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Abstract



1.1 Inledning

Europa  har  gått  från  att  vara  en  geografisk  indelning  till  att  via  den  Europeiska  Unionen

(hädanefter EU) bli en politisk institution som verkar gemensamt inom många politiska områden.

Sedan Lissabonfördraget  2009 har  medlemsstaterna  formulerat  en gemensam migrations-  och

utrikespolitik, något som har varit önskvärt sedan Schengensamarbetet startade.1 Eftersom de inre

gränserna upphävdes så skapades ett behov av att harmonisera migrationspolitiken inom EU för

att utöva gemensam kontroll över de yttre gränserna. 

De senaste årens händelseutveckling har skapat fler frågor gällande synen på migration, säkerhet

och identitet inom EU. Sedan sommaren 2014 har det varit fokus på migration i både media och

inom  EU.  De  asylansökningar  som  inkom  gav  upphov  till  att  EU:s  samarbete  i

migrationspolitiken prövades. EU:s medlemsstater  agerade som enskilda stater istället  för låta

migrationspolitiken vara överstatlig  -  som de överenskommit  i  Lissabonfördraget -  många av

EU:s  stater  återinförde  provisoriska  inre  gränskontroller  genom att  hänvisa  till  sin  egna inre

säkerhet.2 Konsekvensen av detta har varit att de yttre gränserna har skärpts och EU kan sägas ha

avsagt sig ansvaret för de flyktingar som söker asyl genom överenskommelsen med Turkiet den

23 mars 2016.3 Med riktlinjer för EU:s politik och handlingar kan man uttyda diskursen som

ligger till grund för agerandet bakom den aktuella politiska händelseutvecklingen. 

1  EUR-Lex, Lissabonfördraget: (2007/C 306/01)

2  EUR-Lex ”Europaparlamentets och rådets förordning” (1051/2013) Artikel 25

3  EUR-Lex: ”Avtal mellan EU och Turkiet” (2016/551)
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Genom Huysmans4, Waever5, Bigo6, Léonard7 kan man förstå att migrationspolitiken i EU till

viss  del  är  ”säkerhetiserad”.  Säkerhetisering  innebär  att  tidigare  politiska  frågor  har  blivit

upplyfta  till  säkerhetsfrågor.  Till  skillnad från traditionell  säkerhetspolitik,  såsom försvar och

nationell  säkerhet,  innebär  det  att  t.ex.  arbetsmarknad och identitet  kan bli  säkerhetspolitiska

frågor,  och  därmed  ”säkerhetiserade”.  I  maj  2015  kom  EU  ut  med  ”En  europeisk

migrationsagenda” som kommer analyseras i förhållande till tidigare ”Stockholmsprogrammet”

för att se vilka områden som upplevs som hotade i tid. Med tidigare forskning som stöd ämnar

denna studie att analysera hur migrationspolitiken i tid och rum går från att vara en politiserad

fråga till säkerhetiserad fråga. Detta kan ge ökad förståelse för hur migrationspolitiken inom EU

utformats och utövas i samtiden.

Syfte

Med denna studie avser jag beskriva och analysera diskursen för migrationspolitiken inom EU.

Jag vill undersöka på vilket sätt migrationspolitiken säkerhetiserats. Avsikten är att bättre förstå

säkerhetiseringsdiskursen i EU:s migrationspolitik de senaste åren.

Syftet kommer att uppnås genom att ställa frågorna:

 Hur formuleras migrationspolitiken i EU? 

 På vilka sätt säkerhetiseras rum inom migrationspolitiken?

 Hur  skiljer  sig  säkerhetiseringsdiskursen  mellan  ”Stockholmsprogrammet”  och  ”en

Europeisk migrationsagenda”?

4 Huysmans,  J.  (2000)  “The European  Union and the securitization of  migration.”  Journal  of  common market

studies, 38:5, s. 751–777. 

5 Wæver, Ole (2000) “The EU as a Security Actor: Reflections from a Pessimistic Constructivist on Post-Sovereign

Security Orders” (red.) Morten Kelstrup och Michael C. Williams, International Relations Theory and the Politics of

European Integration: Power, Security and Community, s. 251. London : Routledge.

6  Bigo, D. (2000) “When two become one: internal and external securitizations in Europe” (red.) Kelstrup, M. 

Williams, M.C. International relations theory and the politics of European integration: power, security and 

community . London : Routledge

7  Léonard, Sarah. (2010) “EU border security and migration into the European Union: FRONTEX and 

securitization through practice.” European Security, Special issue: Internal security policies in the European 

Union - after the Stockholm program, 19:2: 231-254
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1.2 Avgränsning

Att studera en institution som är i förändring med nya förslag på just migrationspolitik har sina

nackdelar  då  denna  studie  måste  avgränsas  i  tid.  Jag  har  därför  valt  att  analysera

”Stockholmsprogrammet” från 2010 och den senare komna ”Europeisk migrationsagenda” från

2015. Jag har även exkluderat debatter som uppkommit i enskilda medlemsländer, eftersom fokus

för denna studie är EU:s gemensamma migrationspolitik. Det hade varit givande för en studie

inom samma  ämne  att  analysera  hur  händelseutvecklingen  beskrivs  i  media,  men  beaktande

tidsramen för arbetet så har jag valt att fokusera på EU:s egna migrationspolicys.

1.3 Disposition

Efter  denna  introduktion  kommer  jag  i  kap.  2  tydliggöra  kontexten  för  de  dokument  som

analyseras  i  studien.  I  nästa  kapitel  redogörs  den teoretiska utgångspunkten  för studien samt

definieras viktiga begrepp. I den presenteras även bakgrunden till den teoretiska modell som jag

använder mig av i analysarbetet.  Vidare i kap. 4 följer en genomgång av materialet.  Därefter

förtydligas  metodvalet  som  används  i  studien.  Här  operationaliserar  jag  även  de  diskursiva

analysverktygen för att visa hur de används i den följande analysen. I kap 5. Därefter följer en

analys av ”Stockholmsprogrammet” och ”En europeisk migrationsagenda”. Analysen följs upp

med en diskussion och slutsats i kap. 6.

2.1 Bakgrund

Genom Maastrichtavtalet  1992 infördes ett  europeiskt medborgarskap,  något man automatiskt

erhåller om man är medborgare i någon av EU:s medlemsstater.8 

EU initierade Schengensamarbetet 2001, något som skulle innebära fri rörlighet inom de länder

som anslöt sig till detta (alla nuvarande EU-länder med undantag för Storbritannien, men även

Schweiz, Norge och Island). Schengensamarbetet innebar att tonvikten förflyttades från EU:s inre

gränskontroll; antal gränskontroller vid nationsgränser minskade samtidigt som resurser till  de

yttre gränserna ökade. Likväl innebär detta att både EU-medborgare - precis som medborgare

från s.k  ”tredje-länder” - bör kunna identifiera sig om kontroll sker på inom EU. Oavsett om

detta är vid en nationsgräns eller transport sker på neutral mark. 

8 EUR-Lex ”Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt”: 2012/C 326/01, Artikel 20. 
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Det  asyl-  och  migrationspolitiska  program  som  EU  följde  mellan  2010-2014,

Stockholmsprogrammet, hade för avsikt att samordna bl.a. asylpolitiken inom EU.9 Det har under

en  lång  tidsperiod  varit  önskvärt  att  samarbeta  i  dessa  frågor  men  det  var  inte  förrän

Lissabonfördraget vann laga kraft 2009 som migration och säkerhet blev en överstatlig fråga.10

Som grund för Stockholmsprogrammet ligger de tidigare Tammerfors- och Haagprogrammen,

vilka samtliga har haft olika inverkan på gränspolitiken.

I Stockholmsprogrammets handlingsplan för åren 2010-2014 finner man uppställningar på vad

som skall implementeras i vilket geografiskt område, eller inom olika domäner. Det finns även en

utförlig beskrivning av vad asylkontoren skall tjäna till samt hur Frontex skall fungera och agera i

den 4-års period som Stockholmsprogrammet gällde.11 

Frontex är en del i Schengensamarbetet och ansvarar för EU:s yttre gränser (förutom Irland och

Storbritannien).  De  har  en  omfattande  verksamhet  gällande  gränskontroll;  de  arbetar  både

administrativt  och  operativt.  Frontex  ansvarar  för  att  utvärdera  och  godkänna  gemensamma

insatser,  att  göra  riskanalyser,  men  även med  teknisk  och  operativ  hjälp  vid  medlemsstaters

gränser. Frontex är även behjälpliga vid återsändande av irreguljära migranter.12

I ”En Europeisk migrationsagenda” från 2015 ligger fokus på att hantera flyktingströmmarna vid

Medelhavet men avser även att förbättra situationen för mottagandet av flyktingar i sin helhet.13

Det  skapades  utifrån  ett  behov  att  påskynda  harmoniseringen  av  asylsystemet  för  att  bättre

fördela de migranter som anlände till EU:s territorium. 

9  EUR-Lex, ”Stockholmsprogrammet”: 2015/C 115/01 

10  EUR-Lex, Lissabonfördraget: 2007/C 306/01

11 EUR-Lex, Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010)171

12  EU-upplysningen: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-

personer/ Hämtad: 2016-05-18

13  Europeiska kommissionen. Europeisk migrationsagenda – pressmeddelande. http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-4956_sv.htm Hämtad: 2016-05-15
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3.1 Tidigare forskning

Det har gjorts flertalet studier på migration och säkerhetisering inom EU (Huysmans14, Waever15,

Bigo16,  Léonard17).  Bl.a.  så  menar  Diez  och  Squire  i  ”Traditions  of  the  citizenship  and

securitization in Germany and Britain” att en säkerhetisering av migrationspolitiken har ägt rum,

men förtydligar  att  det är  vissa delar  inom migrationspolitiken som är säkerhetiserad.  Där är

irreguljära flyktingar det som påstås hota referensobjektet; ”våra” gemensamma värderingar; den

nationella identiteten genom att skapa social- och ekonomisk instabilitet.18 Med tidigare forskning

och  aktuella  händelser  som  grund  för  mina  frågeställningar  kan  jag  utforska

säkerhetiseringsdiskursen inom migrationspolitiken utifrån ett rumsligt perspektiv. 

3.2 Teoretisk utgångspunkt

Jag  använder  diskursteori  som  teoretiskt  ramverk,  något  som  avspeglas  i  studiens

problemformulering och vald metod. De specifika delavsnitt som jag förklarar nedan refererar

alla till  det diskursiva synsättet  att  språket konstruerar allt  socialt  liv och att  man kan se hur

diskurser i olika sammanhang formar verkligheten.19 Eftersom samhället anses vara ”en social

konstruktion, dvs. ett resultat av våra föreställningar om hur verkligheten ser ut”20 så bör man

studera samhället utifrån våra föreställningar, dvs. olika diskurser. Genom Buzan et al., finner jag

stöd för en teoretisering av de begrepp som är aktuella inom säkerhetsdiskursen.21 De begrepp

som nedan definieras ligger också till  grund för hur människor förhåller sig till sig själva och

andra. 

14 Huysmans, J. 2000, s.751–777. 

15 Wæver, Ole.  2000, s. 251.

16  Bigo , D. 2000

17  Léonard, Sarah. 2010 s.231-254

18 Diez, Thomas, Squire, Vicki. (2008),  ”Traditions of the citizenship and securitization of migration in Germany

and Britain”, Citizenship Studies 12:6  DOI: 10.1080/13621020802450643 Hämtad: 2016-05-11

19 Watt Boolsen, Merete. (2007) ”Kvalitativa analyser – forskningsprocesser, människa, samhälle” Översättning:

Bo Kärnekull. Malmö: Gleerups Utbildning AB. s.171

20 Beckman, Ludvig. (2007) ”Grundbok i idéanalys – det kritiska studiet av politiska texter och idéer”  Stockholm:

Santérus förlag. s.89

21 Buzan, Barry,  Waever,  Ole, de Wilde, Jaap.(1998)  Security: A New framework for analysis Colorado: Lynne

Rienner Publishers Inc.
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Space:  Rummet

Rummet är en förutsättning för att sociala relationer skall kunna infinna sig, att då med hjälp av

spatiala  verktyg  kunna dekonstruera  de maktrelationer  som skapas  inom ett  specifikt  rum är

viktigt. Lefebvre utgår från en överordning av rummets betydelse i förhållande till t.ex- språket,22

dvs. att rummet föregår språket, vilket innebär att både det fysiska och det socialt skapade Europa

bör tas i beaktande när man studerar språkuttryck. Geddes beskriver i sin rapport ”Migration as a

Foreign Policy?”23 olika slags gränser som vi uppfattar,  och menar att  man bör skilja på. De

territoriella gränserna: där luft, land och hamnar kan innebära ett inträde eller utträde från en

geografisk punkt till en annan. Sedan nämner han organisatoriska gränser, vilka innebär tillträde

till arbetsmarknad, social skyddsnät, inom en viss gräns. Därtill finns även konceptuella gränser,

något som känslan av tillhörighet,  identitet  och därmed även ”vi och dem”-logiken hittas.24 I

rumsliga  teorier  så  antas  de  territoriella  gränserna  föregå  de  två  andra  gränskategorierna;  då

människor  tidigare  har  begränsats  av  just  naturförhållanden  i  sina  sökanden  efter  bättre

levnadsvillkor. Detta visar även på att Lefebvres rumsliga begrepp kan vara till hjälp vid analys

av  en  säkerhetisering  av  migrationspolitiken.25 I  analysen  gör  jag  en  uppdelning  av

migrationspolitiken enligt Geddes26 olika gränser (territoriella, organisatoriska och konceptuella)

och tolkar  det  som olika rum.  Analyssektorerna blir  alltså:  ”Det territoriella  rummet”,  ”Det

organisatoriska  rummet” och  ”Det  konceptuella  rummet”. Detta  gör  jag  för  att  se  om

säkerhetiseringsprocessen skiljer sig åt i de olika rummen.

I denna studie innebär det att vid analysen så bör även idén om rummet (det avgränsade Europa)

och EU som institution och koncept tas i beaktande. Detta då ”Stockholmsprogrammet” och ”En

Europeisk  Migrationsagenda”  uppkommer  i  ett  sammanhang  i  det  rumsliga  Europa  och

institutionella  EU.  Gränser  har  därmed  en  betydande  roll  i  förarbetet  av  t.ex.

Stockholmsprogrammet och kan inte analyseras genom en renodlad lingvistisk diskursanalys.

22  Ibid. s.33

23  Geddes, Andrew. (2009) Migration as a Foreign Policy?  The external dimension of EU Action on Migration 

and Asylum” Sieps 2009:2

24  Ibid. s.14

25  Lefebvre, Henri. (1991) s.11

26  Geddes, Andrew. (2009)
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Säkerhetisering

Klassisk säkerhetsteori som fokuserar på militär- och vapenmakt var den ensidiga tolkningen av

säkerhet innan kalla krigets slut. På 90-talet har säkerhetsteori kommit att inkludera fler områden

och  fler  analysnivåer  än  enbart  militär  och  stat.  Detta  genom  Copenhagen  Peace  Research

Institute, där bl.a. Buzan, Waever och de Wilde studerade säkerhet utifrån 5 olika sektorer och

visade  på  att  säkerhetisering  är  något  som används  som strategi  i  internationella  relationer,

bortom militärsektorn.27 Detta beskrivs inom internationella relationer som Köpenhamnsskolan

och har genom vidareutveckling av teorin kommit att vara intressant för säkerhetsforskning. De

tre grundbegreppen för Köpenhamnsskolan är “säkerhetiserande aktörer”, “referensobjekt” och

“funktionella aktörer”. 

Referensobjektet  är det som upplevs hotat  och som det görs säkerhetiserande åtgärder för att

kunna kontrollera.28 En säkerhetiserande aktör är subjektet  som hävdar att  referensobjektet  är

hotat och har legitim makt att handla därefter. En funktionell aktör i sammanhanget är de som

påverkar besluten inom sektorn för referensobjektet men som inte har legitim makt att utföra

säkerhetiserande  åtgärder.29 Nedan  beskriver  jag  kort  de  utvidgade  sektorer  som  figurerar  i

Buzans  ”Security  –  A new framework  for  analysis”  och  kommer  inkludera  dessa  i  Geddes

begrepp för att få en rumslig förståelse i analysen. 

Inom den militära sektorn är det staten eller en annan politisk union som är referensobjektet och

även säkerhetiserande aktören (den legitima maktutövaren). Den kan även vara själva armén som

är under hot, och blir därför ett referensobjekt i sig.  En stat som agerar utan att vara under hot

och  utan  explicita  åtgärder,  utan  agerar  fredsbevarare  räknas  inte  in  under

säkerhetiseringbegreppet enligt Buzan, då inget hot framställs. 

Säkerhetisering i den politiska sektorn innebär att staten och dess suveränitet är det som är hotat

(referensobjektet).  Här  finner  man  även  överstatliga  institutioner  som  t.ex.  EU  där

integrationsprocessen kan anses vara under hot och därmed kräva säkerhetiserande åtgärder.30

27 Buzan, Waever, de Wilde.(1998), s.22

28  Ibid. s.123

29  Ibid. s.36

30   Ibid. s.22
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Buzan  har  svårare  att  avgöra  vad  som  inom  den ekonomiska  sektorn skulle  kunna

säkerhetiseras. Han nämner bl.a. att i marknadsekonomier så förväntas företag komma och gå,

och  att  de  är  konkurshotade  har  lite  eller  ingen  inverkan  på  säkerhetiseringen  av  företaget.

Nationalekonomin är hotat av att inte kunna tillgodose befolkningens behov, men detta inträffar

sällan utan att  t.ex. krig föreligger.  Inom  miljösektorn kan det vara existensen av arter eller

regnskogar  som är  hotade,  och  i  förlängningen  människans  överlevnad.  Referensobjekten  är

brokiga och säkerhetiserande aktören blir diffus, då det ofta är en global angelägenhet. Här utgör

de funktionella aktörerna (miljöorganisationer t.ex.) en lobbygrupp för att få den säkerhetiserande

aktören  att  handla  utifrån  hotet.  I  den  samhälleliga  sektorn utgör  den kollektiva  identiteten

referensobjektet,  och den säkerhetiserande aktören kan vara stater,  unioner eller  de kollektiva

identiteterna  själva.  Svårigheten  med  identitetsbegreppet  är  att  ramen  för  vad  som  utgör

identiteten  är  föränderlig.  Buzan menar  att  nation och religion  som exempel  på samhälleliga

referensobjekt och hänvisar till huruvida en flykting ses som ett hot och frågan blir säkerhetiserad

beror på hur snäv identitet som ingår i referensobjektet. 31

För att utvidga säkerhetsaspekten så kan man se att en fråga har gått från att vara politiserad till

säkerhetiserad när  den  säkerhetiserande  aktören  tar  till  speciella  åtgärder  för  att  bibehålla

makten över referensobjektet. Det som tidigare har varit klassat som undantagstillstånd kan bli ett

långvarigt tillstånd innanför de rättsliga ramarna genom säkerhetiseringens logik. I detta fall kan

man säkerhetisera migrationspolitiken genom att t.ex. hänvisa till att den instabila utvecklingen i

EU. Hänvisar man till att medlemsstaternas välfärd eller gränser är hotade, så kan man tänka sig

att säkerhetiserande beslut och åtgärder tas i dessa sektorer, för att säkra referensobjektet; d.v.s.

välfärdssektor eller gränsförvaltning. Enligt Buzan så räcker det inte med att migrationspolitiken

formuleras efter ett upplevt hot för att vara säkerhetiserad, utan en sektor blir fullt säkerhetiserad

först när befolkningen inom EU accepterar säkerhetiseringsdiskursen.

Här  studerar  jag  två  migrationspolitiska  program  och  kommer  att  utgå  från  vad  texterna

formulerar,  således  tar  jag  inte  hänsyn  till  huruvida  enskilda  individer  eller  stater  inom EU

upplever migration som ett hot. Samtidigt delar jag upp analysen i olika rum för att analysera hur

de olika rummen skiljer sig åt, men även hur de samverkar. Enligt Buzan kan t.ex. inbördeskrig

31  Buzan, Waever, de Wilde.(1998) s.23
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felaktigt förstås som konflikter om gränser och självständighet, när de i själva verket grundar sig

på en identitetskonflikt.32

Sammanfattning teori

Studiens  teoretiska  utgångspunkt  vilar  på  Lefbvres33 uppfattning  om  rummets  betydelse  i

analysen. Därefter för jag samman detta med Geddes34 definition av olika gränser, som får utgöra

de tre rummen jag undersöker i migrationspolitiken. Den ämnesspecifika teori som får utgöra

ramen i studien är Buzan et. als teori om säkerhetisering.35 Där redogör jag för de olika sektorerna

som kan säkerhetiseras,  något  som även det  kan  appliceras  på  Geddes  beskrivning  av  olika

gränser som vi uppfattar. Det jag ämnar reda ut i analysen med hjälp av en förklaringsmodell som

denna  är:  Hur  formuleras  migrationspolitiken  i  EU?  På  vilka  sätt  säkerhetiseras  rum  inom

migrationspolitiken? Hur skiljer sig säkerhetiseringsdiskursen mellan ”Stockholmsprogrammet”

och ”En europeisk migrationsagenda”? 

De  olika  delarna  i  teoriavsnittet  med  rumsliga  analyssektorer  och  Köpenhamnsskolans

säkerhetiseringsteori väver jag samman till en teoretisk bakgrund för analysen. Med ett ramverk

från tidigare forskning inom säkerhetisering och en förståelse av rummet genom bl.a. Lefebvre36

kan jag analysera ”Stockholmsprogrammet” och ”En europeisk migrationsagenda”. 

4.1 Material

För  att  undersöka  hur  migrationspolitiken  formuleras  så  utforskas  Stockholmsprogrammet37

daterat  4  maj  2010  samt  ”Europeisk  migrationsagenda”38 daterad  13  maj  2015.  I

Stockholmsprogrammet  har  jag  valt  ut  de  kapitel  som  berör  migration.  I  ”En  europeisk

migrationsagenda” analyserar jag hela texten. Jag har tagit fram dessa genom EUR-Lex hemsida,

där alla rättsliga akter finns att tillgå. 

32  Buzan, Waever, de Wilde. (1998) s.167

33 Lefebvre, Henri. (1991)

34 Geddes, Andrew. (2009)

35 Buzan, Waever, de Wilde. (1998)

36 Lefebvre, Henri. (1991)

37  EUR-Lex, ”Stockholmsprogrammet”: 2015/C 115/01 

38 EUR-Lex, ”En Europeisk Migrationsagenda”: COM/2015/0240 final
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4.2 Metod

Ett  diskursivt  angreppssätt  innebär  att  hela  studien  genomsyras  av  den  diskursiva  synen  på

språket.39 I ”Textens mening och makt” 40 delar de upp diskursbegreppet i tre olika generationer,

varav  mitt  val  är  Laclau  & Mouffe  syn  på  diskurs.  Med denna  syn  menar  man  på  att  alla

samhälleliga fenomen är diskursiva och att det till skillnad från annan syn på diskurs handlar om

mer  än  bara  det  som  kommuniceras  i  ord  och  bild.41 I  diskursanalysen  är  specifika  termer

intressanta, i den mening att val av ord symboliserar maktförhållanden i sig, samt beskriver i

vilken  kontext  både  språket  i  sig  och  den  aktuella  användningen  av  det  formar  specifika

maktperceptioner. ”Inte nog med att det diskursiva synsätten bryter distinktionen mellan idé och

verklighet, det väver också samman språk och handling.” 42 

Säkerhetiseringsteorin stödjer det diskursiva angreppssättet genom antagandet om att det talade

eller  skrivna  ordet  är  en  handling  i  sig  –  speech  act.43  Det har  gjorts  flertalet  studier  av

säkerhetisering  med  hjälp  av  diskursanalys,  detta  då  det  angriper  ett  samhällsfenomen  på

liknande sätt. Jag utgår från ”speech act” för att se hur säkerhet i de olika rummen (territoriella,

organisatoriska  och  konceptuella)  beskrivs  i  ”Stockholmsprogrammet”  och  ”En  europeisk

migrationsagenda”. 

Operationalisering

Migrationspolitiken i denna studie är uppdelad i olika rum, då  tidigare forskning visat på att

vissa sektorer är säkerhetiserade. Med denna studie tydliggörs vilka delar som i dessa dokument

säkerhetiserats, och på vilket sätt säkerhetiseringsdiskursen tar form i de olika rummen. 

Köpenhamnsskolan  anger  ett  antal  frågor  som  skall  kunna  besvaras  för  att  se  hur

säkerhetiseringen av rummen sker. Analysverktygen för att utreda detta är:

39  Bergström, Göran, Boréus Kristina (2012) Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur, s.354

40  ibid. s.356

41  ibid.

42  Bergström, Boréus. (2005) s.306

43 Buzan, Waever, de Wilde. (1998), s.26
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Finns ett referensobjekt i rummet?

Vilken är den säkerhetiserande aktören?

För att en säkerhetisering av rummet skall  ha skett ska den skrivna handlingen bestå av: ”ett

existentiellt  hot  (mot  referensobjektet), the  point  of  no  return och  en  lösning  på

säkerhetsproblemet”.44 

Diskursanalysen innebär en noggran genomläsning av texten, där sedan de olika tecknens mening

analyseras. I teoriavsnittet har det redan skapats en ram inom vilken analysen kommer att ske. I

analysen innebär detta att säkerhet/säkerhetisering kommer att tolkas utifrån en ekvivalenskedja.

Genom detta analysverktyg kan jag särskilja de positiva och negativa effekterna av migration,

och således utläsa vad som anses vara hotat samt vad som utgör hotet.45 Ekvivalenskedjor av

betydelsefulla tecken, som gör att det ena tecknet associeras med ett annat, återskapar den diskurs

som råder. I detta fall; illegala migranter → smugglarnätverk  → terrorism → säkerhetshot → ev.

säkerhetisering.  I  genomläsningen  sorterar  jag  även  ut  ”element”  (tecken  som  det  råder  en

meningskamp  om)  och  moment  (tecken  som  har  låsta  betydelser)46 för  att  analysera

säkerhetiseringsdiskursen.

4.3 Kritik av vald metod

Invändningar mot diskurs, både som teori  och metod kan förstås genom att  studiens utfall  är

beroende  av  författaren  och  valt  analysverktyg  inom  det  diskursiva  fältet.  Resultatet  blir

antagligen annorlunda då någon med andra subjektspositioner och andra analysverktyg skriver

om  samma  ämne.  Kritik  mot  just  Laclau  och  Mouffes  syn  på  diskurs  är  att  de  skalar  av

verkligheten till en abstrakt värld uppbyggd på idéer. Med en realistisk syn på vetenskap så finns

en faktisk verklighet  och som forskare kan man då isolera sig från denna och analysera den

utifrån. 47 Detta är inte möjligt enligt en essentialistisk syn på kunskapsteori, då all kategorisering

formas diskursivt och forskarens roll är att undersöka hur dessa diskurser går att avläsa.48 Här

innebär det att jag undersöker hur diskurser kring migrationspolitiken formuleras där mina egna

44 Buzan, Waever, de Wilde. (1998), s.33

45 Bergström, Boréus (2012), s.367

46 Bergström, Boréus (2012), s.366

47  Bergström, Boréus (2012), s.400

48  Ibid.s.29
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subjektspositioner har en betydelse för analys och resultat. Denna studie har en strävan att genom

ett  rumsligt  perspektiv genomföra en analys  över tid.  Detta är  möjligt  då det är  två enskilda

dokument från två olika tidpunker som med hjälp av rumsliga analyssektorer (samma rumsliga

begrepp i båda) utrönar diskursen för de valda dokumenten.

5.1 Analys Stockholmsprogrammet

Det territoriella rummet

Avsnitt 5 med titeln ”Tillträde till Europa i en globaliserad värld” beskriver i första stycket om

integrerad  förvaltning  att  fokus  bör  ligga  på  att  ”underrätta  lagligt  tillträde  till  dess

medlemsstaters  territorier  och  samtidigt  parallellt  fortsätta  att  vidta  åtgärder  för  att  motverka

olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt upprätthålla en hög säkerhetsnivå”.

Vidare beskrivs tänkbara åtgärder för att effektivisera gränskontrollen, med en tydlig motsättning

mellan  ”tillträde”  och ”säkerhet”.49 Det  formuleras  dels  att  gränserna  skall  övervakas  för  att

gränsöverskridande brottslighet skall bekämpas, dels att gränskontrollen måste göras för att bättre

identifiera de som är i behov av internationellt skydd. 

Här kan man även se att EU ser bortom det egna territoriet när det gäller att hantera hot. Det är

”…inte längre möjligt att skilja inre och yttre säkerhet från varandra. Att hantera hot, även långt

borta  från  vår  kontinent,  är  väsentligt  för  att  skydda  Europa  och  dess  medborgare.”50 Detta

uttrycks med EU:s gemensamma utrikespolitik i åtanke, något som här hör samman med den

gemensamma migrationspolitiken. 

Det finns en förhoppning om att förbättra samarbetet med tredjeländer som gränsar till unionen

för att få stöd i kontrollen av migrationen till EU.  Fokus ligger på att ta fram effektiva åtgärder

för att övervaka och kontrollera de yttre gränserna. Detta görs genom att förbättra samarbetet med

tredjeländer, men framförallt genom ett nära samarbete medlemsstaterna emellan. Frontex har en

betydande roll i den framtida utvecklingen av gränsövervakning och kontroll. I texten framgår det

att man har för avsikt att stärka Frontex-byråns mandat och roll gällande gränskontroll.

49  Stockholmsprogrammet s.26

50  Stockholmsprogrammet s.33
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EU syftar till en modernisering av det europeiska gränsövervakningssystemet (EUROSUR) med

automatiserad  gränsövervakning  och  registrering.  Att  påskynda  digitaliseringsprocessen  för

gränsförvaltningen är önskvärt utifrån säkerhet och effektivitet.51 Detta kan man enligt Besters

och Brom52 se som en digitalisering av gränserna, vilket kan medföra en underminering av de

demokratiska  värden  som EU identifierar  sig  med.  Det  blir  även  ett  transparensproblem,  då

medborgarna inte har tillgång till det som finns lagrat i systemen, samt en obalans mellan EU och

migranter.53 Det territoriella rummet kan ses som säkerhetiserat då ett starkt fokus ligger på att

övervaka och skydda gränser. Den säkerhetiserande aktör som har legitimiteten att utföra detta är

EU – som räknar med ett säkrare rum genom Frontex och medlemsstaternas hjälp. I likhet med

Buzan  et  als.  teori  om  säkerhetisering54 så  följer  Stockholmsprogrammet  en

säkerhetiseringdiskurs i det territoriella rummet. 

Säkerhetiserande aktör: EU

Referensobjekt: Dess yttre gränser 

Säkerhetiserad: Ja

Det organisatoriska rummet

I  första  stycket  av  avsnitt  6  ”Ett  Europa  präglat  av  ansvar,  solidaritet  och  partnerskap  i

migrations- och asylfrågor” så framhäver man unionens behov av arbetskraftsinvandring och att

”en flexibel  invandringspolitik  kommer  att  utgöra ett  viktigt  bidrag till  unionens ekonomiska

utveckling och resultat på längre sikt.”55 Här kopplas även migration och integration samman, där

integration syftar till ”att maximera vinsterna med invandring.”56  De positiva aspekter som tas

upp i Stockholmsprogrammet gällande migrationen är den ”arbetskraftsinvandringen”, som skall

möjliggöra att på laglig väg ta sig in i, och legalt kunna uppehålla sig inom EU:s gränser. Om

51  Stockholmsprogrammet S.27

52  Michiel Besters; Frans W.A. Brom (2010) “Greedy information technology – The digitalization of the European 

Migration Policy”. European Journal of Migration and Law, 12: 4, 455-470

53 ibid.

54  Buzan, Waever, de Wilde (1998), s.24

55  Stockholmsprogrammet s.27

56  Stockholmsprogrammet s.30
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man ser till den lagliga invandringen som beskrivs i texten så utgör säkerheten inte grundvalen i

texten om det organisatoriska rummet. De irreguljära migranterna avses inte som en del i det

organisatoriska rummet, då de inte ens bör ha tillträde till det territoriella rummet. De nämns i

samband  med  ”återvändande”.57 Samtidigt  understryks  det  att  de  tredjelandsmedborgare  som

lagligen vistas i EU:s territorium bör ha ”samma rättigheter och skyldigheter som är jämförbara

med unionsmedborgarna”58. Att ha tillgång till det organisatoriska rummet genom att vara laglig

migrant eller inneha medborgarskap baseras på att lagligen etablera sig på arbetsmarknaden och

medföra tillväxt. 

Säkerhetiserande aktör: EU

Referensobjekt: Arbetsmarknad, tillväxt

Säkerhetiserad: Nej

Det konceptuella rummet

Migranternas och mottagarsamhällets förmåga till integration lyfts fram som väsentlig, ”bl.a. med

tanke  på  unionens  grundläggande  värderingar”.59 Här  beskrivs  EU  som  en  union  med

gemensamma värderingar och således kan man hänvisa till en idé om en gemensam europeisk

identitet. Dessa värderingar presenteras som hotad om integrationen ej fungerar. Utgångspunkten

i det konceptuella rummet är positiva identitetsbärande termer såsom ”europeiska” värderingar i

termer av rättvisa, demokrati, solidaritet.  Medan de som exkluderas har en mer diffus identitet,

och den gemensamma nämnaren är att de inte ingår i den europeiska identiteten och hotar de

EU:s gemensamma värderingar.

Om man återgår till bilden av den lagliga migranten i det organisatoriska rummet, så kan man se

att den europeiska identiteten vilar på liknande attribut. De önskvärda subjektspositioner60 hos

lagliga migranter beskrivs utifrån: kompetenta (…”att utnyttja sin färdigheter och kompetens.”61)

och att de är sysselsatta (”Tillträdde till arbetsmarknaden är av central betydelse för europeisk

57  Stockholmsprogrammet s.28

58  Stockholmsprogrammet s.30

59  Stockholmsprogrammet s.27

60  Bergström, Boréus. (2012) s.371

61  Stockholmsprogrammet s.29
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integration”62). Fokus på kompetens och sysselsättning i integrationsprocessen kan speglas i den

samhörighet som europeiska medborgare tillhör genom en arbetsmarknad med fri rörlighet. Den

europeiska identiteten är uppbyggd på möjligheten att inom området vara en rörlig arbetskraft,

något som Balibar  menar  vara ett  resultat  av det  europeiska medborgarskapet  som utgörs av

egenskapen som ”arbetare”.63 Det som beskrevs i det organisatoriska rummet som en konflikt

mellan irreguljära och reguljära migranter samt innehavare av EU-medborgarskap, gör beskrivs

även i det konceptuella rummet. 

Förutom detta  finns en upprepning av vissa tecken,  som t.ex.  ”frihet”,  ”säkerhet”,  ”rättvisa”,

”rörlighet” och ”solidaritet”. Detta är ord som förknippas med EU:s visioner i det konceptuella

rummet. Den verksamhet som däremot associeras till ”flyktingar” är negativ, då de beskrivs i

samband med människohandel, terrorism, etc., något som ej är förenligt med de värden som EU

vill  associeras  med.  Den  europeiska  identiteten  uppfattas  som baserad  på  sysselsättning  och

laglighet  i  form  av  EU-medborgarskap  och  inte  religion,  etnicitet  eller  andra  traditionella

identiteter. Migrationspolitiken kan inte anses vara säkerhetiserad i det konceptuella rummet då

inga förmaningar på säkerhetiserande handlingar tar form för att skydda referensobjektet; den

europeiska identiteten. 

Säkerhetiserande aktör: EU

Referensobjekt: Den europeiska identiteten

Säkerhetiserad? Nej

62  Stockholmsprogrammet s.30

63  Balibar (2001) s.83
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5.2 Analys ”En europeisk migrationsagenda”

Det territoriella rummet

I inledningen till ”En europeisk migrationsagenda” så beskrivs en motsättning mellan att hålla

fast vid ”internationella åtaganden och värderingar” och ”samtidigt som vi skyddar våra gränser

och  skapar  de  rätta  förutsättningarna  för  ekonomiskt  välstånd  och  social  sammanhållning  i

Europa”64.  Det  finns  en lojalitetskonflikt  som grundar  sig  i  att  följa  internationella  och  egna

värderingar mot uttalandet att säkra det egna territoriet.

Migration kommer att ”bli ett särskilt inslag i insatser som vidtas inom för den gemensamma

säkerhets-  och  försvarspolitiken  i  Niger  och  Mali,  där  gränsförvaltningsaspekten  kommer  att

förstärkas.”65 Att agera för att skydda sina territoriella gränser tyder på att dessa upplevs som

verkligt hotade och därför måste skyddas innan hotet (migranten) når det territoriella rummet.

Därför arbetar man med bistånd och inkluderar utrikespolitiken i migrationsområdet för att hindra

att migration - som inte är arbetskraftsrelaterad - ska behöva infinna sig. Ser man detta ur ett

humanitärt  perspektiv så låter det rimligt att öka säkerheten i hela världen, men i texten som

formuleras det utifrån att gynna EU. Denna strävan bidrar till att de yttre gränser går från att vara

territoriella till organisatoriska.

Något  som  nämns  upprepade  gånger  är  problemet  med  ”smugglarnätverk”:  ”De  kriminella

nätverk som utnyttjar utsatta migranter måste angripas”.66 Detta vill man göra genom att ”gripa

och förstöra fartyg som används av smugglare”67 men menar också på att ansvaret vilar på EU:s

förmåga  att  införa  säkra  och  lagliga  vägar  för  migranterna.68 I  detta  sammanhang  är  det

territoriella rummet hotat, och för att avvärja hotet så vidtas åtgärder i form av att ”på förhand

ingripa  migration  i  ursprungs-  och  transitländer”.69 Detta  vill  man  göra  för  att  undvika  att

migranterna ”faller offer för de kriminella nätverken av smugglare och människohandlare.” Men

64  En Europeisk migrationsagenda s.2

65  En Europeisk migrationsagenda s.5

66  En Europeisk Migrationsagenda s.3

67  En Europeisk Migrationsagenda s.3

68  En Europeisk Migrationsagenda s.4

69  En Europeisk Migrationsagenda s.5
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genom att stoppa olagliga resor utan att öppna lagliga vägar in i EU så blir resultatet att den yttre

gränsen förblir stängd. EU strävar mot en stark gemensam asylpolitik och en ny EU-politik för

reguljär migration för att säkra Europas yttre gränser.70 Anledningen till att gränsförvaltningen

upplevs vara bristfällig är att den består av ett ”lapptäcke av olika handlingar och instrument för

olika  sektorer”,  något  som  ska  omarbetas  till  2016  med  en  ”unionsstandard  för

gränsförvaltning”.71 Här  hänvisas  också  till  ”smarta  gränser”  för  att  stävja  den  irreguljära

migrationen  och  underlätta  den  lagliga  migrationen.  Detta  kan  ses  som  en  utvidgning  av

Stockholmsprogrammets digitalisering av EU:s gränser.72 

Sammanfattningsvis kan man se hur kontrollen över EU:s territoriella rum blir digitaliserad och

externaliserad.  Detta  då  gränskontrollen  och  Frontex  vill  arbeta  i  tredjeländer  för  att  stävja

irreguljär migration, och gränspassagen blir flyttad till det organisatoriska rummet i tredjeland.

Det  territoriella  rummet  uttrycks  som  hotat  av  ”trycket  från  tusentals  migranter”  och

gränsförvaltningen uttrycks i nuläget vara inkapabel att hantera detta. 

Säkerhetiserande aktör: EU

Referensobjekt: Dess yttre gränser

Säkerhetiserad? Ja

Det organisatoriska rummet

 I det organisatoriska rummet kan det utläsas hur asylsystemet och arbetsmarknaden går från att

vara en politiserad till en säkerhetiserad fråga. Detta genom att beskriva irreuljära migranter som

ett hot mot referensobjeketet: ”…de utgör ett allvarligt problem” och de  ”…urholkar tilltron till

systemet”. Detta avrundas med att de irreguljära migranterna själva får stå till svars för ”…de

som vill  kritisera  eller  stigmatisera  migration.”73 Tillträdet  till  det  organisatoriska  rummet  är

säkerhetiserat genom att de irreguljära migranter beskrivs som ett hot mot asylsystemet, både för

de lagliga invandrarna och EU-medborgarna.74

70  En Europeisk Migrationsagenda s.7

71  En Europeisk Migrationsagenda s.12

72  Besters, Brom (2010), 455-470

73  En Europeisk migrationsagenda s.7

74  En Europeisk migrationsagenda s.9

17



De asylsökande som fått  avslag beskrivs  som det  största  problemet  inom det  organisatoriska

rummet, då de hävdas underminera asylsystemet, arbetsmarknaden samt EU:s tillväxt. Här vill

man  lägga  fokus  på  att  omarbeta  asylproceduren  samt  påskynda  och  bättre  organisera

återvändandet  av  irreguljära  migranter  som  den  viktigaste  delen  att  fokusera  på  för  att  få

arbetsmarknad, tillväxt och integration att fungera. Här kan man se att asylsystemets bristande

funktion utmålas som ett hot mot dels medlemsstaternas integration med varandra, men också

integrationen av de reguljära migranterna. Enligt Buzan så kan tidigare politiserade frågor såsom

integration  och arbetsmarknad säkerhetiseras  om det  anses föreligga  hot  mot  det  man ämnar

skapa.75 Integrationsprocessen  medlemsstaterna  emellan  anser  också  vara  påverkat  av  detta

”trycket  från  tusentals  migranter”,  varför  det  nämns  att  det  krävs  en  ”tydlig  och  gemensam

politik”.  Här finns en av anledningarna till  att  ”En europeisk migrationsagenda” utformades i

första  taget;  att  harmonisera  asylsystemet  för  att  undvika  hotet  mot  det  egna  systemet.

Organisatoriska hot kan utgöras av att EU:s interna legitimitet ifrågasätts gällande ideologi eller

idéer om vad EU är. EU:s legitimitet kan också hotas externt, något som kan hota suveräniteten

eller dess ideologiska pelare. 76 Det man kan se här är en blandning mellan de två, där den interna

legitimiteten ifrågasätts gällande det gemensamma asylsystemet, men även att EU anser att den

irreguljära migrationen i sig innebär ett externt hot mot dess värderingar.

Säkerhetiserande aktör: EU

Referensobjekt: Asylsystemet

Säkerhetiserad: Ja

Det konceptuella rummet

I texten lyfts medlemsstaternas solidaritetsyttringar fram som något man måste fortsätta med.77

Med solidaritet menas dels den humanitära ”…plikten att skydda människor i nöd.”78 men även

att  visa  solidaritet  ”för  att  bistå  länderna  vid  de  berörda  gränssträckorna”.79 Begreppet

75  Buzan, Waever, de Wilde. (1998). s.23

76  Buzan, Waever, de Wilde (1998) s.144

77  En Europeisk migrationsagenda s.3

78  En Europeisk migrationsagenda s.2

79  En Europeisk migrationsagenda s.4
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”solidaritet”  visas  här  vara  en  väsentlig  utgångspunkt  vad  ”Europa”  vill  förknippas  med.

Konceptet  av  ”européer”  och  ett  enat  ”Europa”  går  vidare  att  läsa  i  dokumentets  blandade

användande  av  ”EU”,  ”Europa”  och  ”europé”.  ”Europa”  och  ”européer”  används  för  att

konstruera ett gemensamt känslotillstånd angående flyktingarnas situation. EU används för att

beskriva vilka handlingar som måste göras för att förbättra eller säkra delar inom migration. Detta

kan man se genom att hävda den legitima makten att ta beslut grundat på ett enat ”vi” inom

”Europa”. Benämningarna kan tolkas som element, som enligt Laclau & Mouffe är tecken vilka

det råder en kamp om.80 Att använda termen ”Europa” kan ses som ett sätt att vara inkluderande

gentemot stater inom det geografiska Europa (men utanför EU) för att på så vis inkludera dessa i

solidaritetshandlingar  (mottagande  av  flyktingar).  Å andra  sidan  kan det  ses  som en politisk

handling där EU anser sig ha legitim makt att definiera Europa och européer. 

Mängden av migranter påtalas ofta i dokumentet, för att understryka en krissituation, både med

hänsyn till  migranterna men även till  EU:s egna handlingar. De ordval som görs är: ”Massiv

tillströmning”81,  ”trycket  från  tusentals  migranter”82,  ”flödet  av  människor”83 och  ”Mängden

anländande”84. Det konceptuella rummet i ”En europeisk migrationsagenda”, med den europeiska

identiteten  som referensobjekt,  har  i  analysen  inte  påtalats  som hotat,  men det  gemensamma

värderingarna  (det  konceptuella  rummet)  används  för  att  säkerhetisera  asylsystemet  (det

organisatoriska rummet) och de fysiska gränserna (det territoriella rummet).

5.3 Skillnader  i  säkerhetiseringsdiskursen  mellan  ”Stockholmsprogrammet”  och

”En europeisk migrationsagenda”

I ”Stockholmsprogrammet” är fokus på att initiera den gemensamma migrationspolitiken inom

unionen.  Migration  beskrivs  som  en  möjlighet  för  ekonomisk  tillväxt,  där  arbetet  för  att

harmonisera  övriga  policyområden  medlemsstaterna  emellan  är  nödvändigt  för  att  kunna

tillhandahålla ett rättvist mottagande av flyktingar.

80 Bergström, Boréus. (2012) s.365
81  En Europeisk migrationsagenda s.4

82  En Europeisk migrationsagenda s.2

83  En Europeisk migrationsagenda s.4

84  En Europeisk migrationsagenda s.4
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I ”En europeisk migrationsagenda” beskriver man inom ramen för det territoriella rummet hur

Frontex får ett breddat ansvarsområde och vikten av solidaritet medlemsstaterna emellan. Texten

signalerar ett enat Europa och européer med gemensamma känslor och värderingar. Dessa idéer i

det konceptuella  rummet ligger till  grund för vilka åtgärder som tas i  de organisatoriska och

territoriella  rummen.  Dessa rum är  i  sin  tur  hotade  av  bl.a.  smugglarnätverk  och tilltron  till

asylsystemet. 

6.1 Diskussion

Säkerhetiseringen  har  främst  skett  i  det  territoriella  rummet,  där  kontroll,  övervakning,  och

förskjutning av gränserna beskrivs som ett måste för att säkra det egna rummet. EU uttrycker i

”En europeisk migrationsagenda” ett behov av att vara säkerhetiserande aktör även utom det egna

territoriet,  för att  förebygga en påfrestning av gränsen till  egna rummet.  Detta  vill  man göra

genom samverkan med tredjeländer och ge utvidgade möjligheter för Frontex att agera utanför

det  territoriella  rummet.  EU  syftar  till  att  öka  stabiliteten  i  omvärlden,  för  att  undvika

migrationsströmmar. Detta görs i hänsyn till både migranterna och säkerheten i EU:s territoriella

rum. 

I det organisatoriska rummet så kan man se en förskjutning av fokus på att säkra tillväxt och en

fungerande  arbetsmarknad  i  ”Stockholmsprogrammet”  till  att  handla  om asylsystemet  i  ”En

europeisk migrationsagenda”. Man anser att asylsystemet måste omarbetas, för att säkra en rättvis

fördelning av migranter inom EU och migranternas rätt till enhetliga asylbeslut. 

Avsaknaden av ett  fungerande gemensamt  asylsystem ses i  ”En europeisk migrationsagenda”

som ett säkerhetshot. Med detta i åtanke kan man förstå de beslut som tagits inom området efter

detta. Man har vidtagit särskilda åtgärder för att hämma den hotande utvecklingen, dels genom

avtalet  med  Turkiet  och  ytterligare  övervakning  vid  de  yttre  gränserna.  De  enskilda

medlemsstaterna har i sin tur säkerhetiserat sina territoriella rum genom att införa stängsel och

provisoriska gränskontroller vid de inre gränserna. Med kunskap om medlemsstaternas införande

av inre gränser kan man se att det råder en kamp om vilka som är säkerhetiserande aktörer inom

området.  Införandet  av  inre  gränser  kan  ses  som ett  resultat  av  den  sena  omarbetningen  av
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asylsystemet, där uppfattningen om nationalstatens suveränitet och identitet visar sig vara svår att

lämna vid situationer där territoriets säkerhet upplevs som hotad.

6.2 Slutsats

Hur formuleras migrationspolitiken i EU?

Genom  analysen  kan  se  man  hur  migrationspolitiken  inom  EU  har  formulerats  i

”Stockholmsprogrammet” och ”En europeisk migrationsagenda”. Det är två utvalda dokument

där jag undersökt hur de olika rummen säkerhetiseras. Dessa dokument är bara en del i de policys

och implementering av EU:s migrationspolitik som skett de senaste åren. Det jag besvarar i denna

studie  är  hur  migrationspolitiken  i  dessa  två  dokument  formulerats.  Detta  kan  i  vidare

utsträckning ses som en del i säkerhetiseringsdiskursen.

På vilka sätt säkerhetiseras rum inom migrationspolitiken?

Den migrationspolitik som har framarbetats av EU:s institutioner är till viss del säkerhetiserad.

Säkerhetiserande handlingar sker genom gemensam kontroll, digitalisering och externalisering av

gränserna.  Tidigare  politiska  frågor,  såsom  asylsystemet,  har  blivit  säkerhetiserade  genom

säkerhetiseringsåtgärder  i  det  territoriella  rummet.  Vidare  har  det  framkommit  att

referensobjektet inom olika rum kan säkerhetiseras med olika motiv. T.ex. så säkerhetiseras det

territoriella  rummet  med  stöd  i  det  konceptuella  rummet  om  en  europeisk  identitet  samt

asylsystemets brister. 

Hur  skiljer  sig  säkerhetiseringsdiskursen  mellan  ”Stockholmsprogrammet”  och  ”en

Europeisk  migrationsagenda”?  Skillnaden  i  de  två  dokumenten  är  till  största  del  att  det

nuvarande asylsystemet  utmålas  som ett  hot  mot  både  det  interna  EU i  ”det  organisatoriska

rummet”, och externt i ”det territoriella rummet” där åtgärder tas för att säkra systemets funktion.

Häri ligger konflikten om legitimiteten att säkerhetisera. I ”En europeisk migrationsagenda” så

kan man skönja att EU:s roll som säkerhetiserande aktör är under ifrågasättande. Detta då fokus

ligger på förbättring i asylsystemet och det interna arbetet. 
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