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1. INLEDNING 

Det totala antalet migranter i världen beräknas uppgå till omkring 740 miljoner. Omkring 200 
miljoner av dessa migranter är internationella.1 Även om man dagligen hör rapporter om 
migranter som tar sig från fattigare länder till rikare står dessa migranter endast för 10 
procent, cirka 70 miljoner av den totala migrationen.2 De allra flesta migrerar således inom ett 
land eller mellan två fattigare länder. Trots det procentuellt lilla antalet migranter som rör sig 
mellan fattiga och rika länder finner man ofta dessa högt upp på den politiska dagordningen 
och de ges mycket utrymme i media. Inom EU har man gemensamt utarbetat strategier för att 
möta den kontinuerliga strömmen av migranter som vill och försöker komma in i EU. I och 
med en ökad migration in till EU, bland annat till följd av oroligheterna i och med den 
arabiska våren, har EU utarbetat strategier för att skapa en hållbar migrationspolitik som 
enligt EU självt ska gagna både EU och länderna utanför EU.3  

De senaste åren har EU fortsatt arbetet med att införa en gemensam migrationspolitik och 
en gemensam politik för relationen med länder och regioner utanför EU. Senast 2009, i och 
med Stockholmsprogrammets antagande, fortsatte arbetet för ett mer djupgående samarbete, 
bland annat inom migrationspolitiken.4 Man har också börjat få upp ögonen för migrationens 
positiva effekter för EU:s utveckling. Dessutom har man börjat inkludera det generella hjälp- 
och utvecklingsarbetet i arbetet rörande migrationen som ett sätt att skapa en fördelaktig 
situation för både ursprungslandet och EU.5 Utvecklingspolitiken har nu sammankopplats 
med migrationspolitiken. Samtidigt som en positiv bild av utvecklingsarbetets möjligheter 
inom migrationsområdet nu existerar finns det kritiker som menar att bilden inte är lika ljus 
som den framställs. Framstående kritiker inom utvecklingsteorier menar att 
utvecklingspolitiken i väst präglas av västliga normer och diskurser och detta är således 
uttryck för västvärldens dominans. I och med att man involverar fler områden i 
utvecklingspolitiken, så som EU gör med migrationspolitiken, kan man fråga sig om detta är 
ett sätt att komma bort från den konventionella, renodlade utvecklingspolitiken som har 
kännetecknas av statlig hjälp från ett land till ett annat. Är det i så fall i linje med den kritik 
som har riktats mot tidigare utvecklingspolicy eller är det en utsträckning av en västlig 
dominans som kritikerna talar om?  
 
 
2. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

Migration har stor påverkan för de enskilda individerna som väljer att flytta från en plats till 
en annan. Migration och migrationsströmmar innebär också ändrade förutsättningar för de 
platser som är föremål för emigration eller immigration. Det blir en förändring i den 
demografiska sammansättningen samtidigt som migration innebär en omfördelning eller 

                                                           
1 United Nations Development Programme (UNDP) (1). 2009 
2 Ibid.  
3 Europeiska Kommissionen (1). (Internet) 
4 Europeiska rådet (1) 2010.  
5 Europeiska rådet (1), 2010. Europeiska Kommissionen (2). (Internet) 
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förändring av tillgången på resurser.6 Kopplingen mellan utveckling och migration har det 
senaste decenniet vuxit sig allt starkare både inom det akademiska fältet som inom 
policyformuleringar.7 Från att inte ha lagt så stor vikt på relationen mellan utveckling och 
migration och att ha uppfattat migration som något oönskat och skadligt för utveckling i 
framförallt sändarländerna, har man nu börjat se fördelar med migrationen, både för 
sändarländerna som för mottagarländerna.8 EU har kommit att följa denna trend och har i 
flera policydokument fört in avsnitt där relationen mellan migration och utveckling är en 
central del.9 Man ser det dels som ett sätt att komma åt grundproblemen som leder till 
migrationen10 och således ett sätt att minska migrationen till EU. Det ska också fungera som 
ett av flera medel med syfte att nå ut med utvecklingshjälp till regioner utanför EU och för att 
klara de av FN uppsatta utvecklingsmålen.11 Framförallt ligger fokus på att ta vara på de 
möjligheter för utveckling som migranterna själva skapar för sitt tidigare hemland.  

Det finns samtidigt en viss kritik gällande utvecklingsdiskursen där man menar att den 
har kommit att bygga upp ett eurocentriskt synsätt mellan västvärlden å sin sida och resten av 
världen å andra sidan. Så kallad post-development-kritik har utvecklats som en respons på de 
utvecklingsstrategier som sedan andra världskriget varit vanliga. Enlig kritikerna bygger 
strategierna på ett dominerande synsätt baserade på västliga värderingar gällande utveckling 
och tillväxt, samtidigt som de också visar på brister med utvecklingsarbetet när det kommer 
till att få effekt.12 Då relationen mellan migration och utveckling har inkorporerats i 
policydokumenten relativt nyligen är djupare granskning av dessa av stor betydelse. 
Policydokument och lagdokument lägger ramen för hur migrationen kan se ut. En stats, eller i 
det här fallet EU:s intentioner och strategier är av stor vikt för att förstå utvecklingen inom 
migration. Det är dessa dokument som sätter agendan för hur, och under vilka förutsättningar 
människor har möjlighet att förflytta sig mellan och inom stater. Genom att inkludera 
utvecklingsbegrepp inom detta finns det, genom det kritiska synsättet, möjlighet att granska 
EU:s syn på den omkringliggande världen. Att undersöka dessa dokument närmare ger 
möjlighet att förstå huruvida det finns anledning att kritisera denna utifrån ett post-
developmentalistiskt perspektiv.  

Syftet med denna uppsats är därför att granska EU:s policydokument rörande migration 
och utveckling för att bringa klarhet i hur diskursen ser ut gällande relationen mellan 
utveckling och migration, samt att se hur väl en post-development-kritik kan riktas mot EU:s 
utvecklingsarbete genom migration. Jag kommer således granska den diskurs som används i 
ett antal utvalda dokument för att undersöka hur EU ser på migrationen och 
utvecklingsmöjligheterna inom det fältet.  

De frågeställningar som uppsatsen kommer besvara är:  
 
                                                           
6 Boyle, P. 2009 
7 Bakewell, Oliver, 2008 
8 Ibid.  
9 Se ex.: Europeiska Kommissionen (3), 2011 
10 Europeiska Kommissionen (2). (Internet) 
11 Europeiska Kommissionen (4). (internet) 
12 Morse, Stephen, 2008 
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• Hur kan man förstå migrations- och utvecklingsdiskursen i EU:s policydokument? 
• Hur kan diskursen beskrivas? 
• På vilket sätt kan en post-development-kritik riktas mot EU:s utvecklings- och 

migrationspolicy? 
 
2.1 Definitioner  
I detta avsnitt kommer ett antal begrepp som används i uppsatsen få en närmare förklaring för 
vad de avser i det här sammanhanget. På så sätt ska eventuella feltolkningar eller missförstånd 
gällande betydelsen kunna undvikas.  
 
Tredjeland: Begreppet tredjeland används av EU själva för att beskriva länder utanför EU. I 
uppsatsen kommer jag likt EU använda mig av detta begrepp för att just beskriva länder 
utanför EU.  
 
Migrant: Migrant är ett vitt begrepp och en närmare definition är nödvändig då ordet i sig är 
mycket ospecifikt. Människor förflyttar sig konstant av många olika anledningar. En del är 
tillfälliga besökare som uppehåller sig på en plats en kortare period medan andra flyttar till en 
ny plats för gott. Förflyttningar sker också på många olika sätt, människor flyttar mellan 
nationer och stater, inom det egna landet, mellan regioner och städer i det egna landet. Att 
begränsa innebörden av migrant är därför av stor vikt för att kunna gå vidare i 
undersökningen. Jag kommer i följande studie granska internationella migranter och 
migranter som rör sig mellan EU och länder utanför EU. Faist använder sig av en definition 
på migranter som en person som uppehåller sig i ett land längre än tre månader.13 Jag kommer 
dock inte begränsa mig gällande tid eftersom de dokument som granskar även omfattar 
migranter som stannar kortare i EU.  
 
Sändarländer: Det är ett begrepp som syftar till de länder varifrån migranterna kommer. Det 
kan både vara migranternas hemländer men också de länder som migranterna har använt som 
transitland. 
 
Mottagarländer: Ett begrepp som beskriver de länder som tar emot migranterna.  
 
Diaspora: Är en definition av en grupp människor som förflyttats utanför sitt ursprungliga 
land. Enligt nationalencyklopedin menas det oftast en religiös grupp som i det nya landet är i 
minoritet.14 Begreppet kommer dock här vidgas och likt policydokumentens betydelse 
kommer de i uppsatsen innebära en grupp migranter med gemensamt ursprung som nu 
befinner sig i utlandet.  
 
 
 
                                                           
13 Faist, 2000, s. 18 
14 Nationalencyklopedin. (internet) 
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3. METOD 

Studier om migration och människors förflyttningar kan undersökas på många skilda sätt. Allt 
från generaliserande statistiska samband till individuella intervjuer med enskilda migranter 
kan vara av värde beroende på vad man vill ta reda på inom migrationsområdet. Den metod 
som kommer användas för att genomföra studiens syfte bygger på en kvalitativ metod där 
diskursanalys ligger till grund. En textanalys används då syftet är att undersöka EU:s policy 
gällande migration och utveckling. Policys uttrycks främst genom olika sorters texter och 
dokument, alternativt genom diskussioner och möten. Då den uttalade EU-politiken beskrivs 
genom just dokument är det av betydelse att studera dessa dokument för att förstå hur policyn 
är uppbyggd och vad den innebär. Enligt Esaiasson m.fl. är just en kvalitativ snarare än en 
kvantitativ textanalys användbar för att söka efter den underliggande meningen i texter som 
man intresserar sig av. Man kan inom kvalitativa textanalyser på ett intensivare sätt undersöka 
hela texten och fördjupa sig i vad man anser väsentligt för förståelsen av det man intresserar 
sig av, till skillnad från kvantitativa textanalyser som snarare ger en överblick av ett större 
antal texter.15 

Jag kommer således att analysera ett antal centrala dokument för EU:s relation med tredje 
land i fråga om migration och utveckling. I dessa dokument kommer jag söka efter 
nyckelbegrepp som kan anses centrala för att beskriva hur dessa policydokument kan förstås 
samt identifiera hur dessa begrepps innebörd byggs upp med relationen till övriga begrepp 
inom diskursen. För att utvidga förståelsen och djupet i min textanalys kommer jag även ta 
hjälp av den tidigare nämnda kritiska teori med kopplingar till postkolonialistiska tankesätt. 
Den baseras på teorier om en västlig dominans inom utvecklingsdiskursen, en så kallad 
eurocentrisk världssyn. På så sätt väntas jag ge ett ytterligare djup till studien samtidigt som 
synsättet hjälper mig att distansera mig från dokumentens innebörd. 

Inom samhällsvetenskapen har diskursanalys blivit allt vanligare och ses numer som den 
vanligaste sortens textanalyser.16 Diskursanalyser kan ses både som ett teoretiskt ramverk och 
som en metod att analysera texter.17 Jag kommer i min undersökning både använda 
diskursanalysen som verktyg då jag granskar texterna men också använda mig av den teori 
som omger diskursanalys. Inom diskursanalysen finns inte några färdiga mallar att gå efter 
utan själva analysen utformas efter undersökningen.18 Jag får därför utforma själva 
analysverktygen en del på egen hand även om jag kommer hämta mycket inspiration från 
Laclau och Mouffe, framstående inom diskursforskningen, och från tidigare studier av 
samhällsvetenskapliga fenomen. Då diskursanalys är ett vidsträckt teoretiskt och 
metodologiskt ramverk behövs en närmare specificering av hur själva metoden kommer att 
utföras samt vilken teoretisk inriktning som kommer att influera studien. 

 
 

                                                           
15 Esaiasson, m.fl. 2012, s. 210 
16 Ibid. s. 212 
17 Bergström, & Boréus, 2012, s. 354. 
18 Ibid. s. 381 
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3.1 Diskursanalys och diskursteori 
I detta kapitel kommer jag introducera, utveckla och definiera min förståelse av 
diskursbegreppet för att sedan beskriva dess teoretiska och analytiska förankring och vilka 
konkreta verktyg som kommer ligga till grund för den undersökning jag ska göra. En 
diskursanalys beskrivs ibland som en paketlösning där man både får metod och teori på en 
och samma gång och det är viktigt att beakta metodens kopplingar till den diskursanalytiska 
teorin.19 En beskrivning av hela konceptet kommer härmed följa.  

Diskursanalys är, som nämnts tidigare, ett brett ramverk med flera olika inriktningar. Tre 
vanligt förekommande inriktningar baseras på fyra olika teoretiker. Foucault, Mouffe & 
Laclau samt den kritiska diskursanalysen som i den valda litteraturen representeras av 
Fairclought.20 Diskursbegreppet har sina rötter i lingvistiken men har på senare år blivit allt 
mer accepterad inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Den bygger på ett 
poststrukturalistiskt synsätt och man menar inom diskursteorin att människor genom språket 
skapar den verklighet man lever i. Diskursanalysen vilar således på en 
socialkonstruktionalistisk grund som innebär att världen är i sig socialt skapad.21 Foucault, 
och särskilt Mouffe och Laclau menar att verkligheten skapas genom språket. Kunskap och 
relationen mellan kunskap och makt blir här viktig. De menar att den som har kunskap och 
makt över ett begrepp också har möjlighet att forma detta begrepp. Den som har makt och 
kunskap över en diskurs formar också hur man uppfattar verkligheten kring de begrepp som 
diskursen kretsar kring.22 Diskurser blir således viktiga i förståelsen av hur verkligheten 
uppfattas.  

Jag bygger själva analysen på en diskursanalytisk tradition inspirerad av Ernesto Laclau 
och Chantal Mouffe. Denna inriktning bygger på en bred tolkning av diskursbegreppet där 
man hävdar att diskurser går att finna i allt, det finns således inga sociala ting som ligger 
utanför det diskursiva fältet.23 Man menar därför att allt det samhället är uppbyggt kring kan 
analyseras genom diskurser eftersom allt inom vår värld konstrueras av olika diskurser.24 För 
att få en bättre förståelse för den valda diskursanalytiska inriktningen kommer jag förklara ett 
antal viktiga begrepp inom Laclau och Mouffes teori. Dessa begrepp kommer även utgöra 
grunden för de analysverktyg som används i analysen av policydokumenten.  

Man utgår från att inga begrepp har någon fixerad betydelse. Betydelsen skapas genom 
relationer mellan olika begrepp och på så sätt får begrepp sin betydelse genom att beskrivas i 
förhållande till varandra. Begrepp som får sin betydelse genom förhållandet till andra begrepp 
kallas av Laclau och Mouffe för tecken. Vissa tecken har en mer fixerad betydelse än andra. 
All betydelse utgörs dock av en kamp om förändring och fixering av relationen mellan 
begrepp vilket innebär en kamp om begreppens betydelse. En viss diskurs består av ett visst 
antal fasta tecken som kallas moment. Dessa moment är tecken som inom den specifika 
diskursen har ett särskilt, närmast fixerat, förhållande till andra begrepp och därmed får en 
                                                           
19 Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 10. 
20 Bergström, & Boréus, 2012 s. 358.  
21 Winther Jørgensen & Louise Phillips, 2000 s. 15-16 
22 Ibid. s. 20-21 
23 Bergström & Boréus, 2012 s. 364 
24 Winther Jørgensen, & Phillips, 2000,  s. 26 
 



7 
 

fast och universell betydelse. Inom en diskurs finns det också vissa tecken som har särskild 
stor betydelse för förståelsen av diskursen. Dessa kallas nodalpunkter och övriga begrepp 
inom diskursen har ett starkt förhållande till dessa specifika nodalpunkter. Det är kring dessa 
punkter som kärnan i diskursen kan finnas och diskursen ska förstås som en fixerad relation 
kring dessa nodalpunkter. Liksom övriga begrepp saknar nodalpunkterna en egen betydelse, 
utan de får sin innebörd genom relationen till övriga begrepp inom diskursen. Det gör också 
att dessa punkter är lättföränderliga och en förändring mellan förhållandet till nodalpunkterna 
förändrar själva innebörden i diskursen. De tecken eller nodalpunkter vars betydelse är 
omstridd mellan olika diskurser eller inom en diskurs kallas flytande signifikant. Dessa har 
ännu ingen direkt fast betydelse utan dess betydelse är föränderlig beroende på vilket 
sammanhang man verkar inom. En kamp för att få en dominerande betydelse för dessa 
flytande signifikanter pågår ständigt. Genom en fixering av de flytande signifikanterna, får en 
särskilt betydelse av begreppet en dominerande ställning och således kan denna betydelse få 
stort genomslag i hur man ser på verkligheten. I de fall man får en fast betydelse av något 
begrepp, menar Laclau och Mouffe att övriga betydelser av begreppet hamnar i något slags 
diskursivt fält där olika innebörder finns utan att ha något direkt inflytande för stunden.25  

I de fall en diskurs är så dominerande att några alternativa diskurser inte verkar kunna 
utmana diskursen kallas det för en hegemonisk diskurs.26 Detta sker när betydelserna i 
diskurserna stabiliseras och betydelseskillnader inte längre förekommer. Här kommer 
maktperspektivet in i diskursteorin där man menar att en särskild aktör kan ha en sådan makt 
över formuleringen av betydelsen av vissa begrepp att de tags som allmängiltiga och inte 
längre ifrågasätts. Begreppet hegemoni härstammar från Antonio Gramsci som menar att 
ledarskap och makt bygger på en viss grupps (ofta socioekonomiska) dominans och denna 
grupps ledarskap över andra grupper. Dessa gruppers dominans kan baseras både på tvång 
och på samtycke. Hegemoni är den dominans och makt som inte ifrågasätts eller hotas från 
något håll.27 Då Laclau och Mouffe talar om att man genom diskurser skapar verkligheten, 
innebär det att de som har skapat sig en hegemonisk ställning inom diskursen också får makt 
och hegemoni i det sätt man ser på världen. Motsatsen till hegemoni har kommit att kallas 
antagonism. Det innebär en kamp mellan olika betydelser av begrepp för att kunna skapa en 
viss sorts hegemonisk förståelse av en diskurs.28 Hos Laclau och Mouffe innebär det således 
en maktkamp om vem som får möjlighet att forma språket och således uppfattningen om 
verkligheten. 

Sammantaget består en diskurs enligt Laclau och Mouffes modell av en kombination av 
ovanstående beskrivna begrepp. Man kan således analysera innebörden av en given diskurs 
genom att dekonstruera den i dessa delar för att se hur relationer och förhållanden mellan 
olika betydelser ser ut. Ett sätt att påbörja analysen är att använda sig av ett analysverktyg 
föreslaget av Esaiasson m.fl.29 och även använt av Ulf Mörkenstam som beskrivet i 
Bergström och Boréus.30 Den baseras på att identifiera vilka problem, orsaker och lösningar 
                                                           
25 Winther Jørgensen, & Phillips, 2000,  s. 32-37. Bergström & Boréus, 2012 s. 364-373 
26 Ibid. s. 272 
27 Glassman, J. 2009 
28 Bergström, och Boréus, 2012, s. 369 
29 Esaiasson, m.fl. 2012, s. 216 
30 Bergström & Boréus, 2012, s. 388 
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som formuleras inom diskursen. Dessa blir således avgörande för hur och vad som 
konstruerar verkligheten på området. Hur man formulerar problem och lösningar innebär 
också att man bestämmer vad som kan inkluderas i betydelsen av begreppen och vad som 
lämnas utanför den diskursiva sfären och alltså inte inkluderas i medvetenheten hos de som 
påverkas av diskursen. Min uppgift kommer bestå i att identifiera dessa problem och 
lösningar. För att sedan fokusera på centrala begrepp och nodalpunkter för att förstå hur man 
konstruerar vissa begrepp genom associationer till andra begrepp, samtidigt som man 
utesluter andra tolkningar och förståelser av begreppen. Genom detta kommer jag kunna 
påvisa hur man kan förstå diskursen, hur den begränsas, vad som inkluderas och vad som 
utesluts.  

I utförandet av analysen är det viktigt att bli påmind om att alla närmar sig en text med en 
viss förförståelse.31 Varför man aktivt måste försöka hålla en viss distans till texterna man 
analyserar. Diskurteoretiker menar ju att diskurser skapar just verkligheten. Att förstå hur 
denna verklighet är uppbyggd kan därför vara svårt eftersom jag lever och verkar i denna 
diskursivt skapade verklighet.32 Jag måste därför hela tiden vara kritisk till hur diskursen ser 
ut. För att kunna få en distans till diskursen kan det vara av intresse att använda sig av andra 
perspektiv, som ett komparativt verktyg och då lättare kunna se vilka rådande diskurser som 
existerar.33 Jag kommer därför att jämföra vad som sägs i dokumenten med teorier på området 
och inkludera ett kritiskt synsätt som baseras på postkolonialistisk och poststrukturalistisk 
kritik mot västvärldens diskurser ger mig en ytterligare infallsvinkel. Det kritiska perspektivet 
post-development kommer således användas som en konstrasterande diskurs för att få ett nytt 
synsätt på vår verklighet som ofta tags för given.  
 
3.2 Avgränsningar 
På grund av uppsatsens begränsade tidsspann och begränsande storlek kommer jag fokusera 
på ekonomiska migranter, alltså migranter som migrerar för en att få bättre ekonomiska 
förutsättningar. Det är framförallt ekonomiska migranter som ges utrymme i 
policydokumenten då man talar om migrationens påverkan på utvecklingen i sändarländerna. 
Genom denna begränsning utesluter jag därför övriga migranter och deras eventuella 
påverkan på utvecklingen. Uteslutningen rör sig framförallt om asylsökande och flyktingar 
som migrerar på grund av krig, förföljelse eller andra icke ekonomiska skäl. I och med 
uppsatsens omfång kommer också ett snävt urval av dokument att genomföras, vilket ger tid 
till en noggrannare genomgång. På grund av denna begränsning finns det risk att jag 
utelämnar något som skulle varit av intresse för studien eftersom man så fort man gör urval 
utsätter sig för en risk att man sållar bort sådant som skulle kunnat ge ytterligare förståelse för 
forskningsfrågan.34 Exempelvis kan även asylsökande ha påverkan på utvecklingen i 
sändarländerna och det kan finnas dokument som skulle bidragit till en ytterligare förståelse 
av diskursen. Jag har dock valt material som innebär en god helhetstäckande bild och där 
uppsatsens problemområden innefattas.  

                                                           
31 Ibid. s. 31 
32 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28 
33 Ibid. s. 44 
34 Esaiasson, m.fl., 2012, s. 220 
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Det finns kritik mot nuvarande och tidigare utvecklingsstrategier och flera kritiska synsätt 
gällande migrationens påverkan på utveckling. Jag har dock valt att begränsa mig till den 
post-developmentalistiska kritiken för att undvika spretiga resonemang och istället ha ett 
tydligare fokus vilket medför en noggrannare granskning av kritiken jag valt.  

Diskurser är omfattande och kan analyseras in i minsta detalj.  I analysen kommer jag 
fokusera på nodalpunkter som är centrala för att förstå hela diskursen. Jag kommer därför inte 
fördjupa mig i enskilda tecken eller moment och hur deras relation till varandra ser ut. 
Nodalpunkter är centrala i meningsförståelsen och det är en central förståelse i hur diskursen 
ska tolkas som eftersträvas i studien.  

3.3 Positionering 
Eftersom man i diskursanalys utgår från forskarens tolkningar av språket och man samtidigt 
hävdar att språket skapar den verklighet vi lever i är det viktigt att förstå forskarens 
utgångspunkter. Jag påverkas också av de diskurser som omger och formulerar min verklighet 
och även om man försöker vara objektiv är en helt objektiv tolkning av diskurser svår att 
genomföra. Som student i ett relativt välbärgat land är min verklighet ganska långt ifrån den 
verklighet många av de migranter, som de valda dokumenten syftar på, lever i. Samtidigt är 
jag född och uppvuxen i ett av de EU-länder som är med och sätter agendan för 
policydokumenten varför jag lever inom de diskurser som också formger tänkandet kring 
dokumenten. Jag måste därför anstränga mig för att kunna få en inblick och dekonstruera 
begrepp som i min vardagliga diskurs förefaller naturlig. Jag kommer även från en akademisk 
bakgrund där statsvetenskap och nationalekonomi har varit inflytande. Uppsatsen kommer 
därför vara en interdisciplinär undersökning där jag hämtar influenser dels från 
kulturgeografin, men också sociologin, statsvetenskapen samt nationalekonomin. På så sätt 
tror jag att man kan få en bättre helhetsbild av diskursen som omger EU-dokumenten. 

 
3.4 Material 
Det är viktigt att påpeka att studien baseras på officiella och publicerade dokument från EU. 
Dessa dokument har genomgått en lång process varför jag inte förväntas finna starka viljor 
och exceptionella uttalanden i dessa. Det baseras också på överenskommelser och 
kompromisser mellan upp till 27 medlemsländer varför dokumenten ofta innefattar relativt 
svaga och slätstrukna formuleringar och underliggande meningar kan både bli tvetydiga och 
svåra eller omöjliga att finna. Genom att dekonstruera dokumentet och språket går det dock 
att utläsa en del från dessa dokument.  

Grunden för den nuvarande politiken gällande EU:s externa relationer lades i Tammerfors 
1999 och har utvecklats under både Haagprogrammet 2004 och Stockholmsprogrammet 2009. 
Jag har som mål att granska EU:s nuvarande policyformuleringar, varför dokumenten som 
granskas måste vara uppdaterade och aktuella för dagens politik. Därför har jag valt att 
begränsa mig till dokument från de två senaste programsammankomsterna i Haag och 
Stockholm. Då dessa fungerar som en grund i policyformuleringar är det av vikt att undersöka 
diskurserna i dessa. Det ska nämnas att dessa dokument täcker mycket mer än 
migrationspolitik och migration och utveckling är endast en del av dessa dokument. Fokus 
kommer således ligga på de, för migration och utvecklingspolicyn, centrala delar i 
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dokumenten. Ett annat viktigt dokument som förklarar EU:s strategier gentemot migration är 
Global Approach to Migration and Mobility. Här förklaras mer grundligt hur man ser på 
utvecklingspotentialen inom migrationen och vilka strategier man ska använda sig av när man 
arbetar med migration och utveckling. Dessutom kommer ett dokument gällande EU:s 
nuvarande utvecklingspolicy granskas närmare för att även få en ingång genom 
utvecklingsdiskursen. Ytterligare dokument kommer att användas för att förstå EU:s diskurs, 
bland annat kommunikationer mellan kommissionen och parlamentet samt arbetsdokument 
gällande just migration och utveckling.  

Den övriga litteraturen kommer bestå av artiklar från tidskrifter rörande migration och 
utveckling. Det kritiska synsättet genom post-development kommer framförallt baseras på 
litteratur av post-development-teoretikern Arturo Escobar och artiklar rörande hans 
ståndpunkt.  
 
 
4. TEORI 

4.1 Migration 
Nedan kommer en kortare historisk beskrivning av teorier gällande migration samt synen på 
migrationens påverkan för utvecklingsarbetet. Vidare kommer en mer omfattande beskrivning 
om dagens teoretiska syn på migration och dess kopplingar till utvecklingsbegreppet. 

Push- och pullfaktorer, det vill säga att faktorer på vissa platser gör att människor måste 
flytta samtidigt som andra platser drar till sig migranter genom att erbjuda ökade möjligheter, 
har länge varit en förklarande del i varför människor migrerar. Särskilt inkomstskillnader 
mellan regioner eller länder och skillnaden i befolkningstäthet var enligt tidiga teorier vad 
som fick människor att söka sig till andra platser.35 Tidigare har man hävdat att det framförallt 
är de fattigaste som migrerar och att en förbättring av levnadsstandarden för de allra fattigaste 
skulle leda till en minskad migration. Enligt nuvarande empiriska undersökningar verkar så 
inte vara fallet, de fattigaste är helt enkelt för fattiga för att migrera.36 Under 1970 och 1980-
talet ansågs således en hög migrationsnivå vara tecken på ett fallerat utvecklingsarbete.37 
Inom dagens migrationsteorier ser man snarare att det är när människor får det lite bättre som 
möjligheten till migration och den faktiska migrationen ökar.38 Fenomenet har kommit att 
kallas migrationspuckeln (”the migration hump”) och diskuterades först av ekonomen PL 
Martins.39 Den förklarar sambandet mellan inkomst och migration, där man ser att 
migrationen ökar i takt med inkomstnivån, för att sedan avta och minska igen efter att ha nått 
en viss punkt för inkomsten. Det krävs alltså en viss inkomstnivå för att man ska se de största 
migrationsflödena.40 De Haas beskriver tre synsätt som nu är framstående bland 
migrationsteorierna och i relationen mellan utveckling och migration. New Economics of 

                                                           
35 De Haas, 2007, s. 11. Agbiboa, 2012 
36 De Haas, 2005 
37 Faist, 2008 
38 De Haas, 2005 
39 De Haas, 2007, s. 26 
40 Ibid. 
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Labour Migration theory (NELM) och livelihood-teorier är två vanligt förekommande och 
liknande teorier. De menar båda att migration är ett sätt för hushåll i utsatta områden att 
differentiera sina inkomster och bli mindre utsatta för exempelvis klimatsvängningar eller 
dåliga skördar. Migranterna ingår alltså fortfarande i hushållet och behåller banden med 
familjen. Istället för att söka försörjning enbart till sig själv genom migration blir migranter en 
del av familjens dagliga försörjning. Det tredje teoretiska synsättet som är framstående idag är 
det så kallade transnationella perspektivet som pekar på betydelsen av den tekniska 
utvecklingen. Tekniken har, enligt detta synsätt, förenklat själva migrationen genom att man 
lättare kunna ta sig från en punkt till en annan. Samtidigt har tekniken underlättat för 
migranterna att behålla kontakt med sin hembygd och familj, både genom snabbare 
transporter, samt diverse tekniska verktyg för kommunikation och kapitalöverföring. Detta 
bidrar således till en ökad migration samtidigt som banden lättare och under en längre tid hålls 
kvar till hemlandet.41 Nätverk av tidigare migranter gör det också lättare för nya migranter att 
migrera till specifika platser. Dessa före detta migranter underlättar för nyanlända migranter 
och människor tenderar att flytta dit tidigare landsmän redan migrerat.42 De tre ovannämnda 
teorierna är tätt sammankopplade och samtidigt som dagens teorier ser fördelar med 
migrationen visar de också på problematik som migration kan medföra.  

Teorier gällande migration och relationen mellan migration och utveckling bestod under 
en längre tid av teoretiska ytterligheter med antingen en väldigt pessimistisk eller en relativt 
positiv syn på migration och utveckling. Skillnaderna har grundats på neoklassicistiska teorier 
som ser positiva samband mellan migration och utveckling medan historiestrukturalistiska 
teorier ser utnyttjande och större klyftor mellan de områdena med emigration och de med 
immigration, migrationen gagnar enligt det synsätt endast mottagarländerna.43 Man kan dela 
in migration och utvecklingssynen i tre faser. Tiden efter andra världskriget hade en positiv 
syn på migrationens påverkan på utvecklingen. Genom att människor migrerade 
ackumulerade de kunskap och erfarenheter som sedan kom till användning för 
underutvecklade länder i deras kamp för tillväxt och utveckling. Under 1970 och 80-talet 
förändrades synen och man fick en allt mer negativ syn på migration och utveckling. De 
framträdande teorierna pekade på en ökad beroendeställning mellan olika regioner. Man 
pekade på att migrationen fördjupade dessa olikheter och vissa regioners underutveckling 
cementerades genom en hög grad av migration.  

Dagens migrationsdebatt och teorier gällande migrationens påverkan på 
utvecklingsmöjligheterna är mindre deterministisk och en nyanserad debatt har blommat upp 
de senaste decennierna. Man talar både om dess negativa och positiva konsekvenser för 
mottagarländerna. Dels kommer migranterna med välbehövlig arbetskraft till 
mottagarländerna och många ekonomier är beroende av ett inflöde av arbetskraft. Många 
länder skiljer på laglig och olaglig migration. De Haas menar i detta fall att båda sorters 
migration har stor betydelse för mottagarländernas ekonomier. Särskilt vissa branschers 
verksamhet är mycket beroende av även illegal arbetskraft.44 Men ser nu även för och 

                                                           
41 Ibid. s. 50-56 
42 Agbiboa, 2012 
43 De Haas, 2007, s. 37-45 
44 De Haas, 2010 
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nackdelar med migrationens påverkan på utvecklingen. Inom den nuvarande diskursen 
rörande relationen mellan migration och utveckling nämns ofta tre centrala delar som har stor 
påverkan på utvecklingspotentialet inom migrationen. En noggrannare beskrivning av de tre 
begreppen överföring (”remittance”), ”brain drain” och ”brain gain” följer nedan. 

Överföring av kapital och resurser, framförallt i form av pengar, beskrivs som en av de 
mest vitala delarna för att få ett positivt utfall av migrationen.45 Detta ger stora inflöden av 
resurser till sändarländerna. Men eftersom översändning av pengar och dylikt går till 
emigranternas familjer och bekanta istället för till ländernas styrande och officiella organ 
finns det ingen möjlighet till rättvis distribution av resurserna till hela befolkningen, varför en 
snedfördelning kan ske. I och med att pengar och resurser kommer in i landets ekonomiska 
system kan det skapa en ackumulation av resurserna genom en multiplikatoreffekt. Detta leder 
enligt flera empiriska studier till en allmän minskning av fattigdomen i landet.46  

Något som tidigare skapat oro bland många och fortfarande finns med i debatten om 
migration är rädslan och problemen med ”brain drain” i sändarländerna. Då utbildad 
arbetskraft lämnar landet går viktig kunskap och produktionskraft förlorad. Tidigare teorier 
har påvisat problemen för sändarländerna då de förlorar högutbildad arbetskraft.47 Flera 
studier pekar särskilt på problemen med att läkare och sjukvårdspersonal emigrerar från 
utvecklingsländer till västvärlden. Afrika i synnerhet har haft problem med detta då det råder 
brist på läkare i många länder samtidigt som det finns många afrikanska läkare i väst.48 
Teoretiska studier har också visat på farorna med övrig arbetskraftsutvandring från framförallt 
afrikanska länder.49 Utfallet skiljer sig också mellan regioner och länder, exempelvis är små 
länder mer sårbara för ”brain drain” än vad stora är.50  Många migranter tillförskaffar sig dock 
utbildning även i mottagarlandet, således sker en ökning av utbildningsnivån hos många 
migranter51. Det finns även flera fall där ”brain drain” har bytts ut mot en ”brain gain”, där 
välutbildade personer återvänder till ursprungsländerna och bidrar till en ökad utbildningsnivå 
i landet.52 Rädslan för ”brain drain” ses således av vissa som överdriven medan vissa anser att 
”brain drain” till och med kan vara lyckosam. Handelsrelationer och kunskapsutbyten skapar 
ytterligare positiva möjligheter med migrationen och tack vare den tekniska utvecklingen kan 
sändarländerna få tillgång till de ackumulerade tillgångarna som migranterna tillförskaffar sig. 
De kan även skapa tillgångar för civilsamhället i hemlandet.53 

I litteraturen pekar man också på betydelsen som diasporan spelar då de återvänder hem 
igen. Det ses som en viktig aspekt för möjligheterna till ”brain gain”. Att migranterna behåller 
sina kontakter med hemlandet, likt transnationella teorier tar upp, skapar möjlighet för landet 
att ta vara på den kunskap och de resurser som ackumuleras hos migranterna. En migration 
behöver heller inte vara definitiv, många migranter väljer att efter ett tag flytta tillbaks till sitt 

                                                           
45 De Haas, 2007, s. 46-49. Skeldon, 2008 
46 De Haas, 2010 
47 Ibid.  
48 Agbiboa, 2012 
49 Kancs & Ciaian, 2010 
50 Skeldon, 2008 
51 Skeldon, 2008. Agbiboa, 2012 
52 Chacko, 2007. De Haas, 2010 
53 De Haas, 2005 
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hemland, permanent eller tillfälligt, vilket således bidrar med ökad arbetskraft och med nya 
erfarenheter i ursprungslandet. Vad som är viktigt för att ett sådant återvändande ska bli 
lyckosam för landet i sin helhet är att det finns fungerande institutioner och förutsättningar för 
att ta vara på de resurser som de återvändande migranterna har med sig. Det är inte frågan om 
att denna diaspora själv kan från grunden skapa goda förutsättningar utan en fungerande 
grund måste finnas för att byggas vidare på. 54 
 
4.2 Utvecklingsbegreppet 
Utveckling är ett relativt mångtydigt begrepp som kan vara svårt att definiera.55 Jag kommer 
här beskriva tydligare hur utvecklingsbegreppet kommer att tolkas och förstås i uppsatsen. I 
sin vagaste mening kan man säga att det representerar tillväxt och modernisering.56 Sen 
beskriver utveckling som en ökning av människors materiella frihet.57 Likt synen på 
migration och utveckling har synen på utvecklingsarbete skiftat. Man kan säga att dagens syn 
på utvecklingsarbete uppkom vid andra världskrigets slut då man började anse att fattigdom 
och underutveckling var något som gick att göra något åt.58 Man har tidigare ansett 
utvecklingsarbetet vara ett sätt att modernisera underutvecklade länder genom statliga medel 
för att få igång ekonomisk tillväxt. Andra har förklarat underutveckling som strukturella 
beroendemönster vilket kräver att hela det rådande ekomiska systemet behöver brytas upp.59 
Dagens utvecklingsdebatt präglas av neo-liberala tankar där man lägger stor tillit till 
marknadens premisser.60 Samtidigt har man allt mer övergett den statscentrerade bilden av 
utvecklingsarbetet och börjat intressera sig för de lokala samhällena och man förlitar sig mer 
på individer och icke-statliga organisationer (NGO).61 En individbaserad approach har således 
utvecklats inom det generella utvecklingsarbetet. Många, så som EU och Världsbanken följer 
denna utveckling. Stater och större organisationer har fortfarande en stor roll, men har tagit ett 
steg tillbaka i jämförelse med hur det såg ut innan.62 Utvecklingsarbetet för att reducera 
fattigdom har varit ett mål under lång tid och FN har varit tongivande i utvecklingsarbetet. FN 
har formulerat åtta övergripande mål som har som syfte att förbättra förutsättningarna för det 
mest utsatta i världen.63 De fungerar som ett sätt för organisationer och regeringar att ha 
gemensamma mål att arbeta mot.64 Målen har varit viktiga och grundläggande för 
utformningen av utvecklingspolitiken i många länder.65  
 

                                                           
54 Skeldon, 2008 
55 Skeldon 2008. Naz, 2006 
56 Ibid.  
57 Sen, 1999, refererat i De Hein, 2010  
58 Willis, & Kumar, 2009 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid.  
62 Faist, 2008 
63 United Nation Development Programme (UNDP) (2), (Internet)  
64 Svenska FN-förbundet. (Internet) 
65 Elliot, 2009  
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4.3 Ett kritiskt synsätt 
Det kritiska perspektivet post-development har en utgångspunkt i ett postkolonialistiskt och 
poststrukturalistiskt kritiskt tänkande. Nedan kommer således en kortare genomgång av 
postkolonialistiska grundtankar och sedan en mer detaljerad beskrivning av själva teorin kring 
post-development. Det ska nämnas att flera andra teorier också riktat kritik mot den 
nuvarande utvecklingsdiskursen och relationen mellan migration och utveckling. Exempelvis 
kan nämnas beroendeteorier (Dependecy theory). Även neoliberal kritik har uttryckts mot 
utvecklingsdiskursen från tiden efter andra världskriget. Men då uppsatsen bygger på en post-
development-kritik i första hand lämnas beskrivning av annan kritik utanför uppsatsen.  
 
4.4 Postkolonialism 
Postkolonialism är en disciplin som vuxit sig starkare sedan 1990-talet men det kom upp som 
ett tankesätt redan efter andra världskriget då den verkliga avkolonialiseringsvågen kom. Den 
bygger på tankar om att västs tidigare koloniala makt lever kvar, om än i omgjord tappning. 
Den kritiserar den koloniala diskursen som man anser fortfarande finnas kvar i dagens 
politiska och ekonomiska etablissemang.66 Man förstår således världen med att de forna 
kolonialmakterna och västländerna formar sätt att utnyttja och utöva makt gentemot forna 
kolonier och andra länder med lägre ekonomisk och politisk status. Postkolonialistisk teori 
kritiserar också utvecklingspolitiken för att vara eurocentrisk. De ser det även som ett sätt att 
aktivt eller indirekt förgöra inhemska sätt att leva och ersätta dessa levnadssätt mot ett 
europeiskt eller västligt inspirerat levnadssätt.67 Post-development-kritiken är en fördjupning 
av den postkolonialistiska kritiken som beskrivs grundligare nedan.   
 
4.5 Post-development 
Post-development är en teori som för en kritik gentemot den nuvarande synen på utveckling 
och på det utvecklingsarbete som har varit dominerande sedan slutet av andra världskriget. 
Escobar menar att detta utvecklingsarbete utgår från ett eurocentriskt perspektiv och syftar till 
att se västvärldens intressen i första hand.68 Post-development kritiserar dagens 
utvecklingspolitik som de menar bygger på konstruerade föreställningar om underutveckling 
och fattigdom.69 Post-development-teorin lägger stor vikt vid diskursen av 
utvecklingspolicyerna och hur diskursen inom dessa visar på dominerande ställningar för 
förståelsen av utveckling. Genom att lägga vikt vid att undersöka diskurserna kan man enligt 
Escobar få ett tydligt fokus på dominans- och maktstrukturer i samhället.70 Eftersom diskurser 
påverkar hur människor ser på verkligheten, kan man genom granskning av rådande 
utvecklingsdiskurser få bättre förståelse för att kunna ändra på rådande cementerade 
uppfattningar.71 Man menar att utveckling har baserats på ett sorts kunskapssystem, det vill 

                                                           
66 McEwans, C. 2009 
67 Willis, & Kumar, 2009 
68 Elliot, 2009 
69 Pieterse, 2009,      
70 Escobar, 2012, s. 5-6 
71 Said, 1979, s. 21, refererat i Naz, 2006  
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säga ett sätt att se på världen, och detta har kommit att dominerats av västs synsätt.72 Makt 
och kunskap har, liksom beskrivits i diskursteorin ovan, en nära relation till varandra, den som 
har makt över kunskapen har också möjlighet att skapa en verklighet. Den utvecklingsdiskurs 
som har varit gällande sedan andra världskriget har skapat begrepp som underutveckling och 
fattigdom och även formulerat sätt att komma till rätta med detta. Men dessa formuleringar är 
inga universella sanningar, utan ”sanningar” som är skapade utifrån de rådande krafter som 
har och har haft makt att påverka diskursen.73 Detta kritiska synsätt gentemot 
utvecklingsdiskursen det senaste halvseklet visar tydliga kopplingar till ett postkolonialistiskt 
synsätt och flera post-development-tänkare menar att utvecklingsdiskursen, så som den är 
utformad, är en förlängning av kolonialistiska tankesätt och ideal.74 
Utvecklingsproblematiken som dessa kritiker ser det, bygger på formandet av diskursen kring 
fattigdom och underutveckling. På grund av formuleringar kring dessa begrepp skapades 
konstruerade sanningar om hur sådana problem skulle lösas genom utveckling och ekonomisk 
tillväxt.75 Man menar att betydelsen av begreppen har formulerats av experter och politiker 
från västvärlden. Innebörden i begreppen fattigdom och underutveckling är sådan att det 
uppfattas som något avvikande från vad som är önskvärt för ett samhälle. De platser som 
beskrivs med ord som fattigdom och underutveckling blir förknippade med problem som man 
från väst anser sig behöva åtgärda.76 Förståelsen av begreppen har enligt kritiken fått en 
hegemonisk omfattning som fram till idag inte har utsatts för alternativa tolkningar. Denna 
hegemoniska tolkning av diskursen är formad av västvärldens ledare och experter och 
diskursen har inneburit att man i västvärlden har fått en universell förståelse för vad som är fel 
med den så kallade underutvecklade världen. Genom den konsensus som råder kring 
förståelsen av utveckling, fattigdom och underutveckling kan man på ett lätt och 
genomförbart sätt arbeta för att avlägsna det som man formulerar som fel och problematiskt.77 
Enligt Escobar är samma sorts utvecklingsstruktur som skapades på 50-talet fortfarande 
verksam idag. Den bygger på motstidiga strategier för att komma tillrätta med problemen och 
samma definitioner av problem och sätt att avhjälpa dem är fortfarande dominerande inom 
utvecklingspolitiken idag.78  

Kritiker som Escobar erkänner vissa förändringar sedan slutet av andra världskriget. 
Moderniseringsbegreppet var i början av utvecklingsdiskursen något framträdande och något 
som post-development-tänkarna har kritiserat skarpt. Enligt denna moderniseringsstrategi 
skulle utvecklingsländerna få hjälp genom kapital- och teknikinvesteringar i länderna. Man 
hade således färdiga recept för länderna. Detta syftade således till att få till ekonomisk tillväxt 
och utveckling.79 I utvecklingsdiskursen har tre begrepp varit framträdande sedan andra 
världskriget. De kan sammanfattas med rädsla, avsaknad och hierarki.80 Man menar att det 

                                                           
72 Escobar, 2012 s. 13 
73 Foucault, Michel, 1991, s. 27 refererat i Naz, 2006  
74 Pieterse, 2009 
75 Escobar, 2012 s. 24 
76 Ibid. s. 41 
77 Ibid. s. 47 
78 Ibid. s. 42 
79 Escobar, 2012, s. 39-40. Elliot, 2009 
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har funnits en rädsla för vad fattigdom och underutveckling kan ha för konsekvenser för 
västvärldens sätt att leva. För att minska detta hot måste underutveckling tas om hand. 
Diskursen har också präglats av vad dessa länder saknar, snarare än vilka tillgångar de har, 
exempelvis brist på utveckling, teknik och framgång. Detta har också lett till att ett hierarkiskt 
system byggts upp, där västvärlden har placerat sig längre upp på hierarkin eftersom de har 
kommit så mycket längre i utvecklingen.81 Escobars svar och alternativa lösningar på 
utvecklingsdilemmat är att vara ödmjuk för varandras skillnader. Han menar att 
utvecklingsdiskursen på senare år har blivit mer nyanserad och man har i viss mån lämnat 
bakom sig det enformiga fokus på statlig intervention för ekonomisk tillväxt.82 Post-
development motsätter sig dock en alternativ utvecklingsdiskurs utan menar snarare att vad 
som behövs är ett alternativ till utveckling. Man ska ta vara på vad som finns på plats istället 
för att försöka få dit västligt inspirerade utvecklingsideal. Självorganisering och gräsrotsarbete 
är del i denna lösning.83  

Det finns dock kritik mot post-development som menar att den är allt för generaliserande 
och granskar inte utvecklingen i enskilda fall. Utvecklingsdiskursen är mycket varierande och 
ett dra allt över en kam är för simpelt för att kunna förstå helheten.84 Samtidigt utesluter den 
vissa delar som Asien och fokuserar på Afrika och Amerika. Kritiken mot post-development 
menar att de genererar kritik utan att komma upp med några egna lösningar. Post-
development som ett konstaterande men utan agerande är en således vanlig kritik.85  

 
 

5. EMPIRI  

5.1 EU:s migrationspolitik gentemot tredje land.  
EU:s migrationspolitik omfattar ett stort område och att beskriva den i sin helhet hade krävt 
mycket tid och plats. I enlighet med uppsatsens syfte kommer jag nedan, i stora drag, beskriva 
EU:s migrationspolitik gällande den ekonomiska migrationen mellan EU och länder utanför 
EU. Fokus ligger på relationen till länder vars ekonomiska situation ofta är sämre än den i 
EU. Denna migrationspolitik är en integrerad del i EU:s externa relationer och utrikespolitik. 

Beslut gällande migration anses fortfarande till stor del tillhöra medlemsstaternas 
suveränitet.86 Men trots detta och trots de många motsättningar inom EU och opponering från 
flera EU-länder har migrationspolitiken blivit en allt mer integrerad del av den gemensamma 
politiken för EU. Alla delar inom migrationspolitiken är nu på något sätt en integrerad del av 
EU:s gemensamma beslutarprocess.87 Eftersom begreppet migration är omfattande inkluderar 
migrationspolitik både migration inom EU, det vill säga mellan medlemsländer, men också 
inom länder samt förflyttningar mellan länder utanför unionen och EU. Schengensamarbetet 
har varit mycket inflytelserikt de senaste årtiondena och har under åren blivit allt djupare. 
                                                           
81 Ibid.  
82 Escobar, 2012 kap. 6 
83 Pieterse, 2009 
84 Simon, 2005 Pieterse, 2009 
85 Pieterse, 2009 
86 Devischer, 2011 
87 Reslow, 2012,  
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Samarbetet går ut på att människor och varor fritt ska kunna röra sig inom hela EU. Redan 
1980 började man diskutera den fria rörligheten och fram tills idag har de flesta EU länderna, 
samt några länder utanför EU valt att gå med i Schengensamarbetet.88 Samarbetet har som 
följd att människor inom EU fritt kan resa mellan medlemsländerna utan att behöva uppvisa 
resedokument vid gränsövergångarna. Det har också inneburit ett behov av att samordna 
gränskontrollerna för EU:s yttre gränser, vilket i sig kräver en samordnad EU-policy.89 Som 
en följd av Schengensamarbetet och i och med ett ökat säkerhetstänk inom EU har man som 
mål att samordna så mycket av migrationspolitiken som möjligt.90  

Den nuvarande immigrationspolicyn gentemot länder utanför EU bygger på de tre 
värdeorden välstånd, solidaritet och säkerhet som ska vara förekommande inom alla EU:s 
policyformuleringar. Inom dessa övergripande värdeord menar man att migrationspolitiken 
ska verka för möjligheter för EU att få ut något gott från migrationen. Samtidigt samarbetar 
man med utomstående länder för att även dessa ska få ta del av migrationens positiva effekter. 
Dessutom vill man se till att begränsa den illegala invandringen.91 Man kan säga att 
migrationspolitiken består av tre nyckelpunkter som EU har som mål att sträva efter.92 EU 
vill:  
 
• Säkerställa tillgången på arbetskraft i EU genom legal invandring 
• Förhindra illegal invandring 
• Koppla ihop migration med utvecklingsarbetet i länder utanför EU 
 
Till skillnad från exempelvis flyktingar som på grund av krig och förföljelse migrerar, finns 
det för ekonomisk invandring ingen klausul som tvingar något land att ta emot ekonomiska 
migranter.93 Den legala ekonomiska invandringen ses dock som ett sätt för EU att klara 
välfärden för sina medborgare och för att kunna vidmakthålla samhälleligt viktiga funktioner 
samt upprätthålla ekonomisk tillväxt. Framförallt beror detta på den demografiska utmaningen 
som EU står inför där man upplever minskat barnafödande och en åldrande befolkning.94 
Genom immigration av arbetskraft och en integrering av denna till EU ska man säkerställa 
behovet på arbetsmarknaden och försörjningsbördan kan således minskas något samtidigt som 
den ekonomiska utvecklingen kan säkerställas.95 För att få till stånd en god och endamålsenlig 
arbetskraftsinvandring har EU ökat samarbetet med länder utanför EU. Man arbetar då 
tillsammans för att förenkla inresandet av arbetsför och önskad invandring genom exempelvis 
visaförenklingar och matchnings- och informationscenter placerade i länder utanför EU.96 
Man har även infört ett så kallat ”Blue card” initiativ, något som går att jämföras med USA:s 

                                                           
88 Europeiska Unionen (1), (Internet) 
89 Regeringskansliet. (Internet) 
90 Guiraudon, 2003 
91 Europeiska Unionen (2). (Internet) 
92 Se: Europeiska Kommissionen (3) , 2011 
93 Devisscher, 2011 
94 Europeiska Unionen (3), (Internet) 
95 Europeiska Kommissionen (5), 2006 
96 Europeiska Kommissionen (3), 2011 
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”Green card” vilket innebär en förenkling för välutbildad arbetskraft utanför EU att få 
möjlighet att arbeta och verka inom EU. De ses som ett sätt att dels skapa förutsättning för ett 
konkurrenskraftigt Europa men också för att minska risken för ”brain drain”.97    

Den illegala migrationen är något som EU vill bekämpa. Illegal invandring är enligt EU 
ett hot mot säker legal invandring och kopplas samman med organiserad brottslighet och 
problem, något som EU måste skyddas ifrån. För att kunna säkerställa säkerheten inom EU är 
det därför av stor vikt att dessa illegala invandrare stoppas från att komma in i EU.98 
Tillsammans med förstärkning och samordning av EU:s gemensamma gränser arbetar man 
med samarbetsprogram med länder utanför EU för att de också ska skapa bättre 
förutsättningar för minskad illegal invandring. Man kan tala om en externalisering av EU:s 
migrationspolitik99 där man allt oftare lägger ansvar och jobb på länder i EU:s närområden 
snarare hos EU självt. Man har exempelvis förenklat översändningsavtalen med ett flertal 
länder utanför EU, vissa, så som Kap Verde, Georgien och Moldavien har också ålagt sig att 
ta emot andra medborgare som endast använt landet som transitland till EU.100 Man hoppas 
också att man genom att arbeta med grundorsakerna till varför människor migrerar ska kunna 
minska den illegala migrationen.101 Detta hör tätt samman med nästa punkt, nämligen 
relationen mellan migration och utveckling.  

Kopplingen mellan utvecklingsarbete och migration har blivit allt tydligare i EU:s 
migrationspolicy de senaste åren. Det var först i och med Tammerforsprogrammet 1999 som 
man började integrera de två begreppen i samband med att man börjat tala om en gemensam 
immigration- och asylpolitik.102 I den senaste stora konferensen, under 
Stockholmsprogrammet 2009, har utvecklingsarbetet inom migrationspolitiken fått en 
likvärdigt stor det som både bekämpandet av illegal invandring som arbetet för en anpassad 
legal invandring. Ett tydligt fokus finns nu på utvecklingspotentialerna inom 
migrationsområdet men också på hur man med hjälp av utvecklingsarbete ska komma åt 
grundorsakerna till varför människor emigrerar från allra första början, detta genom att 
angripa problematik med arbetslöshet, utbildning och styrelseskick.103 Man har från 
utvecklingspolitiskt håll börjat integrera utvecklingsarbetet i 12 viktiga områden, av vilka ett 
område är just migration.104  Genom att skapa denna ”win-win”-situationen där både 
sändarländernas och mottagarländernas viljor tillhandahålls kommer man enligt EU kunna 
bidra till att milleniemålen uppfylls.105  

Man har inom migration och utvecklingsagendan identifierat ett antal sätt genom vilka 
migrationen kan ha påverkan på utvecklingen i migranternas ursprungsländer. Framförallt 
nämns vikten av översändning av resurser och kapital. De belopp som årligen skickas från 
migrerade personer tillbaks till hemlandet överstiger världens samlade ekonomiska stöd till 
                                                           
97 Europeiska Rådet (2), 2009 
98 Europeiska Kommissionen (3), 2011 
99 Reslow, 2012 
100 Europeiska Unionen (4) 2007. Europeiska Unionen (5), 2011 
101 Europeiska Kommissionen (2), (Internet) 
102 Collett, 2010 
103 Ibid.  
104 Europeiska Rådet (6), 2007 
105 Europeiska Kommissinen (6), 2005  
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mindre välbärgade länder106. EU ser stor betydelse i att underlätta denna överföring.107 
Arbetet för att underlätta sådan överföring bygger på att arbeta för, och informera om, hur 
man bäst och med minsta möjliga kostnad ska kunna transferera pengar till familjer i 
hemlandet. EU ser också vikten av att informera hur man på bästa sätt ska använda dessa 
tillgångar för att få så bra utvecklingseffekt som möjligt.108 Diasporans roll i 
utvecklingsarbetet har stor betydelse. EU erkänner deras relevans genom att migranterna i stor 
grad håller kvar länkar till sitt hemland. Detta kan skapa kunskapsöverföringar och 
handelsrelationer mellan länderna som i sig leder till en god utveckling i hemländerna. EU ska 
därför arbeta för att skapa förutsättningar för denna diaspora att samarbeta i hela EU genom 
att sätta upp exempelvis diskussionsplattformar för att dessa ska kunna koordinera sina 
insatser i hemländerna.109 Cirkulär migration erkänns också som ett av de områden som har 
stor påverkan för utvecklingen. Det sammankopplas med diasporan och går ut på människor 
kommer till EU under en kortare eller längre period, samlar på sig kunskap, kapital och 
erfarenheter som de sedan tar med sig tillbaka till sitt hemland. Detta skapar förutsättning för 
länderna att med hjälp av kunskap och pengar arbeta sig ur fattigdomen med hjälp av de EU-
utbildade personerna. EU försöker därför se till att möjligheterna att resa mellan EU och 
ursprungsländerna förenklas så att människor vågar och har möjlighet att lämna EU för ett tag 
och kanske komma tillbaka igen för att fortsätta arbeta eller utbilda sig.110    
 
5.2 EU:s utvecklingspolicy 
För att få en bild av vad utvecklingspolitiken, som nu integrerats även med 
migrationspolitiken, syftar till, kommer jag nedan göra en kort genomgång av EU:s generella 
utvecklingsarbete gentemot låg- och medelinkomstländer.  

EU:s utvecklingspolicy är bredvid handel och säkerhet den viktigaste delen i EU:s 
externa relationer.111 Mycket av själva policyn grundar sig på FN:s milleniemål.112  FN:s 
milleniemål är ett antal mål som bland annat går ut på att minska fattigdomen och förbättra 
situationen för de minst välbeställda i världen. Intentionen är att målen ska vara uppfyllda år 
2015. EU har skapat ett gemensamt utvecklingsorgan kallat EuropeAid vilket lyder under 
Kommissionen. Med detta organ kan EU och kommissionen hålla en samlad agenda gentemot 
utomstående länder i frågan om EU och medlemsländernas utvecklingsstöd. Inom detta organ 
har tre övergripande mål formuleras och dessa består i att minska världens fattigdom, arbeta 
för hållbar utveckling samt att förespråka demokrati och rättvisa.113   
 
  

                                                           
106 The World Bank, (Internet) 
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6. ANALYS 

Utifrån det diskursteoretiska synsättet ger språket makt till den som har möjlighet att 
formulera det. Genom att identifiera hur begrepp och texter är uppbyggda och hur begrepp 
förstås genom relationer till varandra kan man utläsa vilka meningar och betydelser en viss 
diskurs har för uppfattningen av verkligheten. Man kan således förstå EU:s politiska diskurs 
genom att studera hur man uttrycker sig i sina dokument. I enlighet med mitt syfte ska jag i 
första delen av analysen identifiera hur diskursen i dokumenten rörande migration kan 
uppfattas för att undersöka hur man kan förstå diskursen. Som nämnts i metoden kommer jag 
då analysera några centrala begrepp och granska hur förståelsen kring dessa begrepp byggs 
upp av dess relation med andra begrepp. I den andra delen kommer jag sedan utgå från den 
tidigare nämnda kritiken mot västlig utvecklingsdiskurs för att undersöka hur väl kritiken 
passar på utvecklingsstrategin genom migration.  
 
6.1 Den nuvarande migration- och utvecklingsdiskursen 
För att förstå utvecklingsdiskursen i migrationspolicyn måste man först också förstå hur själva 
migrationsdiskursen framställs i dokumenten.  

Utgår man från nu framträdande teorier gällande migrationens påverkan på 
utvecklingsarbetet i utvecklingsländer finner man att de ser ett positivt samband mellan 
migrationen och utvecklingspotentialen. Mycket tyder på att migration gagnar 
ursprungsländerna positivt. Även om man i empiriska undersökningar även identifierar en del 
problem rörande migrationens påverkan. Grunden i EU:s migrationspolitik och dess 
kopplingar till utvecklingspolitiken ligger i att skapa förutsättningar för att minimera den 
illegala invandringen, skapa förutsättningar för arbetskraftsinvandringen som EU behöver 
samt skapa en migrationspolitik där även sändarländerna gynnas. Den rådande 
migrationsdiskursen i de dokument som har analyserats bygger på tre övergripande 
problemformuleringar vilka skapar ramen för policyn för ekonomisk migration till EU. Först 
och främst finns det ett demografiskt problem inom EU.114 Detta består i att Europa kommer 
ha för få personer i arbetsför ålder vilket leder till en ökad försörjningsbörda för de som finns 
kvar i arbetsför ålder. Problemet grundar sig i att befolkningen åldras, människor lever helt 
enkelt längre än vad man gjorde tidigare samtidigt som det förds färre barn. Denna 
kombination skapar en demografisk utmaning. EU pekar i sina dokument på att invandring 
redan står för den största delen av EU:s befolkningsökning och att fler migranter behövs för 
att lösa de behov och problem som EU står inför för att på så vis säkerställa en fortsatt 
ekonomisk tillväxt.115 Samtidigt är det inte vilka migranter som helst som EU vill ha.  

Den andra problemformuleringen består nämligen i problemet med det stora antalet 
illegala invandrare till EU. EU:s förklaringar till varför människor söker sig illegalt till EU 
framgår inte tydligt ur de studerade dokumenten. Man talar om en pull-faktor inom EU, då 
illegala migranter kan få jobb trots deras illegala status.116 EU kopplar här ihop det med en 
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säkerhetsaspekt för EU då man för samman illegal invandring med problem och organiserad 
brottslighet.117 Man framställer också den illegala invandringen som tragedier och humana 
katastrofer eftersom människor utnyttjas och skadas då illegal invandring sker.118 Utifrån 
dessa premisser blir det således självklart att detta är något som måste ”bekämpas” något som 
ska göras genom skärpta gränskontroller och samarbete med utvalda länder utanför EU 
gällande exempelvis översändningsavtal.119  

En tredje problemformulering som tidigare funnits i den mer renodlade 
utvecklingspolitiken men som nu har inkorporerats i migrationspolitiken är problematiken 
rörande underutveckling i delar av världen, där milleniemålen nu är viktiga trendsättare.120 
Inom dessa mål definieras underutveckling och fattigdom som problematiskt och något som 
måste bekämpas. Migration har blivit ett av många sätt att komma till rätta med ekonomiska 
problem som fattigdom inom den underutvecklade världen. Genom att formulera migration 
som ett sätt att undkomma problemet som målas upp av EU, rättfärdigar man också 
migrationen. Skapas en positiv koppling mellan migration och fattigdomsbekämpning bidrar 
det till en mer positiv bild av migrationen. 

Vad som har identifierats som centrala begrepp för förståelsen av diskursen är 
nodalpunkterna mobilitet, migration och utveckling. Nedan kommer en djupare beskrivning 
av hur man i EU:s fall väljer att konstruera förståelsen kring dessa begrepp.  
 
6.2 Mobilitet/migration 
I formuleringarna gällande Europas demografiska problem och problematiken kring 
utvecklingsarbetet, samt i viss mån i de övriga delarna av policydokumenten, har man börjat 
inkludera begreppet mobilitet (Mobility) vid sidan om migration. Mobilitet, eller rörlighet 
som det också kallas, tillsammans med begreppet migration fungerar som ett centralt begrepp 
i EU:s nuvarande policy. Just mobilitet representerar en vidare betydelse än vad enbart 
migration har gjort och inkluderar även personer som tillfälligt vistas i landet, så som 
studenter, affärsresenärer och turister. Begreppet har kommit att bli allt mer förekommande på 
senare år, exempelvis kan man jämföra de sammanfattande dokumenten från Stockholms- och 
Haagprogrammet där mobilitet nämnts ett antal gånger i Stockholmsprogrammet medan ordet 
inte nämns alls i Haagprogrammets dokument.121 Det har exempelvis de senaste åren börjat 
inkluderas i rubriken på det framstående strategidokumentet Global Approach to Migration 
and Mobility.122 Det används ofta synonymt eller tillsammans med migrationsbegreppet för 
att beskriva rörlighet över gränserna. Det används särskilt då förflyttningar av människor över 
gränserna ska beskrivas i positiva ordalag. Exempelvis beskrivs det hur mobilitet av 
människor kan bidra med idéer och kunskap till utvecklingsländer samtidigt som det kan ge 
välbehövlig arbetskraft till EU, som ett led i att lösa de demografiska problemen som EU står 
inför. Tecknet flexibilitet kopplas här ihop med mobilitet som ska bidra till att möta den 
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föränderliga verklighet som EU verkar i, och som ett sätt för EU att nå konkurrenskraft.123 
”…en flexibel invandringspolitik kommer att utgöra ett viktigt bidrag till unionens 
ekonomiska utveckling och resultat på längre sikt.”124 Man talar alltså om en mobilitet och 
migration som kan anpassas efter EU:s behov. Mobilitet och ekonomisk tillväxt inom EU hör 
starkt samman i dokumenten där man med hjälp av mobilitet kan bringa ekonomisk tillväxt 
och på så sätt lösa de demografiska problemen som EU står inför.125 Det blir också ett sätt att 
klara den ekonomiska konkurrensen från andra delar av världen, eftersom man tillförskaffar 
välutbildad arbetskraft genom förflyttning av människor.126 Mobilitet och migration kopplas 
dock ihop med ekonomisk tillväxt, välbehövlighet, idéer och kunskap enbart i vissa fall. Då 
man i dokumenten talar om positiva effekter talar man också om välskött (“well-managed”) 
migration127 och att ”Good governance of migration and mobility of third countries nationals 
can create value on a daily basis for the development of millions of people, increase the EU’s 
competitiveness and enrich European societies”.128 Kontroll och ordning är således begrepp 
som kopplas starkt till migrationens och mobilitetens positiva effekter för EU.  

Mobilitet- och migrationsbegreppet stannar inte med associationer till EU:s ekonomiska 
utveckling. Det kan även kopplas ihop med tillväxt i sändarländerna. Man kan se en positiv 
koppling mellan mobilitet och kapitalöverföringar till mindre välbärgade regioner. Begreppet 
cirkulär migration eller cirkulär mobilitet används flitigt i flera dokument.129 De beskriver hur 
mobilitet mellan EU och sändarländerna skapar möjlighet till ökat kunskapsutbyte (humant- 
och kulturellt kapital) samt till ökat handelsutbyte mellan olika regioner. Detta gagnar således 
utvecklingen i dessa regioner. Enligt de transnationella teorierna ökas detta dessutom tack 
vare teknologiska hjälpmedel som nu gör kontakt mellan regioner lättare. Begreppet cirkulär 
migration/mobilitet kopplas dock uteslutande ihop med legal migration130 och det ska ske i 
enlighet med EU:s förbestämda lagstiftning. Samtidigt finns det en koppling mellan fattigdom 
och migration som grundar sig i problemformuleringen rörande illegala och oönskade 
migranter. Migrationen beskrivs i vissa fall i problematiska termer och som en orsak till 
migrationen sätter man fattigdom och underutveckling.131 Som en effekt av förbättrade 
utvecklingsförutsättningar genom migration, hoppas man från EU-håll att migrationen ska 
minskas. Ett sådant påstående motsätts dock av flera forskare som ställer sig bakom teorierna 
kring migrationspuckeln, som nämnts tidigare i uppsatsen. Att EU skulle se en minskad 
migration, framförallt minskad oreglerad migration som är målet, får inget stöd från tidigare 
nämnda forskare utan då människor får det bättre kommer de snarare migrera mera och EU 
bör därför känna av ett ännu större migrationstryck, både reglerat och oreglerat.    
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6.3 Den oreglerade migrationen 
Mobilitet och migration som inte kännetecknas av kontroll och ordning, i dokumenten 
benämnt som illegal, olaglig eller irreguljär migration, saknar positiva associationer. För att 
komma ifrån EU:s språkbruk kommer denna typ av migration och mobilitet från och med nu 
kallas oreglerad. Denna typ av migration och mobilitet som inte använder sig av ordnade 
migrationskanaler eller som på annat sätt bryter mot de rådande bestämmelserna associeras i 
dokumenten med organiserad brottslighet och kriminalitet, antingen genom att nämnas som 
en direkt koppling eller i samband med varandra. Citatet nedan visar på sådana kopplingar: 
  

“A broad understanding of security means that irregular migration also needs to be  
considered in connection with organised crime and lack of rule of law and justice, 
feeding on corruption and inadequate regulation.“132  
 

Kriminalitet och brottslighet blir i EU:s fall viktiga tecken för att förstå hur mobilitets- och 
migrationsbegreppet är uppbyggt. Genom dessa kopplingar blir denna typ av migration något 
icke önskvärt.133 Här kan man se en koppling till tidigare studier av medlemsländernas 
migrationsdiskurs. I många länder ser man migranter som inte använder sig av konventionella 
kanaler som illegala och dessa förknippas med kriminalitet och faror för mottagarlandet.134 
Samtidigt som man ofta anser att för stora inflöden av migranter kan hota den kulturella och 
politiska stabilitet som råder i många värdländer.135 Inom EU:s migrationsdiskurs används 
även uttryck som tragedier och humant lidande i samband med oreglerad migration136. Dessa 
tecken ger en ytterligare negativ vinkel på denna typ av migranter. Genom sådan formulering 
lämnar man också ute möjligheten för att den oreglerade migrationen kan bidra med 
ekonomisk tillväxt och bilden framställs som negativ. Att en sådan mobilitet och migration 
måste bekämpas framstår inte som särskilt märklig. Formuleras detta på ett övertygande sätt 
och i tillräckligt stor utsträckning blir diskursen hegemoniskt och oreglerad migration med 
kopplingar till problem blir till ”sanningar”. Forskning tyder dock på att även oreglerad 
invandring är av stor vikt för EU:s ekononomiska tillväxt. De Haas menar till exempel att just 
illegala migranter utgör en stor del av en behövlig arbetskraft i EU, särskilt inom jordbruks- 
och byggnadssektorn och det leder till ekonomisk utveckling i EU. Den illegala invandringen 
bidrar således också till att lösa den demografiska problematiken som EU står inför och bidrar 
till att upprätthålla ekonomisk tillväxt för regionen.137 Men då lösningen till problemet skrivs 
kontollerad och ordnad mobilitet och migration har EU formulerat begreppet utifrån andra 
premisser vilket har skapat en motsättning mot viss forskning på området. Mobilitet och 
migration som centralt begrepp inom EU-dokumenten är en nodalpunkt runt vilka andra 
begrepp cirkulerar. Inom EU skapas en viss syn på denna nodalpunkt genom negativa 
associationer, som oreglerad, kriminalitet och problem och positiva associationer, som 
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tillväxt, välordnad och flexibilitet. Dessa associationer motsätts dock av andra grupper, 
exempelvis i form av de Haas forskning, och ett utrymme för tolkning av innebörd av 
begreppen skapas. För att använda Mouffe och Chantals begrepp har således en flytande 
signifikant identifierats, där formuleringarna skiljer sig mellan olika sorters diskurser. Den 
akademiska diskursen, representerad av framförallt de Haas, gör ingen skillnad på ordnad 
eller oreglerad migration i kopplingar till ekonomisk tillväxt eller utvecklingspotential. EU 
försöker istället skapa en diskurs där ordnad mobilitet och migration står för något positivt 
och får kopplingar till tillväxt och utveckling medan migration som är oreglerad associeras 
med negativt med kopplingar till kriminalitet och problem.  
 
6.4 Migration och utveckling 
"Good governance of migration will also bring vast development benefits”138 

Citatet ovan, taget från The Global Approach to Migration and Mobility beskriver mycket 
av migrationsdokumentens diskurs rörande migrationens påverkan på 
utvecklingspotentialerna. Liksom mobilitietsbegreppet kopplas tecknen ordnad, efterföljsam 
och legal migration positivt ihop med utveckling medan begreppet oreglerad migration saknar 
den kopplingen till utvecklingspotential. Då man nämner ordet illegal eller irreguljär i 
samband med migration och mobilitet, ses en negativ koppling till utveckling då oreglerad 
migration kopplas ihop med kostnader och förlorade resurser.139 Centralt för migration och 
utvecklingspolitiken är just begreppet utveckling och hur det kopplas till en mängd olika 
begrepp inom diskursen. Genom begreppets kopplingar till övriga begrepp har jag identifierat 
utveckling som en av diskursens nodalpunkter. Genom utveckling kan man minska problemen 
med oreglerad invandring140 samtidigt som utvecklingen kopplas ihop med välordnad 
migration och som ett sätt att komma tillrätta med problemformuleringen kring fattigdom och 
underutveckling.141  

Granskar man utvecklingsmöjligheterna genom migration inom Västeuropa sedan 
efterkrigstiden kan man se en tendens att den följer Europas behov av arbetskraftsinvandring. 
Enligt Hermele har migration under den tid Europa var i behov av arbetskraft setts som 
positiv för utvecklingsarbetet i ursprungsländerna. När de västeuropeiska länderna inte känt 
behov av någon arbetskraftsinvandring och därmed haft en tuffare hållning gentemot 
invandring, har det också sammanfallit med en mer negativ syn på relationen mellan 
utveckling i ursprungsländerna och migration. Utveckling skulle i de fallen istället fokuseras 
på handel och dylikt.142 Huruvida detta är ett obetydligt samband eller är en faktisk relation 
kommer jag inte närmare gå in på, men det visar på att utvecklingsbegreppets betydelse har 
förändrats under årens lopp. Även inom den akademiska diskursen finns 
meningsskiljaktigheter under historiens, så som beskrivits ovan, där man tidigare har kopplat 
ihop utveckling genom migration med strukturellt beroende och ”brain drain”. Den 
akademiska diskursen sammanfaller i stora drag med diskursen i EU:s policydokument. Nu 
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ser man ett ökat behov av kvalificerad arbetskraft till EU, samtidigt som en positiv attityd till 
migrationens utvecklingseffekt framkommer i dokumenten.   

Utveckling kopplas i dokumenten ihop med tecken som kapital och kapitalöverföringar. 
Kapital har en positiv koppling till utvecklingsmöjligheterna. Det delas i dokumenten upp i 
finansiellt, humant och kulturellt kapital143. Alla dessa syftar på att man genom migrationen 
gör det möjligt för människor i mindre utvecklade regioner att komma till EU för att 
tillförskaffa sig dels pengar men också erfarenheter och utbildning som sedan kan spridas till 
hemländerna. Man kan även se fokus på kapitalet i teorierna som talar om vikten av 
överföring mellan migranternas mottagarländer och sändarländer. Den överföring menar 
forskare och organisationer som världsbanken är mycket viktig för människors utveckling.  

EU använder även begreppet själv i sina dokument. Överföring (remittance) och diaspora 
är begrepp som har nära relation med utvecklingsbegreppet.144 Utveckling i 
policydokumenten bygger på frivilliga insatser av enskilda personer.145 Frivillighet och 
individualitet är två tecken som visar hur utvecklingsbegreppet ska förstås i EU:s nuvarande 
politik. EU självt har en passiv roll och ska enligt dokumenten agera i bakgrunden genom att 
framförallt fungera som en underlättande part. De ser här till att de frivilliga och individuella 
överföringarna fungerar som de ska och ska underlätta för exempelvis diasporan och dess 
utvecklingsarbete. Likt andra studier gällande migration och utveckling i policydokument ser 
man särskilt översändning av pengar som avgörande för fattigdomsbekämpning och 
utvecklingsmöjligheter.146 Vissa menar att organisationer och stater ser översändning som 
mer avgörande för utvecklingsmöjligheterna än vad traditionella hjälpsändningar kan göra.147 
Dessa tankar kring utvecklingen kan kopplas till de transnationella teorierna där man menar 
att tack vare den teknologiska utvecklingen har migranter fått fler möjligheter att bibehålla 
kontakten med släktingar och vänner som är kvar i hemlandet. Detta kan ske både genom att 
man rent fysiskt besöker hemlandet eller att man på något sätt skickar kapital via någon av de 
många kanaler som nu existerar. Cirkulär migration och ”brain drain/ brain gain” är begrepp 
som även de har en nära relation till utvecklingsbegreppet. Utvecklingsbegreppet kopplas här 
ihop med just välordnad cirkulär migration148 och det är genom ordnade former som denna 
form av migration ska bidra med utveckling. Det sker genom att föra med sig europeiskt 
kapital (finansiellt, men framförallt humant och kulturellt) till hemländerna där det ska skapa 
tillväxt genom nya erfarenheter och kunskaper som ska ackumuleras på plats. Det ges också 
utrymme för migrationens baksida, framförallt i form av ”brain drain”, något som man enligt 
dokumenten ska kämpa emot. Det sammanförs med cirkulär migration som ska kunna minska 
problem ”brain drain”. Cirkulation av både människor och resurser är därför ett viktigt 
begrepp i hur man åstadkommer positiva effekter för utvecklingen i sändarländerna. EU vill 
således underlätta ett förenklat återresande för migranterna. Cirkulär har i detta fall betydelsen 
rörlig då man menar att migranterna ska kunna röra sig mellan olika platser. Då cirkulär har 
positiva associationer med utveckling och kapitalöverföringar tyder det på att EU ser rörlighet 
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som ytterst viktigt för utvecklingsmöjligheterna. Att dels koppla ihop utveckling med 
cirkulation, men också med välordnad är dock något motsägelsefullt. Cirkulär migration 
innebär fri rörlighet, medan välordnad syftar till en reglerad migration. EU verkar således ha 
något tvetydiga budskap i just detta fall. 

De begrepp som kopplas till utvecklingspotentialen med migration bygger på en 
individbaserad approach där migranterna fungerar som utvecklingsagenter för sina hemländer. 
Genom att använda begrepp som individuell och frivillig i samband med att man talar om 
utveckling menar man att utvecklingsinitiativen ska komma från dessa migranter och det är de 
som ska stå för arbetet och kostnaderna. EU tar sig således en bakomliggande roll och 
faciliterar snarare än agerar utveckling. Enligt Faist har hela utvecklingsdiskursen i världen 
tenderat emot en individbaserad approach där grupper och individer sköter själva 
utvecklingsarbetet och staten har en mer bakomliggande roll samtidigt som marknadens roll 
inte är fullt så dominerande. Staten sätter allt mer ramarna för utvecklingsarbetet medan det är 
individer och lokalsamhällen som står för det vitala utvecklingsarbetet.149 Både EU och 
organisationer som Världsbanken följer denna trend starkt.150 Man kan även se hur det 
individuella synsättet speglas i de tre migrationsteorierna NELM, livelihood-teorier och 
transnationell teori. De bygger alla på att människor söker bättre förutsättningar genom 
individuella beslut och individuellt söker utveckling för familjens försörjning. 

Utvecklingsbegreppet, en av dokumentens centrala begrepp och nodalpunkter konstrueras 
alltså genom kopplingar till kapital, både finansiellt, kulturellt och humant. Det hänger också 
samman med frivillighet och individualitet när det kommer till vilka som ska stå för 
utvecklingsmöjligheterna. Genom ackumuleringen av europeiskt kapital ska detta överföras 
till länder vars utveckling inte kommit lika långt som EU. På så sätt ska man få tillväxt och ett 
närmande till EU:s standard ska underlättas. Utveckling genom migration bygger på ordning 
och reda samtidigt som cirkulation har en stor betydelse. Liksom migrationens påverkan på 
EU, kopplas de positiva effekterna för sändarländerna ihop med välordnad migration och 
EU:s förutbestämda lagar och regler måste följas för att migrationen ska kunna bidra till 
utvecklingen i sändarländerna. Utan reglerad migration verkar det inte enligt dokumenten gå 
att få de positiva effekterna från migrationen. Utvecklingsbegreppet som sådant i 
policydokumenten är fortfarande kvar i de gamla tankebanorna. Att EU, som representant för 
den rikare delen av världen, ska hjälpa den mindre välbärgade delen är något som har varit 
dominerande en längre tid. Att man tidigare har kopplat ihop utvecklingen till migration så 
som EU gör i sina dokument är dock inte helt självklart. Utvecklingsbegreppet kan här 
beskrivas som ytterligare en flytande signifikant. EU väljer att koppla ihop utveckling med 
kapital, men också med ordnad migration, medan man helt utesluter utveckling genom 
oordnad migration. Forskare som de Haas pekar dock på att just oreglerad eller som EU 
benämner det, illegal migration, också har stark påverkan på sändarländernas utveckling och 
att länderna är beroende av de resurser som skickas även från oönskade migranter.151 EU 
väljer alltså att cementera bilden av migranter som inte kommer till EU på konventionell väg 
som illegala, som något farligt och skrämmande, något som innebär problem och organiserad 
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brottslighet. Positiva egenskaper hos den grupp migranter utesluts därför genom en sådan 
diskurs som återfinns i dokumenten. Genom reglerad migration kan EU ha kontroll över vilka 
som kommer, något som verkar vara av vikt i dokumenten 
 
6.5 Den kritiska diskursen 
En del av uppsatsens syfte är att undersöka post-development kritik och dess relevans till 
EU:s migration- och utvecklingspolicy. Den bygger på ett ifrågasättande av diskursen kring 
utvecklingsarbetet och hur den har kommit att domineras av ett eurocentriskt perspektiv. 
Utvecklingsbegreppet i de valda policydokumenten präglas av den hegemoniska förståelsen 
av utvecklingsarbetet som funnits sedan efterkrigstiden. Man menar att utveckling är något 
man kan åstadkomma genom hjälp från den så kallade utvecklade världen, i det här fallet EU. 
Det västinspirerande utvecklingsidealet har sedan efterkrigstiden varit dominerande inom de 
flesta utvecklingsdiskurser utan att ifrågasättas från allt för många håll. Det baseras 
fortfarande på kopplingar till fattigdom och underutveckling och en slags uppdelning mellan 
den välutvecklade västvärlden och den underordnade tredje världen som anses ligga efter i 
utvecklingen.152  Utvecklingsarbetet har således syftat till att få fart på de underutvecklade 
ekonomierna och blivit ett universellt vedertaget sätt att komma till rätta med fattigdom och 
underutveckling.153   

Att överhuvudtaget formulera utvecklingsmål som bygger på intervention av EU tyder på 
en fortsatt eurocentrisk förståelse av utvecklingsbegreppet. De sätt man ska åstadkomma 
utveckling med, bygger på influenser från den västliga världen. Vad EU cementerar i sina 
dokument är synen på utveckling som något västerländskt och något som kommer genom 
västerländsk inblandning. Så som EU formulerar problemen inom migration och 
utvecklingspolitiken blir det logiskt att man utifrån dessa problem måste agera. Man ser här 
problemen med fattigdom och underutveckling i vissa delar av världen som problematiska 
och som en lösning på detta måste EU, med sin kunskap och sina resurser, gripa in.  

EU lägger genom migration och utvecklingsdiskursen över ansvaret för 
utvecklingsarbetet på individer och grupper från länderna i fråga. Det kvarstår dock att 
utvecklingsbegreppet kopplas ihop och får sin innebörd genom sin relation till kapital. Det 
kapital som åsyftas är europeiskt kapital, både i form av kunskap, erfarenheter och finansiella 
resurser, som sedan ska appliceras i en utomeuropeisk kontext. EU vill också arbeta för att 
kapitalet ska användas på ”rätt sätt” för att få så stora utvecklingspotential som möjligt. EU 
lägger sig på så sätt i hur man bör använda resurserna som skickas till ursprungsländerna.154 
Detta är vad kritiker som Arturo Escobar använde i sin kritik då de talade om ett västligt och 
eurocentriskt tillvägagångssätt som utvecklingsdiskursen har präglats av. Men kritiken bör 
också kunna mildras på flera punkter. I och med att man nu överlåter arbetet till migranterna 
själva, det vill säga tidigare invånare i sändarländerna, blir det svårare att rikta post-
development kritik mot utvecklingsdiskursen. Man talar inte längre om statlig intervention, 
utan väst (EU i det här fallet) har en roll i bakgrunden och låter själva utvecklingsarbetet löpa 
relativt fritt, trots att det baseras på västligt inspirerade ideal. Förändring genom 
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gräsrotsarbete och baserat på landets eller regionens kultur var något som förespråkades av 
kritikerna. Utveckling genom migration och EU:s diskurs inom detta pekar på ett allt större 
ansvar för just individer. Dessa migranter har verkat i och influerats av väst, men de har trots 
allt sina rötter i landet som är föremål för utvecklingsarbetet. Alltså ett steg mot ett 
gräsrotsarbete och i viss mån även ett steg mot att basera förändringsarbetet på inhemska 
kulturer och traditioner.   

Frågan är också vad som är alternativet till en sådan utvecklingsdiskurs som visas i EU:s 
policydokument. Empiriska studier pekar på att migration under goda förutsättningar kan 
bidra till en positiv utvecklingstrend i många länder, särskilt tack vare de finansiella resurser 
som skickas till sändarländerna i och med de band som migranterna håller kvar till 
hemländerna. Kritik som riktats mot post-development-teoretiker menar att de kritiserar 
dagens utvecklingsdiskurs utan att komma med något egentligt altenativ. Escobar menar att 
människor ska komma ut ur misär genom självhjälp och initiativ utifrån sina egna preferenser, 
men fungerar det verkligen? Beroende på hur stor vikt man lägger vid att undvika västlig 
inblandning i andra länders utveckling och västligt formulerade diskurser, kan man mer eller 
mindre kritisera de metoder som EU förespråkar i de studerade policydokumenten.  
 
 
7. SLUTSATS 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka diskursen kring EU:s migration- och 
utvecklingspolicy och som ett led i detta undersöka relevansen för en post-development-
kritik. Man kan förstå migration och utvecklingsdiskursen som ett sätt för EU att behålla en 
kontrollerad migration in i EU. EU associerar utvecklingsmöjligheter med ordnade och 
kontrollerade migrationsströmmar och skapar en positiv ton gentemot denna sortens 
migration. Den oreglerade, i EU:s fall kallad illegal eller irreguljär migration, saknar en 
koppling till utvecklingsmöjligheter och varken tillväxt eller utveckling nämns i samband 
med oreglerad migration. Genom EU:s formuleringar och användning av språket skapar man 
en förståelse där man delar upp migranter i två delar. De som kommer med något gott och de 
som snarare kommer med något skadligt. Trots att flera teorier talar för att både reglerad och 
okontrollerad migration kan ha goda effekter, både för EU och för dess lösningar på sitt 
demografiska problem, liksom för utvecklingspotentialen i migranternas hemländer, vidhåller 
EU sin uppdelning av migranterna. Det centrala begreppet migration/mobilitet som 
identifierades som en flytande signifikant visar på EU:s försök att genom språket konstruera 
en förståelse av olika sorters migranter som ska överensstämma med EU:s preferenser, där 
man föredrar vissa migranter framför andra. Utvecklingsbegreppet som identifierades som 
det andra centrala begreppet och som enligt Escobar haft en hegemonisk ställning i väst, 
fortsätter i EU:s dokument ha en liknande ställning. Genom kopplingen till kapital, 
frivillighet, individualitet ser man en agentbaserad utvecklingspolitik där EU får en mindre 
aktiv roll. Att koppla utveckling med ord som välordnad förstärker den negativa bilden av 
oreglerade invandrare medan de reglerade och önskade migranterna bidrar positivt till 
utvecklingen i sändarlandet.  

Trots en del förändringar och nytänkande inom utvecklingsdiskursen, så som att man nu 
fokuserar mer på individer och inkluderar det rena utvecklingsarbetet i migrationspolitiken 
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kan man fortfarande se drag av vad post-development-teoretikerna kritiserar. Man ser tydliga 
drag av eurocentriskt tänkande i form av europeiska kapitalöverföringar och tron på att man 
ska sträva efter att utvecklingen ska nå mot västliga standarder. Men man kan också se 
förändringar som kan ses som en steg ifrån vad post-development-teoretikerna kritiserar. 
Man har i dokumenten allt mer börjat se individernas värde i utvecklingsarbetet. Att 
migranter som ändå har direkta kopplingar till länderna ska stå för det aktiva arbetet tyder på 
ett närmande av en utgångspunkt som bygger på icke-europeiska inflytande där de inhemska 
idealen får komma till tals. En viss relevans av post-development kritik kan alltså fortfarande 
framföras, även om den inte är så stark på alla punkter.   

Denna uppsats har handlat om EU som en samlad röst. Men EU består trots allt av 27 
suveräna länder inom vilka olika viljor dominerar. För vidare forskning på ämnet skulle en 
liknande diskursanalys på det nationella planet kunna vara intressant för att se varifrån 
influenserna till politiken kommer och vilka som är tongivande.  
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