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Abstract  

 

The Swedish government made a turnaround regarding its former generous migration policy 

in the end of 2015. This thesis examines one of the Swedish governments proposals, 

“Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen och inre säkerheten i 

landet (2015/16:67)” through the theory of securitization. The study finds that the Swedish 

Government contemplates that the increased amount of migrations to Sweden is a challenge 

towards Sweden’s societal structures and therefore an existential threat to Sweden’s national 

security. In order to protect the national security and societal structures from the threat, the 

Swedish Government proposed for the need of ID-checks, which the Swedish parliament 

passed as a law. The conclusion of this paper is therefore that the Swedish Government 

securitizes the migration question by arguing that the amount of migrants is an existential 

threat to Sweden’s national security.   

 

 

Keywords: migration, securitization, government, human security, Copenhagen school, 

Sweden. 
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1. Introduktion  

1.1 Inledning 

 

”Regeringen har gjort bedömningen att den aktuella situationen ur ett brett 

perspektiv innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet.”  

(Proposition 2015/16:67, s. 7) 

 

I proposition 2015/16:67 som presenterades den 9 december 2015 ger den svenska regeringen 

uttryck för att migrationsströmmen är ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den 

inre säkerheten i Sverige. Detta trots att statsministern Stefan Löfven fastslog i en intervju att 

det inte finns några gränser för flyktingmottagandet och att Sverige har klarat av det tidigare, 

redan i början av 2015 (Lönnaeus, 2015).  

I syfte att skydda den nationella säkerheten i Sverige, trädde ”Lag (2015:1073) om Särskilda 

åtgärder vid allmän fara för den allmänna ordningen och inre säkerheten i landet” i kraft den 

21 december 2015. Lagen möjliggjorde för regeringen att införa ID-kontroller på resenärer 

med tåg, bussar och passagerarfartyg till Sverige från grannländerna. Regeringen grundade 

vikten av lag 2015:1073:s införande i att det svenska asylsystemet utsattes för mycket kraftiga 

påfrestningar i samband med den ökade mängden asylsökanden till Sverige. Regeringen 

fastslog därmed att den här situationen var ett allvarligt hot mot såväl landets allmänna 

ordning som den inre säkerheten (Proposition 2015/16:67, s.7). I regeringens proposition 

framgår det också att åtgärderna är kompatibla med Sveriges internationella åtaganden, dock 

utan en närmare redovisning för vilka och hur (Proposition 2015/16:67, s.10). 

För att studiens ämnesval skall förstås tydligare, är det av vikt att presentera den svenska 

migrationspolitikens stora förändringar som pågick under 1980-talet. Detta skedde både 

genom en reform och genom en ny Utlänningslag som trädde i kraft i slutet av 1980-talet. I 

den nya lagen, importerades definitionen av begreppet flykting från Genevekonventionen, 

vilket resulterade i att Sverige endast tog emot flyktingar som uppfyllde kriterierna för denna 

definition (Nationalencyklopedin, 2017). Allt eftersom Sveriges närmande till ett medlemskap 

i den Europeiska Unionen, började även de svenska lagarna att anpassas till europeisk 

lagstiftning. Däribland även Sveriges invandringspolitik som fick anpassas till Europeiska 

Unionens standard, i form av Schengensamarbetet - vilket ger medborgarna inom samarbetet 
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rätt att röra sig fritt inom Schengen-området - i slutet på 1990-talet (EU-upplysningen, 

2016a).  

I samband med Sveriges medlemskap i EU, överlämnades viss beslutanderätt från riksdagen 

till EU, där EU har ensamrätt – exklusiv befogenhet - att lagstifta inom specifika områden 

men även områden där både EU och Sverige har rätt att lagstifta om – delad befogenhet. Då 

EU har även stödjande befogenhet i enlighet med artikel 6 i EUF, innebär det att Sveriges 

lagar och förordningar inte behöver anpassas till andra medlemsländers lagar och 

förordningar. Detta resulterar i att varje medlemsland kan ha unika och oberoende lagar och 

förordningar. När det gäller ansvaret för att upprätthålla allmän ordning och inre säkerhet i 

respektive medlemsland, åligger det de enskilda länderna att själva åstadkomma detta (FEUF 

art. 72). I de rättsliga avdelningar där EU har exklusiv befogenhet är unionsrätten gällande 

lagstiftning och har således företräde framför nationell rätt (EU-upplysningen, 2016b). 

Eftersom Sverige är medlem i EU, behöver landet även ta hänsyn till EU:s principer, som 

exempelvis lojalitetsprincipen vars främsta syfte är, i enlighet med FEU 4, att EU:s 

medlemsländer skall efterleva bindande rättsakter och allmänna EU-rättsliga principer. I 

Föredraget om Europeiska unionen framgår det att den Europeiska Unionen skall erbjuda alla 

sina medborgare ett område utan inre gränser med säkerhet och frihet samt att den fria 

rörligheten för personer är garanterad. Vidare förtydligas det i Föredraget om Europeiska 

unionens funktionssätt avdelning V, kapitel 1. artikel 67 bland annat vikten av Europeiska 

Unionens befogenheter kring kontroll vid yttre gräns. I FEUF framgår det att regleringen som 

framkommer i avdelning V, kapitel 1, inte skall ha en påverkan på medlemsstaternas 

ansvarsområden kring säkerhet, frihet och rättvisa för att lyckas upprätthålla ordning och 

skydd för nationens säkerhet. Med det menas det att ansvaret för att upprätthålla lag och 

ordning i en stat, åligger den enskilda staten och inte Europeiska Unionen.  

Vidare framgår det i FEUF artikel 77 p. 1, att den Europeiska Unionen har befogenhet att anta 

lagstiftning samt vidta åtgärder inom områdena frihet, rättvisa inregränser och säkerhet, där 

den lagstiftande befogenheten är delad EU och medlemsstaterna emellan. I praktiken innebär 

det att medlemsstaterna är förhindrade att vidta åtgärder i den mån EU har gjort det eftersom 

de rättsakter som är antagna av EU har företräde framför medlemsstaternas nationella rätt. 

Avslutningsvis är medlemsstaterna skyldiga att vidta åtgärder i enlighet med 

lojalitetsprincipen.  

Utöver de ovannämnda förpliktelserna, har finns även EU:s gränskodex som Sverige är 

förpliktigad att fullfölja. Gränskodexen som är en gemenskapskodex om kontroll av personer 
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som korsar gränsen in till EU, är Europaparlamentets och rådets gemensamma förordning och 

är en av de EU-rättlig regleringarna som ligger till grund när en medlemsstat inom EU skall ta 

beslut rörande återinföring av gränskontroller vid inre gräns (EUR-LEX).  

I Gränskodexen framförs det att enligt Schengenavtalet och Schengenkonventionen, är 

gränskodexen en utveckling av Schengensamarbetet samt att dess bestämmelser grundar sig 

på bland annat bestämmelserna i Schengenkonventionen. Det framförs också att i enlighet 

med artiklarna 23–11 får gränskontroller vid inre gränser införas, dock om det är vid 

undantagsfall och om det föreligger allvarliga hot mot den allmänna ordningen och den inre 

säkerheten. Det är med stöd av just denna artikel som Sverige har återinfört gränskontroller 

vid inre gräns. Enligt artikel 23, punkt 1, får en medlemsstats inre gränskontroller pågå under 

en begränsad tidperiod på högst trettio dagar eller längre om det förväntade hotet kvarstår i 

mer än trettio dagar. Det får dock inte överstiga vad som kan anses vara absolut nödvändigt 

för att bemöta hotet. Vidare i artikel 23, punkt 3 framgår det att om hotet är varaktig och om 

medlemsstaten önskar förlängda gränskontroller vid sina inre gränser, kan staten förlänga 

gränserna med högst trettio dagar åt gången. I punkt 4 framgår det däremot att återinförande 

av inre gränskontroller får totalt gälla i högst sex månader men om det förekommer 

omständigheter som avses i artikel 26, blir den totala perioden som mest två år istället.  

I Preambel p. 6. konstateras att begreppen ”allmän ordning och säkerhet” får ligga till grund 

för ett beslut enbart i de fall det förekommer en inskränkning av den grundläggande principen 

om fri rörlighet för personer och endast i de fall det förekommer ett verkligt och tillräckligt 

allvarligt hot gentemot ett grundläggande samhällsintresse. I Preambel p. 4 framgår det 

exempel på vad som kan utgöra sådana undantagsfall som möjliggör för återinförande av 

gränskontroller vid inre gränser, nämligen hot i form av terroristhändelser eller organiserade 

brottsligheter. Vidare förtydligas det i Preambel p. 5 att migrationsströmmar från 

tredjelandsmedborgare inte är att betrakta som ett hot mot den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten.  

I Gränskodexens artikel 24 regleras det att varje medlemsstat är skyldig att informera såväl 

kommissionen, medlemsstaterna som Europaparlamentet och rådet om bland annat de 

grundläggande skälen till beslutet. I den informationen skall alla relevanta uppgifter om det 

som anses vara ett hot mot statens allmänna ordning och inre säkerhet framgå samt alla 

relevanta uppgifter om vad som utgör hotet skall framgå.  
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1.2 Säkerhetisering  

De ovanstående åtgärderna som den svenska regeringen har genomfört inom Sveriges 

migrationspolitik, kan förenas med begreppet ”säkerhetisering”, vilken kan förklaras som att 

en fråga definieras som ett säkerhetshot mot ett referensobjekt, som vanligtvis är en stat eller 

nation. Säkerhetiseringsaktören får därmed legitimitet att vidta extraordinära åtgärder i form 

av exempelvis militära medel eller inskränkning av mänskliga rättigheter, med syfte att 

hantera komplikationer relaterade till frågan (Buzan et al. 1998:23-24). När den svenska 

regeringen utnämnde frågan om migrationspolitik som ett säkerhetshot, legitimerades det att 

använda sig av extraordinära åtgärder för att handskas med problem rörande frågan som har 

blivit säkerhetiserad. För att konstatera att regeringen har säkerhetiserat en fråga ur Buzan 

m.fl. teori, skulle det innebära att regeringen, som blir den säkerhetiserande aktören, för fram 

men också uttalar sig om en fråga med syfte att frågan skall benämnas som ett existentiellt hot 

gentemot ett referensobjekts överlevnad och att den frågan skall få genomslag hos en, för 

säkerhetiserande aktören, relevant åhörare (Buzan et al. 1998:21-22). I det här fallet, 

säkerhetiserade den svenska regeringen migrationsfrågan i proposition 2015/16:67 och 

återinförde tillfälliga gränskontroller vid Sveriges gräns mot Danmark den 12 november 2015. 

Detta genom att regeringen presenterade sin proposition som röstades genom i riksdagen och 

trädde i kraft som ”Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen 

eller den inre säkerheten i landet” (Proposition, 2015/16:67). 

De särskilda åtgärderna vidtogs genom att införa tillfälliga gränskontroller i form av att 

kontrollera ID-handlingar på passagerare i bussar, tåg, bilar och färjor från Danmark till 

Sverige. I praktiken innebär det att en undantagslagstiftning infördes då regeringen 

säkerhetiserade migrationsfrågan för att genomföra beslut i form av att få ökad befogenhet att 

vidta särskilda åtgärder som exempelvis återinförande av inre gränskontroller.  

 

1.3 Syfte 

I skrivandets stund, väljer allt fler länder runt om i Europa att begränsa mottagandet av 

flyktingar genom att inrätta extraordinära åtgärder med syfte att skydda den egna säkerheten. I 

Sveriges fall argumenterade regeringen för sådana åtgärder med hänvisning till att Sverige 

måste få kontroll över flyktingsituationen, genom att framställa flyktingströmmen som ett hot 

och utmaning mot medborgarnas och landets trygghet samt ett hot och utmaning mot den inre 

säkerheten (Proposition 2015/16:67). Genom denna argumentation som återfinns i proposition 
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2015/16:67, fastställdes Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Den här studien undersöker hur den 

svenska regeringen säkerhetiserar migrationspolitiken i syfte att få befogenhet att vidta 

åtgärder som begränsar den fria rörligheten in i Sverige  

 

1.3.1 Forskningsfrågor  

I Proposition 2015/16:67 framför regeringen att det är nödvändigt med en reglering som syftar 

till att kontrollera mängden asylsökande in i Sverige, då ökningen av migrationsströmmarna 

ger upphov till utmaningar för det svenska samhället samt konstateras vara ett hot mot 

Sveriges inre säkerhet. Studieobjektet för att analysera regeringens säkerhetisering av 

migrationsfrågan är propositionen ”Särskilda åtgärder vid allmän fara för den allmänna 

ordningen eller inre säkerheten i landet (2015/16:67)”. Studiens analys utgår ifrån 

säkerhetiseringsteorins ramverk. Det finns således två frågeställningar som ämnar att 

komplettera varandra för att besvara studiens syfte. 

 

▪ Vilka referensobjekt finns det i propositionen ”Särskilda åtgärder vid allmän fara för 

den allmänna ordningen eller inre säkerheten i landet”? 

▪ Vilka existentiella hot finns det i propositionen ”Särskilda åtgärder vid allmän fara 

för den allmänna ordningen eller inre säkerheten i landet”? 

  

1.4 Avgränsningar  

Med hänsyn till den begränsade tidsramen för den här studien, har kraftiga avgränsningar 

varit tvungna att göras. Eftersom den svenska migrationspolitiken har en historia från så sent 

som på början av 1930-talet, har det varit nödvändigt att sätta en gräns för såväl mängden 

material som för materialets tidsram (Migrationsverket, 2016a). Den här studien begränsas till 

att enbart undersöka Regeringens proposition 2015/16:67 då de är högt aktuella för studiens 

relevans. Grunden till den specifika tidsgränsen är den nya lagen som har antagits och dess 

lagförslag som har lagts fram under den specifika perioden samt förlängningen av 

identitetskontrollerna som pågick fram till 4 maj 2017 (Regeringen, 2017). Eftersom studiens 

problemformulering inbegriper huruvida regeringens proposition är i överensstämmelse med 

Sveriges förpliktelser gentemot den fria rörligheten inom EU, används även EU:s gränskodex 
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i analysen, dock presenteras den i bakgrundskapitlet. Detta eftersom gränskodexen inte 

analyseras utan en avslutande del av studiens tolkas med hjälp av gränskodexen.  

 

1.5 Disposition  

Inledningsvis, börjar studien med en introduktion av ämnesval samt en problemdiskussion. Därefter 

redogörs studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar och tidigare forskning. I nästkommande 

kapitel presenteras studiens bakgrundskapitel och i efterföljande kapitel presenteras studiens 

metodologiska tillvägagångssätt samt en genomgående presentation av studiens material. Vidare 

redogörs det för studiens analys och resultat och avslutningsvis presenteras studiens slutsatser.  

 

1.6 Tidigare forskning  

När det kommer till forskning kring säkerhetisering och ID-kontroller är det av vikt att 

konstatera att området är relativt nytt och att forskningsfältet är under utveckling. I 

avhandlingen The Securitisation of Migration av Elisabeth Abiris, behandlar författaren den 

process där frågor kring migranter blir säkerhetsfrågor i den aktuella debatten i Sverige och 

hur den dåvarande regeringen säkerhetiserade migrationsfrågan under 1980-talet. Författaren 

argumenterar för att rapporten Sverige i Europa och världen som kom ut i slutet av 90-talet, 

resulterade i att migranter ansågs bli ett allmänt hot mot Sveriges säkerhet (Abiri, 2000:3). 

Abiri argumenterar vidare att det finns fyra alternativa sätt på vilka den svenska regeringen 

kopplar migration till säkerhet, där det första benämns som traditionellt säkerhetstänkande 

och åsyftar att skydda staten från ett inflöde av terrorister till landet bland annat. Det andra 

synsättet behandlar militärens agerande med syfte att hantera eventuella nödsituationer som 

kan komma uppstå i samband med migration. Det tredje sättet behandlar agerande, 

exempelvis i form av att den svenska staten inte kan ha kontroll över gränsbevakningen av 

migranter till Sverige på egen hand. Med det menar författaren att den stat som inte har 

kontroll av gränsöverskridande migration, kan - av andra stater - komma att ses som svag. Det 

fjärde och sista synsättet som Abiri argumenterar för i sin avhandling, är att när 

migrationsmängden blir gränsöverskridande för en stat, kan det komma att bemötas som ett 

hot mot civilsamhället (Ibid., 187–189) 

Enligt Jef Huysmans har diskursen om migration som ett säkerhetsproblem inom Europeiska 

Unionen eskalerat sedan 80-talet. Orsaken till det är, enligt författaren, den allt växande 

utmaningen som EU står inför i form av bland annat ekonomiska och politiska problem samt 
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sämre levnadsförhållanden. Genom att framställa migration som ett samhällshot blir 

migrationsfrågan säkerhetiserad (Huysmans, 2000:752). Vidare framför författaren att en 

aktör som säkerhetiserar migranter inte nödvändigtvis behöver vara högerextrema partier utan 

de kan lika gärna bestå av regeringar som annars inte skulle kategoriseras som detta. 

Författarens teori om säkerhetisering inom EU och dess medlemsländer har sin grund i den 

inre säkerheten, kulturella säkerheten och välfärdsstatens säkerhet, dock menar författaren att 

den främsta orsaken är utveckling av den inre marknaden i EU. Införandet av den fria 

rörligheten inom EU resulterade i stärkta yttre gränskontroller, med transnationella kriminella 

nätverk, terrorism och människosmuggling i fokus. Följaktligen har den sammanblandningen 

i sin tur resulterat i att migranter förknippas allt oftare med kriminalisering som avslutningsvis 

leder till att migranter säkerhetiseras allt mer inom EU (Ibid, s. 759 – 770).  

  



 

8 
 

2. Bakgrund  

 

2.1 Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten i landet 

Lag 2015:1073 som trädde i kraft i december 2015 innehåller bestämmelser om särskilda 

åtgärder som kan vidtas vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i Sverige, i enlighet med 1 §. Vidare i lagen stadgas det att regeringen har 

befogenhet att vidta åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den 

nationella säkerheten om det uppkommer en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller 

den inre säkerheten. I 5 § framgår det att föreskrifter som är meddelade med stöd av 3–4 § är 

giltiga i maximalt sex månader, därefter finns det möjlighet för en förlängning, dock efter en 

karenstid om två veckor. Ett exempel på föreskrifter som är meddelade med stöd av 3-4 1 i 

lag 2015:1073 är Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för 

den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, som meddelar att alla 

transportörer som transporterar personer till Sverige från Danmark med buss, eller tåg,  och 

transportörer som genomför resor som är minst 20 nautiska mil med passagerarfartyg, är 

skyldiga att utföra identitetskontroller med syfte att veta om personerna har en giltig 

identitetshandling. Dessa kontroller skall genomföras med hjälp av Polismyndigheten, 

Kustbevakning och Tullverket i enlighet med förordningens 4 §.  

 

2.2 Schengensamarbetet och relevant EU-rätt.  

Schengensamarbetet utgör en av de grundläggande rättsliga principerna inom EU, nämligen 

den fria rörligheten för personer. Syftet med samarbetet är att gränskontroller mellan de 

inkluderande länderna skall upphöra samt att alla länder som ingår i Schengensamarbetet skall 

bidra med polisiärt och rättsligt samarbete för att enhetligt förstärka gemenskapens yttre 

gränskontroller. Detta med syfte att motverka internationell brottslighet i form av illegal 

invandring samt internationell kriminalitet. I proposition 1997/98:42 om Schengensamarbetet, 

framför regeringen att medlemsländerna inom EU har arbetat länge för att förverkliga den fria 

rörligheten utan inre gränser men en av de förutsättningarna för att möjliggöra det har varit ett 

rättslig och polisiärt samarbete (Proposition 1997/98:42, s. 7). 
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Dessa åtgärder benämns som kompensatoriska åtgärder i propositionen, därmed även i den 

här studien. Till en början var det inte möjligt att genomföra dessa åtgärder inom EU, tills det 

rättsliga och polisiära samarbetet var utvecklat. I väntan på att de kompensatoriska åtgärderna 

skulle möjliggöras för alla inblandade parter, valde sju länder att ingå ett annat avtal, som 

möjliggjorde för de att utveckla polisiära och rättsliga samarbete för att sedan gradvis upphöra 

med personkontroller vid deras gemensamma gränser. Detta mellanstatliga avtal benämns 

som Schengenavtalet och är att anse ligga till grund för Schengensamarbetet. Det är dock av 

vikt att konstatera att det inte var förrän 1990 som de viktigaste reglerna i 

Schengensamarbetet undertecknades. Detta skedde i form av Schengenkonventionen, det vill 

säga en tillämpningskonvention till Schengenavtalet (Schengenavtalet, 1985).  

1999 trädde Amsterfördraget i kraft, vilket resulterade i att Schengenkonventionens regelverk 

assimilerades i den Europeiska Unionens regelverk (Proposition 1997/98:42, s. 13).  

I skrivandets stund, deltar 22 av 28 EU:s medlemsstater i Schengensamarbetet. Liechtenstein, 

Norge, Island och Schweiz är länder som inte är medlemmar i EU men har undertecknat 

Schengenavtalet och är därmed en del av Schengensamarbetet. Det finns också länder som 

inte deltar i Schengensamarbetet (Migrationsverket, 2016b).  

I Föredraget om Europeiska Unionens artikel 3.2, som kompletteras med andra artiklar i 

föredraget, förtydligas innebörden av ett område utan inre gräns med fri rörlighet för personer 

med frihet, säkerhet och rättvisa. I artikel 21 i FEUF preciseras varje unionsmedborgares 

rättighet till fri rörlighet som förtydligas i även artikel 45 i EU:s stadga. I FEUF artikel 18 

förbjuds diskriminering på grund av nationalitet och i Schengenkonventionen artikel 2.1 

garanteras personer fri rörlighet inom den inre gränsen, utan någon kontroll oavsett 

nationalitet. Det innebär i praktiken att den fria rörligheten gäller inte enbart 

unionsmedborgare, utan även tredjelandsmedborgare som vistas inom det området. I 

Schengenregelverket artikel 1 presenteras det som avses med inre gräns och yttre gräns. Med 

inre gräns menas medlemsstaternas geografiska landsgränser och sjögränser. Ett exempel är 

gränsen mellan Sverige och Danmark, där det bör råda fri rörlighet för personer, oavsett 

personers identitet. Detsamma gäller även för internationella flygplatsers flyg utan 

mellanlandning i tredje land. Med tredje land menas en stat som saknar EU medlemskap och 

som inte har undertecknat ett Schengensamarbetsavtal. Med yttre gräns menas de 

medlemsländernas lands- och sjögränser samt flygplatser och hamnar, som inte räknas som 

dess inre gränser.  
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Det huvudsakliga ändamålet med Schengensamarbetet är att alla personer skall kunna röra sig 

utan någon begränsning över de inre gränserna. Det ändamålet framgår i såväl 

Schengenkonventionen, EU:s fördrag som i EU:s stadga och EU:s bindande rättsakter.   

För att den här studiens syfte skall uppfyllas, är det nödvändigt med en närmare presentation 

på en av de ovannämnda rättsakterna, nämligen den så kallade gränskodexen som behandlar 

kontroll av personer som korsar gränsen in till EU.  Grunden till att just EU:s gränskodex, 

som är Europaparlamentets och rådets gemensamma förordning om en gemenskapskodex 

gällande gränspassage för personer, skall presenteras närmare i den här studien, är för att den 

svenska regeringen hänvisade till lydelser i gränskodexen när gränskontrollerna återinfördes. 

Detta då gränskodexen som är en EU-rättlig reglering, ligger till grund när en medlemsstat 

skall ta beslut rörande återinföring av gränskontroller vid inre gräns (EUR-LEX).  

I Gränskodexen framförs det att enligt Schengenavtalet och Schengenkonventionen, är 

gränskodexen är en utveckling av Schengensamarbetet samt att dess bestämmelser grundar sig 

på bland annat bestämmelserna i Schengenkonventionen. Det framförs också att i enlighet 

med artiklarna 23–11 får gränskontroller vid inre gränser införas, dock om det är vid 

undantagsfall och om det föreligger allvarliga hot mot den allmänna ordningen och den inre 

säkerheten. Det är med stöd av just denna artikel som Sverige har återinfört gränskontroller 

vid inre gräns. Enligt artikel 23, punkt 1, får en medlemsstats inre gränskontroller pågå under 

en begränsad tidperiod på högst trettio dagar eller längre om det förväntade hotet kvarstår i 

mer än trettio dagar. Det får dock inte överstiga vad som kan anses vara absolut nödvändigt 

för att bemöta hotet. Vidare i artikel 23, punkt 3 framgår det att om hotet är varaktig och om 

medlemsstaten önskar förlängda gränskontroller vid sina inre gränser, kan staten förlänga 

gränserna med högst trettio dagar åt gången. I punkt 4 framgår det däremot att återinförande 

av inre gränskontroller får totalt gälla i högst sex månader men om det förekommer 

omständigheter som avses i artikel 26, blir den totala perioden som mest två år istället.  

I Preambel p. 6. konstateras att begreppen ”allmän ordning och säkerhet” får ligga till grund 

för ett beslut enbart i de fall det förekommer en inskränkning av den grundläggande principen 

om fri rörlighet för personer och endast i de fall det förekommer ett verkligt och tillräckligt 

allvarligt hot gentemot ett grundläggande samhällsintresse. I Preambel p. 4 framgår det 

exempel på vad som kan utgöra sådana undantagsfall som möjliggör för återinförande av 

gränskontroller vid inre gränser. Det är hot i form av terroristhändelser eller organiserade 

brottsligheter. Vidare förtydligas det i Preambel p. 5 att migrationsströmmar från 
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tredjelandsmedborgare inte är att betrakta som ett hot mot den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten.  

Vidare regleras det i Gränskodexens artikel 24 att varje medlemsstat är skyldig att informera 

såväl kommissionen, medlemsstaterna som Europaparlamentet och rådet om bland annat de 

grundläggande skälen till beslutet. I den informationen skall alla relevanta uppgifter om det 

som anses vara ett hot mot statens allmänna ordning och inre säkerhet framgå samt alla 

relevanta uppgifter om vad som utgör hotet skall framgå.  
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3. Teori 

Som det har framgått tidigare i den här uppsatsen, syftar den här studien till att undersöka hur 

den svenska regeringen säkerhetiserar migrationspolitiken i syfte att få befogenhet att vidta 

åtgärder som begränsar den fria rörligheten in i Sverige. När det gäller studiens teoretiska 

ansats, är det Barry Buzans, Ole Wæver och Jaap de Wildes verk Security A New Framework 

for Analysis som har legat till grund för teoridiskussionen. Buzans et. als säkerhetiseringsteori 

åsyftar att på nytt sätt överväga begreppet säkerhet. Den traditionella synen på begreppet 

säkerhet inkluderar främst säkerhet för nationens och statens överlevnad i form av militär 

säkerhet. Dock har den definitionen varit ifrågasatt, eftersom det inte kan ge en förklaring till 

säkerhetsfrågor i form av exempelvis ekonomiska kriser, sjukdomsepidemier och 

migrationsströmmar. Författarna delar därmed in säkerhetsbegreppet in i ett flertal olika 

områden för att bidra med en förståelse om säkerhet inom de ovannämnda områdena (Buzan 

et al., 1998:1–2). Det förekommer fem olika sektorer inom säkerhetiseringsteorin: Den 

militära sektorn, miljösektorn, ekonomiska sektorn, samhälleliga sektorn och den politiska 

sektorn. För att uppsatsens omfång skall vara rimlig och för att besvara studiens 

forskningsfrågor, avgränsas studien till att enbart behandla den samhälleliga sektorn. 

Huvudskälet till att teorins övriga sektorer har utelämnats baseras på min observation av att 

det råder avsaknad av aspekter som kan likställas med de övriga aspekterna i regeringens 

proposition. Då forskningsfrågorna ämnar undersöka vad som är referensobjekt och vad som 

är existentiella hot i propositionen, är den samhälleliga aspekten mest relevant. Detta på grund 

av att den sektorn handlar om identitet och hot mot gruppers identitet (Ibid., s. 119-120).  

Författarna bakom säkerhetiseringsteorin har ett brett och varierande synsätt på de olika 

sektorerna och menar att inom varje sektor förekommer det olika typer av enheter, värden och 

språkbruk som inte är varandra lika. Exempelvis argumenterar författarna för hur de olika 

sektorerna har olika synssätt på innebörden av referensobjekt och existentiella hot. Då den här 

studien undersöker innebörden av existentiella hot och referensobjekt, är det av vikt att betona 

att vad som menas med existentiella hot och referensobjekt tolkas enbart inom den specifika 

sektorn, nämligen samhällelig säkerhet (Ibid., s. 27).  

 

3.1 Säkerhetiseringsteori  

Sedan kalla krigets slut har efterfrågan på ett breddat säkerhetsbegrepp varit minst sagt 

efterlyst av såväl politiker som akademiker och organisationer. Detta eftersom definitionen av 
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begreppet säkerhet tidigare endast applicerats på militär säkerhet med just staten i centrum. 

Dock har det på senare tid ifrågasatts, då det brister när det kommer till dess 

förklaringsförmåga av säkerhetsdimensionen inom andra områden som exempelvis 

samhällelig säkerhet, mänsklig säkerhet och miljösäkerhet. Teorins utgångspunkt är ett 

traditionellt säkerhetsperspektiv, dock har forskare tagit till sig av kritiken, reflekterat och till 

en följd så har säkerhetsbegreppet utvidgats till att inkludera frågor inom andra sektorer, som 

ekonomiska, militärpolitiska och miljö- och samhälleliga. Genom att använda sektorerna som 

analytiska ramverk, möjliggörs det att identifiera, förklara men också att undersöka ett större 

spektrum av säkerhetsfrågor (Buzan et al. 1998:1–2).  

Buzan et al. använder sig av en socialkonstruktivistisk ansats för att bidra med förståelse för 

processen som säkerhetiserar frågor. Detta genom att förståelsen av att säkerhet grundas i en 

allmänt delad uppfattning, en intersubjektiv politik. Det är således inte en individ själv som 

bestämmer om och hur en fråga kan klassificeras som en säkerhetsfråga (Ibid., s.29–39). Vad 

som utgör ett hot anses vara en subjektiv fråga och har sin grund i individers uppfattning av 

säkerhet. Det beror också på hur säkerhetiseringsaktören formulerar säkerhetsdiskursen. I ett 

land med ett demokratiskt valt styre, innebär det i praktiken att de folkvalda har en fördel när 

de försöker förklara hastiga handlingar för att svara på såväl inre som yttre hot mot landet. 

Säkerhetisering kan också handla om överlevnad, såväl militärt, politiskt, miljömässigt, 

ekonomiskt och dessa områden kan både påverka och överlappa varandra (Ibid., s. 23–24). 

Buzan et al. skriver också att det är de säkerhetiserande aktörerna och referensobjekten som 

styr över säkerhetsrörelser inom varje område. Det är bland annat politiska ledare, regeringar 

och byråkrater som är säkerhetiserande aktörer och säkerhetiserar därmed problemområden 

genom att måla upp en bild gentemot referensobjektet, som traditionellt har varit stater och 

nationer (Ibid., 36–37). För just den här studiens syfte som handlar om den svenska 

regeringens agerande kring en aktuell händelse, har svenska politiker debatterat kring 

migrationsfrågan samt utformat den som en utmaning för samhället. Ett specifikt exempel är 

Sverigedemokraternas principprogram från 2011, där det framgår att partiet anser att ”… 

invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör 

ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.” 

(Principprogram, 2011:23). Detta kan tolkas som en metod för att säkerhetisera invandring 

eftersom Sverigedemokraterna menar att invandringen är ett hot mot Sveriges välfärd och 

trygghet. 
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Författarna menar att när det uppstår ett hot gentemot referensobjektet, kan de säkerhetiserade 

aktörerna hävda att det krävs åtgärder som vanligtvis inte är lämpliga inom den politiska 

processen. Därmed blir det också nödvändigt att analysera den lagliga grunden för aktören för 

att kunna genomföra de särskilda åtgärderna. Dock kan det innebära i praktiken att aktören får 

all fokus medan mottagaren blir marginaliserade istället för att få fokus. Eftersom en regering 

vanligen kan föra statens talan, kan den agera på uppdrag av staten när det gäller frågor som 

berör ett lands nationella säkerhet. Regeringen blir därmed staten i det specifika perspektivet 

(Buzan et al. 1998:40–41).  

Buzans med fleras säkerhetiseringsteori menar att en fråga kan placeras i tre olika kategorier, 

nämligen icke-politiserad, politiserad och säkerhetiserad. En fråga är att anses som icke-

politiserad om det inte är relevant för den offentliga debatten och inte tas upp offentligt. 

Därefter kan frågan bli politiserad, vilket innebär att frågan plötsligt kan bli en del av den 

offentliga debatten när den behandlas av aktörer inom det existerande systemet och 

regelverket. Slutligen förvandlas frågan till att bli säkerhetiserad, vilket sker genom att en 

säkerhetiseringsaktör hävdar att frågan är ett existentiell hot mot staten eller nationen och dess 

enda åtgärd är extraordinära medel, som sträcker sig utanför de ordinära åtgärderna (Ibid., 

29). Buzan, Wæver och Wilde väljer att benämna övergången mellan en icke-politiserad fråga 

till en säkerhetsfråga som säkerhetisering (Buzan et al. 1998:21). 

En fråga som är ett lämpligt exempel på säkerhetiserings-processen är migrationsfrågan i 

Sverige. Till en början togs inte frågan upp av regeringen och inte heller av övriga partier, 

förutom Sverigedemokraterna. I sinom tid eskalerade frågan till att inkluderas i den politiska 

sfären där politiker som såg den ökade mängden invandrare som ett hot gentemot samhället 

diskuterade eventuella lösningar och som slutligen resulterade i att regering presenterade 

frågan som ett existentiellt hot mot nationen (Proposition, 2015/16:67, s. 7–10). Frågan drevs 

upp av Sverigedemokraterna redan innan riksdagsvalet 2014, som det nämndes tidigare i den 

här studien. Dock valde regeringen att inte samarbeta med just Sverigedemokraterna, med 

hänvisning till att man ansåg partiet vara främlingsfientligt (Berger, 2016). Detta alltså trots 

att de senare i praktiken i stort genomdrev Sverigedemokraternas politik, nämligen att minska 

mängden invandring till Sverige, med argumenten att det är ett hot mot den allmänna 

ordningen och den inre säkerheten, vilket framgår i Proposition 201/16:67).  

Buzan m.fl. talar också om en tvåstegsprocess av säkerhetisering som finns i 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori. För att en fråga skall fastläggas som ett 

existentiellt hot mot säkerheten, behöver både stegen i tvåstegsprocessen uppfyllas. 
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Säkerhetiserings-processens första steg innebär att en stat, objekt, organisation eller fenomen 

utgör ett hot mot staten eller nationen. Processens andra steg handlar om 

säkerhetiseringsaktörens tillvägagångssätt att presentera hotet men också övertyga relevanta 

åhörare om hotet. Buzan m.fl. beskriver det andra steget med hjälp av en ”Speech act”.  

Buzans m.fl. menar att förutsättningarna för intern säkerhetisering är hur ”speech-act” det vill 

säga talhandlingen är konstruerad. Författarna har, med hjälp av tre villkor, summerat vad 

som krävs för att en talhandling skall leda till säkerhetisering av en fråga. De tre villkoren 

benämns som säkerhetsgrammatik av författarna och används som operationaliseringar av 

Köpenhamnsskolans säkerhetsteori i den här studien, för att följaktligen ligga till grund som 

analysverktyg för den här studien. Nedan följer de tre olika villkoren i punktformer: 

 

1. Säkerhetiseringsaktören utpekar existentiella hot gentemot referensobjektet 

2. Säkerhetiseringsaktören är i en position av auktoritet 

3. Säkerhetiseringsaktören presenterar en möjlig lösning, således extraordinära åtgärder 

 

Dock behöver inte en säkerhetiseringsaktör använda sig av benämningen säkerhet för att 

säkerhetisera en fråga med hjälp av en Speech act. Det väsentliga är att aktören benämner ett 

hot som existentiellt, vars lösning kräver särskilda okonventionella åtgärder. Det är också 

viktigt att aktörens benämning godtas av de relevanta åhörarna, därmed är aktörens position 

av auktoritet av vikt (Ibid., s. 27). Dock menar författarna bakom Köpenhamnsskolans teori 

att säkerhetisering inte skapas av en säkerhetiseringsåtgärd, det vill säga när en aktör 

presenterar ett hot mot ett specifikt referensobjekt, utan det uppstår när och om relevanta 

åhörare godtar aktörens diskurs. Författarna hävdar också att det inte är nödvändigt för en 

aktör att införa extraordinära medel för att säkerhetisering skall anses vara fullföljd, det är 

snarare diskursen kring hotet som preciserar säkerhetsprocessen (Ibid., s. 25). 

Köpenhamnsskolan menar att godtagandet av säkerhetisering är en politisk fråga och ett 

politiskt val men om den frågan skulle hanteras som ordinära politiska frågor, är det att anse 

som ett misslyckande. Dock kan en sådan process skapa möjligheter för aktörer att missbruka 

sin auktoritet på flera sätt. Författarna anser därmed att avsäkerhetisering är att föredra som ett 

långsiktigt alternativ, som möjliggör säkerhetsfrågor att placeras på den vanliga politiska 

nivån och kan därmed begränsa aktörers möjligheter (Ibid., s. 29). 
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3.1.1 Samhällelig säkerhet 

När det kommer till teorins sektor som benämns som samhällelig säkerhet, är det av vikt att 

påpeka redan nu att den behandlar frågor som berör en nations gemensamma identitet i form 

av språk, kultur, nationell identitet och religion och handlar om identitet och hot mot gruppers 

identitet. Författarna väljer att anmärka vikten av att begreppet samhällelig inte skall förväxlas 

med ett samhälles medborgare och dess institutioner eller med social säkerhet, som i grunden 

omfattar enskilda individer och deras skyddsnät i större ekonomiska sammanhang. Det den 

samhälleliga sektorn omfattar är en grupps socialt skapade kollektiva identitet däremot, 

därmed klassas referensobjektet som en nationers identitet i form av dess språk, religion och 

kultur. Det som en säkerhetiserad aktör klassificerar som existentiella hot kan vara kulturell 

dominans och massinvandring bland annat (Ibid., s. 119-120). 

Den samhälleliga säkerheten utgår från en kollektiv identitet eftersom ett samhälle bygger på 

en gemensam identitet menar Buzan m.fl. Skulle ett samhälle förlora sin identitet, resulterar 

det i samhällets nedgång. Författarna menar att samhällelig säkerhet åsyftar att bidra med 

säkerhet för samhället i sin helhet och inte åt grupper inom samhället och att det är först och 

främst nationens säkerhet som står i centrum (Buzan et al. 1998:119–121). För att bidra med 

förståelse har författarna delat upp samhällelig säkerhet i tre underkategorier, där den första 

behandlar migration, som flyttar från ett samhälle till ett annat eftersom deras grundsamhälle 

har förändrats på grund av att andra samhällsgrupper med större inverkan har varit ett 

existentiell hot mot deras kollektiva identitet. De två andra underkategorierna är horisontell 

konkurrens och vertikal konkurrens, där den horisontella menar att medborgare i ett land får 

samhällsutmaningar i form av nya kulturella och språkliga influenser som kan uppstå genom 

invandring. Den vertikala konkurrensen innebär att medborgare slutar se sig själva som deras 

lands medborgare eftersom det uppstår samhällshot i form av att medborgarnas förutsättningar 

till en ny gemensam identitet minskar (Buzan et al. 1998:121). Buzan m.fl. menar att 

migration är en av de samhällsutmaningar som kan komma uppstå, där referensobjektet 

argumenterar för att migranter utsätter dem för samhällshot (Ibid., s. 19–20). Detta står i fokus 

i den här studien då utgångspunkten är att svenska regeringen har säkerhetiserat 

migrationsfrågan och syftet är att undersöka hur det har skett. Hot i form av migration 

gentemot referensobjekt hanteras genom ett engagemang från ett helt samhälle eller att frågor 

rörande hotet lyfts upp på en statlig nivå för att få problemet att bli politiskt.  

Vidare förklarar författarna hur ledare i länder hanterar hot gentemot den kollektiva 

identiteten inom ett land. en berörd stats ledare refererar antingen till stat och suveränitet eller 
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till nation och identitet, men det är mindre okomplicerad att argumentera för nationens skydd 

än tvärtom menar Buzan m.fl. detta på grund av att staten tenderar bestå av myndigheter, 

statsledare och representanter medan nationen inbegriper en befolknings etniska majoritet 

som följaktligen förknippas med en subjektiv känsla, nämligen ”vi”. Därmed menar Buzan 

m.fl. att en stor del av sociala rörelser som säkerhetiserar migrationsfrågan, refererar till hot 

gentemot nationens identitet (Ibid., 132). 
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4. Metodologiskt förhållningssätt 

4.1 Metodreflektion  

I studiens följande avsnitt presenteras uppsatsens undersökningsmetod. Eftersom studiens 

syfte är att undersöka hur den svenska regeringen säkerhetiserar migrationspolitiken i syfte att 

få befogenhet att vidta åtgärder som begränsar den fria rörligheten in i Sverige, är en 

kvalitativ design med textanalys mest lämplig. Detta trots övervägande av att använda andra 

metodologiska tillvägagångssätt i from av bland annat diskursanalys och idealtypsanalys. 

Skälet till att en textanalys är att anse vara den lämpligaste metoden för studien grundar sig i 

att det är ett omfångsrikt sätt att systematiskt avläsa tankestrukturen i formella handlingar och 

de för studien valda dokumenten (Esaiasson et al. 2014:211). Genom att läsa texter som en 

helhet men också bryta ner den i delar, kan kontexterna i den tydas. Därmed är den kvalitativa 

analysens främsta fokus att explicera eventuella kontexter som en text kan kategoriseras 

under. Det är dock av ytterst vikt att forskaren läser det för studien valda materialet flertalet 

gånger för att avläsa budskapet i texten.  Studiens metodologiska tillvägagångssätt har delats 

upp i tre olika steg, nämligen att 1) välja texter som skall användas som underlag för studien 

utifrån problemområdet, 2) generera ett analytiskt tema och avslutningsvis 3) skapa en 

ingående analys.  

Eftersom Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori används som utgångspunkt och analytiskt 

ramverk för att besvara studiens syfte samt för att påvisa att empirin är ett fall i enlighet med 

teorin, kan det därmed konstateras att den här studien är teorikonsumerande till dess form 

(Esaiasson et al. 2014:41). Då den här studien har en konkret operationalisering av 

säkerhetiseringsteorin som baseras på teorins tre grundvillkor, kan studien sägas uppnå god 

validitet, det vill säga huruvida studien undersöker det den utger sig för att undersöka samt 

graden av överensstämmelse teori och operationalisering emellan. När det gäller studiens 

reliabilitet kan det brista på grund av eventuella förekomster av slump- och slarvfel under 

bearbetningen av studiens material. Självfallet eftersträvas hög reliabilitet genom en så 

noggrann och precis analys som möjligt. För att studiens syfte skall besvaras skall studiens 

data granskas precist, vilket är en av utmaningarna med en kvalitativ analys. För att analysera 

studiens material precist, har därmed mängden material begränsats, utifrån det som är relevant 

för studien (Ibid., s. 59–61).  

För att såväl det manifesta som det latenta innehållet av materialet skall presenteras i studiens 

resultatkapitel, behöver operationaliseringen av studiens teori utvecklas till fyra frågor. Då en 
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innehållsanalys kräver tydliga frågor som skall besvaras med hjälp av studiens utvalda 

material genom en noggrann läsning, har fyra frågor utformats och formulerats med hjälp av 

säkerhetiserings tre grundvillkor. Följande frågor används som verktyg vid analysen av 

studiens material: 

1. Vilken typ av position har säkerhetiseringsaktören? 

2. Hur resoneras det för ett existentiellt hot? 

3. Hur resoneras det för ett referensobjekt?  

4. Hur argumenteras det för extraordinära åtgärder? 

När det gäller analysen, menar Esaiasson m.fl. att textens innehåll skall ifrågasättas för att 

klargöra tankestrukturen i den. Det är viktigt att frågorna som ställs till texten är relevanta för 

studiens syfte för att följaktligen underlätta för vidareanalys, eftersom de frågorna är som 

byggstenar i studiens analysredskap. Med hjälp av den kvalitativa metoden analyseras 

regeringens implicita budskap kring indirekta referenser till säkerhet, referensobjekt, 

existentiella hot och särskilda åtgärder för att därefter presentera hur den svenska regeringen 

problematiserar migrationsfrågan i preposition 2016:16/67. 

När det gäller en kvalitativ innehållsanalys, kan analysens svar presenteras på två olika sätt, 

antingen genom förutbestämda svar på de frågorna som ställs till texten eller genom ett så 

kallat öppet förhållningssätt. Eftersom det är de viktiga delarna i texten som är centrala för 

studien, används ett öppet förhållningssätt, vilket innebär att undersökningen styrs av 

materialets innehåll och svaren formas efter det som finns i materialet. Med det 

förhållningssättet görs därmed en allmän avgränsning av vad som kan menas med de 

förhandsbestämda begreppen. Nackdelarna med ett sådant analysredskap är att studiens 

slutsatser kan komma bli beroende av det som finns i materialet, dock kan det undvikas 

genom att fundera på eventuella svar som skulle vara möjliga i studiens slutsats (Esaiasson et 

al. 2014:216–218). Eftersom en kvalitativ undersökning ger forskaren möjligheten att dra 

egna slutsatser genom att tolka en text, är det inte unikt att dennes preferenser, tidigare 

erfarenhet och värderingar påverkar de slutsatser som sedan dras. Detsamma gäller, 

oundvikligen, också för den här studien, dock med en ständig medvetenhet om det (Ibid., s. 

221–222). Vidare skall tilläggas att analysens avslutande del diskuteras med hjälp av EU:s 

gränskodex, detta för att återkoppla till studiens problemdiskussion. Avslutningsvis analyseras 

studiens material med hjälp av de ovannämnda frågorna som är studiens analysredskap, 

därmed används analysredskapet som verktyg vid inläsning av materialet och följaktligen 

delas studiens analyskapitel i fyra olika kategorier, en för respektive fråga i analysredskapet. 
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4.2 Material  

Vad gäller studiens omfattning av analysmaterial, har det varit nödvändigt att begränsa dess 

kvantitet, då undersökningen är kraftigt begränsat i såväl tid som rum. Valet av studiens 

primärmaterial som består av den svenska regeringens proposition om Särskilda åtgärder vid 

allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet grundar sig på 

dess påverkan på den nuvarande migrationspolitiken och lagen som det har resulterat i, som är 

den här studiens problembild.  

 

4.2.1. Regeringens proposition 2015/16:67  

På en presskonferens den 24 november 2015 föreslog den svenska regeringen en rad åtgärder 

för att skapa andrum i svenskt flyktingmottagande. Regeringen argumenterade att Sverige har 

tagit emot flyktingbarn motsvarande 100 skolklasser varje vecka och har härmed tagit emot 

överlägset flest asylsökande per capita i hela Europeiska Unionen. Dock ansåg regeringen att 

Sverige inte klarade av att fortsätta ta emot lika många asylsökande eftersom myndigheter och 

kommuner hade svårt att klara av arbetet. Därmed bestämde regeringen att ta till extraordinära 

åtgärder i ett försök att styra om migrationsströmmarna till andra EU-länder, samtidigt som 

svenskt flyktingmottagande skulle få ett andrum (Regeringen, 2015).  

Tio dagar senare, 4 december 2015, skickade regeringen ett förslag på remiss till Lagrådet. 

Tre dagar efter det lämnade Lagrådet ett remissvar där de valde att avstyrka lagförslaget på 

grund av brist på tillfredställande beredningsunderlag (Proposition 2015:16:67., s. 6). Till 

följd av Lagrådets synpunkter valde regeringen att genomföra ändringar i propositionen och 

valde 9 december att ändå gå vidare med propositionen.  

Motivet till lagförslaget grundar sig i den ökade mängden asylsökande till Sverige som kom 

att utsätta svenska samhällsfunktioner i form av socialtjänst, skolomsorg och boende för 

kraftiga påfrestningar. Vad gäller regeringens syfte med lagen, var det att utöka befogenheten 

att vidta extraordinära åtgärder, specifikt för att säkerställa den nationella säkerheten (Ibid., 

7). I propositionen framförs bland annat följande argument, ”Regeringen har gjort 

bedömningen att den aktuella situationen ur ett brett perspektiv innebär ett allvarligt hot mot 

allmän ordning och inre säkerhet. Tillfälliga gränskontroller vid inre gräns har därför införts.” 

(Ibid., s. 7). Vidare framförs det i propositionen att genom gränskontroller skapas det bättre 
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ordning eftersom det möjliggörs att identifiera människor som kommer till Sverige. 

Regeringen argumenterar vidare för behov av ytterligare åtgärder för ett säkrare och tryggare 

samhälle, eftersom det råder ett fortsatt allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den 

inre säkerheten. Detta igenom att framföra att trots en minskning av antalet människor som 

söker sig till Sverige sedan införandet av tillfälliga gränskontroller är mängden asylsökande 

hög ur ett bredare perspektiv (Ibid., s. 8).  

Regeringen argumenterar vidare för hur boendesituationen och personalen på boende för 

ensamkommande barn har blivit belastad. Bristen på boende i södra Sverige har resulterat i att 

grupper av asylsökande har placerats i tältläger samt att flera socialtjänster i landet hade blivit 

överbelastade, vilket i sin tur resulterade i att det var brist på kompetent personal där, framför 

regeringen. Med de ovannämnda argumenten, försätter regeringen att skriva att den rådande 

situationen var i behov av nya åtgärder med syfte att minska den allvarliga faran för landets 

ordning och inre säkerhet, vilket skedde i form av återinförande av tillfälliga gränskontroller 

vid inre gräns. För att upprätthålla den allmänna ordningen, argumenterar regeringen vidare 

för möjligheten att införa ytterligare bestämmelser i form av att kombinera gränskontroller 

med identitetskontroller på passagerarflyg, tåg och buss till Sverige från annan stat. Att det 

resulterar i svårigheter för människor att söka sig till Sverige, var regeringen väl medveten 

om, vilket också framförs i propositionen (Ibid., s. 9). Genom att minska mängden 

asylsökande till Sverige, bedömer regeringen att de aktuella migrationsanknutna 

utmaningarna kan hanteras samt att avsikten med att minskade mängden mottagningen av 

asylsökande är kompatibel med Sveriges internationella förpliktelser. Ibid., s. 10).  

Genom att införa ”Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen 

eller den inre säkerheten i landet”, menar regeringen att de skall ha rätten att vidta särskilda 

åtgärder när det uppkommer en allvarlig fara mot den inre säkerheten eller den allmänna 

ordningen i Sverige. När viktiga samhällsintressen eller samhällets funktion blir hotade, 

uppstår det allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, menar 

regeringen. Dock blir regeringens förslag ifrågasatt av Lagrådet eftersom regeringens 

propositioner brister när det gäller om den aktuella situationen var att tolka som en fara för 

den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Regeringen argumenterade vidare för vad 

som utgör fara för samhället genom att lyfta upp situationen om migranter som bor i tält och 

att det råder stor brist på personal inom statliga myndigheter som bland annat hälso- och 

sjukvård som ämnar att ge bra vård till landet medborgare. Ju mer dessa brister ökar inom 

samhället, desto kraftigare spänningar kan komma att uppstå som följaktligen resulterar i 
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allvarlig fara för den allmänna ordningen och den inre säkerheten, lyfter regeringen upp 

(Ibid., s. 13). Vidare framförs det i propositionen att om regeringen vidtar åtgärder med hjälp 

av lagen skall regeringen bland annat beakta dess legalitet med hänsyn till EU-rätten, 

åtgärdernas lämplighet, nödvändighet och om de är proportionerliga med dess syfte. Att 

regeringen skall ha möjligheten att agera i en svår situation genom att vidta åtgärder som kan 

begränsande för individer innebär också att de åtgärderna behöver vara tidsbegränsade. 

Föreskrifter som ämnar att kontrollera individers identitet vid buss- och tågtransporter samt 

passagerarfartyg till Sverige från andra stater skall därmed införas under en begränsad tid om 

högst sex månader. Vidare framförs det i propositionen att en förlängning av åtgärderna kan 

ske först efter en karenstid om två veckor, efter att de har upphört efter sex månader (Ibid., s. 

14–15). Det framgår också att transportörer mellan Sverige och Danmark är skyldiga att 

kontrollera varje passagerares identitetshandling samt att dessa handlingar är giltiga. Om 

dessa skyldigheter inte fullgörs, åläggs de en sanktionsavgift (Ibid., s. 17). 

I propositionen förtydligar regeringen också att den önskade lagen inte ämnar användas längre 

än tre år, då det inte är nödvändigt att använda sig av lagen när det inte råder hot mot den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i Sverige, därmed föreslås en giltighetstid på tre 

år (Ibid., s. 20). 
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5. Analys och resultat 

I följande kapitel presenteras studiens analys med hjälp av studiens analysredskap. Genom att 

tolka och analysera propositionen i relation till studiens teoretiska ramverk, presenteras svaren 

på studiens forskningsfrågor och syfte i resultatdelen. Avslutningsvis diskuteras analysens 

resultat med hjälp av EU:s gränskodex, detta för att återkoppla studiens problembild som 

presenterades i inledningskapitlet.  

 

5.1 Vilken typ av position har säkerhetiseringsaktören? 

I proposition 2015/16:76 framgår det att det är den svenska regeringen som föreslår att 

riksdagen skall anta regeringens lagförslag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Vidare i propositionen, argumenterar 

regeringen för orsaken till propositionen och deras vilja till en ny lag. Regeringen inramar 

tydligt migration som ett säkerhetshot och argumenterar för vikten av att särskilda åtgärder 

skall vidtas omedelbart, därmed är den svenska regeringen att fastställas som 

säkerhetiseringsaktör. För att en aktör skall kunna säkerhetisera en fråga, krävs det av den 

samhälleliga säkerhetiseringen att denne har legitimt möjlighet att uttala sig om ett problem 

som ett hot mot en nation (Buzan et al. 1998:41). Den svenska regeringen, som är 

demokratiskt folkvald av svenska medborgare, är att betrakta som en auktoritär aktör men 

också en säkerhetiseringsaktör. 

 

5.2. Hur resoneras det för ett existentiellt hot? 

När det gäller regeringens resonemang kring hot är det ingen tvivel om att det förs ett tydligt 

argument genom hela propositionen om att det är mängden migranter är ett existentiellt hot. 

Dock framför inte regeringen bokstavligen att det är migranterna som är hotet utan snarare 

konsekvenserna av mängden migration som benämns som ”situation” betraktas som ett hot.  

Detta görs genom att mängden migranter beskrivs som utmaningar mot det svenska 

samhällets funktionalitet och svenska samhällets funktionalitet betraktas som Sveriges 

säkerhet.  
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”Migrationsströmmarna medför akuta utmaningar med avseende på samhällets 

funktionalitet, vilken är en del av Sveriges säkerhet.” 

(Proposition 2015/16:67, s. 13). 

 

Vidare argumenterar regeringen att den aktuella situationen, då migrationsströmmen är en 

utmaning för samhällets funktionaliteter, är ett allvarligt hot mot Sveriges inre säkerhet.  

 

”Regeringen har gjort bedömningen att den aktuella situationen ur ett brett perspektiv 

innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet.”  

(Proposition 2015/16:67, s. 7). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att regeringen utmålar migranter som en utmaning 

för svenska samhällets funktioner till en början. Därefter argumenterar regeringen för att 

svenska samhällets funktioner, som består av skolomsorg och sjukvård bland annat är en del 

av Sveriges säkerhet och när dessa belastas resulterar det i att Sveriges säkerhet blir hotad. 

Därmed utmålar regeringen migranter som ett existentiellt hot.   

 

5.3. Hur resoneras det för ett referensobjekt?  

I studiens teoretiska ramverk presenteras Buzan m.fl. syn på samhällelig säkerhet som 

behandlar kollektiva identiteter och att migrationsströmmar kan vara ett hot gentemot det, där 

dess referensobjekt är en större grupp bestående av individer som känner sig hotade av en 

annan grupp individer, där ”vi” och ”de” uppstår (Buzan et al. 1998:123).  

I propositionen använder regeringen mängden migration som ett hot gentemot det svenska 

samhället. Det framgår vid ett flertal tillfällen att den ökade migrationsmängden utses som en 

utmaning för samhällets funktioner, som beskrivs som svenska myndigheter, skola och 

sjukvård bland annat och att en utmaning för samhällets funktioner innebär ett hot mot 

Sveriges säkerhet, eftersom när dessa parter ställs inför sådana utmaningar, hotas samhällets 

funktioner då kvalitén på samhällstjänsterna försämras (Proposition 2015/16:67, s.13). Med 

den samhälleliga aspektens definition av referensobjekt i åtanke, kan det därmed konstateras 

att regeringen utmålar samhällets funktioner som referensobjekt i proposition 2015/16:67.  
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5.4. Hur argumenteras det för extraordinära åtgärder? 

För att förhindra uppståndet av eventuella hot anser regeringen att det är nödvändigt med 

åtgärder i syfte att klargöra de problem som kan uppstå till följd av ett högt antal asylsökande.  

I samband med presentationen av lagförslaget under en presskonferens, fastslog statsministern 

att Sverige inte klarar av att ta emot asylsökande på samma nivå längre, där orsaken var att 

mängden människor som sökt asyl i Sverige inte var hanterliga av svenska myndigheter bland 

annat. Stefan Löfven menade också att det krävs särskilda åtgärder inom migrationsområdet 

för att säkra den allmänna ordningen och inre säkerheten. Även vice statsminister Åsa 

Romson kommenterade migrationspolitiken, detta genom att konstatera att det är nödvändigt 

med kraftfulla åtgärder i Sverige för att säkra människors liv och hälsa.  

I regeringens proposition 2015/16:67 framgår det att en av de särskilda åtgärderna för att 

skydda Sverige ifrån yttre hot är genom ID-kontroller för att få större kontroll över mängden 

asylsökande men också för att veta vilka de är (Ibid., s. 9).  

Vidare i propositionen konstaterar regeringen att det finns ett ökat behov av befogenheter för 

att vidta särskilda åtgärder i situationer som kräver det. Exempel på en sådan situation är ett 

ökat antal asylsökande in till Sverige (Ibid., s. 67). Just det agerandet, menar Buzan m.fl. är 

vad som kan vara nödvändigt när en stat upplever existentiella hot. Författarna menar också 

att det inte är nödvändigt att införa särskilda åtgärder för att en säkerhetisering skall 

konstateras, det räcker med att en säkerhetiseringsaktör får rättigheten till dessa befogenheter 

(Buzan et al. 1998:40). I det här fallet fick regeringen utökat befogenhet och införde särskilda 

åtgärder i form av en ny lag, som sammantaget tog mindre än en månad från att lagen 

aviserades till att den ikraftträdde. Orsaken till det effektiva beslutsfattandet åvilade på det 

ökade asylmottagandet som regeringen betraktade som en civil kris (Proposition 2015/16:67, 

s. 6). 

 

5.5 Sammanfattning   

Genom en noggrann läsning av proposition 2015/16:67 med studiens teoretiska ramverk i 

åtanke, kan det fastställas att den svenska regeringen gör en fullbordad säkerhetiserar av 

migrationsfrågan och argumenterar för det svenska samhällets funktioner som ett 

referensobjekt. Enligt Buzan m.fl. blir en fråga säkerhetiserad efter att en 
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säkerhetiseringsaktör har målat upp frågan som en hotbild gentemot exempelvis en stat eller 

en nation (referensobjekt) och att aktören agerar med särskilda åtgärder som inte är unika för 

denna. Det krävs också att aktören har relevant åhörare som skall övertygas om hotet och 

vikten av åtgärderna (Buzan et al. 1998:27). I just det här specifika fallet är det den svenska 

regeringen som är den säkerhetiserande aktörerna och den relevanta publiken är den svenska 

riksdagen och svenska medborgare samt svensk media som skall övertygas om att 

referensobjektet, som är det svenska samhällets funktion, är utsatt för ett hot, vilket är 

mängden migration. Med studiens teoretiska ramverk och material i åtanke, kan det 

konstateras att flyktingfrågan var en politiserad fråga till en början, då frågan diskuterades på 

den offentliga arenan och krävde ett regeringsbeslut (Ibid., s.29). Genom regeringens 

beskrivning av det höga antalet invandrare och ett tydligt uttryck om att de utgör allvarlig fara 

för den allmänna ordningen och den inre säkerheten, kan det konstateras att migrationsfrågan 

i Sverige kom att bli politiserad i samband med Stefan Löfvens och Åsa Romsons tal under en 

presskonferens som ägde rum november 2015. Därefter kom frågan att bli säkerhetiserad då 

regeringen som är den säkerhetiserande aktören argumenterade för att migrationsfrågan är ett 

hot mot Sveriges säkerhet och att det finns enbart en tänkbar åtgärd, vilket sträcker sig utanför 

regeringens ordinära åtgärder. Det sätt som regeringen uttryckte vad som utgör ett allvarligt 

hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige kan tolkas som ett Speech-

act med studiens teoretiska ramverk i åtanke. Detta då regeringen åsyftar att övertyga 

riksdagen och svenska medborgarna, som är åhörarna, om vad regeringen avser är ett hot samt 

få acceptans från åhörarna. Buzan m.fl. konstaterar att det inte är nödvändigt att begreppet 

säkerhet skall lyftas för att en fråga skall definieras som säkerhetiserad. Det som är viktigt för 

att en fråga skall definieras som säkerhetiserad är benämningen av att det råder ett konkret hot 

mot ett referensobjekt samt att det krävs särskilda åtgärder, vilket i det här fallet har skett 

(Ibid., s. 27).  
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6. Slutsatser  

Med Sveriges historiska agerande kring säkerhetisering i åtanke, kan det tolkas som att den 

svenska regeringen likställer flyktingströmmar med ett särskilt hot. I exempelvis hot- och 

riskutredningen från 1993, likställs asylsökanden med påfrestningar för ett samhälles säkerhet 

(SOU 1993:89, s. 1) och i en publikation från försvarsdepartementet likställs asylsökanden 

med terrorism och att hot och risker i liknande karaktär bör hanteras såväl nationellt som 

internationellt, detta då dessa kan komma att riskera säkerheten i ett samhälle (Ds 1995:28, s. 

65). Genom ovanstående information, kan slutsatsen dras om att migrationsfrågan har blivit 

säkerhetiserad sedan 90-talet vilket har resulterat i att asylsökanden ses som en fara för 

länders allmänna ordning och kulturella identitet och att Sverige argumenterar för 

samhällsutmaningar genom att säkerhetisera migrationsfrågan i den studerade propositionen.  

Den här studiens analys har resulterat i att studiens forskningsfrågor har besvarats. Som det 

har framgått tidigare i studien, framför regeringen i sin proposition att inflödet av antalet 

asylsökande till Sverige är en utmaning för svenska samhällets funktionaliteter som lyfts upp 

som boendesituation, hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten. Att dessa utmanas, 

innebär att Sveriges säkerhet utsätts för ett allvarligt hot argumenteras det för, därmed utmålas 

migration som existentiella hot mot det svenska samhällets funktionaliteter. Vidare 

argumenterar regeringen att hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten, betyder att 

regeringen är i behov att vidta särskilda åtgärder då dessa är nödvändiga för att den allmänna 

ordningen och inre säkerheten i Sverige skall säkerställas. De särskilda åtgärderna menar 

regeringen, skall vara utökad befogenhet för regeringen att i vissa fall vidta särskilda åtgärder 

som exempelvis återinförande av inre gränskontroller. Ur studiens teoretiska perspektiv, 

betraktas regeringens tillvägagångssätt som ett säkerhetiserad agerande.  

De slutsatser som går att dra av studiens material och tidigare forskning är att säkerhetisering 

av svensk migrationspolitik inte är något nytt då frågan har blivit säkerhetisering till och från 

som har bland annat resulterat i restriktiv lagstiftning. Trots att den svenska politiken ämnar 

värna om människors trygghet och rättigheter, kan det konstateras att den svenska regeringen 

lade fram ett lagförslag som blev antaget av riksdagen, med huvudargument om att 

asylsökande är ett en allvarlig fara och ett hot för den allmänna ordningen och den inre 

säkerheten i Sverige. Något annat som har konstaterat under studiens gång är att det råder en 

markant avsaknad av en redogörelse i regeringens proposition när det gäller vilka andra 
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åtgärder som har vidtagits innan inre gränskontroller skall införas och trots denna avsaknad, 

har lagstiftningsprocessen inte tagit mer än en månad.  

Även när det gäller regeringens redogörelse för samhällsutmaningar, råder det en markant 

avsaknad, då det finns enbart en koncis presentation av vad som klassas som 

samhällsutmaningar. Att sjukvården och skolomsorg har blivit belastade av asylsökanden är 

två av exemplen som framgår i propositionen, men i EU:s gränskodex som presenterades i 

studiens bakgrundskapitel, framgår det som ett krav att ett land skall ha försökt med andra 

lösningar innan särskilda åtgärder skall vidtas, som exempelvis inre gränskontroller. Huruvida 

regeringen har vidtagit åtgärder eller ej, framgår det inte i propositionen. Dock framgår det 

hur det nya lagförslaget ämnar förbättra de utmaningar som asylsökanden har resulterat i. 

Detta gör regeringen genom att redogöra för hur etableringen samt bättre flyktingmottagande i 

form av kontrollerat flyktingmottagande kan underlätta för bland annat skolomsorg och 

sjukvården. När det kommer till den fria rörligheten inom EU, redogör inte regeringen hur 

den kan komma att bli påverkad av propositionens åtgärder. Detta trots att den fria rörligheten 

är en av grunderna i dels de allmänna EU-rättsliga principerna men också att det uttrycks i 

gränskodextens 2 Preambel att vid eventuella återinförande av inre gränskontroller, skall den 

fria rörligheten beaktas. I samma Preambel framgår det också att inre gränskontroller skall 

endast återinföras som en sista utväg, men även där finns det en avsaknad när det gäller 

huruvida andra åtgärder har vidtagits eller inte. Regeringen torde inte enbart beakta den fria 

rörligheten utan även sätta den i relation till motstående intressen, som i det här fallet är skydd 

för den allmänna ordningen och inre säkerheten. 

Vidare kan det konstateras att regeringen säkerhetiserar migrationsfrågan genom att redogöra 

för hur mängden asylsökanden till Sverige under en specifik period har orsakat 

samhällsutmaningar för samhällets funktionaliteter. Detta genom att använda sig av uttrycket 

allvarligt hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. För att underlätta för svenska 

kommuner som är en del av samhällets funktionaliteter, begär regeringen i sin proposition att 

de skall kunna vidta särskilda åtgärder i form av kontroll vid inre gräns bland annat, och 

menar att dessa åtgärder är i enlighet med EU-rätt. Hur dessa är kompatibla med Sveriges 

förpliktelser mot EU:s gränskodex, redogörs det inte för i regeringens proposition.  

Genom att läsa regeringens proposition med EU:s gränskodex i åtanke är det inte helt 

oundvikligt att undra om regeringen kan ha formulerat sin önskan innan de lade fram sin 

problemformulering. Exempelvis framgår det i gränskodextens 5 Preambel att 

migrationsströmmar inte ska anses vara en anledning till återinförande av inre gränskontroller, 
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men regeringens återinförande av inre gränskontroller grundar sig på migrationsströmmarna 

ändå. Därefter väcks än en gång en fråga, att riksdagen kan anta lagförslag beroende på hur 

brådskande en eventuell åtgärd behövs. Det torde inte finnas utrymme för riksdagen att ta 

avsteg från att åtgärder skall vidtas i enlighet med gällande rätt inom dess område. Att 

regeringens proposition med en, minst sagt, avsaknad på problemformulering och riksdagens 

agerande gällande antagandet signalerar att nästan vilken annan propositionen med lika 

mycket avsaknad av problemformulering skulle kunna bidra till samma resultat. Vidare är det 

inte helt anmärkningsvärt att ifrågasätta hur rättssäkert genomförandet av regeringens 

befogenheter är när det gäller de särskilda åtgärderna. Även en redogörelse för hur regeringen 

kan fastställa att propositionen är i överenstämmelse med EU-rätten trots att det inte framgår i 

propositionen hur den fria rörligheten beaktas är något är avsaknad.  

Även gällande andra åtgärder brister regeringen i propositionen, då det saknas en redogörelse 

för vilka åtgärder som har tagits. Att regeringen har säkerhetiserat migrationsfrågan och hur 

den säkerhetiseringen har redovisats i den här studien. Huruvida den säkerhetiseringen är 

kompatibel med Europeiska Unionens gränskodex har också presenterats i studien, vilket har 

varit en av studiens problemområden. Både den direkta och indirekta orsaken till regeringens 

säkerhetisering konstateras vara mängden migrationsströmmar in till Sverige ur 

säkerhetiseringsteorins perspektiv. Avslutningsvis är den här studiens slutsats inte annat än att 

den svenska regeringen har en avsikt att inte enbart begränsa migration till Sverige utan att det 

skall också ske en kraftig och långvarig minskning av migration till Sverige.  
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