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Abstract 
This study examines changes in the Swedish migration policy discourse during the year 2015 that 

resulted in the change of migration legislation with the aim of significantly reducing the number 

of asylum seekers. The aim of the study of the political landscape for Swedish governance of the 

migration issue is to define the priorities that led, among other things, to the introduction of the 

Act (2015:1073) on specific measures in serious danger to public order or internal security in the 

country and the law (2016:752) on temporary restrictions on the possibility of obtaining a 

residence permit in Sweden. The study's main focus is thus on the analysis of the Swedish 

Parliaments migration discourse which, by describing migration as a security risk, forces "urgent 

measures" in the form of laws that restrict migration. We want to understand the underlying factors 

for the expressed "emergency" that underpins these laws. As a starting point for our work, we have 

chosen to use the Securitization theory from the well known, within the peace and security policy 

research field, the Copenhagen School. The definition of the concept of securitization has a central 

role in the study's methodological part. It is used as a key to decode the collected material, which 

consists of two bill texts for new "emergency laws" in the field of migration, official statements 

from Swedish political parties and the Swedish government, and the political debate in the wake 

of, for example, the parliamentary motions. This study invites the reader to make a perception of 

the political decision-making process in the area of migration from the security perspective. 

Securitization, as it has been introduced in science, means a process where (political) actors 

determine priorities and decide on extraordinary measures based on an assessment of the risks and 

threats that a specific political issue is considered to bring. We find that critical discourse theory 

is best suited as a method for evaluating the material that has been collected and for answering the 

study's questions. Finally, we would like to state that we find the study questions extremely 

interesting, important and relevant to the research area of political science. We also believe that 

the issue of migration is today the most discussed issue both in politics and in society at large. 

 

 

Keywords: Swedish migration policy, migration “emergency” laws, securitization, critical 

discourse, risks and threats 
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Sammanfattning 
Denna studie undersöker förändringar i den svenska migrationspolitiska diskursen under året 2015, 

som resulterade i ändringen av migrationslagstiftningen i syfte att kraftigt minska antalet 

asylsökande. Målet med undersökningen, av det politiska landskapet för svensk styrning av 

migrationsfrågan, är att definiera de prioriteringar som ledde till bland annat införande av lagen 

(2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet och lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige. Studiens huvudfokus ligger alltså i analysen av riksdagens 

migrationsdiskurs som, genom att utmåla migration som en säkerhetsrisk, tvingar fram ”akuta 

åtgärder” i form av lagar som begränsar migration. Vi vill förstå de bakomliggande faktorerna för 

det ”nödläge” som läggs till grund för dessa lagar. Som utgångspunkt för vårt arbete har vi har valt 

att använda säkerhetiseringsteorin från den välkända, för sin freds- och säkerhetspolitiska 

forskningen, Köpenhamnsskolan. Definitionen av begreppet säkerhetisering har en central roll i 

studiens metodologiska del. Den används som en nyckel för att avkoda det insamlade materialet 

som består av två propositionstexter till nya ”nödlagar” inom migrationsrätten, officiella 

uttalanden från svenska politiska partier och den svenska regeringen, samt den politiska debatten 

i form av exempelvis motioner. Denna studie inbjuder läsaren till att göra en perception av det 

politiska beslutsförfarandet på migrationsområdet utifrån säkerhetiseringsperspektivet. 

Säkerhetisering i det här fallet innebär, så som det har introducerats inom vetenskapen,  en process 

där politiska aktörer fastställer prioriteringar och beslutar om extraordinära åtgärder utifrån en 

utvärdering av riskerna och hoten som en specifik politisk fråga anses kunna medföra. Vi finner 

att kritisk diskursteori lämpar sig bäst som metod för att utvärdera det insamlade materialet och 

för att besvara studiens frågor. Avslutningsvis vill vi framföra att vi finner studiens frågor oerhört 

intressanta, viktiga och relevanta för statsvetenskapens forskningsområde. Vi anser även att frågor 

som vi lyfter i studien tillhör de mest diskuterade idag, både inom politiken och i samhället för 

övrigt. 

Nyckelord: svensk migrationspolitik, den tillfälliga lagen, säkerhetisering, kritisk diskurs, 

migration som hot mot nationell identitet och säkerhet  
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Förord 
Några ord om migration. I alla tider har människor flyttat från en plats till en annan, vandrat, rest, 

sökt sig till nya platser och även återvänt till platser där de har bott tidigare. Orsaker till att 

människan flyttar kan vara olika. Vissa av oss drivs av kärleken till en annan människa som bor i 

ett främmande land, andra blir tvungna att flytta på grund av missförhållanden i hemlandet, kris 

eller katastrof. Vissa är bara nyfikna på omvärlden. Oavsett vad som driver människan så kan vi 

konstatera att migration i sig är inget modernt fenomen, trots att vissa politiker och medier vill få 

det att framstå som något nytt. Det är, och har alltid varit, ett naturligt inslag i människans 

samexistens. 

Vi vill slå ett slag för människors rätt att kunna välja fritt var man vill leva. Och självklart alla 

människors rätt att söka och få skydd undan katastrofer, krig och förföljelse. 

Vi vill tacka våra lärare på IMER-programmet på Södertörns högskola för deras brinnande 

engagemang i migrationsfrågan, deras värdefulla kunskaper som de generöst delat med sig av, 

intressanta  föreläsningar och samtal. 

 

Tack! 
Julia Fedioutchek och Elnara Askarova 

Stockholm, 21 maj 2019 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problemformulering  

Under en längre period har Sveriges migrationspolitik behandlats av staten som en nationell 

angelägenhet. Den svenska staten som har under en lång tid hävdat sin politiska neutralitet befann 

sig plötsligt, efter Berlinmurens fall, i en oviss värld där den tidigare maktbalansen mellan öst och 

väst var rubbad och där de internationella relationerna var i ständig förändring. Elisabeth Abiri, en 

av de få forskare som under 90-talet forskade om säkerhetisering av den svenska 

migrationspolitiken, kallade de politiska förändringarna som skedde då för ett ”hårt uppvaknande” 

(Abiri, 1998:91). Adiri menade att svenskarna som under en längre period upplevde fred och 

demokrati i landet, samt ett ekonomisk välstånd och en stadigt – sedan andra världskrigets slut – 

ökad välfärd, vaggats in i en falsk trygghet där man ansåg att man kunde fortsätta att behandla 

sådana frågor av global karaktär som migrationsfrågan är, som frågor oberoende av internationella 

händelser. Plötsligt var man tvungen att förhålla sig till de processer som initierades någon 

annanstans, utanför Sveriges gränser, som Sverige hade ingen eller väldigt lite kontroll över och 

som gjorde det mycket svårt för den svenska staten att planera för framtiden. En viktig förändring 

i Sveriges migrationspolitik var att staten nu var tvungen att hantera ett ökat antal flyktingar som 

spontant anlände till Sverige för att undkomma olika slags katastrofer i världen (Abiri, 1998:91). 

En annan viktig förändring i Sveriges position på den internationella politiska kartan var svenskt 

inträde i EU 1995. Den svenska politiken är idag högst beroende av de diskurser och lagstiftning 

som tas gemensamt inom EU. 

Den utvecklingen av migrationspolitiken som skedde under 90-talet, där staten säkerhetiserade 

frågan och tog till extraordinära åtgärder för att begränsa migration, sker på nytt i vår tid. Den 24 

november 2015 kom Sveriges statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson med 

besked om att den svenska flyktingmottagningen kommer att förändras och anpassas till EU:s 

miniminivåer för att få fler flyktingar att söka asyl i andra länder. Ministrarna kallade situationen 

“ohållbar” och sa att Europa hade ”misslyckats med sin flyktingpolitik”. Att Sverige inte kunde ta 

emot asylsökande i samma utsträckning som förr var alltså en effekt av EU:s misslyckade 

flyktingpolitik. Regeringen gjorde en total vändning i asyl- och anhöriginvandringsfrågan och 

skärpte migrationspolitiken med hjälp av en rad olika, vad vi ser som, extraordinära åtgärder. 
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Bland annat blev tillfälliga uppehållstillstånd regel för alla skyddsbehövande, både vuxna och barn 

(förutom kvotflyktingar), genom införandet av den så kallade tillfälliga lagen (lag (216:752) om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige). Regeringen menade att 

Sverige behövde skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande. Man föreslog också utökade 

id-kontroller på bussar och tåg vid den nationella gränsen för att tvinga asylsökande att söka sig 

till andra länder och på det viset sätta press på andra europeiska länder att ta emot flera asylsökande 

(SVT Nyheter 2015).  Den tillfälliga lagen blev möjligen den hittills tyngsta konsekvensen av den 

pågående säkerhetiseringen av den svenska migrationspolitiken, eftersom lagens syfte var att 

begränsa mängden flyktingar, dvs. begränsa asylrätten. Det är viktigt att notera här att Sverige har 

länge varit ansluten till Flyktingkonventionen och andra internationella överenskommelser som 

ger rätten för människor på flykt att söka internationellt skydd. Man kan säga att den tillfälliga 

lagen är den mest drastiska åtgärden på migrationsområdet i modern tid för att begränsa migration. 

Den här studien argumenterar för att svensk migrationspolitik påverkats av säkerhetsdiskursen till 

en sådan grad att den har tvingat fram en rad extraordinära politiska åtgärder som har förändrat 

den svenska migrationspolitiken i grunden. De förändringar som vi såg ske under året 2015 och 

den kraftiga svängning i migrationsfrågan, där man hade gått från att “öppna era hjärtan” - 

retoriken (Reinfeldt, 2014) till att kraftigt begränsa flyktingmottagandet med hjälp av lagändringar, 

kan enligt oss inte förklaras på något annat sätt än att det är resultatet av säkerhetisering av svensk 

migrationspolitik som utvecklats under 2010-talet. 

1.2 Syfte och  frågeställning 

Studiens syfte är att analysera förändringen i migrationspolitiken i Sverige under den så kallade 

flyktingkrisen 2015 med utgångspunkten i kritisk diskursanalys och säkerhetiseringsteorin. Detta 

kommer att göras genom en undersökning av huruvida de svenska politiska beslutsfattarna på 

riksdagsnivå uttrycker sig om flyktingar som ett hot mot nationell identitet och säkerhet med syfte 

att begränsa flyktingmottagandet. Undersökningen kommer att genomföras genom studier av 

politiska texter med huvudfokus på beslut om lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (SFS 2015:1073), Regeringens proposition 

2015/16:67, beslut om lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige, Regeringen proposition 2015/16:174, samt motioner och reservationer 
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som gjorts av olika politiska partier och dess representanter i samband med lagens ikraftträdande. 

Frågor som studien ämnar att svara på är: 

      1. Hur uttrycker sig svenska riksdagspolitiker om migration?  

      2. Har dessa uttalanden lett till säkerhetisering av svensk migrationspolitik? 

1.3 Tidigare forskning 

Teorin om säkerhetisering utvecklades i Köpenhamnsskolan av forskarna Barry Buzan, Ole 

Weaver och Jaap de Wildes. I sin bok Security A New Framework for Analysis (1998) utvecklade 

författarna begreppet securitization (säkerhetisering) och teorin om säkerhetisering enligt vilken 

frågor som tidigare inte ansetts utgöra hot mot nationell säkerhet blir uppfattade av offentligheten 

just som säkerhetsfrågor. I Sverige har forskningen om migrationspolitiken varit ganska 

omfattande. Fokus har legat på tiden kring 1990-talet och de förändringar i migrationspolitiken 

som skedde då i samband med Balkankriget och den ökande globaliseringen. Det har dock inte 

forskats särskilt mycket kring frågan om säkerhetisering av migrationspolitiken. Den studie som 

verkar vara den främsta inom området i Sverige är gjord av Elisabeth Abiri (The securitisation of 

migration: Towards an Understanding of Migration Policy Change in the 1990s. The Case of 

Sweden, 2000). Abiri genomförde en analys av den då pågående diskursen om migration och 

säkerhet. I sin studie belyser Abiri hur människor som flydde från Bosnienkriget framställdes som 

ett säkerhetshot mot Sverige. Enligt Abiri sammankopplas migration och säkerhet genom fyra 

olika diskurser. Den första handlar om att migration är direkt relaterad till konventionellt 

säkerhetstänkande där enskilda invandrare ses som potentiella spioner, femtekolonnare eller 

terrorister som utgör ett säkerhetshot mot staten. Den andra diskursen handlar om 

sammankopplingen mellan säkerhet och migration i relation till offentliga myndigheter: ett 

växande antal flyktingar utmanar offentliga verksamheters kapacitet. Den tredje diskursen 

behandlar migration som ett globalt problem: staten ser som sitt mål att kontrollera invandringen. 

Statens otillräckliga kontroll av migrationen uppfattas som hot mot säkerhet och statens 

suveränitet. Den sista diskursen handlar om den negativa samhällsutvecklingen i Sverige med ökad 

rasism och högerextremism (Abiri, 2000:3). 
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Ytterligare frågor som vi anser vara relevanta för vår studie behandlas i forskningen om 

migrationspolitiken med fokus på lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige och dess konsekvenser. En viktig rapport på områden har tagits fram 

av Karin Borevi “Familj, medborgarskap, migration: Sveriges politik för anhörighetsinvandring i 

ett jämförande perspektiv”, Delmi-rapport 2018:5. I rapporten konstateras att den tillfälliga lagen 

begränsar möjligheten till anhörighetsinvandringen vilket i första hand drabbar barn till 

skyddsbehövande, med mera. Rapporten bekräftar farhågor som har tidigare uttryckts av de olika 

ideella organisationerna, bland annat Rädda barnen och Röda korset, om att lagen splittrar familjer 

på flykt (Beskow 2018). 

1.4 Disposition 

I studiens första avsnitt presenteras bakgrunden till studien som följs av problemformulering, syfte 

och frågeställning. Första avsnittet avslutas med en presentation av tidigare forskning kring 

säkerhetisering av migrationsfrågan. I avsnitt två presenteras teoretiska utgångspunkter: 

säkerhetiseringsteorin och kritik mot den, samt teoretisk förklaring av migration som hot mot 

nationell identitet och säkerhet. I det tredje avsnittet presenteras studiens metod, kritik mot 

metoden, studiens empiriska material och avgränsning, validitet och reliabilitet, forskningssed och 

etiska övervägandet samt slutligen operationalisering. I det fjärde avsnittet presenteras studiens 

analys och resultat. Studien avslutas med en slutdiskussion och förslag till framtida forskning. 

2 Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Köpenhamnsskolan och säkerhetiseringsteorin 

Köpenhamns fredsforskningsinstitut som anses vara en av världens ledande skolor inom freds- och 

säkerhetsforskning grundades av det danska parlamentet 1985. Syftet var att stärka 

tvärvetenskaplig forskning om fred och säkerhet i världen. En bred och samtidigt snäv debatt om 

säkerhet växte fram redan under 1970- och 80- talet under det då pågående kalla kriget. Debatten 

var framtvingad av ett växande missnöje som var kopplad till framväxten av de ekonomiska och 

miljömässiga politiska agendorna i de internationella förbindelserna. Senare under 1990-talet 

färgades säkerhetsdebatten även av oro som var kopplad till identitetsfrågor och 
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gränsöverskridande brottslighet. Utvidgning av frågan om säkerhet tvingade fram en reaktion som 

resulterade i att säkerhetsforskningen kretsade nu allt mer kring frågan om hot och utökad 

våldsanvändning. Debatten om säkerhet inom säkerhetsforskningen dominerades helt enkelt av 

militären och besatthet av kärnvapen. En av de kanske tyngsta argumenten i den då pågående 

debatten om säkerhet var att den progressiva utvidgningen av säkerhetsfrågan hotade the 

intellectual coherence of security och fyllde begreppet med så många olika aspekter att dess 

väsentliga betydelsen blev ogiltig. Detta argument i sin tur dolde en outtalad allmän politisk oro 

över att om man tillåter icke-militära frågor att uppnå säkerhetsstatus skulle det ha oönskade och 

kontraproduktiva effekter både på den sociala utvecklingen och de internationella relationerna 

(Buzan et al. 1998). Inom ramen för institutet bildades den världsberömda Köpenhamnsskolan för 

fredsforskning under ledningen av Barry Buzan. Säkerhetiseringsteorin som presenteras av Barry 

Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wilde i boken A New Framework For Analysis (1998) tar sitt 

avstamp i analysen av begreppet “säkerhet”. Köpenhamnsskolans forskning baserar sig på 

socialkonstruktivistiskt tänkande som ser säkerhet som social konstruktion (Buzan et al. 1998:34). 

Författarna gör särskiljning mellan den traditionella förståelsen och framställningen av begreppet 

säkerhet, som är kopplad till enbart en sektor – den politisk-militära, och den tolkningen av 

begreppet som görs av ”widerners” (utvidgare) vilka de själva tillhör. De flesta traditionalisterna 

ser på militär konflikt som den avgörande lösningen och nyckeln till en upprättad säkerhet. 

Författarna av säkerhetiseringsteori förkastar traditionalisternas snäva statscentrerade syn och tar 

ett bredare grepp där säkerhet täcker frågor i fem olika sektorer: den militära, politiska, 

ekonomiska, miljömässiga och sociala. De flesta andra utvidgare strävar efter att utvidga 

säkerhetsbegreppet genom att argumentera utifrån andra “nya” ofta icke-militära hot. Exempelvis 

kunde man identifiera starka kopplingar mellan den ekonomiska och den militära sektorn inom 

den internationella ekonomiska politiken. Buzan har dock förhållit sig skeptisk till 

sammanhängande konceptualiseringar av säkerhet inom den ekonomiska och den miljömässiga 

sektorn. Buzan har argumenterat för att behålla ett tydligt militärt subfält inom de utvidgade 

säkerhetsstudierna, men utvidga definitionen av hot bort från det militära till en mer allmänt hållen 

formulering (Buzan et al. 1998:2-3). 

Säkerhetiseringsteorin introducerar en konstruktivistisk metod, som används för att kunna skilja 

politiseringsprocessen från den så kallade säkerhetiseringsprocessen, och kunna finna förståelse 
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för hur och vilka aktörer som kan säkerhetisera en fråga, dvs. förvandla en fråga till en 

säkerhetsfråga. Säkerhetisering är således en process där ett visst objekt presenteras som ett 

säkerhetsproblem. Begreppet säkerhetisering är alltså mer omfattande än det traditionella 

begreppet säkerhet. Säkerhetisering kan ses som en extrem variant av politisering eftersom frågan 

om “säkerhet” tar politiken bortom spelets etablerade regler och presenterar det antingen som en 

speciell typ av politik eller en fråga som står över politiken. Att säkerhetisera är ett sätt att politisera 

frågor till det extrema för att möjliggöra användning av extraordinära medel för att skydda sig. 

Författarna understryker att begreppet säkerhet är alltid förenat med frågan om överlevnad (Buzan 

et al. 1998:21). Frågor som har blivit säkerhetiserade är inte nödvändigtvis frågor som handlar om 

en stats överlevnad, utan snarare frågor där säkerhetiseringsaktörer, till exempel stater, har lyckats 

bygga upp en diskurs till att handla om ett existentiellt hot. Policyprocess som leder till 

säkerhetisering kan ses som ”en upptrappning av retoriken”. Se Figur 1 nedan. 

 

                                                           Policyprocess 
                                                                                                                   Säkerhetiserad fråga 

                                                                                                                                           Frågan framställs som  
                                                                                                                                           säkerhetsproblem 

                                                                                                                                  ↑ 

                                                        Politiserad fråga                    →     Säkerhetiseringsprocessen 

                                                                   Frågan är avhandlad och             
                                                                   är en del av den offentliga       
                                                                   policyprocessen. Den kräver 
                                                                   politiska beslut och resursanslag.   

                                                                      ↑ 

Avpolitiserad fråga               →     Politiseringsprocessen                     

Staten hanterar inte frågan.              
Frågan är inte en del av den            
offentliga debatten                                             
 

Figur 1. 

För att säkerhetisering ska kunna ske krävs det att det finns säkerhetiseringsaktörer som enskilt 

eller i grupp producerar en så kallad talakt (eng. speech-act), dvs. förklarar för publiken att ett visst 
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referensobjekts existens är hotad, vilket kräver extraordinära åtgärder som tas utanför det normala 

politiska förfarandet. Regeringar och politiska ledare framträder ofta i rollen som 

säkerhetiseringsaktörer. Men säkerhetiseringsaktörer kan även vara icke statliga – enskilda 

individer och grupper som inte ens är relaterade till politiken  (Buzan et al. 1998:40). För att kunna 

förstå hur säkerhetstalakt fungerar behöver man göra en åtskillnad mellan tre typer av enheter: 

1.! Referensobjekt - något som ses som existentiellt hotad objekt och vilket, man kan hävda, 

har ett legitimt krav på överlevnad. 

2.! Säkerhetiseringsaktör/er – aktörer som säkerhetiserar frågor och avkräver något med 

hänvisning till ett referensobjekt som de påstår är existentiellt hotat. 

3.! Funktionella aktörer: aktörer som påverkar en sektors dynamik, utan att själva vara 

referensobjekt, och som kräver säkerhet å referensobjektets vägnar. Denna aktör (till 

exempel inom den miljömässiga sektorn ett företag som förorenar) påverkar ej beslut som 

tas på säkerhetsområdet. 

Det viktigaste och svåraste när man genomför analysen av säkerhetiseringsprocessen är att åtskilja 

referensobjekt och säkerhetiseringsaktörer. Referensobjekt för säkerhet har traditionellt sett varit 

staten och mer dolt nationen. För staten handlar överlevnad om suveränitet, för nationen om 

identitet. Å andra sidan när det kommer till säkerhetisering kan aktörer konstruera nästan fritt vilka 

referensobjekt som helst. Buzan menar dock att referensobjekt är “något på vilket man kan peka 

och säga: det måste överleva, därför är det nödvändigt att…” (Buzan et al. 1998:36). Trots att det 

är säkerhetiseringsaktören och referensobjektet som är huvudelementen som utlöser 

säkerhetiseringsförsök måste hänsyn tas även till de externa förhållandena i 

säkerhetiseringsprocessen. Det är uppenbart att relationerna mellan olika aktörer inte är jämlika. 

Möjligheten till framgångsrik säkerhetisering varierar kraftigt beroende på aktörens ställning i 

samhället. Säkerheten är således ett strukturerat fält där bara vissa aktörer har makten och en 

allmänt accepterad röst för att övertygande tala om säkerhet. Denna auktoritet är dock aldrig 

absolut: ingen har en garanterad förmåga att tvinga människor att acceptera ett uttalande om 

behovet av säkerhetisering och ingen kan berövas möjligheten att erbjuda alternativa tolkningar 

av säkerhet. I realiteten lyckas dock vissa strategier bättre än andra. Till exempel lyckas man alltid 

bättre med att säkerhetisera en fråga när man hänvisar till gemenskap (eng. collectivity). När en 

individ eller en grupp försöker diskutera säkerhet med utgångspunkten för sin egen säkerhet så är 
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det kanske få som lyssnar. En säkerhetiseringstalakt kan å andra sidan få genomslag på makronivå 

ifall aktörerna hävdar att mångas säkerhet är under attack (Buzan et al. 1998:36). 

Säkerhetisering kan alltså aldrig bara implementeras utan kräver argumentation som fångat 

allmänhetens intresse för frågan. Det är viktigt dock att tydliggöra att diskursen som presenterar 

något som ett existentiellt hot skapar i sig inte säkerhetisering. Detta är enbart en så kallad 

säkerhetiseingsrörelse (eng. securitizing move). För en lyckad säkerhetisering krävs även 

allmänhetens acceptans av den presenterade problemformuleringen som legitimerar tillämpning 

av extraordinära åtgärder (Buzan et al. 1998:25). Säkerhetisering sker alltså i två steg. Först måste 

ett uttalande göras om att det föreligger ett hot mot ett referensobjekt. Sedan slutförs 

säkerhetiseringen framgångsrikt ifall aktören har kunnat övertyga publiken i det angivna (Buzan 

et al. 1998:41). En framgångsrik säkerhetiseringstalakt lyckats således att bygga en plattform där 

det är möjligt att legitimera sådana akuta åtgärder som annars inte skulle vara möjliga att 

genomföra om inte diskursen skulle ha tagit form av en diskurs som handlar om ett existentiellt 

hot. Säkerhetisering uppfylls således enbart när aktören, med hjälp av en beskrivning av ett 

existentiellt hot, har lyckats legitimera att den bryter sig loss från de etablerade reglerna på 

området. 

Eftersom Buzan m. fl. i sin analys föredrar konstruktivism måste säkerhetsfrågor spåras till 

lämpliga nivåer och sektorer. Tre grundläggande analysnivåer nämns: individer, stater och 

internationella system. Huvudfokus i säkerhetiseringsteorin ligger ändock på de olika sektorerna. 

Var och en av dem har sin egen mening. Under en lång tid var det dock den militära sektorn som 

fullständigt dominerade den nationella agendan. Med utvidgningen av begreppet säkerhet blev 

även andra områden viktiga. Analysen av det regionala säkerhetskomplexet omfattar fem sektorer: 

militär, politisk, ekonomisk, samhällelig (societal) och miljömässig (environmental) (Buzan et al. 

1998:21-23). Man analyserar säkerhetsdynamiken i varje sektor separat, samtidigt som man är 

tvungen att ta hänsyn till det sammankopplade nätverket som flera sektorer bildar tillsammans. 

Buzan, som identifierar de mest förekommande faktorerna för säkerhetisering av migrationen i 

den politisk - samhälleliga sektorn, är en av de forskare som slår ihop dessa två sektorer till ett i 

sina analyser med argumentationen att den politiska sektorn är den som är bredast av alla sektorer 

och är också den som sträcker sig över alla andra sektorer. I någon mening så är all säkerhet politisk 

(Jahn, Lemaitre, and Weaver 1987). Alla hot och all säkerhet konstrueras och definieras alltså 
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politiskt. Politisering är politisk per definition och säkerhetisering i förlängningen är också en 

politisk handling (Buzan et al. 1998:141). 

2.1.1 Konstruktionen av migration som hot i den politisk - 

samhälleliga sektorn 

När blir migration till ett hot mot nationell säkerhet? Buzan menar att definitionen av ett 

existentiellt hot kan enbart förstås i relation till referensobjektets specifika karaktär. När det 

kommer till migrationsdiskursen så är den så pass omfattande att de politiska aktörerna ges 

utrymme att skapa nästan vilka referensobjekt som helst. Aktörens formulering av ett existentiellt 

hot kan alltså variera kraftigt mellan analysnivåer och sektorer (Buzan et al. 1998:40). 

Buzan tar upp att i den politiska sektorn definierades existentiella hot traditionellt som hot mot 

statens suveränitet och mer dold mot nationell identitet. Det sistnämnda berör dock även den 

samhälleliga sektorn. När det kommer till statens suveränitet så handlar det om frågor som rör sig 

om erkännande av andra stater, statens legitimitet och regeringens auktoritet. Buzan påpekar att 

EU spelar också en viktig roll i detta eftersom allt fler frågor, som även frågan om migration, får 

en överstatlig karaktär och om EU känner att unionen existentiellt hotas av situationer som 

undergräver unionens normer, lagar och institutioner så kan det påverka även medlemsstaterna. 

Hot mot nationell identitet hänförs däremot till frågor av mer regional karaktär som berör frågan 

om människors identitet och samhället i sin helhet, och därför innefattar även hot mot kultur och 

socioekonomi. Buzan understryker att stater kan inte hantera skillnader i identitet och kultur. I den 

samhälleliga sektorn kan kollektiva identiteter såsom nation eller religion skapas utanför staten. 

Dessa utvecklas och förändras som svar på den interna och externa utvecklingen. Vissa 

förändringar kan omfamnas och vissa, i de fall där synen på identiteten är konservativ, kan utmålas 

som hot mot identiteten. Hot mot identitet utgörs av “de andra” som hotar ett “vi” (Buzan et al. 

1998:121). När det kommer till den konservativa synen på identitet för man resonemang i stil med 

"vi kommer inte längre vara oss, inte längre hur vi var eller hur vi borde vara för att vara trogna 

mot vår identitet”. Sådan retorik appellerar till nationalistiska rörelser av olika slag, som t. ex. anti-

EU och anti-invandrings rörelserna (Buzan et al. 1998:124). Hot mot identitet som har kulturella 

och socioekonomiska markörer beskrivs med resonemang i form av ”misslyckad integration” och 

“migranterna medför ökade kostnader”. Det är också viktig att understryka att media är en viktig 
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aktör som bidrar till definitionen av situationen. Media kan tala om nyheter i formen av “vi” och 

“de” och  kategorisera samhället i t. ex. ”vi-svenskar” och “de-muslimer”, på samma sätt som den 

politiska eliten kan göra. 

2.2 “Vi och de” i migrationsdiskursen 

Eftersom vår studie berör främst frågan om hur migrationsdiskursen byggs är det lämpligt att vi 

härnäst fördjupar oss i frågan inom ramen för “vi och de“- diskursen. Innan vi går vidare ska vi 

även reda ut och presentera en rad för vår fråga aktuella teoretiska begrepp och diskurser som vi 

anser omfattas av ”vi och de”-diskursen. Senare i vår analys kommer vi att söka efter just dessa 

diskurser med hjälp av vilka politiska aktörer som kan retoriskt utmåla migration som hot i sina 

talakter. För att klargöra dessa centrala moment  i vår studie vänder vi oss till Johanssons 

avhandling ”Välkomna till Sverige” där hon redogör för olika begrepp och diskurser, och som 

också förklarar hur de olika hoten konstrueras diskursivt i den politisk- samhälleliga sektorn. 

Johansson som skildrar relationen mellan migranter/migration och staten/nationen Sverige skriver 

att: “En övergripande slutsats [för hennes studie] är att migranterna kategoriseras i nationella 

grupper och att vissa grupper pekas ut som svårintegrerade och hemmahörande någon annanstans 

än i Sverige” (Johansson, 2005). Denna slutsats ser vi också som en central del i “vi och de”- 

diskursen som blir en viktig utgångspunkt för vår analys. 

2.2.1 Diskursiv konstruktion av migration som hot mot nationell 

identitet och statens suveränitet 

Enligt Johansson går nationalism och rasism ofta hand i hand (Johansson, 2005:40). 

Konstruktionen av etnicitet är en viktig del i både den nationalistiska såväl som rasistiska 

diskursen, vars diskursiva konstruktion avslöjar en etnisk eller en kulturell hierarkisk ordning 

(Johansson, 2005:41). I en sådan konstruktion anses ett “vi” utgöra en homogen grupp. “De andra” 

betraktas inte som en homogen grupp. En viktig fråga för oss är hur en sådan etnisk och kulturell 

hierarki uttrycks i riksdagsdikursen om migration. Även om inte själva begreppet rasism används 

i analysen, bidrar teoribildningen kring detta begrepp till förståelsen av hur etnicitet konstrueras. 

Rasism, liksom nationalism, leder till en distinktion mellan dem som anses tillhöra “oss” och dem 

som anses tillhöra “de andra”. En av de viktigaste elementen i konstruktionen av nationalism är att 
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folk hör hemma och har rötter inom ett visst territorium. Diskursiv konstruktion av en gemensam 

härstamning är alltså en viktig, för att inte säga en central del, i de nationsskapande processerna. 

Den är därför också viktig för de politiska ideologier vars mål är att stärka och rättfärdiga vissa 

etniska identiteter. På det sättet kan nationalism dela in världen i nationalstater och understödja de 

rådande maktordningarna i världen. Med hjälp av den nationalistiska diskursen binds människor 

diskursivt till ett viss territorium vilket har resulterat i att flyktingar ses som statssystemets 

problem. Flyktingarnas existens ifrågasätter nationalstatens grundläggande princip: den statliga 

gränskontrollen och därmed statens suveränitet (Johansson, 2005:37). Johansson menar att en 

sådan uppfattning har lett till att många nationalstater istället för att erbjuda flyktingar skydd gör 

ansträngningarna att “normalisera” tillståndet i “hemländerna”. I den politiska diskursen om 

migration öppnas det upp för frivilligt återvändande. Om flyktingarna kan återvända till de platser 

där “de egentligen hör hemma” kan det nationella systemet normaliseras. I en sådan ordning 

uppfattas alltså flyktingar och andra migranter som ett hot mot “a national order of things”. 

Johansson skriver: “Hotet handlar dock inte endast om att flyktingen utgör ett hot mot världens 

indelning i nationalstater och nationalstaternas suveränitet att själv råda över sina gränser, det 

handlar främst om föreställda hot mot de enskilda nationernas föreställda homogenitet.” 

(Johansson, 2005:38). 

Nationalstat formas således som ett politisk koncept. Det är en enhet som anses ha suveränitet över 

ett särskilt territorium och som har sin bestämda plats inom ett system av flera nationalstater. 

Nationell identitet är en föreställd identifikation. Den konstrueras med hjälp av nationalstatens 

symboler och diskurser – ett system av kulturella representationer som reproduceras löpande via 

olika diskurser. En sådan diskursiv reproduktion både bygger och förändrar nationalstaten. Den är 

också en av de grundläggande förutsättningarna för nationalstaten fortlevnad. Diskurser som 

nationalstaten bygger på kan benämnas som nationalstatliga diskurser. Johansson understryker att 

det är viktigt att klargöra hur begreppet nationalstatliga diskurser står i förhållande till begreppet 

nationalism. “Nationalism ses som den övergripande diskursen som bidrar till att föreställningen 

om nationalstaten rekonstrueras och bibehålls. En sådan definition av nationalism, som  innefattar 

både civiska och etniska dimensioner, sammanfattar innebörden i begreppet nationalism som i sin 

tur innefattas i begreppet nationalstatlig diskurs.”(Johansson, 2005:34). 
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2.2.2 Etnisk och civisk homogenitet. Migration som hot mot kultur 

och välfärd 

Önskan om etnisk homogenitet är ett centralt inslag i nationalismen. Utifrån ett sådant tänk är det 

passande att stat och kulturell gemenskap hänger ihop. Således på nationell nivå kan flyktingar 

och andra migranter anses utgöra ett hot mot nationalismens inneboende önskan om homogenitet 

– ett land, ett folk, en kultur. Det är dock viktigt att skilja på etnisk och nationell tillhörighet 

eftersom det är etnicitetsbegreppet som används som det grundläggande för uppdelningen i “vi” 

och “de”. Förhållandet mellan majoritetsbefolkningen och minoriteter inom nationalstaten handlar 

om frågan om makt. När man har skapat ett konkurrensläge mellan “vi” och “de” så är det självklart 

att det är majoriteten som har makten att sätta agendan. Nationalismen påverkar alltså 

migrationspolitiken på så sätt att rätten till uppehållstillstånd och asyl begränsas med retorisk 

argumentation om att migranter är etniskt avvikande och har svårt att integreras i samhället 

(Johansson, 2005:38:39). Samtidigt är det just sådan retorik, den nationalistiska diskursen och de 

nationsskapande homogeniserade processerna, som gör att akuta flyktingsituationer skapas. Som 

resultat av de homogeniserande processerna så stängs flyktingarna ute när de söker skydd i andra 

länder och tillåts inte att beträda nationalstatens gränser (Johansson, 2005:37). Nationalismens 

homogeniserande tendenser handlar inte enbart om en önskan om etnisk homogenitet. I det 

nationalistiska tänkandet kan homogenitet även innebära föreställningen om att samhället mår bäst 

av att medborgarna har samma likheter vad gäller politisk inriktning, utbildning, demokratiska 

värderingar etc. Även den s. k. civiska homogenitet kan alltså utgöra grund för migrationspolitiska 

restriktioner (Johansson, 2005:43, 49). 

Nationaliseringsprocessen av befolkningen är också nära sammanknuten med frågan om 

konstruktionen av den svenska välfärdsstaten. I en nationaliseringsprocess ingår att välfärden 

tillhör endast det egna landets befolkning. Detta förklarar välfärdsstatens exkluderade hållning. I 

en föreställning om en nationalstat ingår att man uppfattar sig själv i relation till andra 

nationalstater. Johansson refererar till Stråth (1992) och skriver att när välfärden utgör en central 

nationell symbol kan man tala om en slags välfärdsnationalism (Johansson, 2005:45). De olika 

slags välfärdsresonemang som aktörerna uttalar kan ofta spela en central roll i nationella 

homogeniseringsprocesser, som också leder till att migration ses som en väldigt kostsam 

angelägenhet för staten där de ”nya” migranterna skapar olösliga sociala problem som komplicerar 
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integrationen av de tidigare generationer av migranter. Således utgör migration ett hot även mot 

den etniska homogeniteten (Johansson, 2005:45). Detta i sin tur resulterar i att regeringar i 

europeiska stater i allt större utsträckning utfärdar lagar och regler för att stoppa migration med 

syfte att skydda den sociala sektorn i staten (Johansson, 2005). 

2.3 Kritik riktad mot säkerhetiseringsteorin 

Köpenhamnsskolan argumenterar för att ett hot i publikens kollektiva medvetande formas genom 

språkets uttrycksformer. Wæver (1995) menar att det är med hjälp av vissa språkliga medel som 

aktörer kan presentera allmänna frågor såsom frågor om säkerhetshot mot en viss grupp eller 

politisk enhet vilket gör att frågor säkerhetiseras. Enligt honom skapas alltså säkerhetisering i 

språkteorin genom själva talakten (McDonald, 2008:568). Mer konkret innebär det att vissa 

språkformer, vissa uttalanden eller skriven text i en viss kontext ger upphov till säkerhetisering. 

“The utterance itself is the act… by uttering “security”, a state representative moves a particular 

development into a specific area, and thereby claims a special right to use whatever means 

necessary to block it“ (Wæver, 1995:55). 

I sin artikel skriver McDonald (2008) dock att det kan vara problematiskt att enbart förlita sig på 

de språkliga medel när det gäller analysen av säkerhetiseringsrörelse. McDonald lyfter fram även 

andra forskare som har samma uppfattning som honom själv och som menar att andra 

uttrycksmedel än de språkliga kan spela en avgörande roll för hur hotet och säkerhet upplevs 

(McDonald, 2008:569). Frank Möller som bedriver sin forskning genom att bl. a. analysera det 

visuella materialet (bilder, inspelningar mm.) från den 11:e september och Irakkriget menar att 

språket är det viktigaste, men inte det enda medlet som kan kommunicera ut budskapet (Möller, 

2007:180). Michael Williams (2003) anser t.ex. att bilderna från den 11:e september, och i 

synnerhet foton av den kollapsande World Trade Center, blev de centrala och mest betydande 

faktorerna som gav upphov till att uppfattningen om att USA är hotad, på ett sätt som innebär att 

USA måste tillämpa extraordinära åtgärder för att skydda sig. Det är fotomaterialet som kom att 

dominera den offentliga säkerhetsdebatten. Vanligtvis fokuserar  säkerhetiseringsforskningen, vad 

gäller hotbeskrivning och skapandet av folkopinionen, på de politiska ledarnas roll. I de 

ovannämnda exemplen är det dock media (journalister och fotografer mm.) som har en avgörande 

roll i säkerhetiseringsprocessen (McDonald, 2008). Köpenhamnsskolans uppfattning framstår idag 
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som snäv eftersom utvecklingen inom säkerhetiseringsforkningen har gått mot att allt fler forskare 

uppfattar media som en central säkerhetiseringsaktör. Den nya uppfattningen kräver dock ett 

bredare ramverk eller en annan, alternativ säkerhetiseringsteori som behandlar sådana 

komplicerade frågor som t. ex. avsikten med säkerhetisering eller frågan om vilka aktörer som kan 

starta en säkerhetiseringsprocess. 

3 Metod 
I studiens metodologiska del presenteras studiens forskningsmetod. Vi diskuterar vårt val av 

forskningsmetod utifrån vårt syfte att analysera svensk migrationspolitik och säkerhetisering av 

denna. Vidare presenteras material och avgränsning för vår studie, validitet och reliabilitet,  
forskningssed och etiska överväganden och slutligen operationalisering. 

3.1 Kritisk diskursanalys 

I vår studie diskuteras migrationsfrågan i direkt koppling till frågan om nationalstatens säkerhet. 

Vi har valt att kombinera flera olika angreppssätt och metoder, där säkerhetiseringsteorin som är 

inte enbart en teori utan också är en metod, utgör den centrala delen i analysen av ett politiskt 

fenomen, säkerhetisering av migration i Sverige. Vår studie har kvalitativ ansats som bygger på 

empiriskt material eftersom det kvalitativa angreppssättet, där språket tas upp som central 

utgångspunkt, lämpar sig bäst för att studera politiska texter. Den kvalitativa metoden erbjuder 

helt enkelt en djupare studie än vad en kvantitativ traditionell analys tillåter (Johannessen & Tufte, 

2013:117). Målet med en diskursanalys av politiska texter är att förstå de mekanismer och tekniker 

som ligger bakom och skapar dessa texter och formar texternas struktur. Man söker efter dessa för 

att försöka avslöja dolda meningar och tekniker som används av författarna för att övertyga 

publiken. Genom att studera migrationsdiskursen med hjälp av diskursanalys kan vi reducera 

begreppens och teckens mångtydighet och ringa in dem i en kontext där de tillskrivs en viss 

betydelse. 

Van Dijk betonar att diskursanalys är den metoden som vid forskningen om migration har 

obestridliga fördelar i jämförelse med andra metoder. Buzans svar på frågan hur vi bör genomföra 

våra studier av säkerhetisering är att det är uppenbart att vi bör tillämpa just diskursanalys eftersom 
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vi är intresserade av att ta reda på när och hur något etableras som ett säkerhetshot och av vem. 

Buzan understryker att: “The definition criterion of security is textual: a specific rhetorical 

structure [that] has to be located in discourse.” (Buzan, et al. 1998:176). 

Syftet med diskursanalysen är att avslöja hur diskursen byggs upp genom spridning av olika former 

av texter, skriftliga dokument och tv-program (Halperin & Heath, 2017:311). I vår studie har vi 

valt att tillämpa den kritiska diskursanalysen eftersom den ger en mer noggrann textanalys som 

talar betydligt mer om politiska processer än den klassiska diskursanalysen. Till skillnad från den 

klassiska diskursanalysen fokuserar kritisk diskursanalys på kontextuell betydelse och 

karaktäriseringar. Det viktigaste är kommunikationssituationen eftersom diskurs, först och främst, 

är en typ av en social aktivitet  (Van Dijk, 2018: 232). En kritisk diskursanalys handlar även om 

att via språket ifrågasätta verkligheten. Det innebär att målet med kritisk diskursanalys är att 

ifrågasätta och avslöja hur sociala konflikter uttrycks genom text (semiotiska praktiker), samt att 

avslöja maktrelationer (Bergström & Boréus, 2018:307-308). 

Kritisk diskursanalys (hädanefter benämns CDA) lämpar sig bäst för analyser av sambandet 

mellan diskurser och maktstrukturer i samhället, dvs. den sociala dominansen som produceras och 

visas genom tal och text i ett politiskt och socialt sammanhang (Bergstrom & Boréus, 2018:307). 

CDA av migrationsdiskursen inrymmer alltså även analysen av hur politiska ideologier uttrycks. 

CDA stället dock inga krav på forskaren att vara politiskt neutral. Tvärtom är syftet att tolka 

materialet utifrån ett sociopolitiskt perspektiv, ta parti för de förtryckta i samhället och verka för 

frigörelse. Teun A. Van Dijk beskriver CDA på följande sätt:  

“Critical discourse analysis (CDA) is a type of discourse analytical research that primarily studies 

the way social power abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted by 

text and talk in the social and political context. With such dissident research, critical discourse 

analysts take explicit position, and thus want to understand, expose, and ultimately resist social 

inequality.“  (Van Dijk, 2001:352). 

3.1.1 Parlamentarisk diskurs om migration  

Eftersom studiens syfte är att studera riksdagspolitikernas och regeringens sätt att tala om 

migranter och migration är det högst relevant att redogöra för Van Dijks teori om parlamentarisk 
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diskurs om migration. Vi väljer att tillämpa Van Dijks diskursteori som vår diskursiva metod i 

första analysdelen eftersom  metoden syftar till att beskriva hur de olika processerna konstrueras i 

migrationsdiskursen, samt hur “vi och de”-diskursen konstrueras. Winther Jørgensen och Phillips 

skrivit i sin bok ”Diskursanalys som teori och metod” att det går att använda diskursteori som 

metod när diskursteoretiska begrepp presenteras (Winther Jørgensen & Phillips 2000:32). Van 

Dijk påpekar att kritisk diskursanalys har olika grenar och parlamentarisk diskurs är en av dem 

(Van Dijk, 2018:230). 

Skilda politiska ideologier representerar olika karaktäristiska identiteter: handlingar, mål, normer 

och värden hos en grupp som formar specifika attityder och uppfattningar om invandringen och 

integrationen (Van Dijk, 2018: 242). Dessa uttrycks bl. a. i den parlamentariska diskursen genom 

debatter och propositioner. Van Dijk har definierat den parlamentariska diskursen som en säregen 

kontextuell modell där politiska eliter har den övergripande kontrollen av diskursutformningen 

och ser till att skapa det som anses vara lämpligt i den pågående kommunikativa situationen. För 

att kunna skriva och tala ordentligt i en bestäm kommunikativ situation, t. ex. parlamentarisk 

debatt, måste de anpassa texten eller talet till just den situationen (kontexten) och leverera sådant 

som är relevant. En parlamentarisk debatt äger plats i parlamentet på en bestämd dag och tid under 

så och så många minuter, timmar eller dagar. Med ett bestämt antal deltagande politiker, av en viss 

etnisk och kulturell tillhörighet, som har lagstiftande och styrande makt, och som genom sina 

talhandlingar har möjlighet att försvara eller diskriminera minoritetsgrupper, samt även formulera 

övergripande politiska mål, såsom t. ex. begränsning av invandringen. En sådan diskurs och sådana 

sociala handlingar är attityd- och ideologistyrda och grundar sig på en gemensam uppfattning om 

migration och  minoriteter. 

Innehållet i sådana parlamentariska debatter handlar i allmänhet om någon specifik händelse (Van 

Dijk, 2018: 232, 239) såsom till exempel den så kallade “flyktingkrisen” under året 2015 som 

berörs av denna studie. Van Dijk understryker att diskurser påverkas och manifesterar aspekter av 

sammanhanget. Politikernas personliga mentala modeller, de s. k. kontextmodellerna (som är olika 

för olika talare) påverkar diskursen och kan även skapa missförstånd. En parlamentarisk diskurs 

måste alltså ses som en social aktivitet i en särskild kommunikativ situation som karaktäriseras av 

vissa huvud- och sekundära kategorier såsom tidsperiod, social identitet/etnicitet, kommunikativa 

roller (talare/lyssnare), relationer (dominans/samarbete/motstånd), talakt 
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(påstående/fråga/löfte/anklagelse) etc. Den parlamentariska debatten innehåller inte enbart 

påståenden och frågor om migration utan också fragment som handlar om talaren själv eller andra 

parlamentarikers roller och identiteter. 

Inte sällan hittar man även spår av kontextuell rasism i den parlamentariska diskursen. Den 

parlamentariska diskursen, och även dess kontext, kan uttrycka och fungera som en form av rasism. 

En parlamentarisk debatt som har “problem med invandringen” som sitt huvudtema kan bli mer 

eller mindre rasistisk beroende på deltagarnas identiteter, relationer och mål. Ett högerparti som 

har som sitt mål att begränsa invandringen kommer förmodligen möta motstånd från 

vänsterorienterade och mittenpartier, vilket kommer att skapa ett dragkamp om de olika språkliga 

definitioner och forma debatten. Även propositionens mening kan modifieras på många sätt med 

hjälp av olika modaliteter, dvs. talarens omdöme av skeendet. Van Dijk förklarar att de aletiska 

modaliteterna uttrycks ofta genom sådana adverb som “möjligen” som i meningen “Möjligen 

kommer väljarna att rösta för en högerpresident”. De deontiska modaliteterna uttrycks med hjälp 

av sådana adverb som “kan”, “kanske”, “måste”, som i t. ex. “Flyktingarna måste lämna landet” 

eller “Flyktingarna kan stanna kvar i landet”. Migrationsdiskursen enligt van Dijk omfattar 

vanligtvis sådana uttryck som “invandrare”, såväl som “oss själva”, “vårt land”, “nationen”, 

“skattebetalarna” eller t.ex. “brittiska medborgare”(Van Dijk, 2018: 238). 

Propositionerna kan även uttryckas implicit. Van Dijk betonar att implikationerna är viktiga när 

det kommer till semantisk diskursanalys eftersom de representerar betydelser som tolkas i 

mentalmodeller där alla språkanvändare har samma världskunskap (samma epistemiska 

gemenskap), men talare kan hävda att de har faktiskt aldrig sagt det som är underförstått. Implicita 

meningar kan förnekas: en förnekelse som kan vara avgörande i diskursen som rör sådana känsliga 

teman som migration. När inte alla mottagare är medvetna om konsekvenser av en diskurs kan de 

implicita meningarna ta en form av en manipulation. Vid en ytlig läsning kan uttryck som till 

exempel  “människor som kommer hit legalt” uppfattas som positiva åsikter och attityder gentemot 

invandringen. Å andra sidan kan sådana uttryck leda till att det innebär politiskt att lagen kommer 

att ha bestämmelser för att straffa migranter som ”kommer hit illegalt” (Van Dijk, 2018: 239). 
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3.2 Kritik mot CDA 

Bergström & Boréus (2018) påpekar att CDA är en omstridd metod inom språkvetenskapen. En 

del forskare kritiserar den normativa positioneringen som är kännetecken för många CDA-studier 

och menar att metoden är tendentiös och ovetenskaplig. Det finns två huvudlinjer inom 

språkvetenskapen som kolliderar med varandra. Den ena utgår ifrån ståndpunkten att all vetenskap 

ska vara objektiv och deskriptiv. Den andra utgår ifrån att objektivitet knappast är möjligt, så som 

i CDA, och att forskare måste därför att försöka granska samhälleliga maktförhållanden så 

noggrant och så kritiskt som det bara går genom att använda all sin kunskap och privilegierade 

ställning i samhället (Bergström & Boréus, 2018:341). 

CDA-forskarna brukar även kritiseras för att de väljer allt för likartade forskningsteman och 

undersökningsmaterial och att de nästan enbart analyserar nutida politiska och sociala problem. 

Kritikerna menar att ett sådant angreppssätt ökar risken för att vissa diskurser ”cementeras”, vilket 

i värsta fall kan leda till att forskningen reproducerar rasistiska eller sexistiska mönster. CDA-

forskningen har inte visat något större intresse för motstånd och mot-diskurser. Enligt Schröter 

(2018) fokuserar CDA-forskningen mest på den i samhället dominerande diskursen. Kritikerna 

menar även att det är problematiskt att CDA-forskarna inte intresserar sig för aktörernas roll i 

diskursen på samma sätt som man gör i diskurslingvistiken (Spitzmüller & Warnke 2011a, 2011b) 

eller i den etnografiskt inspirerade diskursanalysen (Blommaert 2007). De sistnämnda 

forskningstraditionerna lägger stor vikt vid analysen av diskursreglerande aktörer (eng. ideology 

brokers), dvs. aktörer som har en framträdande röst (eng. voice) i diskursen (Bergström & Boréus, 

2018). 

3.3 Material och avgränsning 

Urvalet av det empiriska materialet för denna studie har gjorts utifrån två principer. Det första är 

att det måste vara relevant för studien och det andra är att det valda materialet måste “ställa saken 

på sin spets” (Esaiasson m.fl. 2017:226), dvs. innehålla kritiska argument, som förefaller sig vara 

särskilt viktigt vid användning av den kvalitativa metoden och den kritiska diskursanalysen. I vår 

studie kommer vi att använda oss av material i form av politiska texter och tal med syfte att 
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analysera dessa för att hitta diskurser om migration och säkerhet som konstrueras av staten och 

svenska riksdagspolitiker.  

Sverige har varit ett av de länderna vars migrationspolitik har förknippats med värden som 

generositet och öppenhet. Som vi har nämnt tidigare i inledningen har Sverige kunnat hantera 

migrationsfrågan fram till 90-talet som en nationell angelägenhet. Med både inträde i EU och den 

allomfattande globaliseringen har Sverige behövt ställa om, inte minst när det gäller 

migrationspolitiken. Syftet med denna studie är att undersöka vilka politiska beslut som har 

påverkat Sveriges migrationspolitik och drivit den i en annan riktning. Inledningsvis började vi 

studera den tillfälliga lagen, men insåg att det finns flera beslut som är sammankopplade med 

varandra. Eftersom säkerhetisering är en process valde vi att söka efter flera beslut som inte enbart 

är en effekt av säkerhetisering utan som formar de olika stegen i processen. Just därför valde vi att 

ta med även beslutet om särskilda åtgärder vid allvarlig fara och införandet av gränskontroller som 

föregick beslutet om den tillfälliga lagen. Två beslut som kan ses som extraordinära åtgärder för 

att handskas med “flyktingkrisen”. Vår tolkning är att dessa två lagar bildar de nödvändiga stegen 

i säkerhetiseringsprocessen och är relevanta för vår studie inte minst för att de ligger varandra nära 

i tiden. Därför avgränsar vi vårt studiematerial till lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara 

för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (SFS 2015:1073), Regeringens 

proposition 2015/16:67, beslut om lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten 

att få uppehållstillstånd i Sverige, Regeringen proposition 2015/16:174. Samt till de motioner och 

reservationer för riksdagspartierna (M, L, C, KD, SD och V) dvs. uttalande som 

riksdagspolitikerna gör i samband med debatten om antagandet av dessa lagar som relaterar till 

den så kallade flyktingkrisen 2015. Dessa dokument, som är utarbetade av svenska 

riksdagspolitiker och regeringen, utgör det mest centrala i riksdagsdiskursen om migration, och 

just därför är relevanta för vår studie.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier som bestämmer kvaliteten i ett forskningsarbete 

och som är en förutsättning för att studiens resultat ska kunna användas i framtida forskning. Hög 

validitet och reliabilitet är därför något att eftersträva. Validitet avser forskarens sätt att genomföra 

analysen. Hög validitet innebär att forskaren mäter det som är relevant för studien. Hög reliabilitet 
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innebär att studien är tillförlitlig, dvs. att studien visar samma resultat om den genomförs på nytt. 

Vår studie har kvalitativ ansats vilket innebär att validitet och reliabilitet, till skillnad från studier 

med kvantitativ ansats, berör såväl datainsamlingen som den efterföljande analysen av det 

insamlade materialet. En diskursanalytisk studie bedöms med avseende på dess förmåga att ge en 

sammanhängande text där allt passar ihop vad gäller innehåll, funktioner och effekter. En 

diskursanalytisk studie bör visa en noggrann läsning av texten, en tolkning som är tydligt relaterad 

till de skriftliga bevisen och en presenterad analys som syftar till att vara trovärdig, 

sammanhängande och fruktbar. Forskningen borde vara öppen både vad gäller de undersökta 

texterna och om grunden för de påståenden som har gjorts i studien (Halperin, S. & O. Heath, 

2017:317). Därför behöver validitet och reliabilitet i vår studie förtydligas. Vi kommer att förklara 

löpande, både i analysen och genom hela arbetsprocessen, vilka steg som vidtagits vid 

genomförandet av studien som ett sätt att försöka stärka studiens giltighet. I analysen ska vi 

redogöra även för de analysverktyg som använts samt ge citat från studiens empiriska material 

som ett sätt att uppnå hög validitet och transparens (Jørgensen & Phillips 2002:126). 

En annan aspekt som är viktig att lyfta fram i samband med studiens validitet och reliabilitet, är 

den om forskarens position. Målsättning för varje forskare bör vara att denne är objektiv. Jørgensen 

& Phillips (2002:21-22) understryker att i alla socialkonstruktionistiska tillvägagångssätten, där 

man utgår ifrån att verkligheten är socialt konstruerad och att sanningar produceras diskursivt, 

måste forskaren vara reflexiv om sin egen konstruktion av verkligheten. Det är däremot nästintill 

omöjligt att helt frigöra sig från sin sociala ställning och sina egna uppfattningar som baseras på 

den kunskapen man har införskaffat sig tidigare. Som vi har nämnt ovan blir forskarens position 

utifrån kravet på objektivitet problematisk eftersom det är omöjligt vid tillämpningen av CDA att 

förhålla sig neutralt till de maktordningar som finns i samhället och samtidigt genomföra en 

kritiska analys av desamma. Vi menar att det överhuvudtaget inte är möjligt. Kunskapen som 

presenteras i vår studie bör därför inte betraktas som den absoluta sanningen, utan som ett bidrag 

till den offentliga debatten som syftar till att uppnå social förändring.  

3.5 Forskningssed och etiska överväganden 

Etiska överväganden och riktlinjer har en avgörande roll för studiens kvalitet. Studiens 

genomförande och dess resultat ska på ett ansvarsfullt sätt kunna användas för att utveckla vårt 
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samhälle (Vetenskapsrådet, 2017). Studien om säkerhetisering av migrationspolitik har relevans 

både för vetenskapen och i allmänhet för omvärlden. Dess betydelse berör både samhällets sociala, 

politiska och ekonomiska strukturer men även många människors liv och levnadsvillkor. 

Förändringarna i migrationspolitiken och säkerhetisering av området påverkar både Sverige och 

omvärlden. Den påverkar både migranternas och de svenska medborgarnas liv. Migranternas 

integration påverkar samhället utifrån det sociala perspektivet. Den ekonomiska aspekten av 

migration är att den utgör en utgift och en resurs för staten. Vår studie ämnar att belysa 

problematiken i politiska beslut som tas på området och som har en avgörande roll för samhällets 

politiska, sociala och ekonomiska utveckling. Vår studie behandlar ämnet säkerhetisering knuten 

till ett specifikt fall “flyktingkrisen 2015”. Vår förhoppning är att vår studie kommer att bidra till 

bredare kunskap om ämnet. 

3.6 Operationalisering  

Det är oerhört viktig att göra en analys som har en tydlig koppling mellan studiens teoretiska och 

metodologiska delarna. Operationalisering av teoretiska begrepp utgör just en sådan 

sammankoppling  (Esaiasson m.fl. 2017:22). Rent praktiskt innebär det att något så abstrakt och 

omätbart som till exempel begreppet “existentiell hot” presenteras som något konkret och mätbart. 

Vår analysmodell består av två delar där vi i första steget dekonstruerar “vi och de”-diskursen med 

syfte att finna de mest framträdande diskurser som bygger och formar riksdagsdiskursen om 

migration. Vi utgår ifrån Van Dijks och Johansson dekonstruktion av migrationspolitiska diskurser 

och Buzans säkerhetiseringsteori utifrån den politisk-samhälleliga sektorn och de hot som formas 

i den som innefattar frågor av politisk, socioekonomisk och kulturell karaktär. Det bör dock att 

understrykas att det inte finns några självklara operationaliseringar av teoretiska begrepp. Därför 

kan även vårt val av operationella indikatorer bli föremål för kritik. Vi kommer nedan dock att 

föra argumentation som stödjer vårt val av de operationella indikatorerna. Metoden är enkel: man 

ska läsa text och söka retoriska och logiska argument som definierar migration som hot mot statens 

säkerhet (Buzan et al., 1998:177). 

I första analyssteget använder vi oss av Johanssons teoretiska utgångspunkter vad gäller den 

diskursiva utformningen av migrationen som hot mot nationalstaten och Van Dijks kritisk 

diskursanalys i parlamentarisk diskurs. Med hjälp av dessa söker vi i studiens empiriska material 
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efter språkliga kontexter med hjälp av vilka politiska aktörer kan retoriskt forma “vi och de”- 

diskursen som utmålar migration som hot mot nationell identitet och suveränitet, mot kultur och 

välfärd, såsom dessa är definierade i Johanssons modell. Vi söker alltså efter språkliga kontextuella 

uttryck som på ett effektivt sätt leder in den parlamentariska diskursen om migration till att 

beskriva migration som ett problem mellan “vi” och “de”. Vi söker således efter uttryck som till 

exempel: “Flyktingarna måste lämna landet”, “Flyktingarna kan stanna kvar i landet”, “vårt 

land”, “svenska medborgare”, “välfärd”, “våra resurser”, “vår politik”, “flyktingkris” eller 

“flyktingexplosion” och “ökad migrationstryck”.   

I det andra analyssteget söker vi vidare med utgångspunkt i de diskurser, som vi finner i det första 

analyssteget, som beskriver migration som hot. Genom att applicera säkerhetiseringsteorin som 

metod ska vi svara på frågan huruvida dessa hot utmålas som ”existentiella hot”. Och om 

riksdagspolitikerna legitimerar tillämpningen av “extraordinära åtgärder” med hjälp av dessa 

diskursivt utformade hot, dvs. om de politiska aktörerna genom sina talakter lyckats legitimera 

regelbrytande politiska beslut som går utanför det normala politiska förfarandet, såsom t. ex. 

begränsning av migrationen i Sverige.      

4 Analys  
Studiens syfte är att analysera förändringen i migrationspolitiken i Sverige under den s. k. 

flyktingkrisen 2015 med utgångspunkten i den parlamentariska diskursen om migration och 

säkerhetiseringsteorin. Detta kommer att göras genom en undersökning om huruvida de svenska 

riksdagspolitikerna uttrycker sig om flyktingar som säkerhetsproblem med syfte att begränsa 

flyktingmottagande. I detta avsnitt analyserar vi studiens empiriska material och svarar på de 

frågor som ställts inledningsvis i vår studie. I den första analysdelen Hot mot nationell identitet i 

riksdagsdiskursen om migration (4.1) identifierar vi formen på migrationsdiskursen i politiska 

texter och tal och dekonstruerar den diskursen för att kunna besvara studiens första fråga: Hur 

uttrycker sig svenska riksdagspolitiker om migration? I den andra analysdelen Hot mot nationell 

säkerhet i riksdagsdiskursen (4.2) svarar vi på studiens andra fråga: Har dessa uttalanden lett till 

säkerhetisering av svensk migrationspolitik? 
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4.1 “Vi” och “De” i riksdagdiskursen om migration 

Nedan presenterar vi den parlamentariska diskursen om migration utifrån den av van Dijks och 

Johansson definierade “vi och de” – diskursen. I den offentliga debatten om migration kan man 

med jämna mellanrum få höra att migranterna som kommer till Europa och Sverige från de 

utomeuropeiska länderna har en annan kultur och en annan religion som upplevs som främmande 

för den svenska befolkningen. Genom att lyfta fram den svenska kulturen som något homogent 

och något som följer nationalstatens gränser förstärker man distinktionen mellan den homogena 

svenska identiteten och “de andra” vilket leder till att migranterna hamnar i utanförskap. 

4.1.1 Migration som hot mot nationell identitet och nationell 

suveränitet 

I sin motion med anledningen av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att 

få uppehållstillstånd i Sverige skriver Kristdemokraterna att “I Sveriges stora ansvarstagande 

finns mycket att känna stolthet över. Att vi är ett öppet och välkomnande land, men också att här 

uppenbarligen finns väldigt mycket humanitet.” (Motion till riksdagen 2015/16:3417 av Aron 

Modig m.fl.). I en sådan kontext förstärks ett “vi” genom uttryck som beskriver Sverige som ett 

öppet, välkomnande och humant land som tar ett stort ansvar. Det som menas initialt är alltså att 

vi-svenskar tillhör den öppna och välkomnande nationen. Man understryker att det är något som 

svenskarna bör känna stolthet över. Även Centerpartiet i sin motion skriver att partiet står upp för 

“Sveriges öppenhet...”. I Moderaternas motion med anledning av propositionen (Motion 

2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl.) kan vi finna hur partiet gör en stark distinktion mellan 

Sverige, det land som hjälper människor, och den övriga osäkra världen varifrån dessa människor 

flyr. “Vi ser ett stort lidande i världen och Sverige ska fortsätta att hjälpa människor i nöd och på 

flykt.” Återigen kan vi se hur den svenska identiteten kopplas retoriskt sett till värden som 

öppenhet och humanitet. 

Vi kan även se hur den svenska identiteten tillåts att vara en del av den europeiska identiteten, med 

vilken man anser att man har mycket gemensamt med. Liberalerna skriver att det är “självklart” 

för partiet att “Sverige och Europa ska stå upp för en human och generös flyktingpolitik.” I en 

sådan kontext tillåts Sverige och svenskarna att vara en del av den europeiska identiteten och där 
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de båda identiteterna ses som jämställda. Båda identiteterna beskrivs som humana och generösa. 

Även Centerpartiet skriver att partiet “tar ansvar” och är redo att “samarbeta […] med andra 

länder i EU”. Den europeiska samhörigheten framträder som starkast fram i texten “Vi vill se ett 

gemensamt europeiskt asylsystem.” (Motion till riksdagen 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och 

Solveig Zander). I Sverigedemokraternas motion (det parti bland riksdagspartierna som 

argumenterar som hårdast för att permanent stoppa anhörighetsinvandring) finner vi inga uttryck 

om Sveriges generositet mer än ett svepande uttalande om att det “florerar  rykten [...] om vår 

generositet och våra förmånliga villkor för migranter.” SD använder denna retorik för att kunna 

motivera sin slutsats om migrationssituationen i Europa: “Snarare kan vi förvänta oss ett ökat 

migrationsflöde som följd [av det].” 

Samtidigt lyfter KD fram i sin motion (Motion till riksdagen 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl.) 

att “Sverige inte ensamt skulle kunna ge skydd till alla som behöver det.” KD pekar ut migranter 

som en belastning och ett hot för det svenska samhället genom att hänvisa till Migrationsverkets 

uttalande: “Migrationsverket är tydliga med att det finns fortsatt starka drivkrafter för människor 

i Mellanöstern och Afrika att komma till EU och att osäkerheten kring den framtida 

migrationsutvecklingen är mycket stor.” I Kristdemokraternas retorik kan vi finna implicita 

budskap som avslöjar en slags rasistisk inställning i frågan. Partiet pekar ut människor från 

Mellanöstern och Afrika som en särskild grupp som har större drivkraft än andra att komma till 

EU och som samtidigt skapar “osäkerhet” i Europa och Sverige. I en sådan retorik blir dessa 

människor ”de andra” som hotar Europas och Sveriges säkerhet och välstånd. 

Även Liberalerna pekar ut flyktingar, i det fallet ensamkommande flyktingbarn, som en belastning 

för samhället – misstänkliggör dem och ifrågasätter deras berättelser. Partiet ger förslag på hur 

staten bör kontrollera migration och även avvisa människor: “Liberalerna anser att det är rimligt 

med medicinska åldersbedömningar. Vid åldersbedömningen ska medicinska och psykologiska 

bedömningar vägas samman till en helhet. … vårt fokus ska vara på dem som behöver vår hjälp 

mest, därför måste ogrundade asylansökningar handläggas och avslås snabbare och de som fått 

avslag på sin asylansökan måste också i större utsträckning lämna landet.” (Motion 2015/16:3416 

av Emma Carlsson Löfdahl m.fl.) Partiets förslag liknar i mångt och mycket de förslag som 

presenteras av KD som också vill “åstadkomma mer effektiva avvisningar” av ”de andra”. 

Osäkerheten som skapades i “den uppkomna situationen” berodde inte enbart på att “taket för 
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antalet asylsökande som Sverige kan ta emot var uppnått”. Partiet menade att det berodde även på 

den svenska regeringen som inte hade några politiska förslag som svarade på problembilden, vilket 

“spädde på oron bland allmänheten”. I deras uttalande kan vi se en retorisk upptrappning av det 

uttänkta hotet. Även i Liberalernas motion (2015/16:3416) finner vi liknande retorik där man pekar 

på regeringens “oförmåga” att hantera “den rådande flyktingkrisen”: “Liberalerna ifrågasätter 

[...] regeringens bristande initiativförmåga när det gäller förslag på hur de som nu kommit till 

Sverige ska kunna få en bra start i vårt land” (Motion 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl 

m.fl.). Här finner vi återigen uttryck som “de som kommit till Sverige” och “vårt land” som 

avslöjar att partiet angriper frågan från en nationalistisk inställning. 

Flera partier verkar vara överens om att de bästa åtgärderna för att minska antalet flyktingar är att 

stärkta de inre gränskontrollerna, att permanenta eller åtminstone tillfälligt införa miniminivåerna 

för svenskt flyktingmottagande i enlighet med EU:s föreskrifter, samt att “förbättra” 

återvändandet. På det sättet, menar man, går det att minska antal asylsökande och belastningen för 

Sverige. Liberalerna som argumenterar emot begränsningen av möjligheten till uppehållstillstånd 

på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och som understryker att det är 

“en viktig ventil för utsatta grupper som kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer” vill ändå att 

Sverige och EU “ställ[er] krav på hemländerna att ta emot dem som inte får stanna.” Liberalernas 

retorik kan tolkas som att den enklaste lösningen på situationen vore att avslå asylansökningar om 

uppehållstillstånd och skicka flyktingar till deras hemländer: 

“ ...regeringen bör se över hur det svenska biståndet till den afghanska staten kan användas för 

att förbättra återvändande till landet. Samarbetet med International Organization for Migration 

(IOM) för återvändande behöver utvecklas för att underlätta för dem som nekats asyl att åka hem.” 

(Motion 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl.) 

Återvandringen anses alltså vara en av de effektivaste åtgärderna för att minska antalet invandrare 

och belastningen för Sverige. I detta ovannämnda citat landar hela diskursen i uttryck som “nekats 

asyl” och “åka hem”. Invandringen anses vara ett problem som bör lösas genom att man ger avslag 

på asylansökan och skickar flyktingar tillbaka till deras hemländer. En sådan retorik utesluter 

migranterna från den nationella gemenskapen och stämplar dem som ”de andra” – främlingar som 

hör hemma någon annanstans, som kan aldrig bli en del av den svenska gemenskapen. 
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4.1.2 Migration som hot mot kultur och välfärd 

Europa genomlever nu en demografisk kris och det finns en uppfattning att västvärlden i framtiden 

kommer behöva ökad arbetskraftsinvandring. Samtidigt förs även diskurs där man anklagar 

migranter att dessa inte tillför det svenska samhället någon nytta utan istället utnyttjar den svenska 

välfärden. I propositionen avslöjas regeringens underliggande attityder gentemot flyktingar genom 

förslag att villkora familjeåterföreningen med krav på försörjning: 

“Enligt artikel 7.1 i direktivet får medlemsstaterna kräva att anknytningspersonen har en bostad 

som anses normal för en familj av jämförbar storlek i samma område och som uppfyller 

medlemsstatens gällande allmänna bestämmelser om säkerhet och sanitära förhållanden och att 

anknytningspersonen har stabila och regelbundna försörjningsmedel som är tillräckliga för att 

försörja både sig själv och den familjemedlem som han eller hon vill återförenas med utan hjälp 

av systemet för socialt bistånd i den berörda medlemsstaten.“ (s 76) 

Budskapet i själva kravet på “försörjningsmedel som är tillräckliga” förmedlar att invandrarens 

förutsättning att återförenas med sina familj och stanna i Sverige är starkt kopplade till de svenska 

ekonomiska förhållanden.  Att staten redan på förhand vidtar åtgärder för att skydda svensk välfärd 

från migranter. Retoriska beskrivningar av invandrare som individer som är benägna att missbruka 

det svenska välfärdssystemet och som är ovilliga att integrera sig i det svenska samhället bidrar 

till att det skapas ett fientligt socialt klimat i samhället där minoritetsgrupper låser sig i etniska 

enklaver med tydliga fysiska och sociala gränser. 

I både text och tal finner vi att betoningen ligger på de ekonomiska aspekterna när det talas om 

orsakerna till varför människor flyr från sina hemländer. I propositionen står klart att regeringens 

syfte med lagen inte enbart är att minska antalet migranter, utan även att minska kostnaderna för 

staten som migranterna tillför hälso-och sjukvården och den övriga offentliga sektorn. Om detta 

skrivs i propositionen: 

“En minskning av antalet asylsökande bör innebära en minskad arbetsbörda för Migrationsverket 

och leda till minskade kostnader både för asylprövningen och mottagandet av asylsökande jämfört 

med om reglerna hade behållits oförändrade” (Prop. 2015/16:174, s.69). 
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Även i moderaternas motion går det att spåra kopplingarna mellan anhöringhetsinvandringen och 

“välfärdsåtagandena i Sverige”, “bostadsbristen”,  “hälso- och sjukvården”, “integrationen” 

med betoning på att “många [invandrare] kommer aldrig i arbete”. Moderaternas uttalande 

framstår dock som mer radikal och skarp. Den hårdnande retoriken vad gäller migrationen kan 

kopplas till dels de globala kriserna och dels till de ansträngningarna som staterna gjorde för att 

skydda de nationella ekonomierna. De gradvis införda förändringarna på områden som rör frågan 

om socialt skydd, utbildning, hälso- och sjukvården etc. gav uppsving för den populistiska 

retoriken där invandrare avbildas som starkt beroende av statligt stöd – som arbetslösa som vill ha 

livslånga förmåner. Moderaterna går så långt att de beskriver nyanlända som ett omfattande 

problem eftersom nyanlända migranter har svårt att hitta arbete. 

“Att det dröjer så länge innan nyanlända till Sverige kommer i arbete och att många aldrig gör 

det är i dag ett omfattande problem” (Motion 2015/16:3418 av Johan Forssell m.fl.). 

Kristdemokraterna plockar upp stafettpinnen och talar om att migranter medför “påfrestningar” 

för den svenska välfärdsstaten och dess arbets- och bostadsmarknaden. I deras tal ser vi hur partiet 

sorterar människor i “vi” och  ”de“ genom att beskriva invandrare som “så många nya människor 

[som] kommer till Sverige” och som individer av lägre rang än ”oss”-svenskar: 

“Men omedelbara påfrestningar finns också på hälso- och sjukvården, skolan och den sociala 

välfärden, som helt enkelt inte är dimensionerad för att så många nya människor kommer till 

Sverige på så kort tid. Framåt finns därutöver stora utmaningar kopplade till bland annat arbets- 

och bostadsmarknaderna. Det går exempelvis inte att bortse ifrån att Sverige hittills har mycket 

svaga resultat vad gäller att integrera personer med lägre kvalifikationer och utbildning på 

arbetsmarknaden.” (Motion till riksdagen 2015/16:3417 av Aron Modig m.fl.). 

KD fortsätter sitt resonemang på samma spår: “antalet flyktingar från Mellanöstern har ökat 

kraftigt under de senaste åren, med högre kostnader för mottagandet av skyddsbehövande som 

följd… den uppkomna situationen är inget annat än anmärkningsvärd.” Här kan vi utläsa att 

“flyktingar från Mellanöstern” som har blivit fler tillför även “höga kostnader” för staten och 

skattebetalarna. Samma resonemang kan vi hitta i Sverigedemokraternas motion som 

argumenterar hårdast av alla riksdagspartierna för att familjeåterförening för flyktingar och 

alternativt skyddsbehövande ska stoppas helt. I sin motion beskriver partiet ensamkommande 
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flyktingbarn från Afghanistan som ett direkt hot mot det svenska samhället. Partiet menar att de 

ensamkommande flyktingbarn, som utgjorde merparten av asylansökningar 2015, är en grupp 

“som på grund av dess höga kostnader belastar det svenska samhället betydligt hårdare än andra 

grupper.”(Motion 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl.). Vidare skriver partiet att 

“statsfinanserna är hotade av stora migrationsvolymer” och att förslaget att “enbart begränsa” 

möjligheten till familjeåterförening är “anmärkningsvärt” eftersom regeringen tycks vara 

medveten om “de extrema påfrestningar som det svenska samhället lider av som följd av 

asylmottagandet.” (Motion 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl.). I riksdagsdiskursen om 

migration utmålas alltså migranterna som hot mot den den svenska välfärden som är förbehållen 

enbart de svenska medborgarna. 

4.2 Säkerhetisering av svensk migrationspolitik  

Precis som Buzan m. fl. menar så använder politiska eliter “vi och de”- retoriken för att få stöd för 

sin politik och få allmänhetens godkännande för tillämpningen av extraordinära åtgärder, såsom 

utökad kontroll av de nationella gränserna. 

Regeringens proposition (2015/16:174) inleds med beskrivningen av flyktingar som ett hot mot 

det svenska samhället: “antalet asylsökande ….varit rekordhögt” och “utmaningarna för det 

svenska asylsystemet är mycket stora” och vidare “Regeringen har gjort bedömningen att 

situationen innebar ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet.” Att migranter 

presenteras som hot mot nationell säkerhet är ingen ny företeelse. Liknande  beskrivningar kan 

man hitta även i politiska dokument från tiden av andra världskriget. Det är också då som 

migrationsfrågan började förvandlas till en säkerhetsfråga i den svenska politiken. Sedan 30-talet 

har migranterna beskrivs av de politiska eliterna som ett hot mot kollektiv identitet, nation och stat 

för att rättfärdiga de politiska beslut vars syfte var att kontrollera de nationella gränserna. 

”Tillfälliga gränskontroller har därför införts, liksom id-kontroller vid resor med buss och tåg från 

Danmark till Sverige och vid vissa båtresor till Sverige.” 

Syftet med ändringen av utlänningslagen var att kraftig minska antalet asylsökande: “Antalet 

asylsökande till Sverige har nu minskat kraftigt”. Regeringen framför dock farhåga över att 

“Sverige inom kort återigen kan hamna i en situation när antalet asylsökande kraftigt ökar”. Man 
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hänvisar till “flyktingsituationen i och i närheten av Europa” och man menar att Sverige behöver 

“andrum”, vilket kan skapas enbart genom “en jämnare fördelning av asylsökande inom EU”. En 

stor del av diskussionen om Sveriges roll i Europa och den Europeiska unionen utgörs idag av 

migrations- och säkerhetiseringsdiskursen. 

“Regelverket i Sverige är mer generöst än vad EU-rätten kräver. För att fler asylsökande ska välja 

att söka asyl i andra medlemsstater måste regelverket tillfälligt anpassas till miniminivån enligt 

EU-rätten och internationella konventioner.” 

Genom en sådan retorik leder man in migrationsdiskursen i en riktning som öppnar upp för en 

protektionistisk syn på flyktinginvandringen. En riktning som har ett starkt stöd bland 

högerkonservativa populistiska partier, t.ex. Sverigedemokraterna, som kräver en strikt 

invandringskontroll. I sitt remissvar skriver SD att partiet “länge har varnat” för “det stora 

mottagandet”. I sin argumentation tar SD också stöd av regeringens egna ord och påpekar att 

regeringen själv har uttalat att “påfrestningen på det svenska asylsystemet är stort” och att även 

“andra centrala samhällsfunktioner utsätts för en stor belastning som följd av det stora antalet 

asylsökande som kommit till Sverige” och att partiet “länge påpekat det faktum” men möts av 

“förnekelse” av andra partier i riksdagen. Vi kan således konstatera att genom sin retorik har 

regeringen underlättat för de högerpopulistiska idéerna att kunna fästa och dominera 

migrationsdiskursen med sina konservativa uppfattningar och negativ attityder gentemot 

flyktingar. Det har blivit legitimt att kräva att nya extraordinära åtgärder genomförs, såsom 

permanent minskning av svenskt flyktingmottagande. Propositionen (2015/16:174) beskriver 

flyktingar inte enbart som ett kollektivt hot utan även som enskilda hot i form av flyktingar som 

är benägna att ensamt utgöra hot mot det svenska samhället: 

“Om utlänningen är flykting ska uppehållstillståndet gälla i tre år, om inte tvingande hänsyn till 

den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid.” (s.73 och 

74). 

I den kontexten utgör uttryck som “tvingande hänsyn”, “den nationella säkerheten” och “den 

allmänna ordningen” en säkerhetiseringsdiskurs eftersom den framställer den enskilde flyktingen 

som ett säkerhetshot som också kräver ett omedelbart åtgärd för att skydda allmänheten. 

Migrantion har blivit mer än bara en fråga som associeras med arbetsmarknaden och social 
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integration. Det är en fråga som har blivit en viktig del av den nationella säkerhetsagendan. 

Kontrollen av migrationsinflöden genom en restriktiv gränspolitik kopplas till en strävan att styra 

migration från ett avstånd. Migrationskontroll innebär skärpta gränskontroller, patrullering och 

övervakning. Regeringen skriver att gränskontrollen gör det möjligt att “identifiera de personer 

som ankommer till Sverige”.  I regeringspropositionen 2016/16:67 om Särskilda åtgärder vid 

allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet uttrycks att: 

“I migrationsströmmarna finns både asylsökande och personer som inte har för avsikt att söka 

asyl.” (proposition 2016/16:67, s. 8) och därför “Genom ett krav på id-kontroller förbättras 

förutsättningarna för att kunna klarlägga vilka personer som reser in i Sverige.” (Regeringen.se). 

Den svenska regeringen signalerar att de har kontroll över statens gränser. Följande citat från 

regeringspropositionen som anges nedan är ett annat exempel på hur politiker skärper migrationen 

(genom att utfärda gränskontroll) på grund av att den utgör “ett allvarligt hot” och för att 

upprätthålla “inre säkerhet”. Sverige är EU:s medlemsstat och tillhör Schengenområdet där 

staterna kan utföra gränskontroller endast vid krissituationer. Det är också på detta sätt som man 

förklarar nödvändighet med införandet av Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten i landet: 

“Medlemsstaterna har dock möjlighet att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna, 

om det uppkommer ett allvarligt hot mot allmän ordning eller inre säkerhet.” (proposition 

2016/16:67, s. 7). 

Intressant att notera att flyktingar och övriga migranter blir de senaste åren alltmer förknippade 

med organiserad brottslighet. Migranterna associeras alltså i allt större utsträckning med terrorister 

och ”illegal invandring”. I allmänhet, särskilt av media och av höger-populistisk retorik, utmålas 

migranter som laglösa som korsar statliga gränser illegalt. I propositionen 2015/16:172 utmålas 

flyktingar som ”tredjelandsmedborgare” och “terrorister”:  

“Begreppet nationell säkerhet och allmän ordning omfattar också fall då en tredjelandsmedborgare 

är medlem i en sammanslutning som stöder internationell terrorism eller stöder en sådan 

sammanslutning.”(s. 95) 
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I propositionen 2015/16:172 i  kap. 1§ 2 kopplas migranter retoriskt med “grova brott” och 

“allvarlig fara för rikets säkerhet” för det svenska samhället. Det är vanligt i den politiska 

diskursen att man använder beskrivningar av förutsättningar och konsekvenser  för att manipulera 

mottagarens tolkningar av situationen. Aktören kan referera t. ex. till “brottslighet” vad gäller 

invandrare, vilket förutsätter att alla invandrare är kriminella (Van Dijk, 2018: 240). De signalerar 

alltså att viss sak är känd för att vara sann, även när så inte är fallet. Som följande: 

“Det krävs ett effektivt system för att säkerställa att bestämmelserna om identitetskontroll följs. 

När det gäller val av sanktionssystem är straff mindre lämpligt, eftersom det dels förutsätter en 

kriminalisering, dels främst riktar sig mot fysiska personer.” (Proposition 2015/16:67, s. 17). 

Man säger att man inte vill kriminalisera, samtidigt som man implicit säger att migranter vill 

passera statsgränsen illegalt varför det behövs ett effektivt system av identiteskontroll. SD går ännu 

längre och ger en klar bild där människor på flykt utgör ett hot mot infödda svenskar och även 

turister, och som ska ”hanteras” separat: 

“Ett separat system ska hantera passagerare utan pass med återgivet fingeravtryck, eller där 

visum krävs. På så sätt uppnår vi full kontroll utan att nämnvärt försvåra för pendlare och 

nöjesbesökare” (Motion 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl.). 

Även Centerpartiet refererar till flyktingar som gruppen som tar sig in i landet illegalt: “Det 

föreligger även en risk att människosmugglingen ökar, till exempel via småbåtar över Östersjön.” 

(Motion 2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl.). 

En sådan diskursiv praktik återkommer på många ställen i materialet vi studerat. Man dramatiserar 

situationen kring den s. k. flyktingströmmen och  utmålar den som hot mot samhället, och bygger 

på så sätt murar mellan “vi” och “de”. Inställningen gentemot migranterna blir som en följd av 

sådan retorik kan sammanfattas som att ”utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och 

säkerhet”(Proposition 2015/16:174, 17a §9). 
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4.3 Resultat 

Analysen av riksdagsdiskursen om migration i samband med antagningen av de undersökta lagarna 

har visat att diskursen dominerats av överdramatiserade retoriska uttryck vars syfte är att väcka 

känslor och engagemang hos allmänheten och som utmålar migration som ett säkerhetshot. 

Majoriteten av riksdagspartierna och dess politiker har uppfattningen att migrationen från 

utomeuropeiska länder utgör ett hot mot den svenska statens identitet, säkerhet och ekonomiska 

utveckling. Vi har funnit olika typer av hot som beskrivs både implicit och explicit i partiernas 

motioner, i  propositionen och i riksdagspolitikernas tal  i samband med debatten om den tillfälliga 

lagen. Dessa diskurser knyter an dels till frågan om den nationella identiteten  och dels till frågor 

om svensk ekonomi och välfärd. Det tredje är att migranterna misstänkliggörs: diskursen kretsar 

kring frågor om illegal inresa i Europa och Sverige och migranternas brottsverksamhet. Vi kan 

konstatera att majoriteten av riksdagspartierna har lyckats att retoriskt forma en “nödsituation” 

gällande migration med hjälp av vilken de motiverar en strikt kontroll av invandring. 

Riksdagsdiskursen om migration (2015) lade alltså grunden för allmänhetens framtida acceptans 

av politiska beslut som motverkar invandring och som skapar en fientlighet attityd gentemot 

migranter. 

Hot mot den svenska staten formulerades kring den avgörande skillnaden mellan  “vi” och ”de”. 

Mellan de svenska värdena som utmålas som “humana”, “generösa”, “öppna”, “våra” etc. och 

migranternas som är det motsatta. I en sådan kontext behöver inte de politiska aktörerna ens 

förklara hur “de andra” är, hur de tänker och handlar. Det är underförstått att “de andra” är sämre 

och antingen måste helt anpassas till “våra” normer eller, i de fall där “de andra” är helt icke-

anpassningsbara, stoppas från att komma in i landet. Vi kan även se hur partierna som säger sig 

värna om “öppenhet” och “humanitet”, som t. ex. Liberalerna, anammar samma nationalistiska 

retorik som högerextrema partier som SD och KD och misstänkliggör flyktingar och deras 

berättelser och därför lägger förslag där man vill utföra medicinska åldersbedömningar och 

psykologiska undersökningar på underåriga. Vi kan också se hur retoriken “smittar av sig” och hur 

flera politiker från olika partier använder samma uttryck som t. ex. “anmärkningsvärt”. Ett uttryck 

som har en dold mening och som används för att manipulera allmänheten. Att flera politiker med 

olika partitillhörighet använder samma uttryck innebär att det finns en tyst samförstånd de politiska 



 39 

aktörerna sinsemellan om innebörden. Vi kan även konstatera att uttryck som “öppet Sverige” och 

“vi är stolta” etc. har blivit symboler för den svenska nationen som används flitigt av majoriteten 

av riksdagspartierna som ligger till höger och i mitten på den politiska höger- vänsterskalan. Ett 

politiskt ideologiskt grepp som använts flitigt av fascisterna för att höja det egna folkets 

självförtroende och som för samma ändamål använder “de andra” som syndabockar. Etnocentrism, 

nationalism och rasism är alltså ofta synonyma med oppositionen mot migration. 

De svenska politiska aktörernas konsekvensbeskrivning gällande migration, som  för det mesta 

handlar om det växande antalet flyktingar och de växande kostnaderna, skapar rädsla hos 

allmänheten och ger samtidigt möjlighet för de politiska aktörerna att visa sin förmåga att vara 

handlingskraftiga. Som någon som kan åtgärda ”problemet”. Vi kan se hur både Liberalerna och 

KD, samstämmigt med SD beskriver regeringen som “oförmögen” att hantera flyktingkrisen. SD 

slår mot både regeringen och de övriga riksdagspartierna  genom att understryka att de är de enda 

som länge “varnat för det stora mottagandet” trots “en närmast total förnekelse från övriga 

riksdagspartier.” Ett politiskt grepp för att kunna manipulera allmänheten och driva igenom 

politiska förslag som annars aldrig skulle bli accepterade av allmänheten. 

Med utgångspunkt i säkerheteseringsteorin har vi kommit fram till i vår analys att 

riksdagsdiskursen om migration visar tydligt dels, att de politiska aktörerna hänvisar till den 

svenska staten och dess suveränitet som ett referensobjekt (det vill säga ett objekt som är 

existentiellt hotad och vilket har ett legitimt krav på överlevnad) och dels, att den svenska 

regeringen tillsammans med politikerna i riksdagen kan ses som säkerhetiseringsaktör/er eftersom 

de genom att tala om migration som hot utfärdat extraordinära åtgärder i form av nya restriktiva 

lagar som begränsar migration och asylrätten. 

När frågor om migration och säkerhet sammanvävs med varandra uppstår en säkerhetiseringrörelse 

i migrationsdiskursen där migranterna utmålas som “hot” som kräver “särskilda åtgärder”. 

Retoriken som i sin tur kan leda till att extraordinära politiska beslut tas. I vår analys har vi kunnat 

finna flera diskurser som dominerar riksdagsdiskursen om migration där migration utmålas som 

hot mot statens nationella identitet och välfärd, mot statens säkerhet och suveränitet. De svenska 

politikernas tal och regeringspropositioner beskriver alltså migrationen som en belastning som 

Sverige inte klarar av. Vi kan inte tolka det som något annat än att det innebär att Sveriges existens 
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är hotad. Därav utgör migranter enligt vad majoriteten av riksdagspolitikerna framför i sina tal ett 

så kallat existentiellt hot mot Sverige. 

Enligt säkerhetiseringsteorin sker säkerhetisering av frågan när dessa extraordinära åtgärder leder 

till genomförande av extraordinära politiska beslut. I denna kontext handlar genomförandet av 

extraordinära åtgärder om införandet av bland annat identitets- och gränskontroller i Sverige och 

de begränsningarna för att få uppehållstillstånd som den tillfälliga lagen innehåller. Införandet av 

dessa begränsningarna anser vi vara extraordinära åtgärder eftersom de är högst ovanliga för 

svensk humanitär politik. Införandet av skärpta inre gränskontroller kan hänföras till normbrytande 

politiska handlingar och extraordinära politiska beslut eftersom beslutet går stick i stäv med EU:s 

regler om fri rörlighet och EU:s humanitära värderingar. Dessutom har de båda lagarna som vi 

undersökt genomförts brådskande, inte väl förberedda som i en vanlig lagstiftningsprocess. 

Regeringens motivering till detta är att “den uppkomma situationen” är ”ett hot mot den allmänna 

ordningen” och är ”en nödvändighet”. 

Säkerhetiseringen kan enbart ske ifall om allmänheten accepterar en talakt. Utan allmänhetens 

acceptans blir det bara en säkerhetiseringsrörelse, dvs. ett försök till säkerhetisering. I vår studie 

kom vi fram till att säkerhetisering av svensk migrationspolitik har skett eftersom de politiska 

talakterna har blivit accepterade genom att riksdagen röstat igenom propositionerna och beslöt om 

lagen (2015:216:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

och lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller 

den inre säkerheten i landet. 

5 Slutdiskussion 

Syfte med denna uppsats är att analysera förändringen i migrationspolitiken i Sverige under den 

s.k. flyktingkrisen 2015 med utgångspunkten i kritisk diskursanalys och säkerhetiseringsteorin. 

Genom att analysera politiska texter och tal som författats av riksdagspolitikerna svarar vi på 

frågan om huruvida de svenska politiska beslutsfattarna på riksdagsnivå uttrycker sig om 

flyktingarna som ett hot mot nationell identitet och säkerhet med syfte att begränsa 

flyktingmottagandet. Frågor som studien ämnar att svara på är: Hur uttrycker sig svenska 
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riksdagspolitiker om migration? Har dessa uttalanden lett till säkerhetisering av svensk 

migrationspolitik? 

Mot bakgrund av resultaten kan vi nu presentera några slutsatser. Vi kan konstatera att flyktingar, 

dvs. migration anses vara en belastning för den svenska staten. De olika diskurserna som är en del 

av migrationsdiskursen i riksdagen berör olika samhällsområden. Det är dock tydligt att det är tre 

diskurser som är mest framträdande: identitetsdiskursen (vi och de), diskursen om kostnader 

(ekonomi/välfärd) som migrationen tillför den svenska staten och diskursen om migranternas 

brottslighet (t. ex. diskurs om illegala invandrare. Den nationalistiska diskursen är den 

dominerande i riksdagsdiskursen om migration i idag. Retoriken som används av politiker för 

samtliga riksdagspartierna innehåller kritiska uttalanden antingen om själva migrationen eller den 

förda invandringspolitiken eller både och. 

Vi kan även se att eftersom Sverige är en del av EU så präglas riksdagsdiskursen om migration av 

de europeiska diskurser som handlar om flyktingar och migranter och även de framgångar som 

högerpopulistiska partier har kunnat skörda på senare tiden inom EU. Den pågående 

migrationsdiskursen inom EU handlar inte enbart om EU:s roll i världen, utan också om förföljelse 

av migranter, både utomeuropeiska och de som är européer. På samma viss handlar inte heller 

migrationsdiskursen i riksdagen om enbart Sveriges roll i Europa och världen utan också om 

förföljelse av migranter. Vi kan konstatera att det är högst tillåtet idag att inkludera den svenska 

identiteten i den europeiska och att migrationsdiskursen i riksdagen har sin utgångspunkt i 

nationalism och eurocentrism. Även om vissa partier, som t. ex. Sverigedemokrater är mer 

nationalistiska än andra, som vill helst ha en stark nationalstat och förhåller sig skeptiska även till 

EU, så uttrycker majoriteten av riksdagspartierna att den svenska identiteten och den europeiska 

värnar om samma värden, såsom “öppenhet” och “humanitet”. Det är dock olika för olika partier 

vilka det är som tillåts att inkluderas i den europeiska identiteten. I debatter hör man ofta t. ex. hur 

romerna exkluderas fast de föds och lever inom EU:s gränser. På samma sätt exkluderar man 

människor från Mellanöstern och Afrika och även från specifika länder som Afghanistan. Man 

använder retoriken som gör att även de människor som har rötter i dessa länder, men är födda i 

Europa och Sverige, exkluderas och ses som en belastning för det europeiska och det svenska 

samhället. Eurocentrism tas upp av både Van Dijk, som benämner den som en rasistisk diskurs, 

och Buzan som påpekar att EU spelar också en viktig roll när det kommer till frågan om 
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säkerhetisering av de olika politiserade frågorna, eftersom allt fler frågor, som även frågan om 

migration, får en överstatlig karaktär och om EU känner att unionen existentiellt hotas av 

situationer som undergräver unionens normer, lagar och institutioner så kan det påverka även 

medlemsstaterna. 

När det kommer till den rasistiska diskursen är det viktigt att hålla i åtanke att en riksdagsdebatt 

som har “problem med invandringen” som sitt huvudtema kan bli mer eller mindre rasistisk 

beroende på deltagarnas identiteter, relationer och mål. Av vår analys framkommer att 

migrationsdiskursen i riksdagen domineras inte minst av deltagarnas egna preferenser och 

ideologiska ståndpunkter. Ändå kan man spåra ett mer eller mindre övergripande nationalistiskt 

ställningstagande som blir till en given utgångspunkt i debatterna. Genom sin retorik har  samtliga 

riksdagspartier redan från början erkänt att flyktingar utgör en belastning för Sverige och att 

Sverige har mycket svårt att hantera detta. Regeringen har fått kraftig kritik riktad mot sig på grund 

av hur den har hanterat situationen. Detta innebär att diskursen blir låst i en position som är svår 

att rubba. När samtliga partier är övertygade att det är en ”krissituation” som Sverige genomlever 

blir det omöjligt för diskursen att handla om något annat än ”lösningar på problemet” i form av 

restriktioner för flyktingar och övriga migranter. Vi menar att diskursen där alla aktörer mer eller 

mindre accepterat huvudaktörens problembeskrivning kan inte utvecklas fritt utan kan enbart lida 

av en snöbollseffekt där de samtliga deltagarna försöker överträffa varandra genom att presentera 

förslag som ska försvåra för migranterna att komma till Sverige. 

Vi kan vidare konstatera att våra studieslutsatser liknar de slutsatser som Elisabeth Abiri har 

kommit fram till i sin studie. Abiri menar att migration och säkerhet sammankopplas inom fyra 

olika diskurser. Den första handlar om att migration är direkt relaterad till säkerhetstänkande där 

enskilda invandrare ses som potentiella terrorister som innebär ett direkt säkerhetshot mot staten. 

Den andra diskursen handlar om sammankopplingen mellan säkerhet och migration i relation till 

myndigheterna: ett växande antal flyktingar utmanar offentliga verksamheters kapacitet. Den 

tredje diskursen behandlar migration som ett globalt problem: staten ser som sitt mål att kunna 

kontrollera invandringen. Statens otillräckliga kontroll av migrationen uppfattas som hot mot 

säkerhet och statens suveränitet. Den sista diskursen handlar om den negativa 

samhällsutvecklingen i Sverige, den växande rasismen och högerextremismen (Abiri, 2000:3). 
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Vi har även kunnat se att ytterligare en diskurs tagit plats i riksdagsdiskursen om migration och 

där migration och säkerhet sammankopplas. Diskursen där migration presenteras som ett hot mot 

den svenska välfärden (och även den fria marknaden). Denna diskurs byggs upp genom retoriken 

om den svenska välfärden där invandrare exkluderas ur den nationella gemenskapen och utmålas 

som ett kostsam problem. Genom att beskrivas som en belastning för statsfinanserna blir alltså 

migranterna till ett hot som kan slå sönder den nationella gemenskapen – den nationella identiteten. 

Med hjälp av en sådan retorik argumenterar beslutsfattarna för kraftig minskning av invandringen. 

Slutligen kan man konstatera att när en nationalistisk diskurs dominerar riksdagsdiskursen om 

migration och när majoriteten av politiska riksdagspartier är överens om en problemformulering 

som denna diskurs presenterar betyder ord som “Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när 

nöden är stor” (Löfven, 2015.09.06) ingenting, eller vart fall väldigt lite, även om uttalandet 

kommer från en statsminister som leder landet. Det är bara att konstatera att det offentliga 

uttalandet, som gjordes bara någon månad innan man antog de nya lagarna med hårda restriktioner 

mot migranterna, och som påståtts ha engagerat hela den svenska befolkningen har väldigt svag 

position gentemot den nationalistiska migrationsdiskursen i riksdagen, där all politik görs. 

5.1 Förslag till framtida forskning 

Under tiden då vi genomförde vår undersökning väcktes flera frågor som vi anser vore intressant 

att undersöka i framtiden. Det vore intressant att undersöka hur riksdagsdiskursen om migration, 

dvs. beslutfattarnas retorik påverkade opinionssiffrorna i Sverige för perioden. Ett annat förslag 

till framtida forskning är att göra en bredare studie där man inkluderar undersökningen av media 

som aktör och dess påverkan på migrationsdiskursen, opinionsbildningen och de politiska 

besluten. Det är också meningsfullt att genomföra en studie med analys i de fem olika sektorerna 

som säkerhetiseringsteorin föreslår, med syfte att undersöka hur diskurserna sammanflätas mellan 

de olika sektorerna. 
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