be assigned to individuals dependent on their actions” 

(Ostrom, 1990, p. 51) 

 
 
En annan definition som Nilsson använder sig av är, citerat: 
 
 

“[…] the rules of the game in society or, more formally, … the humanly devised 

constraints that shape human interaction” (North, 1990, p. 3). 
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1.6 Dispositionen av uppsatsen 

 

I kapitel 1 presenteras studiens inledning, vilket inkluderar problemformulering, syfte, 

frågeställning och avgränsningar. I kapitel 2 följer en redogörelse för tidigare forskning 

och det valda teoretiska ramverket. Detta kapitel inkluderar även en förklaring kring hur 

teorin tillämpas i studien. I kapitel 3 bearbetas både metod och material. Det innebär en 

presentation av den valda metoden, tillvägagångsätt och vilket material som studien 

kommer använda sig av. I kapitel 4 redovisas det empiriska materialet och analysen. I 

kapitel 5 presenteras studiens diskussion och slutsatser. Slutligen presenteras studiens 

litteraturförteckning i kapitel 6. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel kommer inledningsvis den tidigare forskning för problemområdet att 

redovisas. Därefter kommer en kort introduktion av nyinstitutionalism för att sedan mynna 

ut i en närmare förklaring kring rational choice-institutionalism. Sedan kommer även 

tillämpningen av teorin att presenteras. 

 
 

2.1 Tidigare forskning 
 

För att kunna skapa en djupare förståelse kring varför EU i Maltadeklarationen påvisar en 

ökad villighet till att ingå i ett samarbete med Libyen, är det av yttersta vikt att granska 

tidigare forskning inom detta område. Följaktligen så har det inte påträffats mycket 

tidigare forskning kring Maltadeklaration och EU:s motiv bakom den. Detta beror nog 

främst på att den skapades 2017 och är därför väldigt nära i tid med den här studien. Den 

tidigare forskningen för denna studie är baserad på studier som går att koppla till EU och 

flyktingkrisen. 

 
Batool Ahmad är författare till studien Europafortet - under turkarnas beskydd, en studie 

som berör ett samarbete mellan EU och Turkiet och en av de rutter som går genom 

Medelhavet. Turkiet är likt Libyen det första stoppet innan Europa och har fått känna på 

det intensiva flödet av människor som uppstod under flyktingkrisen. Batool har analyserat 

det samarbete som skapades mellan EU och Turkiet. Fem motiv till detta samarbete 

fastställdes: stoppa den okontrollerade migrationen, stoppa människosmugglarnas 

affärsmodell, Skapa säkrare vägar till Europa för flyktingar, Global solidaritet och 

utvecklandet av samarbetet med Turkiet. I sin problemformulering nämner Batool den 

bristande solidariteten mellan EU:s medlemsländer och att samarbetet hjälpte till att avlasta 

det tryck som var på EU. Samarbetet med Turkiet går att jämföra med Libyen då det är 

liknande situationer. Turkiet och Libyen är båda sista anhalter mot den europeiska gränsen 

vid medelhavet. De är två av de rutter som går över medelhavet till Europa och under 

flyktingkrisen färdades tusentals längs med dessa rutter till Europa. Detta gör att analyser 

av samarbetet med Turkiet kan bidra till en djupare förståelse till varför Eu utökar sitt 

samarbete med Libyen.  
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Ytterligare forskning har gjorts av Sara Hamood i studien EU-Libya cooperation on 

migration: a raw deal for refugees and migrants? Hamoods studie undersöker samarbetet 

mellan EU och Libyen i sitt tidigare stadie och analyserar erfarenheterna av flyktingar och 

migranter i Libyen och deras resa mot EU. I studien argumenterar Hamood att EU har 

misslyckats med att anta ett integrerat tillvägagångssätt för att behandla Libyens sätt att 

hantera migranterna och flyktingarna i landet. I studien framkommer intressanta 

diskussioner kring EU:s vilja att bekämpa den illegala migrationen och att agera i enlighet 

med mänskliga rättigheter. 

 
 
Hamood nämner även den frestelse att bortse från Libyens brott mot mänskliga rättigheter 

för att kunna fortgå med ett gemensamt samarbete mellan Libyen och EU. I sin slutsats 

nämner Hamood att EU för att få en mer effektiv policy vad gäller migration behöver EU 

ta migranter och flyktingars erfarenheter genom hela processen i beaktande. Hamoods 

studie ger en intressant inblick i EU och Libyens potentiella samarbete åren innan 

flyktingkrisen. För att kunna förklara varför EU närmar sig ett samarbete med Libyen i och 

med Maltadeklarationen så ger denna studie en bra inblick till hur situationen såg ut innan 

det. 

 

 
2.2 Nyinstitutionalism  

 
För att förstå en individs agerande är de viktigt att urskilja de existerande mönster av 

regler, seder och utövande. Det vill säga institutionerna som omger individen. 

Institutionalism karaktäriseras av varierande tillvägagångssätt att utforska och förklara 

institutioners relevans i syfte att förstå individens beslutstagande. (Tengblad, 2006, ss. 9-

10). Aktören tenderar att följa de riktlinjer som institutioner ger men det finns även de 

som går emot och till och med förändrar institutionen. Det ska noteras att förändra en 

institution är både svårt och kostsamt, därför tenderar de flesta att följa den redan lagda 

institutionella vägen. Jens Nilsson skriver i sin doktorsavhandling What logics drive the 

choices of public decision-makers? att det kan vara svårt att skilja mellan en institution 

och struktur. Till exempel så kan en materiell struktur vara , exempelvis inkomst, delas 

av en grupp  men kan inte anses vara en institution då det inte är ett mönster av regler, 

förfarande, allmänt accepterad uppfattning, eller norm (Nilsson, 2018). 

Bland det viktigaste som nyinstitutionalismen har bidragit med är att institutioner byggs 

upp av det som inte ifrågasätts. Intresset för institutioner som ett fenomen har ökat i och 

med nyinstitutionalism, och dess förmåga att påverka organisationer. Stefan Tengblad 
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exemplifierar i Aktörer och institutionell teori, organisationer som en arena där 

institutioner produceras. Richard Scott har delat upp forskningen inom institutionell teori i 

tre grupper. Dessa grupper urskiljer sig med vilken typ av regel / insitutioni) som betonas. 

Tengblad benämner dessa regler vid tvång, normer, och självklara (Tengblad, 2006). 

 
 

 

1. Tvång 
 

I samhället finns det en del tvingande regler (t.ex. betala skatt, obligatoriska 

avgifter), dessa efterhålls av ett sanktionssystem som bestraffar eventuella 

regelbrott. Det finns även situationer då regler känns tvingande även om det inte 

finns ett formellt sanktionssystem som håller efter dem. Behovet att efterleva dessa 

tvingande regler definieras av aktörernas verklighetskonstruktion (Tengblad, 

2006). 

 
 

2. Normer 
 

Normer reglerar de som är önskvärt och hur saker och ting bör hanteras. Dessutom 

utsätts normerande regler för såväl medhåll som ifrågasättande, vilket skiljer de 

normerande reglerna från de självklara. Normerande regler är dessutom 

rollspecifika vilket därav skapar olika uppsättningar av regler beroende av den roll 

som aktören spelar. Till skillnad från sanktionssystemet hos de tvingande reglerna 

så innebär ett eventuellt regelbrott en förlust av förtroende och försämrat anseende 

hos övriga aktörer (Tengblad, 2006). 

 
 

3. Självklara 
 

De självklara reglerna är inte till skillnad från tvingande och normerande regler 

nedskrivna eller formulerade i en pågående diskussion. Dessa regler kan vara så 

pass självklara att aktören inte reflekterar över dem, eller att aktören inte kan tänka 

sig att bryta mot dessa då de är övertygad över dess rimlighet. Skillnaden mellan 

normerande- och självklara regler är huvudsakligen att det finns en gemensam 

konsensus över det sistnämnda. Självklara regler står inte inför samma grad av 

reflektion. 
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2.3 Rational choice-institutionalism 
 

Rationl choice institutionalism är ett teoretiskt perpektiv med intresse för beslutstagande 

(Nilsson, 2018, s. 10). Det huvudsakliga fokuset för RCI (Rational choice-

instiutionalism) är hur institutioner påverkar det uppfattade fördelarna och kostnader för 

aktören. Individer är autonoma och baserar sina beslut vid alla situationer på att 

maximera den egna nyttan. Individer beräknar hur beslut ska tas utefter deras 

preferenser i relation till det som främjas och stadgas av institutioner (Nilsson, 2018). 

 
 

Rational choice-institutionalism uppstod genom en obesvarad paradox inom den 

amerikanska kongressen. Traditionella rational choice-tänkare ser en svårighet för den 

amerikanska kongressen att uppnå en stabil majoritet vid lagstiftning på grund av multipla 

preferenser inom den lagstiftande ordningen. I motsats till detta har den amerikanska 

kongressen funnit en stabil majoritet, detta öppnade väg för rational choice-

institutionalism. För att få en förklaring vände man sig till institutioner. Den stabila 

majoriteten uppstod på grund av reglerna kring beslutsfattandet och den information som 

var tillgänglig för medlemmarna. Vissa av dessa regler gav en kontroll över agendan 

vilket begränsade antal valmöjligheter för rösterna inom kongressen. Institutioner inom 

kongressen minskar ”kostnaden” för att ingå i avtal med andra ledamöter. Detta leder till 

en ökad vilja av utbyte mellan de olika ledamöterna. EU är liksom kongressen i USA 

bestående av en grupp olika individuella parter, och ska tillsammans ta olika beslut. 

Institutioners påverkan på hur olika individer agerar är intressant för att förklara varför EU 

närmar sig ett samarbete med Libyen. Under senare år har forskare inom rational choice 

institutionalism uppmärksammat fler fenomen som exempelvis: landöverskridande 

samarbeten, utvecklingen av politiska institutioner, och intensiteten av etniska konflikter 

(Hall & Taylor, 1996).  

 
 

Rational choice institutionalism har fyra övergripande karaktärsdrag. Första 

karaktärsdraget är antagandet att aktören har en uppsättning av preferenser och arbetar för 

att maximera dessa preferenser. För att applicera detta på denna studie går det att se de 
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motiv som angetts för maltadeklarationen som en fingervisning till vilka preferenser som 

finns inom EU vad gäller detta ämne. Det andra karaktärsdraget är att rational choice-

institutionalism ser politik som olika collective action-dilemman. Med detta menas att 

aktören agerar utefter att uppnå sina egna preferenser vilket troligtvis producerar ett 

bristfälligt resultat. Med bristfälligt resultat menar Hall och Taylor att det går att finna en 

annan lösning som den ena aktören vinner på utan att någon av de andra ska behöva 

förlora på det. Det som förhindrar en aktör från att ta ett beslut som gynnar kollektivet är 

avsaknaden av institutioner. Institutionella arrangemang kan garantera ett fördelaktigt 

beteende från andra. Ett samarbete med Libyen behöver nödvändigtvis inte vara EU:s 

första alternativ. Det finns andra alternativ som EU kunde ha valt som inte gynnat någon 

annan part utom den själv och varit betydligt lättare för EU kortsiktigt. Trots det så väljer 

Eu att närma sig ett samarbete med Libyen för att skapa en bättre situation för de 

flyktingar och migranter som passerar in via Medelhavet. Detta gör det intressant att titta 

på vilka institutioner som har gjort ett samarbete mellan EU och Libyen som något att 

föredra till skillnad från att exempelvis stänga gränserna helt och skicka tillbaka alla som 

kommer. 

 
 

Det tredje karaktärsdraget framhåller strategiska interaktioners roll i beslutande av 

politiska utfall. Rational choice-institutionalism förutsätter ett strategiskt beräknande 

beteende av aktören. Detta beräknande påverkas även av aktörens förväntningar på 

övrigas beteende. Institutioner strukturerar interaktioner mellan aktörer genom att 

påverka urval och ordningsföljden av valmöjligheter, eller genom att tillhandahålla 

information och upprätthållande medel vilket är fördelaktigt för ett överensstämade 

beteende mellan aktörer. Det fjärde karaktärsdraget förklarar institutionens skapande. 

Processen för att skapa institutioner kretsar vanligtvis kring en överenskommelse mellan 

relevanta aktörer (Hall & Taylor, 1996). 
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2.4 Tillämpning av teorin 
 

Rational choice-institutionalism valdes för denna studie då den som tidigare nämnt berör 

aktörer och de beslut de tar. Det fanns fler angreppssätt som kunde ha valts för att 

genomföra den här studien, bl.a. historisk institutionalism. Anledningen till att Rational 

choice institutionalism valdes är fokuset på aktörens agerande, men också att det förklarar 

varför exempelvis en aktör som EU agerar på ett vis när det funnits fler alternativ. EU är 

också en aktör som består av ett flertal medlemsländer med respektive uppsättningar av 

preferenser. Precis som med exemplet med den amerikanska kongressen så lägger 

institutionerna ramen för de beslut som ska fattas. För att ta exemplet som presenteras 

längre fram i studien så hade EU kunnat stänga gränserna totalt under Flyktingkrisen utan 

att behöva vända sig till Libyen.  

 

Anledningen till att historisk institutionalism valdes är för att det fokuserar på tidigare 

händelser och hur det har sett ut under en längre tid. Denna studie är fokuserad på att 

förklara de motiv som givits i Maltadeklarationen och analysera dem utifrån den givna 

deklarationen. Att analysera med ett längre tidsspann skulle innebära att de aktuella 

förhållandena i fallet går förlorat. Rational choice-teorin fanns som ett alternativ men de 

brister i att förklara varför aktörer kan ta omvägar för att nå sina mål. Rational choice 

institutionalism förklarar varför det skulle gynna EU att ge sig in i ett utökat samarbete som 

kommer kosta både tid och pengar. Det är det enskilda fallet som står i centrum för denna 

studie och kommer att förklaras med hjälp av existerande teorier och modeller, vilket 

således innebär att det är en teorikonsumerande studie ( metodpraktikan 42).  Teorin 

kommer att användas för att förstå de motiveringar och motiv som tas fram i motivanalysen 

vilket får en närmare genomgång i kapitlet 4.3 motivanalys. För att kunna förklara varför 

offentliga beslutsfattare tar de beslut de gör är det enligt Nilsson viktigt att fokusera på 

relationen mellan institutioner och individer. För att kunna analysera det givna problemet 

kommer två av de karaktärsdrag av rational choice instituionalism som har redovisats ovan 

att användas. Detta för att avgränsa teorin och göra en analys i enlighet med rational choice 

institutionalism möjligt inom den givna ramen för arbetet. Nedan kommer dessa att 

redovisas och även vara en fingervisning för vilken empiri som behöver införskaffas. De 

kommer även agera som ett sätt att tolka motiven och förklara varför EU väljer att närma 

sig ett samarbete med Libyen. 
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2.4.1 Det första karaktärsdraget: Varje aktör har en uppsättning av preferenser. 
 

Detta karaktärsdrag förutsätter som tidigare nämnt att alla aktörer har en uppsättning av 

preferenser vilket de arbetar för att maximera. Som tidigare nämnt så är detta viktigt för att 

kunna förstå vad som lockar till att närma sig ett samarbete med Libyen. EU:s preferenser 

vad gäller Maltadeklarationen går att urskilja i de motiv de anger till deklarationen och de 

motiv de haft vid liknande samarbeten. Det är lätt att blanda ihop motiv och preferenser. I 

denna studie kan preferenser förklara de motiv som står inför ett beslut. För att ta stoppa 

den irreguljära migrationen ett motiv som har hittats i Malta deklarationen. För detta motiv 

så kan preferenser vara att minska pressen på de länder som har fått tagit emot en större del 

av de inkommande människorna till Europa. Huvudsakligen på grund av den ojämna 

fördelningen som ett bristande asylsystem skapade. Det vill säga att medans motiv uttalas 

så är preferenser de underliggande, den underliggande drivande faktorn. Under detta 

karaktärsdraget kommer EU:s gemensamma uppsättning av preferenser att undersökas. 

Detta innebär inte att de olika medlemsstaternas individuella uppsättning av preferenser 

kommer ignoreras. De kommer dock inte stå i centrum då det skulle bli för omfattande i 

förhållande till den givna tidsutrymmet och utrymmet för studien. 

 

 
 

2.4.2 Det andra karaktärsdraget: institutionella arrangemangs betydelse för aktörens 
beslutstagande 

 

Precis som med exemplet av den amerikanska kongressen så har varje medlemsstat en egen 

uppsättning av preferenser, som i praktiken borde göra det svårt för medlemsstaterna att 

komma fram till en majoritet. Därför blir det relevant att undersöka de institutioner som 

sätter ramen inom vilket varje medlemsstats valmöjligheter ligger. När de uppstår en 

avsaknad av institutioner så agerar inte aktören utefter kollektivets bästa, vilket som 

tidigare nämnt ger ett bristande resultat. Institutionella arrangemang ger möjlighet till att ta 

beslut som inte nödvändigtvis behöver vara till vinst för en och förlust för en annan. Som 

tidigare nämnt så är inte samarbete nödvändigtvis det alternativ som snabbast maximerar 

de preferenser som EU vill uppnå. Ett av motiven som gick att urskilja ur 

Maltadeklarationen är att stoppa den irreguljära migrationen. Det går att fundera kring vad 

som har gjort att EU väljer att rikta in sig mot ett samarbete istället för att kort och gott 

stänga gränserna. 
 

 

 



14 
 

 

3. Metod och material 
 

Detta kapitel är indelat i tre kategorier med tillhörande underrubriker. Kapitlet inleds med 

att presenterastudiens forskningsdesign. Sedan argumenteras val av fall för studien. 

Fortsättningsvis så presenteras metodvalet samt tillvägagångssätt och kritik. Slutligen 

kommer material som samlats in för studien samt källkritik att redovisas. 

 

 
 
3.1 Fallstudie 
 

Uppsatsens valda forskningsdesign är en kvalitativ fallstudie. Det fall som kommer att 

studeras är EU:s beslut att utöka sitt samarbete med Libyen gällande flyktingfrågan. 

Fallstudie är att föredra för undersökningar av aktuella eller nutida skeenden och 

lämpar sig då det fall som ska undersökas är just det (Merriam, 1994, s. 23). 
 

”Fallstudiemetoden är vidare lämplig när syftet med en utvärdering är att skapa en 

bättre förståelse av den dynamik som ligger bakom ett program.”, ett citat ur boken 

Fallstudien som forskningsmetod skriven av Sharan B Merriam. Det finns en medvetenhet 

om de begränsningar som kan uppstå vid en fallstudie som forskningsdesign. Begränsat tid 

och utrymme kan reducera möjligheten till att göra en större omfattande beskrivning av 

situationen. En fallstudie kan resultera i en lång och detaljerad produkt. Då tiden och 

omfattningen av denna studie är begränsad så kommer fallstudien att behöva avgränsas. 

Dessa avgränsningar kommer att göras av den valda metoden, motivanalys. Fallstudien 

begränsas då till att fokusera på motiv och motiveringar av EU till det utökade samarbetet 

med Libyen. (Merriam, 1994, s. 47). Avgränsningar förklaras mer genomgående i avsnitt 

1.4 Avgränsningar. 

 
Fallstudie fungerar med alla metoder mer eller mindre vilket minimerar risken för att den 

inte skulle gå att kombinera med den valda metoden för studien. (Merriam, 1994, s. 42). 

Fallstudie är att föredra för undersökningar av aktuella eller nutida skeenden som EU:s 

utökade samarbete med Libyen, vilket är anledningen till att de valdes för denna studie. 

Syftet är att skapa en bättre förståelse till varför EU väljer att utöka sitt samarbete med 

Libyen. Till skillnad från andra former av forskningsdesign, som exempelvis experiment, 

surveyundersökning och historisk forskning, har fallstudie ingen speciell metod för 

insamlandet av data. Det innebär att alla metoder för att samla in vetenskapligt material 

går att använda i samverkan med en fallstudie (Merriam, 1994, s. 24). 
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3.2 Val av fall 
 

Denna studie fokuserar på EU:s motiv bakom skapandet av Maltadeklarationen och 

utökandet av samarbetet med Libyen. Detta gör att fallet för denna studie är EU och 

aktörens kapacitet att agera utefter sina egna intresse och ambitioner. EU:s motiv bakom 

skapandet av Maltadeklarationen och utökandet av samarbetet med Libyen valdes som fall 

för studien då EU nyligen valde att utöka sitt samarbete med Libyen. Anledningen till valet 

av fall är det faktum att en aktör som EU väljer att närma sig ett land som i flera fall bryter 

mot mänskliga rättigheter. Samarbetet kommer att innebära att Eu bidrar med både resurser 

och pengar till ett land som inte har ett stabilt styre. Det är även rapporterat att 

förhållandena för flyktingarna och migranterna i Libyen är undermåliga. Anledningen till 

att Libyen inte valdes att studera istället är på grund av att det finns andra studier kring 

flyktingsituationen, och det faktum at EU som är en aktad aktör väljer att vända sig till 

Libyen. 

 
 

3.3 Motivanalys 
 

Den metod som har valts för att undersöka EU:s motiv är motivanalys. En motivanalys 

studerar aktörens övervägande inför ett beslut. Genom att samla in och studera de olika 

övervägandena ska studien kunna förklara varför EU tog beslutet. Kortfattat så syftar 

motivanalys till att kartlägga aktörens medvetna övervägande. Det finns dock inte en 

definition av medvetet övervägande, exempel på betydelser av medvetet övervägande är: 
 

• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
Vad vill aktören åstadkomma? 
 
Vilka avsikter har aktören? 
 
Vilka är målen? 
 
Hur ser beslutskalkylen ut? (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 

2017, ss. 300-301). 
 

 
 
 
 
 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

Nedan kommer det valda tillvägagångssättet för motivanalysen att redogöras. 
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3.4 Tillvägagångssätt 
 

Nedan kommer det valda tillvägagångssättet för motivanalysen att redogöras. 
 

3.4.1 Aktör 
 

Aktörens medvetna övervägande står i fokus i en motivanalys, därför är det första steget för 

denna analys att definiera aktören. En aktör kan klassificeras som en enskild person, 

kollektiv eller en stat. Aktören för denna fallstudie är EU, vilket är varken är en enskild 

person eller stat. Då EU består av ett flertal medlemsstater kommer det att identifieras som 

ett kollektiv i denna studie. Enligt Esaiasson et al är det viktigt att urskilja representanter för 

detta kollektiv att analysera då det annars blir för omfattande. Dessa representanter kan 

bestå av ett större eller mindre antal personer vilket vanligtvis är medlemmar ur den 

beslutsfattande församlingen i ett kollektiv. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & 

Wängnerud, 2017, s. 302). De representanter som har valts  för denna studie är Europa rådet 

då det är dem som har skapat Malta deklarationen. 

 
 
 

3.4.2 Motiv 
 

Efter att aktören har definierats så är nästa steg att ta ställning till hur motiven ska 

studeras. De finns två sätt att undersöka dessa motiv på och det är förutsättningslöst eller 

förhandsdefinierat. Förutsättningslösa motiv innebär att studien inte har en bestämd 

uppfattning av tänkbara motiv utan hittas i forskningsmaterialet. Detta innefattar att 

studien är mer öppen för olika motiv bakom aktörens handlingar och minimerar risken för 

kritiken att motiv har pressats fram av författaren. Risken med att använda sig av 

förutsättningslösa motiv är dock att outtalade motiv blir osedda och att i praktiken gör sig 

studien beroende av aktörens uttalade motiv. 
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För att undvika detta går det att på förhand definiera motiv som kan vara orsaken till 

aktörens handlande. Kritik mot att använda sig av förhandsdefinierade motiv är att det har 

varit för fokuserat på de motiven och att de inte riktigt överensstämmer med verkligheten. 

För denna studie kommer motiven att vara förutsättningslösa och därför kommer motiven 

identifieras i forskningsmaterialet som samlas in under empiriavsnittet. Det finns en 

medvetenhet om risken för att de outtalade motiven blir osedda vid valet att använda sig 

av förutsättningslösa motiv. Detta anses dock vara de lämpligaste valet för denna uppsats 

eftersom att målet inte är att hitta eventuella osedda motiv. Det är dock intressant för 

eventuella fortsatta studier att titta på de outtalade motiven. Syftet för denna uppsats utgår 

från att ge en förklaring till hur EU motiverar att utöka samarbetet i och med 

Maltadeklarationen med ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter. Den som kan 

bäst uttala sig om aktörens motiv till att ingå i ett beslut är aktören själv, vilket diskuteras 

närmare i avsnittet 3.4.4 värdering av motivindikatorer. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns, & Wängnerud, 2017, ss. 303-304) 

 

 

3.4.3 Motivindikatorer 
 

Nästa steg är att samla in det empiriska materialet för studien. Det kommer att ligga till 

grund för undersökningen av EU:s motiv till att undertecknandet av Maltadeklarationen. 

Empirin har en central roll i slutsatsdragningen till varför EU undertecknade 

Maltadeklarationen. Empirin som samlas in kommer hädanefter att benämnas vid 

motivindikatorer. Insamlandet av motivindikatorer börjar vanligtvis med en granskning av 

det beslut som ska granskas. I detta fall är de beslut som ska granskas Maltadeklarationen 

och valet att utöka samarbetet med Libyen. Detta är relevant för att kunna se det 

medvetna övervägandet och hur aktören själv förklarar sitt agerande (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, ss. 305-306). Det sätt som jag har valt för att 

samla in motivindikatorer är att undersöka de motiveringar som aktören själv anger i 

Maltadeklarationen. 
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3.4.4 Värdering av Motivindikatorer 
 

Fortsättningsvis ska motivindikatorerna värderas för att klargöra huruvida ett givet motiv 

funnits med i aktörens medvetna övervägande eller inte (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns, & Wängnerud, 2017, s. 308). Handlingen har en framträdande roll i 

argumentationen. För att övertyga om att ett motiv funnits med i aktörens medvetna 

övervägande ska de överensstämma med motivet i fråga. Genom att undersöka om 

handlingen och motiven korresponderar kan argument uppstå för att avvisa en del av 

motiven. Ett hjälpmedel för att sortera bland motivuttalanden är de tre kriterierna 

tendenskriteriet, beroendekriteriet och samtidighetskriteriet. Detta kontextualiserar 

motivuttalandet och preciserar situationen som motivuttalanden gjorts under (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, s. 308). Detta kommer att göras på de 

motiv som går att finna i Maltadeklarationen. Detta för att bedöma motivens relevans för 

det medvetna övervägandet aktören gjort. 

 

 

Tendenskriteriet 
 

Det gäller att fundera över i vilken miljö eller under vilka omständigheter en berättelse har 

blivit till. Detta kriterium handlar inte om påståendet i sig utan om berättaren och dess 

utgångspunkt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, ss. 294-295). 

I en motivanalys blir det relevant att fundera kring omständigheterna runt aktörens 

motivuttalande. Detta görs genom att ta ställning kring graden av tendens. Uttalanden som 

görs i mindre intima miljöer utan avsikt att nå ut till offentligheten är mer trovärdiga. 

Uttalanden som görs en tid efter beslutet när dramatiken har lättat kan anses ha en lägre 

grad av tendens. Det innebär även att vara medveten om att den som uttalar sig om en 

beslutsfattares motiv kan ha en partisk inställning till beslutsfattaren. Det går dock inte att 

hävda att tendenskriteriet är symmetriskt. Trots att en aktör vill framställa sig på ett 

positivt sätt så läggs stor vikt på aktörens egna motiveringar. Även om det kan finnas en 
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del kritiker till ett eventuellt beslut, så krävs det väldigt utförliga argument för att det ska 

gå att ifrågasätta aktörens egna uppfattning om hens övervägande för ett beslut (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, ss. 308-309). 

 

 

Beroendekriteriet 
 

Personer som varit med och fattat beslutet har en större trovärdighet. Detta baseras på 

principen att förstahandsinformation är föredragit mot andrahands. Individer som har 

tidigare vart med och fattat ett beslut exempelvis en förre detta EU-kommissionär, har 

större trovärdighet än någon som observerat beslutet utifrån. Med det sagt ska det 

observeras att denna studie huvudsakligen baseras på information från primärkällor från 

bl.a. Europakommissionen. Även om studien kommer att fokusera på primära källor kan 

en del sekundära källor förekomma. Detta på grund av att det kan finnas ytterligare 

information i sekundära källor som behövs för analysen. 

 

 

Samtidighetskriteriet 
 

Det ligger större trovärdighet vid påståenden som antecknas i samtid med händelsen i 

fråga. Därför kommer tiden mellan händelsen och de nedtecknade påståendena att 

observeras. Till följd av att om det har gått lång tid efter händelsen finns det en risk för att 

berättaren minns fel, efterrationaliserar eller efterhandskonstruerar (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, s. 294). Samtidighetskriteriet lägger vikt vid när 

uttalandet gjordes i samband med de beslut som tagits. Detta innebär att uttalanden som 

gjorts i nära samband med beslutet ska prioriteras framför de som gjorts ett tag efter. Detta 

skapar dock en motsättning mellan tendens- och samtidighetskriteriet. Tendenskriteriet ser 

uttalande som gjorts ett tag efter beslutet som mindre tendensiösa medans 

samtidighetskriteriet föredrar uttalanden så nära inpå beslutet som möjligt. En bedömning 

får göras för varje källa för vad det finns störst risk för (310). 
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Först och främst kommer motivindikatorer till de olika motiven att väljas ut och 

representera motivet. De motiv som väljs ut baseras på uttalanden och offentliga 

dokumenten. Sedan kommer antalet gånger de olika motivindikatorerna omnämns att 

registreras och analyseras. Frekvensen av de olika motivindikatorerna kommer att 

registreras och därefter kommer varje motiv att få en summa. De kommer sedan ställas 

emot varandra i en tabell för att kunna urskilja vilket av de olika motiven som fått störst 

uppmärksammande i dokumenten. 

 

 

3.4.5 Motivets betydelse 
 

Att bedöma vilka motiv som har haft störst betydelse för handlandet är svårt, det finns 

heller inte välprövade metoder för att vikta dessa emot varandra. Esaiasson et al föreslår 

dock att använda sig av aktörens uttrycksformer. Intressanta uttrycksformer kan vara bl.a. 

frekvensen, upprepade motiveringar anses väga tyngre gentemot de som nämns enstaka 

gånger. För att kunna väga motiven kommer en analys av Maltadeklarationen att 

genomföras. Detta för att kunna identifiera aktörens motiv (310–311). Detta kommer att 

användas i analysen av motiven genom det teoretiska ramverket. Detta teoretiska 

ramverket nämner som tidigare nämnt två viktiga begrepp preferenser och institutioner. 

För att kunna urskilja de preferenser som föreligger deklarationen och eventuella 

institutioner kommer denna studie endast använda sig av den aktuella deklarationen. 

 
 

3.5 Kritik mot motivanalys 
 

Motivförklaringar är en vanlig metod inom samhällsvetenskapen men präglas av en del 

osäkerhetsmarginaler. Ett stort problem är aktörens motiv. En motivanalys syftar till att 

kartlägga det medvetna övervägandet vilket kan ses som subjektivt med koppling till 

mentala processer. Detta är svårt att till fullo observera utifrån det empiriska underlaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 



21 
 

 
 

 

Det blir även svårt att fastställa med säkerhet aktörens medvetna övervägande 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, s. 300). Osäkerheten gör 

det svårt att med säkerhet säga vad aktören tänkte vid beslutstillfället. Därför kommer 

motiven och spekulationer baseras på uttalanden i Malta deklarationen. 

 
 

3.6 Material och källkritik 
 

Det valda materialet till den här studien kommer huvudsakligen att bestå av 

Maltadeklarationen. Då det är en motivanalys så är det viktigt att få aktörens egna 

uttalande om Maltadeklarationen och viljan att utöka samarbetet med Libyen. Detta på 

grund av att det är svårt för någon annan att tala om hur aktören tänker. Som tidigare 

nämnt så är den huvudsakliga källan för denna uppsats Maltadeklarationen. Andra källor 

som kommer att användas kommer så långt det går att vara från den huvudsakliga aktören, 

EU. 

 
 

Det empiriska materialet för denna studie utgår huvudsakligen från primärkällor från 

Europeiska rådet och EU kommissionen. Sekundärkällor som inkluderats är exempelvis 

tidningsartiklar (Yin, 2013, s. 152). Urvalet av material baserades på aktörens uttalade 

motiveringar, och källkritik. Det finns en del material som är hämtat från internet då flera 

av EU:s institutioner delar material via webben. Detta görs dock med en försiktighet och 

noggrannhet, källornas äkthet ska kunna verifieras och det ska vara EU som står bakom 

dem. 

 

 

3.6.1 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet innebär att de insamlade svaren ska säga något som om det som studien avser 

att studera. En förståelse för validitet är viktigt under två tillfällen, vid utformning av 

undersökningen och att bedöma sin egen och andras utredning. Det är även viktigt med 

genomskinlighet, alla delar av utredningen ska vara observerbart. En annan viktig 

komponent är reliabiliteten (Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2014). För att 

kunna uppnå validitet så gäller det att ha begreppet och dess betydelse i åtanke vid 
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insamlande av material och undersökning. Det gäller också att inte inkludera material och 

undersökningar som inte har någon relevans för den studie som ska göras. Ett exempel är 

att i denna studie inkludera hur EU:s beslutsorgan är uppbyggt, vilket inte tillför något för 

denna studie utan istället bara fyller ut sidor. Det är också viktigt att tänka på att resultatet i 

studien ska gå att upprepas av någon annan och få liknande resultat. Föra att kunna 

undersöka hur reproducerbart resultatet är ska tre olika synvinklar tas i beaktande. 
 

• 

 
• 

 
 
 

• 

 
Är resultatet opartiskt? 
 
Om samma undersökning utförs ett flertal gånger av samma person kommer 

resultaten att stämma överens? 
 
Går det att identifiera en samstämmighet i resultaten? 

 

(Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, 2012) 
 

 

4. Empiri och analys 
 

I detta stycke kommer en kort redovisning av flyktingkrisen. Därefter kommer motiven 

och hur de framställs i Maltadeklarationen att redovisas. De motiv som presenteras 

kommer även att undersökas med de tre kriterier som presenteras under kapitel 4.4.4. 

värdering av motivindikatorer. Till sist kommer beslutet att analyseras enligt den valda 

teoribildningen för att öka förståelsen kring beslutet. 

 
 

4.1 Situationen i Libyen 
 

Flera beväpnade missiler slåss om kontroll över ett flertal  territorier i Libyen efter 

diktatorn Muammar Gaddafis fall 2011. Det finns även en stark närvaro av 

terroristgruppen Islamska staten i landet (Landguiden- utrikespolitiska institutet, okänt). 

Illegala rörelser inom landet växte sig större efter diktatorns död i och med det ostabila 

läget landet ställdes inför. Dessa illegala rörelser karakteriseras av farliga resor över 

havet. 
 

Libyen är en viktig destination och transitland för migrationen av flyktingar såväl som 

migranter. Många människor bestämde sig för att fly på grund av den ostabila miljön i 

Libyen efter Gaddafis fall. 2016 var ett rekordår för antalet flyktingar och migranter som 

anlände vid Italiens kust. 181 436 människor tog sig över havet via den centrala 

medelhavsrutten vilket i 90 % av fallen innefattar en övergång från Libyen. Detta skedde i 

kombination med en minskning av människor som anlände via de två andra rutterna. Som  
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tidigare nämnt så har situationen för flyktingar och migranter varit förödande. FN:s 
stödmission i Libyen har beskrivits situationen som en akut kris för mänskliga rättigheter. 
 
4.2 Flyktingkrisen 

 
Flyktingkrisen 2015 var den största massmigrationen som Europa upplevt sedan andra 

världskriget. En stor andel av de människor som söker sig till Europa gör det i syfte för att 

söka asyl. Detta för att få en form av internationellt skydd som tilldelas de människor på flykt 

från sina hemländer på grund av en välgrundad rädsla för förföljelse. EU-länderna har en 

skyldighet till att hjälpa människor i behov av skydd, de är även tvungen att gå igenom de 

asylansökningar som skickats in och ge ett besked. Europeiska kommissionen beräknar 

att upp till 90 % av de flyktingar och migranter som söker sig till Europa har vänt sig till 

smuggling eller annan organiserad brottslighet för att kunna ta sig över havet. Detta 

innebar en del press på en del av medlemsstaterna i EU som bl.a. Grekland och Italien. 

Anledningen till detta är att Grekland och Italien är mottagarländer och dit flyktingar 

samt migranter först kommer innan de tar sig vidare in i Europa. Då det råder en stor 

rörelsefrihet i stora delar av Europa så valde en del länder att införa gränskontroller mot 

andra länder under flyktingkrisen. Det har även uppstått en ojämnt fördelad asylsökning 

mellan länderna där 75% av ansökningarna har varit fokuserade på fem länder Ungern, 

Tyskland, Sverige, Österrike och Italien (Eurpeiska unionen, 2016). 

Dublinförordningen innebär att flyktingar och migranter måste söka asyl i det första Eu-

land de blir omhändertagna i. Detta har skapat stora påfrestningar på framförallt Grekland 

och Italien. Juncker, kommissionens ordförande berättade i ett tal de 9 september 2016 att 

dublinförordningen inte längre var tillräcklig. Angela merkel, tysklands förbundskansler, 

sa också att schengenavtalet kan riskeras om inte en lösning på flyktingkrisen hittas. 

 
 
 

4.3 EU och Libyens relation 
 

Libyen har inte något Association agreement med EU och är utanför större delar av EU:s 

grannskapspolicy. För tillfället har Libyen endast en observerande status i Barcelona 

processen och medelhavssamarbetet. Trots detta har Libyen kunnat ta del av finansiering 

från European neighbourhood instrument och deras regionala program. Libyen fick 

finansiering av Europeisk grannskaps och partnerskaps instrument mellan 2007 och 2013 
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med huvudsaklig fokus på hälsa och migration. Landet fick även finansiering från EU 

emergency trust fund for stability and addressing root causes of irregular migration and 

displaced persons in Africa. EU stöttade Libyen i dess övergång mot demokrati. I och med 

skapandet av Libyan political agreement och det efterföljande Government of national 

accord och president councils flytt till Tripoli Libyens huvudstad år 2016, har EU 

reaktiverat existerande program och lanserat flera nya projekt. Under perioden 2014 – 2015 

är EU:s stöd till Libyen fokuserad på tre prioriterade områden: 

 
 

• Demokratisk ledning 
 

• Aktivt medborgarskap och socioekonomisk integration 
 

• Hälsa 
 

Övriga nyckelprioriteringar är även stöd till det civila samhället och migration. Samarbetet 

för migration mellan EU och Libyen inkluderar hantering av migrationen och skydd för de 

sårbara migranterna, flyktingarna, asylsökande. (EU Kommissionen , 2016) 
 

De ökade antalet ankommande flyktingar och migranter till Italien såväl som Malta från 

Libyen sen år 2000 har enligt Sara Hamood i studien EU-LIbya cooperation on 

Migration: a raw deal for refugees and migrants? skapat en vilja hos EU att stoppa flödet 

av människor från Libyen (Hamood, 2008). 

Italien som är ett av medlemsstaterna, och ett av länderna som gränsar mot medelhavet, 

har också ett tidigare samarbete med Libyen kallat Memorandum of understanding. I 

samarbetet fastslår parterna sin beslutsamhet att arbeta mot hinder som har negativa 

effekter på fred, säkerhet och stabilitet inom de två länderna och inom 

medelhavsområdet. I detta samarbete omnämns även andra samarbeten som 

undertecknats av parterna, treaty of friendship, partnership and cooperation. 

 
 

4.4 Motivindikatorer 
 

För att finna motivindikatorer kommer Maltadeklarationen att granskas. Detta i syfte att 

urskilja eventuella motiv till undertecknandet av Maltadeklarationen. För att värdera de 

motivindikatorer som hittas kommer de tre kriterierna (tendens-, beroende- och 

samtidighetskriteriet) att användas. Följaktligen kommer sedan motiven redovisas 

utifrån de funna motivindikatorerna i Maltadeklarationen. 
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4.4.1 Maltadeklarationen 
 

I Bilaga 1 finns Maltadeklarationen som undertecknades på ett av EU:s toppmöte den 3 

februari 2017. Deklarationen innehåller nio punkter och börjar med att välkomna och ge 

stöd till de Maltesiska ordförandeskapet och deras försök till att utveckla EU:s migrations 

policy. De är även beslutna att agera i enlighet med mänskliga rättigheter, internationell 

lag och europeiska värderingar. Detta skall göras i samarbete med IOM och UNHCR. EU 

poängterar under punkt två att en stabil migrationspolitik kräver en säkrad kontroll av de 

externa gränserna och hämma den illegala strömmar av människor in till EU. De ställer sig 

även fortsatt bakom det avtal som gjorts mellan EU och turkiet. Något som Batool Ahmad 

undersökte i studien Europafortet – under Turkarnas beskydd. I denna studie framkom det 

att det huvudsakliga motivet till samarbetet mellan Turkiet och EU var att stoppa de 

irreguljära migrationsströmmarna, stoppa människosmugglingen och förbättra 

förutsättningarna för flyktingarna. I och med att Maltadeklarationen tar upp avtalet och 

ställer sig bakom det går det att dra slutsatsen att detta avtal har haft en betydande roll i 

viljan att samarbeta med Libyen. Turkiet är likt Libyen ett sista stopp innan man når 

europas gränser via medelhavet, och har också varit en av rutterna människor har valfärdat 

genom för att ta sig till Europa. Genom att ställa sig bakom avtalet i denna deklaration 

vittnar det om att EU ser det som något positivt. Detta kan då tyda på en föredragande 

lösning på problemen i medelhavet. Genom att titta närmare på Maltadeklarationen går det 

att urskilja liknande motiv som samarbetet med Turkiet. Under punkt 2 i 

maltadeklarationen poängteras som tidigare nämnt behovet av en säkrad kontroll av de 

externa gränserna och att hämma de illegala strömmarna in till EU. Under punkt 3 i 

maltadeklarationen nämner EU även att de vill stoppa smugglingen av människor som 

sker över havet. De tre motiv som enligt Ahmad används för samarbetet mellan EU och 

Turkiet går att återfinna i flera delar av Maltadeklarationen. Likheterna mellan samarbetet 

EU-Turkiet och ett mellan Libyen och EU gör analyser av det tidigare nämnda samarbetet 

relevant för denna studie. Under punkt tre nämner EU återigen sin beslutsamhet att minska 

den irreguljära migrationen och argumenterar för detta med de liv som har förlorats till 

sjöss för att försöka ta sig till fastlandet i Europa. 
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Följaktligen fastställer även EU sitt utökade samarbete med Libyen som det 

huvudsakliga transitlandet. Något som också gäller grannländer i Nordafrika och Sub-

Sahara. Under den fjärde punkten förklarar EU vikten av samarbete för att arbeta med 

migrationen över medelhavet. I den femte punkten understryker EU att de kommer bidra 

till åtgärder för att stabilisera Libyen vilket är av yttersta vikt. Fortsättningsvis så 

betonas betydelsen av att bygga upp auktoritetens gränskontrollkapacitet på både land 

och hav. Ökad kapacitet underlättar för auktoritetens bekämpning över 

människosmugglingen i landet. EU fastställer även under punkt sex sitt fortsatta 

engagemang för the libyan political agreement och sitt stöd för presidency council och 

Government of national accord stöttat av Förenta Nationerna. Ett utökat samarbete med 

assistans i både regionala och lokala samhällen, och internationella organisationers 

aktiviteter i Libyen (Europeiska rådet , 2017).  

 

I Maltadeklarationen finns 10 nedskrivna prioriteringar för hur EU ska fortsätta att jobba 

med migrationen över Medelhavet: 

 

• Träning, utrustning och stöd åt Libyens nationella kustbevakning och andra 

relevanta myndigheter. 
 

• Fortsatta ansträngningar till att stoppa smugglarnas affärsmodell. 
 

• Stödja de lokala samhällena där det är möjligt speciellt områden vid kusten och vid 

gränser längs med den rutten som används av migranter. Detta i syfte att förbättra 

den socioekonomiska situationen och öka deras kapacitet som värdsamhällen. 
 

• Sikta mot att uppnå en tillräcklig mottagningskapacitet och förhållande i Libyen 

för migranter tillsammans med UNHCR och IOM. 
 

• Stödja IOM i att betydligt öka assisterat frivilligt återvändande. 
 

• Utöka informationskampanjerna riktade till migranter i Libyens, samt 

ursprungslandet och transitland, utsträckning. Detta ska göras i samarbete med 

lokala aktörer och internationella organisationer, i synnerhet för att bekämpa 

smugglarnas affärsmodell. 
 

• Arbeta tillsammans med de libyska myndigheter och Libyens grannar för att 

minska pressen på den libyska kustbevakningen. Detta ska göras genom att stödja 

projekt som ökar gränsbevaknings kapaciteten. 
 

• Genom att samarbeta med Libyens grannländer och länder under The partnership 

framework ska de hålla koll på alternativa rutter och möjliga avstickare av 
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smugglares aktiviteter. Detta med stöd av medlemsstaterna och relevanta EU 

myndigheter och genom att göra det möjligt, med hjälp av nödvändigt 

övervakningsinstrument. 
 

• Ett fortsatt stöd till ansträngningar och initiativ från individuella medlemsstaterna 

som är direkt engagerade med Libyen. Med det sagt är EU beredd och välkomnar 

ett stöd för Italien och deras genomförande av Memorandum of understanding som 

skrevs under den 2 februari 2017 av de Italienska mydigheterna och presidentrådet 

Al-serraj. 
 

• Fördjupa dialogen och samarbeta om Migrationen med alla grannländer till 

Libyen, vilket inkluderar bättre operativt samarbete med medlemsstaterna och 

den europeiska gräns- och kustbevakningen för att förhindra avresor och hantera 

återvändande. 

 

Deklarationen fortsätter med att uttrycka en fortsatt vilja till att utveckla den externa 

migrationspolitiken för att den ska kunna hantera framtida kriser. En identifikation av 

potentiella barriärer, exempelvis i förhållande för de villkor som ska uppfyllas för 

återvändande. Förstärka EU:s kapacitet för återvändande, i respekt med internationell lag. 

Kommissionens intention att presentera en uppdaterad Action Plan on Returns välkomnas 

och kommer bistå med riktlinjer för mer operationella återvändande av EU och 

medlemsstaterna. Detta gäller även en effektiv återtagande baserat på det existerande 

regelverket (Europeiska rådet, 2017). 

 
 
 
 

4.4 EU:s motiv 
 

Under undersökningen upptäcktes det tidigt i dokumentet att EU lägger stor vikt vid en 

effektiv kontroll av gränserna och att minska den irreguljära migrationen. Så pass att de 

nämns redan under punkt två i Maltadeklarationen. Genom att sammankoppla dessa två 

ger det en bild av att det ena leder till det andra och gör även slutsatsen att de är av 

yttersta vikt för att säkerhetsställa en effektiv migrationspolitik. Under samma punkt så 

fastställs även ett fortsatt engagemang till det samarbete som bildades mellan EU och 

Turkiet. Då motiven har dykt upp tidigare i samarbetet med turkiet går det att dra 

slutsatsen att dessa har en betydande roll för EU. Att dessa motiv ingår i EU:s preferenser.   

I en motivanalys gjord av Batool Ahmad så framkommer även stoppa den irreguljära 

migrationen som ett motiv till samarbetet mellan Turkiet och EU. Enligt författaren Batool 

Ahmad så fokuserade EU på att ersätta de irreguljära och farliga migrationsflödena med 

säkra och lagliga vägar in till Europa. I studien uppmärksammas även ett uttalande från 
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Europeiska kommissionens vicepresident som påstår att de främsta motivationen bakom 

samarbetet med Turkiet var att EU:s medlemsstater inte gjorde som de förväntades av dem 

under flyktingkrisen. Detta visar även på en spänning mellan de olika medlemsländerna.  

 
 

Ett andra motiv som utmärker sig i deklarationen är att stoppa smugglares 

affärsverksamhet. Något som argumenteras genom de stora antal människor som har dött 

till havs när de har försökt ta sig till Europa. Under punkt tre nämns detta motiv för första 

gången i dokumenten, och då gör de det i samband med viljan att minska flödet av 

migranter. Något som sker även under punkt fem ” In Libya, capacity building is key for 

the authorities to acquire control over the land and sea borders and to combat transit and 

smuggling activities.”. Det går att dra slutsatsen om att ifall kapaciteten i Libyen förbättras 

så kommer flödena av migranter och smugglar aktiviteter kunna bekämpas. Det dras även 

en slutsats att Libyens kapacitet och smugglares aktivitet över haven korrelerar med 

varandra. Något som känns som en uppenbar slutsatsdragning. Något som blir väldigt 

tydligt under punkt sex, vilket fastställer de områden som kommer att prioriteras i och med 

Maltadeklarationen. Tio prioriteringar som huvudsakligen är inställt på att stödja Libyen 

och dess grannländer. Libyen är ett land som i dagens läge inte bara har problem inom 

migrationen och den okontrollerade emigrationen. Det är flera olika beväpnade missiler 

som slåss om makten och det finns en stark närvaro av terroristgruppen islamska staten. 

 
 
Att hejda inflödet av migranter och flyktingar har kritiserats av Arjan Hehenkamp, 

generalsekreterare för nederländska Läkare utan gränser i ett pressmeddelande från den 3 

februari 2017. Enligt Hehenkamp visar EU med deklarationen att de inte inser hur farlig 

situationen är i Libyen. Att deklarationen inte syftade till att rädda liv utan det enda EU 

vill är att hejda inflödet. Det finns även en kritik mot att det inte finns något alternativ för 

de som inte kan stanna i Libyen. Hehenkamp ser bara deklarationen som ett sett att hålla 

flyktingarna och migranterna från Europa. Ett liknande motiv gick även att urskilja ur det 

avtal som gjordes mellan Turkiet och EU. 

 
 

4.5 Analys av motiv 
 

4.6.1 Motiv 1:  Minska den irreguljära migrationen 
 

Tendenskriteriet: För att kunna urskilja graden av tendens för det första motivet så 

kommer omständigheterna kring motivuttalandet att undersökas. Uttalandet gjordes i 

Maltadeklarationen vilket allmänheten har fri tillgång till. Det går inte att ignorera det 
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faktum att motivuttalandet gjordes med detta i åtanke och därför gör uttalandet mindre 

trovärdigt. Mötet som skapade deklarationen gjordes bakom stängda dörrar men den 

deklaration som sedan publicerades kan ha redigerats för att framhäva deklarationen mer 

positiv. 
 
Beroendekriteriet: För beroendekriteriet är det viktigt att titta på vem motivuttalandet 

kom ifrån. Maltadeklarationen skrevs under ett toppmöte med medlemsstaternas 

överhuvuden närvarande. Det gör uttalandet väldigt trovärdigt. Maltadeklarationen 

hämtades från Europeiska rådets hemsida och det är dem som skapade 

Maltadeklarationen. Sen går det att diskutera kring de som sköter hemsidan och huruvida 

de sänker trovärdigheten eller ej. Det är dock Europeiska rådets hemsida och ett av sätten 

som de kan nå ut till allmänheten med. Därför kommer trovärdigheten utifrån 

beroendekriteriet anses vara hög. 

 
 
Samtidighetskriteriet: Motivuttalandet publicerades samma dag som toppmötet ägde rum. 

Detta gör uttalandet mer troligt. Som tidigare nämnt så finns det en motsättning mellan det 

här kriteriet och samtidskriteriet. Tendenskriteriet föredrar ett uttalande som är gjort ett tag 

efter beslutet är mer pålitligt medan samtidighetskriteriet poängterar vikten av att beslut 

och uttalande ska ske i samtid med varandra. 

 
 
Sammanfattning: Det första motivet får stöd av två av tre kriterier. Även om det inte har 

stöd från alla kriterier så går det att identifiera en viss trovärdighet hos motivet som 

drivande vid beslutet. Med det sagt så finns det fortfarande funderingar kring 

beroendekriteriet och om det sänker motivets trovärdighet att det inte var ett direkt 

uttalande från de som tog beslutet. De personer som var på mötet har inte nödvändigtvis 

satt sig ner och formulerat texten till motivuttalandet. Trots detta så bedömer jag motivet 

trovärdigt som en drivande faktor till beslutet. 

 
 
 

4.6.2 Motiv 2: Stoppa smugglares affärsverksamhet 
 

Tendenskriteriet: Som tidigare nämnt är det här ett uttalande som gjordes genom 

Maltadeklarationen. Ett offentligt dokument som är tillgängligt för allmänheten. Det går 

inte att undkomma det faktum att uttalandet kan ha skrivits med tanken på att det ska 

framhävas positivt. Motivet att stoppa smugglares affärsverksamhet framställs i 

Maltadeklarationen tillsammans med fakta kring hur 
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Beroendekriteriet: Som tidigare nämnt så tittar beroendekriteriet på vem som gjorde 

motivuttalandet. Detta uttalande gjordes av beslutstagaren i Maltadeklarationen, som 

nämnt går det att diskutera huruvida vem det var som skrev uttalandet i fråga och om det 

kan ha påverkat hur det framställdes. De som står bakom texten är beslutstagarna och 

därför anses denna text vara mer trovärdig enligt beroendekriteriet. 

 
 
Samtidighetskriteriet: Då det här motivuttalandet likt det första motivet publicerades 

samma dag som deklarationen skapades. Det är i samtid med beslutet och är därför enligt 

detta kriterium trovärdigt. 

 
 
Sammanfattning: Likt det första motivet så får detta motivuttalande bara stöd från två av 

tre kriterier. Trots det så finns det en trovärdighet i detta motivuttalande med de andra två 

kriterierna i åtanke. 

 
 

4.7 Analys av EU:s motiv enligt rational choice-institutionalism 
 
Det första karaktärsdraget: Det första karaktärsdraget förutsätter att det finns en uppsättning 

av preferenser hos varje aktör. Med detta i åtanke går det att förutsätta att EU i skapandet av 

Maltadeklarationen blev påverkad av sina egna uppsättningar av preferenser. Det ska även 

påpekas att EU består av flera olika medlemsländer med egna uppsättningar av preferenser men 

det kommer inte att tas i beaktande för denna analys. Med det sagt så är de individuella 

preferenserna hos medlemsstaterna inte irrelevant och kan vara intressant i fortsatta studier av 

ämnet. De faktum att medlemsstaterna har olika preferenser kommer inte förnekas. Med tanke 

på att flyktingkrisen har påverkat medlemsstaterna på olika vis så finns det en förståelse för att 

de då också kommer att ha olika preferenser som kan ha påverkat samarbete med Libyen. 

Genom att ta Italien som exempel så har dem som tidigare nämnt redan samarbeten med landet 

och därför går det att anta att det finns en uppsättning av preferenser hos Italien som talar för ett 

samarbete med Libyen. För de länder som gränsar till medelhavet blir det här väldigt aktuellt, 

medan länder som ligger längre in i Europa förmodligen fokuserar mer på något annat. Detta då 

migrationen över medelhavet inte påverkar de länder som är längre in i Europa lika direkt. Det 

är därför intressant att titta på Malta deklarationen där EU inte bara lovar pengar men också 

resurser till Libyen, något som kommer drabba alla medlemsstater i EU. Denna studie kommer 

dock inte fokusera på de olika medlemsstaternas uppsättningar av preferenser då det finns för 

många för att kunna undersöka dem alla utan att studien blir för omfattande.  

 

I undersökningen av Maltadeklaration är det svårt att missa fokuset på gränserna mellan de 

två destinationerna Libyen och Europa. Flera gånger påpekas större kontroll av gränser, öka 
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kapaciteten för de Libyska myndigheterna, stoppa smugglares affärsverksamhet, och 

återvändande. Det som inte nämns är hur EU kan förbättras som ett mottagarland och 

hantera det stora flödet av människor som kommer in via Medelhavet. Det diskuteras inte 

heller skapande av lagliga vägar till Europa, något som inkluderades i samarbetet med 

Turkiet. Det som diskuteras är att EU ska förbättra sin migrationspolitisk och en effektivare 

kontroll av gränsen. Genom detta så går det att observera en tendens att vilja rusta upp 

Libyen till att kunna behålla alla människor, och EU för att kunna hålla dessa borta. Detta 

kan till stor del bero på att stora brister visade sig i Eu:s asylsystem under flyktingkrisen, 

exempelvis med Dublin förordningen som skapade en ojämn fördelning av flyktingarna 

inom EU.  Sammanfattningsvis så går det att påstå att kontroll av gränserna är en preferens. 

Förmodligen då asylsystemet som var under flyktingkrisen behöver uppdateras. Kontroll av 

gränser omnämns även i Maltadeklarationen i samband med både de första och andra 

motivet. För att återkomma till exemplet med den amerikanska kongressen så är det 

institutioner i form av regelverk och gemensamma åtagande som t.ex schengenområdet.  

 

Det andra karaktärsdraget: Under det första karaktärsdraget så analyserades eventuella 

preferenser i Maltadeklerationen. Det framkom att en av preferenserna var en ovilja till att 

ta emot migranter och flyktingar via Medelhavet in till Europa och att försöka hålla 

”problemet” lite på avstånd. I det här karaktärsdraget kommer fokuset att vara på de 

institutioner som kan ha påverkat EU:s sätt att maximera den preferensen. Redan under 

första punkten i Maltadeklarationen går det att observera eventuella institutioner som kan 

ha påverkat EU:s fulländande av preferensen. Följaktligen skriver EU i deklarationen att de 

är fast besluten att agera i enlighet med mänskliga rättigheter, folkrätt och europeiska 

värderingar. Det ska även göras i samråd med UNHCR och IOM. Preferensen att vilja 

begränsa inflödet av migranter och flyktingar hade kunnat fullföljas på ett antal olika vis 

varav ett exempel hade varit att stänga gränserna helt och hållet. Varför väljer EU att vända 

sig till ett mer ökat samarbete med Libyen, och försöka stabilisera läget i ett annat land som 

kommer kosta både tid och pengar? Det kan besvaras med hjälp av att analysera 

Maltadeklarationen ur det andra karaktärsdragets perspektiv och närvarande institutioner. 

Till att börja med som tidigare nämnt så nämner Eu institutionerna Mänskliga rättigheter, 

folkrätt och europeiska värderingar. Detta är regelverk som agerar tvingande och efterhålls 

av ett sorts sanktionssystem. Detta inkluderas i en av Richards Scotts grupper i kapitel 2.2 

Nyinstitutionalism. Europeiska värderingar tillhör den andra gruppen normer som förklarar 

att normer styr vad som är önskvärt och hur saker och ting bör vara. Mänskliga rättigheter 

och folkrätt tillhör gruppen tvingande.  EU har en solidaritetsprincip som innebär att det 

ska finnas en solidaritet mellan medlemsstaterna. Det ska även finnas en rättvis 
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ansvarsfördelning ( Arvidsson. 2017s. 8. ) Fördelningen av ansvar misslyckades under 

flyktingkrisen och vissa medlemstater stod under större press än de andra. 

Solidaritetsprincipen är en institution som gör att även om vissa av medlemsstaterna inte 

påverkas lika direkt av flyktingkrisen så finns det en skyldighet att stötta de medlemsstater 

som gränsar till medelhavet. Schengenområdet som innebär fri rörlighet inom området gör 

att även om medlemsstater ligger långt ifrån gränsen så påverkar de enorma 

flyktingströmmarna dem ändå. Det gör det lättare för människor att nå högre upp i EU.  

 

5. Diskussion 

Sammanfattningsvis så har denna studie undersökt varför EU vill utöka samarbetet med 

Libyen genom att identifiera motiveringar ur uttalanden från toppmötet i Malta den 3 

februari 2017. Hur EU:s inställning gentemot ett samarbete med Libyen har sett ut har fått 

sitt svar under kapitlet 4.3 EU och Libyens relation. Där går det att urskilja tidigare 

finansieringar och samarbeten som Libyen fått tagit del av. Det finns inget direkt 

samarbete mellan Libyen och Eu men under perioden 2014–2015 fokuserade EU:s stöd till 

Libyen på tre prioriterade områden vilka är demokratisk ledning, aktivt medborgarskap 

och socioekonomisk integration, och hälsa. Italien som är en av medlemsstaterna har även 

ett  memorandum of understanding  tillsammans med Libyen vilket fastställer ett 

samarbete länderna emellan. Det faställer även att Italien ska stödja Libyen i sin 

utveckling mot en demokratiskstat. Detta innebär att även om EU inte har haft ett direkt 

avtal med Libyen så har en av medlemsstaterna haft det. Det går att spekulera huruvida 

Malta deklarationen är ett komplement till Italiens samarbeten med Libyen  eller inte.  I 

och med Maltadeklarationen så tar EU sin relation med Libyen steget längre, det fastställs 

att det finns ett gemensamt problem och att det behöver hjälpas åt för att klara av det.Detta 

kan mycket väl ha påverkats av Italiens vilja att samarbeta och vara ett sätt att vissa sin 

solidaritet till Italien. Det ska inte heller glömmas att EU har ett tidigare samarbete med 

Turkiet som har lett till att antalet migranter och flyktingar längs med rutten har minskat. 

Huruvida det har lett till att fler migranter och flyktingar har vänt sig till Libyen istället för 

att ta sig till Europa. Det finns dock inte nedtecknat i Malta deklaarationien att flera 

lagliga vägar in till Eu kommer att skapas. Flyktingkrisen blottade även en svaghet som 

motsätter sig den bild EU har tidigare velat uppvisa av Unionen. Länder som samlas i en 

union för att tillsammans blir stark. Svårigheter med att samla ett flertal medlemsländer är 

att det inte finns en garanti för att alla ska arbeta efter vad som gynnar den unionen. Något 

som skulle kunna vara underlag för en annan uppsats. 
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De motiv som EU anger i Maltadeklarationen var enligt denna studies undersökning 

minska den irreguljära migrationen och att stoppa smugglarnas affärsverksamhet. För att 

förklara de motiv som identifierats användes två karaktärsdrag ur rational choice-teorin 

som fokuserar på aktörens preferenser respektive institutioner som kan påverka agerandet 

mot dessa. I sökandet efter preferenser i Maltadeklarationen öppnades diskussionen för 

vilket ansvar EU var villig att ta över den illegala verksamhet som smugglare har byggt 

 

upp mellan de två gränserna. I deklarationen nämner de endast förbättringar i Libyen och 

utelämnar att specificera egna åtgärder. Det beskrivs även endast vad EU kan ge Libyen 

men inte vad Libyen kan bidra till EU med vad gäller de stora flödet av människor längs 

med den centrala medelhavsrutten. Den andra frågeställningen i denna studie är: Vilka 

motiv har EU för att utöka sitt samarbete med Libyen? Det besvaras under kapitel 4.5 EU:s 

motiv och resultatet blev att det finns två huvudmotiv: Minska den irreguljära migrationen 

och stoppa smugglarnas affärsverksamhet. För den tredje frågeställningen Hur kan EU:s 

motiv till att ingå i ett utökat samarbete med Libyen förklaras? var det svårt att komma 

fram till ett exakt svar. Det går inte med säkerhet säga vad en aktör tänkte och hur denne 

resonerade inför ett beslut. Med detta i åtanke så användes det teoretiska ramverket i ett 

försök att ge en förklaring. I denna analys av Maltadeklarationen gick det att observera en 

vilja till bättre kontroll av gränserna och minska den irreguljära migrationen. Det uttrycktes 

även en vilja till att rusta upp gränserna, även Libyen som den sista anhalten innan Europa. 

Något som kan ha blivit mer aktuellt då möjligheterna att hantera flyktingkrisen brast. 
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Bilaga 1: Malta Declaration by the members of the European Council on 
the external aspects of migration: addressing the Central Mediterranean 
route 

 

1. We welcome and support the Maltese Presidency's efforts to take forward all elements 

of the EU's comprehensive migration policy. We reaffirm our determination to act in 

full respect of human rights, international law and European values, and in 

conjunction with UNHCR and IOM. 

 

2. A key element of a sustainable migration policy is to ensure effective control of our 

external border and stem illegal flows into the EU. In 2016, arrivals decreased to one-

third of the levels in 2015. On the Eastern Mediterranean route, while pressures 

remain, arrivals in the last four months of 2016 were down 98% year-on-year. We 

remain committed to the EU-Turkey Statement and the full and non-discriminatory 

implementation of all its aspects, as well as to continued support for the countries 

along the Western Balkans route. 

 

3. On the Central Mediterranean route, however, over 181,000 arrivals were detected in 

2016, while the number of persons dead or missing at sea has reached a new record 

every year since 2013. With hundreds having already lost their lives in 2017 and 

spring approaching, we are determined to take additional action to significantly 

reduce migratory flows along the Central Mediterranean route and break the business 

model of smugglers, while remaining vigilant about the Eastern Mediterranean as 

well as other routes. We will step up our work with Libya as the main country of 

departure as well as with its North African and sub-Saharan neighbours. 

 

4. The Partnership Framework and the Valletta Action Plan have allowed us to deepen 

long-term cooperation with a number of partner countries, including on root causes of 

migration, through a solid partnership based on mutual trust. This work is already 

yielding results and will be intensified. At the same time, the urgency of the situation 

requires immediate additional operational measures at the regional level, taking a 

pragmatic, flexible and tailor-made approach at each and every point involving all 
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actors along the migratory route. In this context, we welcome the joint Commission 

and High Representative Communication "Migration on the Central Mediterranean 

Route - Managing flows, saving lives". 

 

5. Efforts to stabilise Libya are now more important than ever, and the EU will do its 

utmost to contribute to that objective. In Libya, capacity building is key for the 

authorities to acquire control over the land and sea borders and to combat transit and 

smuggling activities. The EU remains committed to an inclusive political settlement 

under the framework of the Libyan Political Agreement and to supporting the 

Presidency Council and the Government of National Accord backed by the United 

Nations. Where possible the EU and Member States will also step up cooperation 

with and assistance to Libyan regional and local communities and with international 

organisations active in the country. 

 

6. Priority will be given to the following elements: 

a) training, equipment and support to the Libyan national coast guard and other 

relevant agencies. Complementary EU training programmes must be rapidly stepped 

up, both in intensity and numbers, starting with those already undertaken by 

Operation SOPHIA and building on its experience. Funding and planning for these 

activities needs to be made sustainable and predictable, including through the 

Seahorse Mediterranean Network; 

 

b) further efforts to disrupt the business model of smugglers through enhanced 

operational action, within an integrated approach involving Libya and other countries 

on the route and relevant international partners, engaged Member States, CSDP 

missions and operations, Europol and the European Border and Coast Guard; 

 

c) supporting where possible the development of local communities in Libya, 

especially in coastal areas and at Libyan land borders on the migratory routes, to 

improve their socio-economic situation and enhance their resilience as host 

communities; 

 

d) seeking to ensure adequate reception capacities and conditions in Libya for 

migrants, together with the UNHCR and IOM; 
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e) supporting IOM in significantly stepping up assisted voluntary return activities; 

 

f) enhancing information campaigns and outreach addressed at migrants in Libya and 

countries of origin and transit, in cooperation with local actors and international 

organisations, particularly to counter the smugglers' business model; 

 

g) helping to reduce the pressure on Libya's land borders, working both with the 

Libyan authorities and all neighbours of Libya, including by supporting projects 

enhancing their border management capacity; 

h) keeping track of alternative routes and possible diversion of smugglers' activities, 

through cooperative efforts with Libya's neighbours and the countries under the 

Partnership Framework, with the support of Member States and all relevant EU 

agencies and by making available all necessary surveillance instruments; 

 

i) continuing support to efforts and initiatives from individual Member States directly 

engaged with Libya; in this respect, the EU welcomes and is ready to support Italy in 

its implementation of the Memorandum of Understanding signed on 2 February 2017 

by the Italian Authorities and Chairman of the Presidential Council al-Serraj; 

 

j) deepening dialogue and cooperation on migration with all countries neighbouring 

Libya, including better operational cooperation with Member States and the European 

Border and Coast Guard on preventing departures and managing returns. 

7. These objectives shall be underpinned by the necessary resources. In line with the 

Valletta Action Plan, the European Union is strengthening the mainstreaming of 

migration within its Official Development Assistance for Africa, which amounts to 

€31 billion during this financial period. Some of the actions referred to above can be 

funded within projects already under way, notably projects funded by the EU Trust 

Fund for Africa as appropriate, which mobilises €1,8 billion from the EU budget and 

€152 million from Member States' contributions. To cover the most urgent funding 

needs now and throughout 2017, we welcome the Commission's decision to mobilise 

as a first step an additional €200 million for the North Africa window of the Fund and 

to give priority to migration-related projects concerning Libya. 
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8. We will further develop our external migration policy in order to make it resilient for 

future crises. We will identify potential barriers, for example in relation to conditions 

to be met for returns, and reinforce EU return capacities, while respecting 

international law. We welcome the Commission's intention to rapidly present, as a 

first step, an updated Action Plan on Returns and to provide guidance for more 

operational returns by the EU and Member States and effective readmission based 

upon the existing acquis. 

 

9. We agree to act determinedly and speedily to achieve the objectives set out in this 

Declaration and call upon all actors to work towards this end. We welcome the 

intention of the Maltese Presidency, in close cooperation with the Commission and 

the High Representative, to present a concrete plan for implementation to this effect 

to the Council at the earliest opportunity, to take work forward and to ensure close 

monitoring of results. The European Council will review progress on the overall 

approach at its meetings in March and in June on the basis of a report from the 

Maltese Presidency ( European council. 2018) 
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