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Abstract 

 

This thesis examines two proposals, Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen och inre säkerheten i landet (2015/16:67) och Tillfälliga begränsningar av möjligheten 

att få uppehållstillstånd (2015/16:174), in light of the concept of securitization, and analyze the 

effects the resulting provisions to the law and the government bill may have on displaced people. 

The theoretical framework used for analysis is primarily the theory of securitization in international 

relations and secondarily the perspective of human security. The analysis of the proposals shows 

that the Swedish Government considers the inflow of a high amount of asylum seekers as a threat to 

national security, and the special measures are in need to ensure public order and national internal 

security. This points to the fact that asylum seekers it to be considered as securitized. Additionally 

the proposals confirms that asylum seekers is to be seen as a security issue threatening specific 

societal structures. Hence the need of id-checks. The proposed legislation concerning limiting 

residence permits is viewed, both from a majority of the national consultative bodies and the 

Government itself, as affecting asylum seekers in various negative ways.  

The conclusion of the analysis is that the combination of legislating identity checks and proposing 

legislation to limit residence permits indicates a more significant shift in Sweden's migration policy 

than has been evident in the public sphere. Policies has gradually changed from defending rights 

and guarding safety for fleeing human beings to primarily focus on protecting the nation and 

guarding the citizens. Furthermore, this study accentuates a previously obscure phenomenon in 

Swedish migration policy. A Swedish government has proposed legislation based on protecting the 

Swedish society from severe threats from people in need of security and protection, which the 

Swedish parliament has passed as a law.    
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Förord 

 

”Man vill säga till dem hur det verkligen är. Hur länderna vänder dem ryggen. De har så mycket 

hopp, ett hopp som driver dem framåt. Vem är jag att ta det ifrån dem?”  

(Frivilligarbetare vid ett uppsamlingsläger för flyktingar i Slovenien, Dagens nyheter, Paul Hansen, 16/4-2016)  

 

 

Migrationsfrågor är ett ämne som under lång tid berört och engagerat mig mycket och där 

frustrationen och sorgen under det senaste året har vuxit utifrån hur vi, Sverige och övriga EU-

länder, behandlar människor som av olika anledningar väljer att fly eller av andra skäl lämnar sina 

hemländer. Åtgärder av skilda slag sätts in för att skydda Sverige, hot som i detta fall handlar om 

människor på flykt. Hur och varför blev det så här är en fråga som jag ställt mig många gånger 

under uppsatsen gång – en fråga som jag fortfarande inte fått besvarad.  

       

Jag vill börja med att tacka min handledare, Johanna Ohlsson, som gett mig många bra och kloka 

råd samt uppmuntran under skrivandets gång.    

Jag vill också sända ett stort tack till min sambo som tålmodigt lyssnat på mig när jag flera gånger 

läst upp ”rätt” syfte, frågeställningar eller teorier.  

Ett sista tack går till min korrekturläsare, som har sett på texten med andra ögon och har gett mig 

mycket bra feedback på det språkliga innehållet.     
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1. Introduktion 

Den 24 november 2015 höll den svenska regeringen en presskonferens där en rad åtgärder 

presenterades för att kraftigt minska antalet personer som söker asyl och får uppehållstillstånd i 

Sverige. Ett andrum behövdes inom svenskt flyktingmottagande.
1 Mindre än fyra veckor därefter 

trädde en ny svensk lag i kraft, Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten i landet. Denna lag ger regeringen befogenhet att införa ID-

kontroller vid resor med bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige från utlandet, i syfte att 

upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten. Förslaget kom utifrån att antalet 

asylsökande som sökt sig till Sverige var högre än någonsin och det svenska asylsystemet utsattes 

för mycket stora påfrestningar. Även andra centrala samhällsfunktioner utsattes för en hög 

belastning och regeringens bedömning var utifrån detta att den aktuella situationen ur ett brett 

perspektiv innebar ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet.
2
 

  

På presskonferensen aviserade regeringen även att ytterligare åtgärder behövde genomföras de 

närmaste månaderna för att minska migrationsströmmen till Sverige, bland annat att på olika sätt 

tillfälligt begränsa människors möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige.
3
 I propositionen som 

kom den 28 april 2016 skriver regeringen att det fortfarande finns behov av en tillfällig lag fast 

antalet asylsökande kraftigt minskat, men utifrån läget i Europas närhet kan det innebära att Sverige 

inom kort återigen kan hamna i en situation där antalet asylsökande ökar kraftigt igen.
4
 

 

Dessa åtgärder, som genomförts inom migrationspolitiken i Sverige, kan kopplas till begreppet 

säkerhetisering, vilket innebär att en fråga utnämns till ett säkerhetshot och på så sätt legitimerar att 

ett referensobjekt, vanligtvis en stat, använder extraordinära åtgärder som till exempel 

undantagstillstånd, militära medel eller inskränkning av mänskliga rättigheter för att hantera 

problem inom ramen för frågan. Det räcker inte med att enbart politiker anser att frågan är ett hot 

utan även allmänheten ska se frågan som ett sådant.
5
 Säkerhet hade länge enbart ansetts vara en 

militär fråga, men i slutet av kalla kriget uppkom ett nytt sätt att se på säkerhet. Det traditionella 

synsättet ifrågasattes och man ansåg att säkerhetsaspekten behövde breddas till att bestå av fler 

områden än det militära. En annan synpunkt var också att säkerhet skulle inkludera att individer i en 

 
1
     www.regeringen./artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt- 

       flyktingmottagande/ 
2
     Regeringens proposition 2015/16:67 s. 7 

3
     www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt- 

       flyktingmottagande/ 
4
     Regeringens proposition 2015/16:174, s. 22 

5
     Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, J. (1998) Security A New framework for Analysis, s. 24-25 

http://www.regeringen./artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-for-svenskt-
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stat behövde säkras och således inte enbart se säkerhet som att en aktör, staten, behövde säkras.
6
  

I relation till säkerhetisering kan perspektivet om mänsklig säkerhet sättas, vilken istället placerar 

individer som referensobjekt.
7 

Termen blev ett sorts paraply för ett säkerhetstänkande som tog 

hänsyn till alla människors säkerhetsbehov, även de som tidigare fallit utanför det traditionella sättet 

att se på säkerhet och det råder konsensus om att mänsklig säkerhet är nära kopplat till mänskliga 

rättigheter.
8
 Mänsklig säkerhet formulerades 1994 i Human Development report och definierades 

som att ingen människa ska behöva känna rädsla för att utsättas för hot och påfrestningar och att 

alla har rätten till en tillfredsställande levnadsstandard. Det innebär att människors säkerhet 

gällande mat, hälsa, ekonomi, miljö tillgodoses, såväl personligt, som samhälleligt och politiskt. I 

rapporten står det vidare att en av de viktigaste aspekterna av mänsklig säkerhet är att människor 

ska kunna leva i ett samhälle som värdesätter rätten till deras grundläggande mänskliga rättigheter.
9
 

 

1.1 Problemformulering 

I Sverige och övriga EU har alltfler länder de senaste åren börjat ta till åtgärder som till exempel 

gränsbevakning, ID-kontroller eller lagstiftning som försvårar möjligheten att få uppehållstillstånd i 

respektive länder. Det är åtgärder som handlar om att få kontroll över den pågående 

flyktingsituationen och där inre säkerhet och trygghet för landet och dess medborgare används som 

argument för dessa åtgärder. Människor på flykt söker emellertid också säkerhet, skydd och 

möjligheten till ett värdigt liv. Karin Aggestam och Kristine Höglund skriver att det har skett en 

förändring i synen på migration från att tidigare främst handlat om skydd för personer på flykt till 

att dessa personer idag framställs som ett potentiellt hot mot mottagarstaten.
10

 

 

Den nya lagen som inrättats försvårar avsevärt för många människor att söka asyl i Sverige och 

lagförslaget om begränsningar av uppehållstillstånd kommer ge asylsökande endast ett tillfälligt 

skydd och trygghet. Runt om i Europa sätts extraordinära åtgärder in för att skydda den egna 

säkerheten, samtidigt som människor på flykt exkluderas från att ta del av denna säkerhet och 

grundläggande rättigheter riskerar att kränkas. Är Sveriges nya lag och lagförslag ett uttryck för 

säkerhetisering av asyl- och migrationsfrågor och hur påverkas människor på flykt av att dessa 

åtgärder som införs?   

 

 
6
     Sheehan, M. (2005) International security, s. 43-44 

7
     Kerr, P. i Collins, A. (2013) Contemporary Security Studies, s. 104 

8
     Aggestam, K. och Höglund, K. (2012) Om krig och fred, s. 154 

9
     Human Development report. United Nations Development Program, s. 22-25, 

10
    Aggestam, K. och Höglund, K. (2012) Om krig och fred, s. 248 
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1. 2 Syfte och frågeställningar  

Sverige är ett av de länder inom EU som har valt att ta till extraordinära åtgärder för att hantera 

flyktingsituationen. I både propositionen till lagförslaget om Särskilda åtgärder vid allvarlig fara 

för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet och propositionen om Tillfälliga 

begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige står det att en reglering behövs då 

migrationsströmmarna medför akuta utmaningar för samhällets funktionalitet och hot mot inre 

säkerhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur regeringens propositioner beskriver de 

samhällshot Sverige ställs inför i relation till begreppet säkerhetisering. Syftet är också att utifrån 

dessa två dokument analysera hur människor på flykt kan komma att påverkas av åtgärderna i lagen 

och lagförslaget.      

   

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 Hur och varför beskrivs de samhällsutmaningar Sverige står inför i propositionerna om, 

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

och Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, och hur kan 

dessa ses i relation till begreppet säkerhetisering?  

 Hur kan den nya lagen och lagförslaget påverka människor på flykt utifrån en svensk 

kontext? 

 

Säkerhetisering av svensk migrationspolitik är ett område som forskningsmässigt är rätt begränsat, 

men som är högaktuellt att belysa utifrån den migrationspolitik som förs idag.    

 

1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att enbart undersöka Sveriges migrationspolitik, då området är mycket 

aktuellt och intressant att studera, utifrån att det skett stora förändringar inom asyl- och 

migrationspolitiken i Sverige under en så kort tid som sex månader. Studien begränsas tidsmässigt 

till september 2015 - april 2016, eftersom en ny lag antagits och ett nytt lagförslag lagts fram under 

denna period. Dessa kan komma att ändra svensk flyktingpolitiks inriktning, något som gör ämnet 

än mer intressant att undersöka. Det har under åren kommit andra lagändringar som på olika sätt 

påverkat migrationsområdet, men den nya lag som infördes 2016 och det lagförslag som ligger för 

beslut är en direkt konsekvens av den aktuella flyktingsituationen i Sverige under 2015. Det gör 

dessa dokument särskilt viktiga att undersöka, då de dels är en följd av de aktuella förhållandena, 

dels är åtgärder som kan ses som extraordinära för en stat att ta till inom migrationsområdet och 

därför går att koppla till teorin om säkerhetisering och perspektivet om mänsklig säkerhet. Studien 



4 

kommer emellertid även att något belysa tidigare forskning från början av 90-talet och framåt, då 

säkerhetisering av migrationsområdet i Sverige anses ha tagits sin början, något som kan skönjas i 

propositioner, statliga utredningar samt olika lagförslag.     

Begreppet säkerhet används inom en rad olika områden. I denna studie kommer dock säkerhet 

endast används i relation till begreppet säkerhetisering. Det finns idag en konsensus om vad 

säkerhetsstudier innebär. De har att göra med någon form av hot, allt från pandemier och 

miljöförstöring till terrorism och interna väpnade konflikter.
11

 Traditionellt sett har säkerhet varit 

kopplad till nationell säkerhet i form av militären som skyddar landet från yttre fiender.
12

 I början 

av 80-talet kom emellertid boken People, State and Fear, där Barry Buzan pekar på att 

säkerhetsbegreppet består av mycket mer än skydd mot yttre fiender, till exempel hot från politik, 

samhälle, ekonomi och miljö.
13

 

Vad gäller begreppet säkerhetisering innebär det att en politisk fråga övergår till en säkerhetsfråga. 

Det är oftast staten som säkerhetiserar en fråga, men det kan även ske av andra aktörer. Om en fråga 

säkerhetiseras kan extraordinära åtgärder rättfärdigas för att trygga säkerheten.
14  

Utifrån att 

perspektivet om mänsklig säkerhet är mycket brett och används inom många områden kommer 

studien ge en generell grund till mänsklig säkerhet, kopplat till begreppet säkerhetisering.  

När det gäller begreppet människor på flykt används det för att definiera personer som söker asyl i 

Sverige.  

 

1.4 Disposition 

Studien inleds med en introduktion av ämnet med problemdiskussion. Därefter presenteras syfte, 

frågeställningar samt de avgränsningar som anses vara relevanta för studien. Vidare redogörs för 

bakgrund, tidigare forskning samt de teorier som används i studien. I nästkommande kapitel 

beskrivs val av metod för att därpå redogöra för resultat och analysera det undersökta materialet 

kopplat till teorierna. I sista kapitlet skildras de slutsatser som framkommit.   

 

 

 

 

 

 
11

    Collins, A. (2013) Contemporary Security Studies, s. 2 
12

    Sheehan, M. (2009) International Security, s. 6 
13

    Buzan, B. (1991) People states and fear, s. 19-20 
14

    Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, J., (1998) Security A New Framework for Analysis, s. 21 
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2. Bakgrund  

Svensk migrationspolitik genomgick stora förändringar under 1980-talet, dels genom en reform för 

flyktingmottagandet, dels på grund av att en ny utlänningslag trädde i kraft 1989. En kort tid efter 

att den nya lagen trätt i kraft skedde stora åtstramningar i svensk flyktingpolitik, vilket bland annat 

innebar att endast de som uppfyllde Genèvekonventionens definition av flykting och de med särskilt 

skyddsbehov skulle ges asyl.
15

 Under 1990-talet började det internationellt och i Sverige allt 

starkare växa fram ett tankesätt som handlade om att det är bättre att hjälpa flyktingar i deras 

närområde. Det blev också allt vanligare att erbjuda temporära skydd för flyktingar.
16 

Utlänningslagen ändrades delvis i mitten av 90-talet och blev mer restriktivt, då endast 

konventionsflyktingar och ”övriga skyddsbehövande” fick uppehållstillstånd. Möjligheten att 

bevilja begränsade uppehållstillstånd infördes även under den tiden. Sverige började anpassa sin 

invandringspolitik till EU:s standard i början av 2000-talet. Ett exempel på detta är Sveriges inträde 

i Schengens operativa samarbete 2001.
17

 

 

Från 2000-talet och fram till idag har det också skett en del stora förändringar inom 

migrationsområdet. 2006 genomfördes en av de största rättsliga reformerna på flera decennier, när 

Utlänningsnämnden - den myndighet, som prövat överklaganden av verkets beslut - lades ned och 

ersattes med tre migrationsdomstolar och en Migrationsöverdomstol (2013 öppnades en fjärde 

migrationsdomstol).
18

 2009 kom dåvarande regering med en proposition vars syfte var att motverka 

vissa fall av familjeseparation inom migrationsområdet. Propositionen ville möjliggöra så att det i 

högre grad blir möjligt för föräldrar och barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av 

familjeanknytning när de redan befinner sig i Sverige, i de fall det står klart att uppehållstillstånd 

skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan.
19

 2013 kom nästa proposition som 

handlade om enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med 

barn i Sverige. I propositionen står det att en grundprincip inom den svenska migrationsrätten är att 

hålla samman familjen och att det i Sverige kommer till uttryck genom möjligheten i 

utlänningslagen. Det står vidare att principen om familjeåterförening härstammar från folkrätten och 

EU-rätten och propositionen hänvisar bland annat till Konventionen om barns rättigheter, som ska 

säkerställa att ett barn inte skiljs från sin förälder, om det inte nödvändigt för barnets bästa.
20

  

 

 
15

    Johansson. C. i Darvishpour och Westin. (2015) Migration och etnicitet, s. 208 
16

    Ibid, s. 210-211 
17

    Ibid, s. 212-213 
18

    http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Historik.html 
19

    Regeringens proposition 2009/10:137, s. 1 
20

    Regeringens proposition 2013/14:217, s. 12 
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I propositionen står även att i artikel 8 i Europakonventionen anges att var och en har rätt till skydd 

för sitt privat- och familjeliv och en offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna 

rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn 

bl.a. till statens säkerhet eller till skydd för andra personers fri-och rättigheter.
21

 

 

2.1 Aktuell situation i Sverige 2015-våren 2016 

Under 2015 sökte cirka 163 000 personer asyl, varav 35 400 av dessa var ensamkommande barn. 

För 2016 då detta skrivs är prognosen att antalet asylsökande troligtvis kommer att öka, dock inte 

lika drastiskt som förra året. Skälet till detta är en rad aviserade gränskontrollåtgärder på vägen 

mellan Turkiet och Sverige, dock kan en liknande utveckling inte uteslutas. Det är ändå inte möjligt 

i dagsläget att med någon säkerhet fastställa en prognos för antalet som kan tänkas söka asyl i 

Sverige under 2016, då detta beror på att driv-krafterna till att fly har blivit ännu starkare i 

förhållande till tidigare år. Utifrån att omständigheterna i Europa ändras hela tiden med nya lagar, 

gränskontroller m.m. har Migrationsverket valt att ha tre beräkningsalternativ, för att ha möjlighet 

att kunna ge en prognos. Skillnaden mellan alternativen beror på olika antaganden om de turkiska 

och europeiska kontrollåtgärdernas samlade effektivitet under det andra halvåret av 2016. I 

alternativet med högst prognos asylsökande innebär det att Turkiets, EU:s och medlemsländernas 

vidtagna kontrollåtgärder inledningsvis är effektiva, men att effektiviteten snabbt avtar då flyktingar 

och migranter återigen börjar öka kraftigt från och med sen vår. Gränskontroller i Österrike och 

Tyskland blir då svåra att upprätthålla och många kan ta sig vidare mot Sverige. Det sista 

alternativet som innebär en rätt låg inströmning av asylsökande förutsätter en fortsatt uthållig, 

förstärkt och effektiv gränskontroll mellan Turkiet och Grekland och andra länder som flyktingar 

och migranter behöver passera innan de kommer till Sverige. Mellersta prognosalternativet är en 

kombination av effekterna av de två andra och betyder fortsatta och förnyade gränskontroller och 

andra insatser, men de når inte samma begränsande effekt som det sista beräkningsalternativet.
22

 

 

Sverige har vidtagit en rad åtgärder utifrån ökningen av antalet asylsökande. I november 2015 

infördes tillfälliga gränskontroller och ett första steg var kontroll av ID-handlingar, vilket därefter i 

januari 2016 övergick till särskilda krav på ID-kontroller för bussar, tåg samt färjor från Danmark 

till Sverige. Dessa kontroller kan pågå som längst under sex månader åt gången med ett två veckors  

mellanrum. Enligt Migrationsverket har de svenska ID-kontrollerna en begränsande effekt på  

 

 
21

    Ibid, s. 12 
22

    Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos. Februari 2016, s. 2-3 
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antalet asylsökande till Sverige eftersom det har blivit svårare att resa för den som saknar en ID- 

handling och att effekter av gränskontroller tenderar att avta över tid efterhand som sättet att resa  

anpassas. En ny tillfällig lag har även aviserats träda i kraft i juni 2016 som innebär att det svenska 

regelverket för asyl- och anhöriginvandring anpassas till minimikraven i internationella 

konventioner och EU-rätten.
23

 

 

2.2 EU 2014-2016 

EU:s gemensamma grundprinciper för en reglerad asylmigration sattes ur spel under sommaren 

2015 när kontrollen av den yttre Schengengränsen upphörde att fungera. Därefter skedde en mycket  

snabbt eskalerande flyktingsituation med över en miljon människor som flydde till Europa. Enligt 

FN:s flyktingorgan UNHCR kommer den internationella flyktingkrisen fortsätta och lika många 

väntas söka sig till Europa även 2016. Det främst skälet till att så många människor söker skydd i 

Europa är kriget i Syrien, men även fortsatta konflikter, svåra levnadsvillkor och litet framtidshopp 

i andra delar av världen. Fast färre skulle söka asyl på grund av utökade gränskontroller och då ha 

möjlighet att lämna Turkiet i år, finns det redan minst 600 000 människor på flykt i Europa som inte 

har blivit registrerade som asylsökande.
24

 EU och dess medlemsländer, däribland Sverige, försöker 

med olika åtgärder minska antalet flyktingar med allt från enskilda insatser och snabba 

lagförändringar till gränsåtgärder.
25

  

 

2014 kom Europakommissionen med ett meddelandeblad, An open and secure Europe. I 

dokumentet står det att Europa under de senaste fem åren har blivit öppnare och säkrare. Inom  

migrationsområdet har bland annat Europa enats om ett gemensamt europeiskt asylsystem och 

bättre mottagningsformer för dem som behöver internationellt skydd. Vägarna för laglig invandring 

har förbättrats, villkoren för inresa och vistelse har förtydligats och det finns nu gemensamma ramar 

för migranters rättigheter.
26 

I meddelandebladet skrivs fortsättningsvis att migranter, som är särskilt 

utsatta, i synnerhet kvinnor, unga migranter och ensamkommande barn bör få målriktat stöd. En 

hantering i enlighet med Barnkonventionen bör tillämpas.
27 

För att få till en fortsatt europeisk inre 

säkerhet, motverka radikalisering, människosmuggling och narkotikasmuggling, behöver EU agera 

bortom sina gränser i samarbete med tredjeland.
28

 

 

 
23

    Ibid, s. 2 
24

    Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos. Februari 2016, s. 4 
25

    Ibid, s. 4 
26

    European Commission COM. (2014) An open and secure Europe: making it happen, s. 2 
27

    Ibid, s. 5 
28

    Ibid, s. 13 
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Ett år senare, 2015, utkom kommissionen med A european agenda on migration, vars syfte är att ge 

verktyg till medlemsstaterna gällande flyktingsituationen. Ett prioriterat mål är att hindra människor 

från att drunkna i Medelhavet, vilket ska genom stöd åt Frontex
29

 sök- och räddningsoperationer.
30

 

Agendan är uppbyggd på fyra pelare:1. minska incitamenten för irreguljär migration med fokus på 

människosmuggling, kriminella nätverk m.m. 2. rädda liv och säkra de yttre gränserna. 3. stärka den 

gemensamma asylpolitiken och 4. utveckla en ny politik gällande laglig migration, främst 

arbetskraft som EU:s ekonomi är behov av.
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29

    Samordnar det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det bland annat gäller förvaltning av de yttre  

       gränserna. (www.europe.eu/about-eu/agencies/frontex/index_sv.htm) 
30

    European Comission COM. (2015) A european agenda on migration, s. 3 
31

    Ibid, s. 6-7 
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3. Tidigare forskning 

Forskning om säkerhetisering i förhållande till svensk migrationspolitik är mycket begränsad, men 

är ett område under utveckling. Det är främst Elisabeth Abiris avhandling, The Securitisation of 

Migration, som i dagsläget finns på området, vilket tyder på ett stort behov av mer forskning. 

Studien är en diskursanalys av processen vilken genom flyktingar och asylsökande och andra 

irreguljära migranter har kommit att bli behandlade som säkerhetsfrågor i den officiella diskursen i 

Sverige. Trots den begränsade forskning har det funnits många statliga utredningar och 

propositioner som gett en fyllig bild av utvecklingen inom det svenska migrationsområdet kopplat 

till säkerhetisering. Vad gäller tidigare forskning av säkerhetisering relaterat till migration inom EU 

finns det desto mer. Tyngdpunkten i denna studie kommer emellertid främst utgå från svensk 

kontext, men då frågan i högsta grad påverkas av EU:s migrationspolitik kommer studien även ta 

upp några exempel från EU.  

 

3.1 Säkerhetisering inom Sverige  

1993 kom SOU 1993:89, Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande, vilken utgår från ett 

delbetänkande av en hot- och riskutredning. I hot- och riskutredningen tas ett antal scenarion upp 

som beskriver de påfrestningar och risker ett samhälle kan råka ut för i fredstid, varav en av dessa 

risker beskrivs vara en massflykt av asylsökande. I utredningen redogörs för de problem som 

sannolikt kan uppstå och förslag till olika myndigheter på åtgärder för att de ska kunna utföra sitt 

arbete.
32

 

 

Två år senare, 1995, kom en publikation från Försvarsdepartementet, Sverige i Europa och världen, 

där ett bredare spektrum av hot och risker beskrivs utifrån en både världsomfattande och svensk 

kontext. I beskrivningen av vilka hot Sverige kan mötas av radas bland annat internationell 

brottslighet, icke-konventionella stridsmedel, allvarliga naturkatastrofer, terrorism och flykting- 

eller migrationsrörelser av mycket stor omfattning upp. Vidare står det att ”En annan alltmer 

allmänt accepterad del i säkerhetsbegreppet är de hot och risker som i sig kan vara av 

gränsöverskridande karaktär och till del också måste hanteras i internationell samverkan, men som 

mer har att göra med nationella säkerhetsintressen i bemärkelsen skydd för landet och befolkningen. 

Det kan gälla naturkatastrofer, stora flyktingströmmar, störningar i infrastrukturen eller storskaliga 

miljöolyckor.”
33

 I slutsatserna skriver utredaren att det är viktigt att hantera frågor som ryms inom  

 

 
32

    SOU 1993:89,  s. 1 
33

    Ds 1995:28, s. 65 
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det vidgade säkerhetsbegreppet och att ” Sverige har ett intresse av att hot av detta slag kan hanteras 

gemensamt med andra länder i vårt närområde och inom EU.
34

 

 

När regeringen 1995/96 la fram propositionen Totalförsvar i förnyelse, infördes med denna ett 

vidare spektrum av hot och risker och att sådana hot och risker kan få konsekvenser för vårt 

samhälle i form av till exempel svåra påfrestningar i fred. Bland annat skrev utredaren att sådana 

påfrestningar kan innebära följande; ”Det moderna svenska samhället står och kan komma att 

ställas inför en rad allvarliga hot, risker och oförutsedda händelser, som innebär svåra nationella 

påfrestningar utan att vara militära hot. Avbrott i elförsörjningen, kärnkraftsolyckor och 

miljökatastrofer kan få vittgående konsekvenser för befolkningen. Den internationella terrorismen 

blir farligare och tar sig uttryck, som innebär allvarliga påfrestningar på samhället och drabbar 

många människor. Krig, förtryck och fattigdom kan leda till stora flyktingströmmar och 

folkomflyttningar. Naturkatastrofer kan inte i vår tid mötas med resignerad ödestro. På samma sätt 

som det väpnade angreppet mot vårt land utgör dessa icke-militära hot och påfrestningar risker för 

vårt land och vår nationella säkerhet. För att trygga vår säkerhet mot sådana hot utgår regeringen 

från ett vidgat säkerhetsbegrepp (utredningens kursivering), som omfattar allt det som kan påverka 

vår nationella säkerhet...”
35

 Vidare skriver utredaren att det krävs en helhetssyn på samhällets 

hantering av yttre och inre hot och påfrestningar i fred och krig, vilken ska utgå utifrån det vidgade 

säkerhetsbegreppet.
36

 

 

Kort senare, 1997, kom nästa proposition från regeringen, Beredskapen mot svåra påfrestningar på 

samhället i fred. Huvudsyftet med propositionen var att redogöra för den inriktning som regeringen 

anser att arbetet med att förebygga och hantera svåra påfrestningar bör ha samt att för denna 

vidgade del av säkerhetsbegreppet måste det skapas ett system med syfte att söka säkerställa en god 

beredskap inför dessa fredstida hot.
37

 Vidare står det att generellt kan många situationer tänkas 

innebära en svår påfrestning på samhället i fred, till exempel en omfattande tillströmning av 

flyktingar och att detta framför allt gäller om det inträffade medför allvarliga störningar i viktiga 

samhällsfunktioner och därmed fara för många människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller 

fara för mycket omfattande skador på miljön eller egendom.
38

 

 

 
34

    Ibid, s. 69 
35

    Regeringens proposition 1995/96:12, s. 8 
36

    Ibid, s. 8 
37

    Regeringens proposition 1996/97:11, s. 8 
38

    Ibid, s. 10 
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I regeringens proposition från 2002 om Samhällets säkerhet och beredskap, var syftet att skapa en  

bättre samlad förmåga att möta andra extraordinära händelser för att öka säkerheten och minska  

sårbarheten. I propositionen återkommer frågan om massflykt av personer som söker asyl i Sverige 

som en av de extraordinära händelser som kan ske.
39

 

 

Elisabeth Abiri skriver i sin avhandling om säkerhetisering av migrationsfrågan i Sverige under 90-

talet, att den svenska regeringen agerade redan under 80-talet på vad den ansåg vara 

säkerhetsproblem när det gäller migration och att migration de facto behandlades som en 

säkerhetsfråga, fast ändringen inte speglade den officiella migrationsdiskursen.
40

 I och med 

rapporten Sverige i Europa och världen som utkom 1995 blev flyktingar enligt Abiri officiellt ett 

hot mot svensk säkerhet.
41

 Både inom Sverige och internationellt fanns en bild av att Sverige var en 

progressiv och moraliskt högstående internationell aktör och en säkerhetisering av diskursen 

gällande migrationsfrågan, som sedan andra världskriget varit starkt kopplad till mänskliga 

rättigheter, hade varit omöjlig utan att dem hade föregåtts av ett årtionde av säkerhetisering av 

migrationspolitiken. Inbördeskriget i Bosnien-Herzegovina 1992-93 innebar att runt 70 000 

flyktingar sökte skydd i Sverige, varav de flesta fick uppehållstillstånd. Året efter började svensk 

politik att på allvar utveckla ett säkerhetstänk kring olika migrationsfrågor.
42

 

 

Enligt Abiri finns det fyra sätt på vilka migration kopplats till säkerhet i Sverige. Det första sättet 

handlar om traditionellt säkerhetstänkande: immigration av terrorister, spioner och potentiella 

femtekolonnare. Det andra handlar om att militärens organisatoriska kapacitet förväntas behövas för 

att hantera en nödsituation gällande flyktingar. Det tredje sättet menar Abiri är på ett mer subtilt vis, 

genom att den svenska staten utmanas av transnationella processer, som till exempel 

gränsöverskridande migration och detta är något som Sverige inte kan hantera på egen hand. 

Eftersom essensen av nationell säkerhet är förmågan för en stat att agera suveränt, så gör den 

gränsöverskridande migrationen att denna försvagas, då staten inte kan handla självständigt. Det 

sista innebär enligt Abiri att gränsöverskridande migration utmanar civilsamhället vilket skulle 

kunna leda till subnationella konflikter.
43

 

 

 

 
39

    Regeringens proposition 2001/02:158, s. 159 
40

    Abiri, E. (2000)  The Securitisation of Migration. Towards an understanding of Migration Policy changes in the  

       the 1990s. The case of Sweden, s. 187 
41

    Ibid, s. 3 
42

    Ibid, s. 189 
43

    Ibid, s. 190 
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I boken Laglöst land skriver Abiri om kopplingen mellan flyktingar och mänskliga rättigheter och  

att asylpolitik/flyktingpolitik har rört sig närmare säkerhetspolitiken under 90-talet och gradvis 

kommit längre bort från området för mänskliga rättigheter.
44

 Detta har inneburit att flyktingar inte  

längre har setts som individer med rätt att söka skydd, utan som del av en stor migrationsström som 

potentiellt kan vara en hot mot rikets säkerhet. Redan innan terrorattacken den 11 september 2001 

inträffade i USA sågs flyktingströmmar som en säkerhetsrisk, vilket gjorde det möjligt för  

västeuropeiska stater, däribland Sverige, att agera på ett helt annat sätt än de hade kunnat göra då 

mänskliga rättigheter utgjort basen för flyktingpolitiken.
45

 En tydlig konsekvens av 11 september 

blev också att säkerhet blev överordnad mänskliga rättigheter och inom flyktingpolitiken har detta 

inneburit att området har blivit än mer utsatt för säkerhetspolitiska överväganden.
46

 

 

Abiri skriver vidare att det nästan alltid har talats om statens säkerhet och inte om flyktingarnas
47

 

och då mänskliga rättigheter i sin internationella juridiska form bygger på statssystemet och att 

staten ska skydda sina medborgares rättigheter, innebär det att flyktingar som rör sig över 

statsgränserna faller utanför skyddssystemet.
48

 I Sverige blev på 90-talet kopplingen mellan 

flyktingar och säkerhet ett faktum och när flyktingar i en utredning beskrevs som ett av de nya så 

kallade hoten mot svensk säkerhet var det ingen som reagerade nämnvärt.
49

 Även i media smög sig 

ett språkbruk in där olika flyktingpolitiska skeenden beskrev flyktingar som ett hot snarare än 

människor behov av i skydd. Beredskapen för en eventuell flyktingström inom Europa innebar 

främst bland annat en höjd gränsövervakning och att transportbolagen påmindes om deras 

skyldighet att kontrollera resedokument.
50

 Vad gäller Sverige var det inte en särskild händelse som 

förändrade den svenska flyktingpolitiken, utan det skedde på många plan under en längre period. En 

av de viktigaste åtgärderna var emellertid att ta udden av asylrättens starka kopplingar till mänskliga 

rättigheter, vilket bland annat gjordes genom att i flera utredningar under 90-talet poängtera att 

artikel 14, rätten att söka asyl, i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, inte är 

juridiskt bindande.
51

 

 

 

 
44

    Abiri, E. (2003) Asylrätten: ett hot mot rikets säkerhet? ur Flyghed & Hörnqvist. Laglöst Land: Terroristjakt och  

      rättssäkerhet i Sverige, s. 131 
45

    Ibid, s. 131 
46

    Ibid, s. 147-148 
47

    Ibid, s. 135 
48

    Ibid, s. 132 
49

    Ibid, s. 139 
50

    Ibid, s. 140 
51

    Ibid, s. 141 
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3.2 Säkerhetisering inom EU 

Liz Fekete menar att redan innan kriget mot terrorismen startade, i och med 11 september, använde  

sig EU av krigsretoriken mot den illegala invandringen och även vid människohandel. Flyktingar 

som sökt hjälp av smugglare behandlades som brottslingar och terrorister.
52

 Efter 11 september har 

det dock gjorts mer långtgående försök att kriminalisera asylsökande som tagit sig in i Europa, till   

exempel genom att hävda dem vara medlemmar av suspekta terroristnätverk och att koppla samman 

terrorism med migration, framförallt asylsökande personers migrationsrörelser. I den gemensamma 

strategi för terroristbekämpning som EU antog 2001 uppmanades även medlemsstaterna att noga 

granska alla asylsökande för att se om de har någon koppling med terrorism.
53

 

 

Peo Hansen skriver att på EU-nivå har frågor som internationell brottslighet, terrorism, 

narkotikahandel samt migration identifierats som ”matters of common interest”, och denna 

sammanblandning eller synonymisering har bidragit till att ytterligare cementerat synen på asyl- och 

migrationspolitik som något naturligt förknippat med internationell brottslighet, något som drivit på 

kriminaliseringen av migration. Hansen skriver vidare att redan i dokument från EU-kommissionen 

i början av 90-talet handlar främst invandrings- och flyktingpolitiken inom EU-området om 

bekämpning av illegal invandring och falskt asylsökande.
54 

Dessa två områden framställs 

också ”som ett elakartat problem, ofta med kriminella förtecken, och som en destabiliserande ström 

eller flod vilken bara kunde dämmas upp med hjälp av rigorösa säkerhetsanordningar vid såväl 

EU:s yttre gränser som inom EU-området.”
55

 Följden av detta har blivit en restriktiv och 

kontrollinriktad migrationspolitik där anledningen till dess utveckling förklaras av att det var en 

förutsättning för den reguljära migrationen och dess integration.
56

  

 

Jef Huysmans skriver i sin artikel The European Union and the Securitization of Migration att 

Europa står inför flera utmaningar vad gäller till exempel fattigdomsproblematik, rasistiska och 

xenofobiska partier och försämring av levnadsförhållanden i storstäderna. I anslutning till detta har 

det skett en ökning när det gäller att framställa migrationen som en fara för allmän ordning, 

kulturell identitet och stabilitet för inhemsk arbetsmarknad. Huysmans anser att frågor om 

 
52

    Fekete, L. (2003) Misstänksamhetens kultur, i Flyghed, J., Hörnqvist, M. Laglöst Land: Terroristjakt och  

      rättssäkerhet i Sverige, s. 174 
53

    Ibid, s. 175-176 
54

    Hansen. P. (2008)  EU:s Migrationspolitik under 50 år: ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling. s.  

       78 
55

    Ibid, s. 79 
56

    Ibid, s. 80 



14 

migration har blivit säkerhetiserade.
57 

Huysmans säger vidare att det inte går att säga att  

säkerhetisering endast har skett av extrema högerpartier i vissa europeiska länder, utan den har 

inkluderat olika aktörer såsom nationella regeringar, gräsrötter, media, transnationella polisnätverk 

m.m. Huysmans menar att säkerhetisering i EU och dess medlemsstater har utvecklats på grund av 

tre faktorer; inre säkerhet, kulturell säkerhet samt välfärdsstatens kris, men att den främst beror på 

framväxten av EU:s inre marknad. När de inre gränskontrollerna avskaffades blev det istället 

nödvändigt att stärka de yttre gränserna.
58

 Huysmans skriver i sina slutsatser att i det nutida Europa 

har migration blivit en meta-fråga i det politiska ”spektaklet” och det har blivit ett mäktigt tema 

genom vilket skilda politiska problem som till exempel ID-kontroll, asylansökningar, integration av 

invandrare, fördelning av sociala rättigheter m.m. kopplas samman. ”Europeanization” av 

migrationspolitiken har blivit ett tydligt bidrag till utvecklingen med att säkerhetisera migration 

genom att integrera migrationspolitik till ett ramverk för inre säkerhet.
59

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57

    Huysmans. J. (2000) The European Union and the securitization of Migration, s. 752 
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4. Teori 

Tyngdpunkten för att belysa syftet med studien består av teorin om säkerhetisering, men studien 

kommer även ta upp den del av säkerhetiseringsteorin som kallas för samhällelig säkerhet samt 

begreppet mänsklig säkerhet. Då avsikten med studien är att belysa svensk migrationspolitik utifrån 

två aktuella dokument i relation till begreppet om säkerhetisering anses valet av säkerhetisering som 

teori som mest lämplig. I den teoretiska ansatsen avseende säkerhetisering har studien främst utgått 

från Seucurity A New Framework For Analysis av Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wilde, 

Contempary Security studies av Allan Collins, Identity, International security av Michael Sheehan 

samt Securitising Threats without the State av Monika Barthwal-Datta. Valet av Buzan, Wæver och 

de Wildes bok har gjorts för att Köpenhamnsskolan och säkerhetisering har en framträdande plats 

inom säkerhetsstudier. Collins bok från 2013 ger en bra och aktuell bild av säkerhetisering och 

Sheehan ger ett intressant perspektiv på samhällelig säkerhet, migration och mänsklig säkerhet. 

Genom sin kritik av begreppet säkerhetisering bidrar Barthwal-Datta till en viktig del.  

      

4.1 Säkerhetisering  

Köpenhamnsskolan, en akademisk teoribildning som uppstod på Conflict and Peace Research 

Institute of Copenhagen,
60

 har utvecklat koncept för att ompröva begreppet säkerhet, framförallt 

genom sina framställningar om säkerhetisering och avsäkerhetisering. Skolan har spelat en 

avgörande roll i breddandet av uppfattningen av säkerhet och för att ta fram ett ramverk för en 

analys om hur en fråga blir säkerhetiserad eller avsäkerhetiserad.
61

 Det har sedan kalla krigets slut 

efterlysts en bredare definition av säkerhetsbregreppet från både politiskt och akademiskt håll. 

Traditionellt sett har definitionen av säkerhet varit militär säkerhet med staten i centrum, men detta 

har ifrågasatts, eftersom det inte på ett bra sätt kan förklara säkerhetsdimensionen inom andra 

områden. Detta ifrågasättande har kommit från olika källor som politiken, akademiska världen, 

organisationer och även stater m.m., där dessa aktörer har försökt att bredda säkerhetsagendan 

genom att hävda säkerhetsstatus för frågor i den ekonomiska, miljö- och samhälleliga sektorn såväl 

som i den militärpolitiska.
62

 

 

För att förstå processen i vilken frågor blir säkerhetiserade, använder sig Köpenhamnsskolan av en 

socialkonstruktivistisk ansats där förståelsen av säkerhet bygger på en intersubjektiv politik, en 

allmänt delad uppfattning. Huruvida en fråga är säkerhetsfråga är alltså inte något en individ 

 
60

    Emmers, R. i Collins, A. (2013) Contemporary Security Studies, s.131 
61

    Ibid, s. 131 
62

    Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, J. (1998) Security A New Framework for Analysis, s. 1 
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bestämmer själv.
63

 Vad som utgör ett hot betraktas som en subjektiv fråga och beror väldigt mycket 

på delad förståelse av vad som betraktas som en fara mot säkerheten. Säkerhetiseringsaktörens 

diskurs måste vara formad på ett sätt som övertygar en publik och följaktligen involverar varje 

säkerhetiseringshandling ett politiskt beslut och resultat från en politisk och social handling.
64

 I en 

demokrati har regeringen dessutom en fördel genom att den har blivit folkligt vald. Detta ger den en 

betydelsefull fördel när den försöker övertyga medborgare om att kunna agera med omedelbara 

handlingar som svar på ett existentiellt hot.
65

 

  

För Buzan m.fl. handlar säkerhet om överlevnad. De menar att säkerhetisering kan ske inom fem 

områden; militära, samhälleliga, politiska, ekonomiska och miljömässiga och att dessa kan 

överlappa och påverka varandra inom ett och samma problemområde.
66

 Enligt Buzan m.fl. bestäms 

dynamiken inom varje område av de säkerhetiserande aktörerna och referensobjekten. De 

säkerhetiserande aktörerna (politiska ledare, byråkrater, regeringar, lobbyister) är de som 

säkerhetiserar problemområden genom att uttrycka att referensobjekten är hotade. Referensobjekten 

är ”things that are seen to be existentially threatened and have a legitimate claim to survivial.”
67

 

Referensobjekten har traditionellt varit stater och på ett mer dolt sätt, nationer.
68

 

  

Buzan m.fl. menar att om det uppstår existentiella hot kan det kräva särskilda åtgärder som inte är 

brukligt för den politiska processen i allmänhet, men som emellertid kräver laglig grund för att 

kunna genomföras.
69 

Risken kan bli att fokus blir på aktörerna och inte på mottagarna som då blir 

marginaliserade. Staten (vanligtvis) har tydliga regler för vem som kan tala för dess räkning, så när 

en regering säger att vi måste försvara vår nationella säkerhet, har den rätt att agera på uppdrag av 

staten, eftersom regeringen är staten i detta avseende.
70

 Köpenhamnsskolan menar att en specifik 

fråga kan bli icke-politiserad, politiserad eller säkerhetiserad. En fråga är icke-politiserad när den 

inte är fråga för statens agerande och inte är inkluderad i offentlig debatt. Frågan blir politiserad när 

den hanteras inom det politiska standardsystemet och är en del av offentlig politik och kräver 

regeringsbeslut. Säkerhetisering blir det när frågorna blir säkerhetsfrågor genom en 

säkerhetiseringshandling och när en säkerhetiseringsaktör börjar hävda att en politisk fråga är ett 
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existentiellt hot mot ett referensobjekt.
71

 

 

Köpenhamnsskolan talar även om en tvåstegsprocess av säkerhetisering för att förklara hur och när 

en fråga är att uppfatta och åtgärda som ett existentiellt hot mot säkerheten. Det första steget 

handlar om beskrivningen av vissa frågor och personer eller att saker (till exempel organisationer) 

utgör hot mot referensobjektet.
72

 Det andra och avgörande steget är om säkerhetiseringsaktörer har 

lyckats övertyga relevanta åhörare (offentlig opinion, politiker, militär eller andra inom eliten). 

Centralt för tvåstegsprocessen är vikten av ”speech act” och inom Köpenhamnsskolan anser man 

det vara startpunkten för säkerhetisering. ”Speech act” innebär att en aktör lyfter upp en fråga med 

syfte att göra den säkerhetsrelaterad.
73

 ”The process of securitization is what in language theory is 

called a speech act. It is not interesting as a sign referring to something more real; it is the utterance 

itself that is the act.”
74

 Det är viktigt att notera att ”the security speech act” inte definieras genom att 

yttra ordet säkerhet, utan det som är väsentligt är benämningen av ett existentiellt hot som kräver 

nödåtgärder eller speciella åtgärder och att benämningen accepteras av en viktig ”publik”.
75

 

Köpenhamnsskolan hävdar att en framgångsrik säkerhetiseringshandling ger aktörerna för 

säkerhetisering speciella rättigheter att använda sig av exceptionella medel och dessa är förväntade 

att svara på en specifik fråga som framställs vara ett hot för ett referensobjekt. Implementeringen av 

åtgärderna innefattar identifiering och klassificering av vissa frågor som en fiende som måste 

tacklas omedelbart och typen av åtgärder beror på omständigheterna och hotets kontext.
76

 

Enligt Buzan m.fl. sker inte skapandet av säkerhetisering i sig själv av att en diskurs presenterar 

något som ett hot mot ett referensobjekt, utan det är bara en säkerhetiseringsåtgärd. Själva 

säkerhetiseringen i sig uppstår om och när publiken accepterat det som sådant. Extraordinära medel 

måste alltså inte införas för att säkerhetiseringen ska betraktas som genomförd utan det är diskursen 

om det existentiella hotet och möjligheten att kunna legitimera en motaktion som definierar 

processen.
77

 

 

Enligt Köpenhamnsskolan är säkerhetisering eller acceptansen av den alltid ett politiskt val och om 

den hanteras som vanlig politik är det ett misslyckande. Säkerhetisering kan även ha taktisk  
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dragningskraft på grund av att dess nödvändiga prioritering. Processen kan annars missbrukas av 

auktoriteter på olika sätt. Buzan m.fl. anser därför att en ”återsäkerhetisering” (desecuritization) är 

ett optimalt långsiktigt alternativ, eftersom det innebär att flytta frågorna från hot-försvar till att 

frågorna istället återinförs på den ordinära politiska nivån.
78

 

 

4.2 Samhällelig säkerhet 

Ett av de områden Buzan m.fl. anser att säkerhetisering kan ske inom är den samhälleliga 

säkerheten, vilket handlar om kollektiv och deras identitet, inte om samhälleliga och 

socioekonomiska frågor.
79

 Utgångspunkten för säkerhetisering inom denna sektor är kollektiva  

identiteter – föreställda gemenskaper. Genom intern och externa påtryckningar utvecklas och 

förändras dessa och påtryckningarna kan antingen accepteras som en del av den naturliga 

utveckligen hos en grupp eller så anses de vara ett hot så det upplevs som alltför avvikande.
80

 

 

Buzan m.fl. delar upp hot mot samhällelig säkerhet i tre kategorier, varav en är migration och säger 

att oavsett vilket skäl det har varit till att flytta har alltid migration påverkats.
81

 Säkerhetisering av 

specifikt migration definieras enligt Köpenhamnsskolans modell som ett samhälleligt säkerhetshot i 

termer av ”...one society being 'overru' or 'diluted' by influxes of another people, or when the 

identity of the first group is being altered by a significant change in the composition of the 

population.” 
82

Referensobjekten i den samhälleliga sektorn är vilken stor grupp om helst som kan 

skapa ett socialt kraftfullt argument om att ”vi” är hotade, vad gäller dess identitet. I dagens system 

är referensobjekten främst nationer, klaner, religioner, kulturer m.m.
83

 Sheehan skriver att i och med 

att man har börjat exploatera den sociala dimensionen blir det ett logiskt närmande till säkerhet som 

grundar sig på den enskilde individen. Detta innebär en radikal omprövning av säkerhet och på det 

specifika sätt som samhällelig säkerhet har tolkats sedan 90-talet visar det också på faran som finns 

med att bredda begreppet, ett exempel är säkerhetiseringen av migrationsfrågor.
84

 

 

Sheehan skriver vidare att oron för effekterna av migration är inte nytt, men under 90-talet har dessa 

bekymmer fått en säkerhetsetikett på sig och europeiska ledare har upprepade gånger särskilt 

hänvisat till antingen aktuell eller potentiell migration som ett betydelsefullt säkerhetshot. Utifrån  

 
78

    Ibid, s. 29 
79

    Ibid, s. 121-122 
80

    Ibid, s. 23 
81

    Ibid, s. 121-122 
82

    Sheehan, M. (2005) International Security, s. 92 
83

    Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, J. S  (1998) Security A New Framework for Analysis, s. 123 
84

    Sheehan, M. (2005) International Security, s. 83 



19 

att definitionen av säkerhet har breddats har det också blivit möjligt att inkludera en större skara 

kategorier som säkerhetshot, däribland flyktingar och migranter.
85

 Huysmans skriver att genom 

säkerhetiseringen av migration uppstår frågan om vems säkerhet som egentligen ska skyddas, de 

mottagande ländernas eller migranternas. Istället för att ha en politik som betonar att söka asyl är en 

mänsklig rättighetsfråga framställs invandrare, flyktingar och asylsökande som ett 

säkerhetsproblem.
86

 

 

Emmers tar upp ett exempel på säkerhetisering, nämligen människor som har en odokumenterad  

migration (undocumented migration). Denna grupp kan av politiker påstås representera ett hot  

mot politisk, samhällelig, ekonomisk såväl som kulturell säkerhet inom en stat och dess samhälle.  

Den odokumenterade migrationen sägs underminera säkerheten av nationsgränser och därmed vara 

ett hot mot den nationella suveräniteten för en stat. Den kan också ha en negativ effekt på 

samhällssystemet och den ekonomiska välfärden genom att påverka samhällsordningen och öka 

kriminaliteten. Dessutom är ofta migranter porträtterade som hot mot livsstilen och kulturen i det 

mottagande landet. Förutom skulden för sociala problem och kriminalitet blir odokumenterade 

migranter ibland även beskrivna som ekonomiska migranter som söker asyl för att få fördelar med 

sociala förmånerna eller att de tar jobb från ursprungsbefolkningen.
87

 

Emmers tar Australien som ett exempel på ett fall av säkerhetisering av odokumenterade migranter,  

då regeringen där 2001 införde en hård linje mot odokumenterade flyktingar. Detta skedde i 

samband med att ett norskt fraktfartyg hade räddat över 400 afghaner ute till havs när de var på väg 

till Australien för att söka asyl. Regeringen nekade fartyget rätten att nå land och när fartygsbefälet 

vägrade att lyda order gav regeringen order om att en speciell Air Service skulle tillämpas. Därmed 

tog man kontrollen över fartyget så det inte kunde nå land. Samma regering använde sig sedan i 

nästa val av en retorik som handlade om att odokumenterade migranter var ett hot mot den 

nationella suveräniteten och landets territoriella integritet. Det talades också om risken för att det 

kunde finnas terrorister bland de asylsökande. Referensobjektet var i detta fall Australiens 

nationella suveränitet och den territoriella integriteten och samhällssystemet. Säkerhetsaktör var 

regeringen och publik var den allmänna opinionen och trots omfattande inhemsk debatt och 

våldsam kritik accepterade allmänheten de extraordinära åtgärderna som säkerhetsaktören använde 

sig av för att svara på det påstådda hotet.
88
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4.3 Kritik mot säkerhetiseringsteorin  

Kritik har riktats mot Köpenhamnsskolan, bland annat av Darthwal-Datta, som menar att Buzan och 

Wæver sätt att se på säkerhet inte tacklar själva säkerhetens natur, utifrån att de inte kan göra 

orsakskopplingar mellan varför vissa frågor lyfts till att bli säkerhetsfrågor till skillnad från andra 

och hur man ser det som säkerhetsfrågor. Enligt Barthwal-Datta är Köpenhamnsskolan enbart 

intresserad av att analysera hur dessa problem väcks och hur de ramas in genom användandet av 

viss retorik. Den tar därför ingen hänsyn till hur de socio-politiska strukturerna inom vilka dessa 

metoder används, är utformade och upprätthålls. Frågorna som behöver ställas är; varför blir vissa 

frågor säkerhetsfrågor och andra inte? Vad motiverar de aktörer som väcker dessa problem?
89

  

Köpenhamnsskolan insisterar på att för att det ska ske en lyckad säkerhetisering måste en publik  

acceptera en relevant säkerhetiseringshandling, vilket innebär att en lyckad säkerhetisering kan äga 

rum utan en faktisk mobilisering av nödåtgärder. Barthwal-Datta menar att detta är problematiskt på 

flera punkter. För det första lägger det en betydande betoning på ”the speech act” för 

säkerhetiseringsaktörerna, där det fokuseras mer på vad som snarare sägs än vad som görs.
90

  

 

Köpenhamnsskolan argumenterar att säkerhetiseringsstudier handlar om ”with who securitizes, on 

what issues (threats), for whom [...] why, with what results, and, not least, under what  conditions”
91 

Barthwal-Datta skriver att om det inte går längre än till ”the speech act” för att överväga om 

huruvida en handlingen leder till mobilisering av nödåtgärder, så är denna analys ofullständig  

eftersom den inte fördjupar sig i varför en särskild säkerhetiseringsåtgärd i en given kontext 

effektivt leder till att åtgärden genomförs, medan en annan inte gör det.
92

 

 

En annan kritiker, Johan Eriksson, anser att det finns en motsägelsefullhet inom 

Köpenhamnsskolans. Skolan säger sig ha ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket de inom 

säkerhetiseringsteorin använder genom speech act och ett vidgat icke-statscentrerat 

säkerhetsbegrepp. I och med detta menar de att säkerhet är subjektivt, men Eriksson menar att 

genom att Köpenhamnsskolan delar in säkerhet i olika sektorer och även utesluter individens 

säkerhet gör de en objektiv bedömning av vad säkerhet är.
93
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4.4 Mänsklig säkerhet 

Litteratur om mänsklig säkerhet visar på att detta är ett ifrågasatt begrepp. Det som dock flera enas 

om är att mänsklig säkerhet placerar individer som referensobjekt, och utmanar därmed det 

traditionella synsättet, där staten är referensobjekt. Mänsklig säkerhet är allmänt sett ett exempel på 

fördjupandet och breddandet av säkerhet. Ända sedan begreppet presenterades 1994 i United 

Nations Development Program (UNDP) har det genererat diskussioner som fortfarande inte är 

avslutade.
94

 FN ville genom UNDP rapporten etablera begreppet om mänsklig säkerhet för att öka 

uppmärksamheten och resurserna för utveckling och för att hjälpa människor i sårbara situationer. 

Tanken var att överföra ekonomiska och personalresurser från den traditionella säkerhetsagendan.
95

 

De personer som förespråkar mänsklig säkerhet anser att perspektivet som sådant behövs för att 

bättre förstå relationen mellan hot och risker i en värld där hotbilden blir alltmer komplex. Kritiker 

menar däremot att teorin är otydlig och värdeladdad och där olika problem människor ställs inför 

säkerhetiseras.
96

 Tanken med mänsklig säkerhet är också att häva statens företrädesrätt när det 

gäller att definiera hot och att definiera vad som är hotat och därmed flyttas tyngdpunkten över till 

folket med utgångspunkt i deras mänskliga värde och med fokus på deras rädslor och behov. 
97

 

Inom mänsklig säkerhet sätts individen som referensobjekt, vilket innebär att man betraktar hot eller 

sårbarheter som är naturliga eller skapade av människan. Mänsklig säkerhet handlar också om hur 

ett samhälle hanterar ett akut hot antingen fysiskt eller materiellt, mot individer och samhällen. Det 

handlar inte bara om politisk stabilitet utan också om rättvisa och hållbarhet.
98

 

 

FN delade från början in mänsklig säkerhet i två olika delar, frihet från rädsla och frihet från 

begär.
99

 I rapporten från UNDP tar man upp fyra karakteristiska delar man anser att fokus bör ligga 

på: 1. Mänsklig säkerhet är universell och är relevant oavsett om en nation är fattig eller rik. Det 

finns många hot som är gemensamma för alla människor, som brott mot mänskliga rättigheter, 

kriminalitet, droger m.m. och fast de kan skilja sig åt i olika delar av världen är de ett hot mot 

mänsklig säkerhet. 2. Komponenterna i mänsklig säkerhet är beroende av varandra, vilket innebär 

att när säkerheten hotas någonstans i världen påverkas andra delar av världen. Till exempel svält, 

terrorism, etniska konflikter m.m. är inte längre isolerade händelser inom de nationella gränserna. 3. 

Mänsklig säkerhet är lättare att förebygga genom tidig prevention än genom ett sent ingripande. 4. 
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Mänsklig säkerhet är människocentrerad och fokuserar på hur människor lever i ett samhälle.
100

 I 

rapporten står det vidare att många har försökt att definiera mänsklig säkerhet på ett mer rigoröst 

sätt, men att det är svårt utifrån att det är ett grundläggande begrepp. Emellertid anser man att det är 

bra att ha en tydlig form av definition och då menar man att mänsklig säkerhet har två aspekter, dels 

skydd från hunger, sjukdomar och förtryck, dels skydd mot plötsliga svåra störningar/avbrott i det 

vardagliga livet, antingen i hemmet, på arbetet eller i samhället.
101 

 

”At the global level, human security no longer means carefully constructed safeguards against the  

threat of a nuclear holocaust – a likelihood greatly reduced by the end of the cold war. Instead, it 

means responding to the threat of global poverty travelling across international borders in the form 

of drugs, HIV/AIDS, climate change, illegal migration and terrorism.”
102

 

 

UNDP väljer att dela upp hoten mot människors säkerhet i sju kategorier: ekonomisk säkerhet, 

säkerhet för matförsörjning, hälsosäkerhet, säkerhet för miljö, individuell/personlig säkerhet 

(människohandel, våld, kriminalitet), säkerhet för gemenskap/samhället (folkmord, 

familjesplittring, etnisk diskriminering m.m) och politisk säkerhet (brott mot mänskliga rättigheter 

m.m).
103

 

 

Mänsklig säkerhet har fått en mer framträdande roll inom den globala politiken, vilket beror på att  

det blivit allt vanligare att se det internationella samfundet som den nivå där global säkerhet och  

mänskliga rättigheter kan garanteras, vilket dessutom utmanar idén om den suveräna staten. ”Att se 

rätten till mänsklig säkerhet som något globalt och universellt - och inte något som är avhängigt 

medborgarskap i en stat - skapar dessutom en plattform som gör det möjligt att omvandla en idé om 

ett transnationellt humanitärt ansvar för mänskligt välbefinnande till en princip om rätten till 

beskydd.”
104

  

 

Oberleitner skriver i sin artikel, Human security and human rights, att det finns en nära men inte 

helt grundlig analys om relationen mellan mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter. Det som är 

gemensamt för båda perspektiven är att de sätter den enskilda människan i centrum. Vad gäller 

mänskliga rättigheter är det universellt, medan perspektivet mänsklig säkerhet har blivit kallat att ha 

ett holistiskt perspektiv. Oberleitner ställer bland annat frågorna, om mänsklig säkerhet är en 
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mänsklig rättighet i sig själv och är mänskliga rättigheter kärnan i mänsklig säkerhet? Mänskliga 

rättigheter har alltid handlat om säkerhet för individer och i artikel 3 i den allmänna förklaringen om 

de mänskliga rättigheterna står det, ”Everyone has the right to life, liberty and security of the 

person”, vilket specifikt hänvisar till säkerhet i ramverket för mänskliga rättigheter.
105

 Fast dessa 

två begrepp går in i varandra anser Oberleitner att konceptet om mänsklig säkerhet behövs då 

mänskliga rättigheter är ”interests protected by law” medan mänsklig säkerhet däremot är ”a secure 

condition or feeling”.
106

     

 

På webbplatsen Säkerhetspolitik, som drivs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), tar man upp perspektivet om mänsklig säkerhet. Hemsidan refererar till 

FN:allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ”Alla människor är födda fria och lika i 

värde och rättigheter”, och skriver att det är rättigheter som inte bara är viktiga för oss som 

individer utan även för samhällets säkerhet. Vidare skriver man att mänskliga rättigheter har blivit 

en viktig fråga för den internationella säkerheten och att det i Sverige har fattats beslut om att 

mänskliga rättigheter ska påverka alla delar av utrikespolitiken, bland annat säkerhetspolitiken och 

migrationspolitiken. Anledningen är dels humanitära skäl, dels för att kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna i förlängningen påverkar den internationella säkerheten.
107

 

På hemsidan tar man även upp nya hot och nya uppgifter, vilket kan vara alltifrån klimat-

förändringar, terrorism, spionage, utbrott av epidemier. Vidare står det att ”Det som sker i 

omvärlden påverkar också Sverige, då det leder till spänningar i vårt närområde, flyktingströmmar 

och en växande del av vår befolkning som bär på smärtsamma minnen av krig och konflikt.”
108

 

MSB skriver att Sverige måste kunna använda alla de säkerhetspolitiska instrument som står till 

förfogande för att klara av dagens hot och risker, vilket gäller allt från politiska och ekonomiska 

instrument till militära och kommunikativa. Detta är viktigt för att på ett sammanhållet sätt värna 

om svensk suveränitet och Sveriges intressen.
109
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5. Metod 

I detta avsnitt redovisas den undersökningsmetod som används för det avsedda syftet. Då syftet med 

studien har varit att undersöka de två valda dokumenten i relation till säkerhetisering av migration 

ansågs en kvalitativ design med textanalys vara mest lämpligast. Ett övervägande har gjorts av att 

använda sig av andra metoder, till exempel diskursanalys, men då den kvalitativa textanalysen är ett 

bra sätt att utläsa vad som står i dokument, texter och formella handlingar sågs den som mest 

relevant. Metoden har utgått från fyra olika steg; identifiera ett problemområde, välja texter för 

analys, skapa ett analytiskt tema och att göra en detaljerad analys.
110

 

 

Fokus i den kvalitativa analysen är att tyda vilken kontext texten igår i, vilket sker genom att läsa 

helheten i en text och delar av texten. Forskaren måste läsa materialet flertalet gånger för att ha 

möjlighet att se vad som kan ligga dolt i texten och ta fram det som är betydelsefullt i texten.  

Analysen kan delas in i olika steg, då vissa delar i en text kan vara mer betydelsefulla än andra. Det 

första steget handlar om att ställa frågor till texten under läsningen för att på sätt tydliggöra olika 

nyanser i materialet. Frågorna är viktiga för den vidare analysen. Vad vill texten förmedla? Vilka 

argument framförs och hur har det resonerats kring eventuella slutsatser? Det andra steget är att ta 

ställning till de olika svar som framkommer och hur man förhåller sig till dessa, något som kan ske 

på två olika sätt. Antingen har man redan färdiga svar på frågor som man ställer till texten eller så 

har man ett mer öppet förhållningssätt. I det öppna förhållningssättet blir svaren mer beroende av 

det man hittar i texterna och att innehållet blir mer styrande. Uppgiften för forskaren är att belysa 

viktiga delar i en text som anses vara centrala för studien.
111

 

 

5. 1 Metodreflektion 

Utmaningar med metoden kan vara att förhålla sig objektivt till materialet, då det till stor del 

handlar om forskarens egen tolkning och berör hennes egna värderingar och referensram. Problem 

som kan uppstå vid tolkningsarbetet skulle kunna vara det som ibland kallas för avståndet mellan 

text och uttolkare, hur forskarens förförståelse eller tidigare erfarenhet påverkar de slutsatser som 

dras av analysen. Detta är inget unikt för kvalitativa undersökningar i allmänhet och gäller även för 

denna studie, men det viktiga är medvetenhet och en öppen argumentation.
112

 I denna studie har 

förförståelsen handlat om föreställningen att regeringen genom olika åtgärder säkerhetiserat frågan  
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om migration. Då förförståelsen varit en aning negativt färgad har det varit extra viktigt att vara 

medveten om detta under pågående läsning. 

 

Fejes och Thornberg skriver att validitet är ett begrepp som ofta används i kvalitativ forskning. Det 

handlar om i vilken utsträckning forskningen och de metoder som använts undersöker det de 

verkligen avser undersöka.  Själva använder de sig av ordet kvalitet som ett överordnat begrepp för 

att beskriva en noggrann, systematisk och väl genomförd studie.
113

 Undersökningen ifråga har syfte 

och frågeställningar, som är lämpade för kvalitativ forskning och insamlingen av data har gjorts 

utifrån det fenomen som önskats bli undersökt. I detta fall har det handlat om säkerhetisering av 

migration i Sverige och eftersom tanken har varit att belysa frågan utifrån den aktuella 

flyktingsituationen, har lagen och lagförslaget som båda är mindre än ett halvår gamla, upplevts 

som högst relevanta för studien.    

 

En av de utmaningar som kan finnas med att göra en kvalitativ analys är att hitta en mening ur den 

stora mängd data som samlats in och skilja på det som är meningsfullt och det som är mer trivialt 

samt att identifiera betydelsefulla mönster.
114

 Vad gäller denna studie har mängden av data som 

använts varit rätt avgränsat, vilket har gjort det möjligt att gå in mer djupgående i materialet. 

Eftersom det inte finns några absoluta regler för hur en kvalitativ analys ska genomföras, ställer det 

krav på eget omdöme och kreativitet, vilket både är en svaghet och styrka i forskningen. Forskaren 

själv är ett sådant centralt begrepp inom den kvalitativa forskningen, vilket innebär att forskningens 

resultat är mycket beroende av forskaren som människa med färdigheter, utbildning, förförståelse 

m.m.
115

 

 

5.2 Materialdiskussion 

Det finns en mycket litteratur inom migrationsområdet och en mängd litteratur inom 

migrationspolitik. Vad gäller säkerhetisering kopplat till migration i Sverige finns det desto mindre. 

Materialet för uppsatsen har därför främst utgått från källmaterial bestående av statens offentliga 

utredningar, propositioner och rapporter inom området. Primärmaterialet kommer bestå av 

regeringens propositioner om Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen 

eller den inre säkerheten i landet och Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige. Valet av dessa två som primärmaterial har gjorts utifrån att 
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dokumenten dels är en direkt effekt av den pågående flyktingsituationen i Sverige, dels att de har en 

avgörande påverkan på svensk migrationspolitik. Sekundärmaterial kommer vara tidigare forskning 

inom ämnet.  

 

5.3 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten  

På en presskonferens den 24 november 2015 föreslog regeringen åtgärder för att skapa andrum i 

svenskt flyktingmottagande. Stefan Löfven sa att Sverige har vilja och ambitioner att ta ansvar för 

människor på flykt, men att vi då tog emot överlägset flest asylsökande per capita i EU och det var 

så pass många barn och unga att det motsvarade etthundra skolklasser varje vecka. Sverige klarade 

dock inte längre att ta emot asylsökande på den höga nivån. Åsa Romson sa vidare att den situation 

vi hade i dag inte var hållbar och därför behövde regeringen ta till extraordinära åtgärder för att 

tillfälligt säkerställa att fler asylsökande sökte asyl i andra EU-länder, men också för att få ett 

andrum i mottagningskapaciteten i Sverige. Åsa Romson sa: ”Den här perioden kommer vara en 

stolthet i Sverige när historien skrivs. När myndigheter varnar för liv och hälsa, när Sverige inte  

längre kan säkra ett grundläggande mottagande måste fler länder kliva fram, då måste fler länder ta 

sitt ansvar och därför måste regeringen genomföra dessa kraftfulla åtgärder.”
116

 

 

Den 4 december lämnade regeringen över en lagrådsremiss till lagrådet med förslag till en ny lag. 

Lagrådet valde att avstyrka förslaget eftersom de ansåg att det byggde på otillfredsställande 

beredningsunderlag.
117

 Regeringen valde ändå att gå vidare och fem dagar senare, den 9 december, 

lämnade regeringen över sin proposition, Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten i landet. Det beslutades även om förkortad motionstid för  

följdmotioner till propositionen, då det var angeläget att kunna sätta in åtgärderna så fort som 

möjligt. Regeringen framhöll också att i civila krislägen finns det vissa möjligheter till snabbare 

beslutsfattande och normgivning och fast regeringsformens beredningskrav är av stor vikt i beslut 

som fattas av regeringen, så är beredningskravet inte lika för alla fall. Under en kris kan tidsfrister 

för att lämna in synpunkter förkortas, ibland avsevärt och utifrån den ökande migrationsströmmen 

var det nödvändigt att skyndsamt inhämta synpunkter på förslagen.
118

 Grundsyftet med lagen var att 

ge regeringen befogenheter att i vissa fall vidta särskilda åtgärder för att upprätthålla lag och 

ordning eller skydda nationell säkerhet.
119

 Anledningen till det lagda förslaget var att antalet 
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asylsökande som sökt sig till Sverige var högre än någonsin tidigare, att det svenska asylsystemet 

utsattes för mycket kraftiga påfrestningar samt att viktiga samhällsfunktioner såsom skola, boende, 

socialtjänst och hälso- och sjukvård belastades hårt. Utifrån detta gjorde regeringen 

bedömningen: ”Mot bakgrund av angivna förhållanden och för att säkerställa att grundläggande 

samhällsfunktioner inte helt sätts ur spel är det nödvändigt att skapa förutsättningar för ytterligare 

åtgärder som vid behov kan användas i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och den inre 

säkerheten.”
120

 I propositionen står det vidare att en gränskontroll vid inre gräns skapar bättre 

ordning och även gör det möjligt att identifiera människor som söker sig till Sverige. Vidare skriver 

regeringen att fast det har skett en minskning av antalet asylsökande sedan den tillfälliga 

gränskontrollen upprättades, ligger det fortsatta antalet asylsökande på en nivå ur ett brett 

perspektiv, vilket innebär att det fortfarande finns ett allvarlig hot mot allmän ordning och inre 

säkerhet.
121

 

 

Vad gäller boende menade regeringen att bristen var stor och det var även nödvändigt att uppföra 

tältläger i södra Sverige och grupper av asylsökande var tvungna att sova utomhus. Socialtjänsterna 

i stora delar av landet hade blivit kraftigt påverkade och det saknades kompetent personal på 

boenden för ensamkommande barn, vilket också var den verksamhet som var hårdast belastad. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skrev i sin nationella lägesbild att ”...det 

föreligger stora utmaningar att värna målen för samhällets säkerhet, främst med avseende på liv och 

hälsa samt samhällets funktionalitet.”...” De avser bl.a. asylsökandes liv och hälsa med anledning av 

det ansträngda mottagningssystemet, omhändertagande av ensamkommande barn utifrån principen 

om barnets bäste enligt barnkonventionen...”
122

 MSB sa även i sin bedömning att boendesituationen 

för asylsökande var mycket ansträngd och att utmaningarna i stort skulle komma att kvarstå under 

lång tid, vilket gjorde att det behövdes en långsiktig hantering av dessa. Regeringen menade att 

dessa exempel på den nuvarande situationen skulle kunna ge så stora påfrestningar för samhället att 

risken fanns för allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet och den inre säkerheten.
123

   

 

Regeringen skrev vidare i sin proposition att situationen krävde nya åtgärder och den rådande 

situationen hade inneburit att regeringen hade beslutat att tillfälligt införa gränskontroller vid inre 

gräns. Dessa var dock inte heltäckande, utan det behövdes också införas bestämmelser som gav  
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möjligheter att vidta särskilda åtgärder. För att avvärja hotet mot allmän ordning och inre säkerhet i 

form av det stora antalet asylsökande och få bättre kontroll över dem som reser in i landet, borde det 

finnas möjligheter att kombinera gränskontrollerna med identitetskontroller på bussar, tåg och 

passagerarflyg till Sverige från en annan stat. Detta även om det kunde innebära att det blir svårare 

för människor att söka asyl i Sverige.
124

 Regeringen menade också att vad gäller förslagets 

ändamålsenlighet så utgjorde detta en av flera åtgärder som vidtagits, varav en annan viktig åtgärd 

var ett inlett arbete med att se över en tillfällig lag för att minska antalet människor som söker asyl i 

Sverige att beviljas uppehållstillstånd. Avsikten var att fler skulle söka asyl i andra EU-länder.  

Avseende EU-rättsliga aspekter utgjorde det inget hinder och lagförslaget stod inte heller i strid med 

andra internationella åtaganden, såsom Genèvekonventionen, hävdade regeringen.
125

 

 

Lagen ska kunna tillämpas under mycket speciella situationer, där regeringen hade behov av att 

mycket snabbt ta till särskilda åtgärder för att komma till rätta med förhållanden som kunde 

innebära att samhällsfunktioner utsättes för stora påfrestningar.
126

 Enligt Migrationsverket och 

Polismyndigheten, två av remissinstanserna, var det inte självklart vad som utgör allvarlig fara för 

den allmänna ordningen och inre säkerheten. Regeringen menade att det måste vara fråga om en 

fara ur ett bredare perspektiv, som både var betydande och hotade viktiga samhällsintressen eller 

samhällets sätt att fungera. Lagrådet efterlyste också en grundligare problembeskrivning av detta 

och ifrågasatte om den nuvarande situationen innebar en sådan fara som beskrivits ovan. 

Regeringen skrev att risken för allvarliga verkningar för samhället var det som i första hand skulle  

beaktas och exemplifierade med att om det inte längre gick att garantera tak över huvudet för alla 

asylsökande, kunde situationen medföra allvarlig fara för såväl vuxna som barn. Även stor brist på 

personal inom hälso- och sjukvård kunde skapa kraftigt nedsatt möjlighet till att ge bra vård eller att 

skolan inte var dimensionerad för det ökade behovet. Dessa brister riskerade att skapa nya 

spänningar i samhället och störningarna var något helt annat än de som åsyftades i polislagen 

(högriskmatcher eller lokala demonstrationer), utifrån att de var betydligt allvarligare för samhället 

som helhet.
127

 Regeringen skrev också att: ”...en allvarlig fara kan också variera över tid. Det kan 

vara olika saker som utlöser en så allvarlig situation att det är nödvändigt för regeringen att kunna 

agera snabbt med särskilda åtgärder...”
128 

Regeringen menade att vid bedömningen av om lagen var  
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tillämplig borde man även ta med det som traditionellt betraktas som störningar av den allmänna 

ordningen och säkerheten eller den nationella säkerheten och som också kunde vålla problem.
129

 

 
 

Lagen föreslogs ha en begränsad giltighetstid på tre år, för att inte användas i större omfattning än 

vad som är nödvändigt och när det inte längre fanns något hot mot allmän ordning och inre säkerhet 

i Sverige, ska det inte heller finnas möjlighet att använda sig av lagen.
130

 Konsekvenser som lagen 

kan medföra är att resenärer över gränsen, både migranter och pendlare, kan påverkas påtagligt. 

Även trafikflöden kan påverkas liksom anställda inom till exempel rederi- och transportföretag. 

Dessa åtgärder kan även göra att polismyndigheten får ökad arbetsbelastning, särskilt om åtgärderna 

leder till ökad brottslighet i något avseende.
131

 I lagrådsremissen till lagförslaget skrev regeringen 

att de föreslagna åtgärderna även kan leda till att möjligheten begränsas för människor att söka 

asyl.
132

 

 

Röda Korset är en av de instanser som yttrade sig om lagförslaget. Organisationen skrev att det är 

mycket viktigt att Sverige är medvetet om vilket budskap landet sänder ut när det genomför 

åtgärder likt den föreslagna ID-kontrollen och att medborgarna måste fråga sig "...om vi vill bidra  

till ett samhälle där respekt för liv, frihet och värdighet för alla människor är grundläggande, eller 

vill vi bidra till att skapa ett samhälle där vi signalerar att vissas rättigheter är viktigare än andras, 

där skydd inte kan erbjudas på bekostnad av svårigheter att hantera praktiska problem?”
133

 Röda 

Korset skrev även att det är en mänsklig rättighet att söka asyl och att Sverige måste vara en stark 

röst för rätten att söka asyl och för ett humant och värdigt mottagande. ”Att införa åtgärder, så som 

omfattande ID-kontroller, som även regeringen noterat i praktiken kan inskränka asylrätten, är en 

mycket allvarlig utveckling.”
134

 Röda Korset avslutade sitt yttrande med att påpeka vikten av att 

vara ett gott exempel både ur ett nationellt och internationellt perspektiv, för finns det inga stater 

som vill ta den rollen Sverige har gjort hittills, riskerar systemet för mänskliga rättigheter att 

kollapsa.
135
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5.4 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

I prop. 2015/16:174 föreslår regeringen en tidsbegränsad lag på tre år, vilken ska innehålla 

bestämmelser som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd. Skälet som anges är detsamma som  

för ovan beskrivna lag: stora påfrestningar på det svenska asylsystemet, stor belastning för centrala 

samhällsfunktioner samt att den aktuella situationen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har varnat för att viktiga samhällsfunktioner inte 

klarar av ansträngningen och det förekom även i november 2015 att asylsökande tvingades sova 

utomhus då Migrationsverket inte kunde garantera tak över huvudet för dem som sökte sig till 

Sverige.
 
Regeringen skriver att fast det går att se en avsevärd minskning av antalet asylansökande 

sedan januari 2016, innebär det att flyktingsituationen i och i närheten av Europa kan innebära att 

Sverige igen kan hamna i en situation med ett mycket högt antal asylsökande. Utmaningarna för det 

svenska asylsystemet och andra samhällsfunktioner är inte heller över trots att mottagandet ligger 

på en lägre nivå och dessutom är det fortfarande många som har fått eller väntas få 

uppehållstillstånd och dessa människor ska få etablera sig bra i Sverige. Ett annat skäl som ges är att 

för att det ska kunna ske en mer jämn fördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsstater, måste 

Sverige anpassa sitt regelverk till EU-rätten och internationella konventioners miniminivå.
136

 

 

I förslaget presenteras flera olika åtgärder inom asylområdet, varav ett handlar om den åtgärd som 

rör det tidsbegränsade uppehållstillstånd. Regeringen vill införa att en flykting ska få  

uppehållstillstånd i tre år och om personen är alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet 

gälla i tretton månader, därefter kan personen söka igen och då få ytterligare tillstånd i två år.
137 

Majoriteten av remissinstanserna för fram att förslaget innebär negativa konsekvenser för enskilda 

personer som får tidsbegränsade tillstånd genom ökad oro otrygghet, vilket i sin tur påverkar 

personernas etablering negativt. Flera remissinstanser menar också att förslaget kommer drabba 

barn extra hårt och efterfrågar en barnkonsekvensanalys samt ifrågasätter om förslaget är förenligt 

med FN:s konvention om barnets rättigheter. United Nations Children's Fund (UNICEF) anser att 

barn och barnfamiljer bör beviljas permanenta uppehållstillstånd även i fortsättningen.
138

 Utifrån att 

flera remissinstanser påpekar att barn är extra utsatta och särskilt barn som är sjuka, anser 

regeringen att det bör införas permanent uppehållstillstånd för vissa barn i enstaka undantagsfall. 

Det kan handla om barn som det vid en samlad bedömning av barnets situation finns synnerligen 

ömmande omständigheter som är relaterade till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd, till exempel att 
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barnet varit utsatt för människohandel och att det krävs ett permanent tillstånd.
139

 

 

Skatteverket menar att reglerna om tillfälligt tillstånd i sig inte får någon större betydelse för 

folkbokföringen. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten skriver att det är mycket tveksamt 

om utlänningar som beviljas ettåriga uppehållstillstånd kommer att kunna anses bosatta i landet i 

socialförsäkringsbalkens mening och därmed kunna ha rätt till bosättningsbaserade 

socialförsäkringsförmåner. Om ett tillstånd löpt ut och beslut inte har hunnit bli taget kan inte detta 

betalas ut. CSN menar att utlänningar med tidsbegränsat uppehållstillstånd kommer att kunna 

beviljas fortsatt studiestöd, men att det då innebär tidsbegränsade beslut. Konsekvensen kan bli att 

personer väljer att inte studera eftersom deras finansiering är osäker. Andra remissinsatser, såsom 

Arbetsförmedlingen säger att uppehållstillstånd som endast gäller ett år kommer ha en negativ 

effekt på den enskildes etablering, eftersom grunden för etableringsuppdraget bygger på 

möjligheten att kunna fatta beslut om etableringsplaner på upp till 24 månader.
140

 

Avseende kritiken om ettårigt tillstånd och risken för att en person som får ett sådant tillstånd inte 

skulle ha rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner, svarar regeringen att den bedömer 

att det är angeläget att de svenska reglerna tillfälligt anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och 

internationella konventioner också i detta avseende. Om ett tillstånd löpt ut och beslut inte har 

hunnit fattats kan enligt regeringen frågor om vilka förmåner de berörda har rätt till uppstå. Ett mål  

av sådan karaktär har fått prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen, och regeringen avser 

att noga följa de konsekvenser domen kan medföra för enskilda, berörda statliga myndigheter och 

kommuner samt vad den kan innebära för kostnadsfördelningen mellan olika instanser.
141

 

 

Regeringen föreslår också begränsad möjlighet till familjeåterförening. Asylsökande som bedöms  

vara alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening om de inte har ansökt om 

asyl senast den 24 november 2015. Om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande kan 

dock en anhörig beviljas uppehållstillstånd. Asylsökande som bedöms som flyktingar och som 

beviljas tidsbegränsade tillstånd ska ha fortsatt rätt till familjeåterförening. Även barn som är 

flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.
142 

Tre remissinsatser, UNICEF, Rädda 

Barnen och Tjänstemännens centralorganisation (TCO) avstyrker förslaget helt.
143

 TCO menar att 

begränsningarna av rätten till familjeåterförening kommer att ha en negativ effekt för etableringen 
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för personer. Flera remissinstanser, bland annat Justitiekanslern, Migrationsverket och 

Barnombudsmannen anser att det saknas en analys av förslagets överensstämmelse med rätten till  

familjeliv enligt EU-rätten och Sveriges konventionsåtaganden och att alternativt 

skyddsbehövandehar samma behov av familjeåterförening som flyktingar. Flera remissinstanser har 

ifrågasatt om det är förenligt med Europakonventionen att begränsa rätten till familjeåterförening 

till kärnfamiljen.
144

 

 

Regeringen menar i lagförslaget att utgångspunkten är liksom tidigare att ett permanent  

uppehållstillstånd är gynnsamt för den enskildes möjligheter att finna sig till rätta i Sverige. Den 

säger också att det kommer innebära negativa konsekvenser med tidbegränsat tillstånd både för den 

enskilde som för myndigheter, men anser trots detta att det är nödvändigt att inför tillfälliga 

tidsbegränsade tillstånd. Vidare hävdar regeringen att då fler av EU:s medlemsstater behöver ta 

ansvar, motverkas detta om Sverige fortsätter att ha generösare bestämmelser än andra 

medlemsstater. Vad gäller att barn kommer påverkas extra hårt av de nya reglerna säger 

regeringen ”att denna åtgärd är nödvändig för att antalet asylsökande till Sverige ska begränsas 

tillfälligt och för att fler ska söka asyl i andra EU-länder. Att säkerställa barns rättigheter innebär 

inte alltid enkla och givna lösningar. Det handla ytterst om att väga olika intressen mot varandra 

och i praktiken kan det innebära att göra val och prioriteringar.”
145

 Regeringen anser också att 

förslagen respekterar barnkonventionen och att särskild hänsyn tas till barn och barnfamiljer genom 

en övergångsbestämmelse.
146

 Vidare anser regeringen att de åtgärder som föreslås är nödvändiga 

för att förbättra mottagningskapaciteten och etableringen av både asylsökande och de personer som 

fått uppehållstillstånd.
147

 I dagsläget finns risk för att asylsökande och personer som beviljats 

uppehållstillstånd inte kan få tillgång till ett välfungerande mottagande och då är det viktigt att vidta 

tillfälliga åtgärder, annars kan det leda till att samhällsviktiga funktioner såsom socialtjänsten inte 

klarar sitt uppdrag. Regeringen kommer också noga att följa konsekvenserna särskilt för barn ur ett 

barnrättsperspektiv.
148

 

 

Av de insatser
149

som yttrat sig i ärendet är majoriteten negativ till många delar av lagförslaget.  

Röda Korset skriver i sitt remissyttrande att förslaget att införa tidsbegränsade uppehållstillstånd 
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kommer att leda till allvarliga konsekvenser, särskilt för personer som lider av trauman från väpnad 

konflikt, tortyr och flykt.
150

 Utöver allvarliga humanitära konsekvenser, riskerar förslaget att både 

strida mot internationell rätt och bidra till ett hårdnande samhällsklimat med ökad segregation och 

främlingsfientlighet såväl i Sverige som i andra länder.
151 

Röda Korset anser också att det är 

stötande att många av de mest sårbara individerna inte kommer ha några möjligheter att återförenas 

med sina familjer och för familjer där familjemedlemmar inte har någon möjlighet att få godtagbara 

identitetshandlingar omöjliggörs nu familjeåterförening helt, vilket Röda Korset anser är ett mycket 

anmärkningsvärt agerande av regeringen.
152

 

 

Barnombudsmannen skriver att ” Den retorik som används i lagrådsremissen framstår som 

överdriven och kan i värsta fall bidra till onödig oro och motsättningar. Den allmänna ordningen 

och säkerheten hotas inte av att Sverige och andra länder erbjuder barn på flykt skydd eller 

möjlighet till familjeåterförening, däremot känner vi och våra europeiska motsvarigheter mycket 

stor oro över en utveckling i Europa som innebär att respekten för grundläggande mänskliga 

rättigheter undermineras.”
153 
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6. Resultat och analys 

I avsnittet nedan kommer propositionernas resultat och analys presenteras utifrån tre områden: hot 

mot allmän ordning och inre säkerhet, samhällsutmaningar samt påverkan för människor på flykt. 

Områdena har valts utifrån att studiens syfte tar upp dessa tre delar. Propositionen om särskilda 

åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten betecknas som prop. 

1 och propositionen om Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

som prop. 2. Analysen kommer att tolkas utifrån de resultat som framkommit i relation till tidigare 

forskning och teoretiska begrepp. 

 

6.1 Hot mot allmän ordning och inre säkerhet samt samhällsutmaningar  

Resultatet visar på att regeringen i propositionerna anser att inflödet av det höga antalet asylsökande 

anses vara ett hot mot den nationella säkerheten och att olika särskilda åtgärder är nödvändiga för 

att åtgärda problematiken, något som visar på att frågan om migration och specifikt asylsökande är 

säkerhetiserad. På presskonferensen där lagförslagen presenterades sa Stefan Löfven att på grund av 

det stora antalet människor som sökt asyl i Sverige klarar inte Sverige av att ta emot asylsökande på 

denna höga nivå och för att säkra den allmänna ordningen och inre säkerheten måste vissa särskilda 

åtgärder genomföras inom migrationsområdet. Vidare sa Åsa Romson: ”att Sverige måste ta till 

dessa kraftfulla åtgärder för att värna om människors liv och hälsa och för att säkra ett 

grundläggande mottagande.”
154

 Löfvens och Romsons uttalande kan utifrån teorin om 

säkerhetisering ses som ett första steg i processen i hur en fråga anses blir säkerhetiserad. Enligt 

Köpenhamnsskolan handlar steg ett just om att en viss fråga skildras som ett hot mot ett 

referensobjekt, en så kallad ”speech act”.
155

 Frågan måste också beskrivas av en säkerhetiserande 

aktör så att den, enligt Buzan m.fl och Ralf Emmers, övertygar en större och relevant publik, något 

som är avgörande och det andra steget i säkerhetiseringspeocessen.
156

 I detta fall skulle Löfven och 

Romson som representanter för regeringen vara säkerhetiserande aktör, publiken är Sveriges 

befolkning, referensobjektet är den svenska staten och hotet mot referensobjektet är det höga antalet 

asylsökande. 

 

Något Buzan m.fl. tar upp som kan kopplas till förslagen i propositionerna är att eftersom staten  
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ofta har väldigt tydliga regler för vem som kan tala för dess räkning, innebär det att när en regering 

säger att vi måste försvara vår nationella säkerhet har den rätt att agera på statens uppdrag.
157

 

Emmers menar också att i en demokrati får regeringen ännu tyngre kraft, eftersom den är folkvald, 

när de uttalar sig om till exempel ett hot, vilket ger den en fördel när den ska övertyga åhörare om 

att agera med omedelbara handlingar.
158

 

 

En annan sak som Köpenhamnsskolan talar om är att en fråga kan bli politiserad, vilket innebär att 

den är en del av offentlig politik och kräver regeringsbeslut,
159

 något som flyktingfrågan definitivt 

kan betraktas som. När regeringen lyfte frågan om olika särskilda åtgärder för att minska 

flyktinginvandringen och pekade på det höga antalet asylsökande som en nationell säkerhetsfråga, 

vilket tydligt skedde i Löfven och Romsons tal och i prop. 1, kan man säga att en redan politiserad 

fråga blev beskriven som ett verkligt hot mot ett referensobjekt och därmed blev frågan 

säkerhetiserad.     

 

Att regeringen använder sig av ett sådant kraftfullt uttryck som allvarlig fara för den allmänna  

ordningen och den inre säkerheten för att beskriva det höga antalet asylsökande kan tyckas 

anmärkningsvärt, men det är också ett effektivt sätt att framställa frågan som ett verkligt hot mot ett 

samhälle som måste skyddas, att övertyga åhörare samt att få acceptans för sin agenda. Visserligen 

skriver Buzan m.fl att när en fråga lyfts upp med syfte att bli säkerhetiserad definieras inte det 

genom att ordet säkerhet yttras, utan det viktiga är själva benämningen av ett verkligt hot som 

kräver speciella åtgärder.
160

 I detta fall är det emellertid ändå intressant att se att regeringen valt att 

använda sig av uttrycket, trots att både Migrationsverket och Polismyndigheten känner sig 

tveksamma till innebörden av när en situation kan räknas som allvarlig fara för den allmänna 

ordningen och den inre säkerheten. Även Lagrådet anser att det behöver en bättre 

problembeskrivning och ifrågasätter om en sådan lag verkligen behövs. Regeringen svarar att 

allvarlig fara för allmän ordning och inre säkerhet handlar om en fråga som ur ett bredare perspektiv 

både hotar samhällsintressen och samhällets funktioner.
161

 Utifrån det Emmers skriver att vad som 

ses som ett hot är en subjektiv fråga och beror på en delad uppfattning/förståelse för vad som 

betraktas som fara för  
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allmänheten,
162

 kan man tänka att det blir ännu viktigare för regeringen att använda sig av kraftfulla  

uttryck om asylsökande för att åhörarna (den svenska befolkningen) ska få en gemensam 

uppfattning om en annalkande fara och anse att föreslagna åtgärder är berättigade.        

 

Intressant är också den bedömning som regeringen gör om huruvida lagen är tillämplig, då 

regeringen anser att man bör man väga in det som traditionellt betraktas som störningar av den 

allmänna ordningen eller den nationella säkerheten och som kan vålla sådana problem. Regeringen 

framhåller att det inte handlar om kortvariga störningar, utan något betydligt allvarligare för 

samhället och pekar på att det höga antalet asylsökande på olika sätt hotar det svenska samhällets 

funktioner genom att till exempel boende, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård blir 

överbelastade. Regeringen skriver i både prop. 1 och prop. 2 att flyktingar har fått bo i tältläger och 

att vissa till och med varit tvungna att sova utomhus och att områden som berör skola, socialtjänst 

och sjukvård kan ställas inför svåra utmaningar när många asylsökande behöver dessa 

samhällstjänster och de inte är dimensionerade för det ökade behovet. Detta kan i sin tur leda till 

brist på personal som då kan göra att dessa samhällsfunktioner kan få en kraftigt nedsatt förmåga, 

något som kan hota samhällets funktioner.
163 

Fast dessa fyra samhällsdelar är de avgörande skälen 

till att införa två lagar, beskrivs de mycket kortfattat i prop. 1 och i prop. 2 hänvisar man endast till 

skälen i föregående proposition. En mer djupgående problembeskrivning och analys avseende 

samhällsutmaningar och vilka åtgärder som behövs för att ta itu med dessa svårigheter saknas helt i 

både propositionerna, något som kan tyckas mycket konstigt med tanke på den vikt regeringen 

lägger på områdena i fråga.   

 

En annan aspekt av allvarligt hot och säkerhet som kan vara av intresse att ta upp är att fast den 

tillfälliga gränskontrollen har medfört minskat antalet asylsökande, anser regeringen ändå att det 

fortfarande finns ett hot mot allmän ordning och inre säkerhet och att de tillfälliga gränskontrollerna 

inte är tillräckliga. Ett av skälen som regeringen hävdar, förutom svåra påfrestningar på samhället, 

är att ID-kontrollerna behöver införas för att Sverige ska få bättre kontroll över vilka som kommer 

in i landet.
164

 Detta kan uppfattas som att regeringen behöver mer tid för att förebygga att dessa 

påfrestningar inte blir alltför allvarliga, men också som att regeringen kopplar ihop asylsökande 

med ett mer specifikt säkerhetshot. Redan i statliga utredningar från 1995 och 1996 beskrivs  

 
162

   Emmers, R. i Collins, A. (2013) Contemporary Security Studies, s. 135 

 
163

   Regeringens proposition 2015/16:67, s. 8 
164

   Ibid, s. 8-9 



37 

flyktingströmmar som ett hot liksom hotet från internationell brottslighet och terrorism som något 

Sverige kan komma att möta.
165

 Även Elisabeth Abiri tar upp den aspekten när hon skriver att ett av 

de fyra sätt på vilka migration kan kopplas till säkerhet i Sverige är genom det traditionella  

säkerhetstänkande, som bland annat går ut på tanken om immigration av terrorister.
166

 Liz Fekete 

menar också att redan före terrordådet i New York 2001 använde sig EU av en form av krigsretorik, 

och de illegala invandrare och flyktingar som tagit hjälp av smugglare har behandlats som 

brottslingar och terrorister. Fekete menar även att detta har förvärrats efter 2001, genom att bland 

annat hävda att asylsökande är medlemmar i terroristnätverk och genom att sammankoppla 

migration med terrorism.
167

 

Regeringen har valt att inte gå in närmare på varför den anser sig vilja ha bättre kontroll över dem 

som söker asyl, utan har enbart angett det som ytterligare ett skäl till ID-kontroller. Peo Hansen 

förstärker dock bilden av migrationsfrågans sammankoppling med bland annat internationell 

brottslighet och terrorism. Han menar att på EU-nivå har dessa frågor identifierats som ”matters of 

common interest” och att denna synonymisering har drivit på kriminaliseringen av migration, 

eftersom migration ses som något naturligt förknippat med internationell brottslighet.
168

 Fekete 

skriver också att när EU antog en gemensam strategi för terroristbekämpning, uppmanades alla 

medlemsstater att noga granska alla asylsökande för att se om det kunde finnas koppling till 

terrorism.
169

 På exakt vilket sätt detta har påverkat synen på asylsökande och de politiska beslut 

som tagits avseende målgruppen, kommer denna studie inte gå närmare in på. Det är ändå intressant 

att se hur gruppen asylsökande under lång tid kopplats samman med terrorism och internationell  

brottslighet i politiska dokument både i Sverige och EU och att ett av skälen till att ID-kontroller 

skulle införas är just ökad kontroll över människor.  

 

Något som användes frekvent i prop 1. och som både Löfven och Romson talade om på 

presskonferensen är uttrycket särskilda åtgärder. Regeringen menar att behovet av att i en situation 

med fler antal asylsökande än någonsin måste regeringen ha befogenheter att i vissa fall kunna vidta 

särskilda åtgärder,
170

 något som överensstämmer med det Buzan m.fl. menar att vid hot som  
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upplevs som existentiella kan det kräva särskilda åtgärder som inte är brukliga för den politiska 

processen i allmänt.
171

 Ett mycket tydligt exempel på detta är beredningstiden vid processen för det 

första lagförslaget. För att åtgärderna skulle ske så fort som möjligt ansåg regeringen att det fanns 

goda skäl till att påskynda processen. Remissinstanserna hade dessutom endast några dagar på sig 

för att ge ett yttrande och från att lagen aviserades den 24 november till att den trädde i kraft den 21  

december, gick det mindre än en månad. Regeringen ansåg att fast beredningskravet är väldigt 

viktigt, så menade man att det var nödvändigt med ett snabbare beslutsfattande eftersom 

flyktingsituationen betraktades som en civil kris.
172 

Köpenhamnsskolan anser att vid en 

framgångsrik säkerhetisering ges säkerhetsiseringsaktörerna rättigheten att använda sig av 

extraordinära åtgärder.
173

 Det är emellertid inte ett måste att särskilda åtgärder införs för att 

säkerhetisering ska betraktas som genomförd, utan det är möjligheten att kunna legitimera en 

motaktion.
174

 I regeringens prop. 1 beskrivs just att det som behövs för att förhindra fortsatt stora 

påfrestningar mot det svenska samhället (referensobjektet) är att regeringen ges möjlighet till att 

snarast ta till särskilda åtgärder. Åtgärder som regeringen sedan fick igenom. Utifrån ovanstående 

argument kan man utläsa att frågan om det höga antalet asylsökande är ett ”lyckat” exempel på en 

säkerhetisering. Tydligt är att detta inte är något nytt fenomen inom svensk migrationspolitik, vilket 

en genomgång av statliga utredningar, propositioner samt tidigare forskning visar på. 

Redan i början av 90-talet kom propositioner och statliga utredningar med tydliga tendenser att se 

frågan om flykting- och migrationsrörelser som ett hot mot Sverige, vilket också resulterade i olika 

politiska handlingar. Bland annat ändrades utlänningslagen delvis och blev mer restriktiv och 

möjligheten att bevilja begränsade uppehållstillstånd infördes även. Det började också växa fram ett 

tankesätt som handlade om att det är bättre att hjälpa flyktingar i deras närområde.
175 

Abiri anser 

emellertid att den svenska regeringen så tidigt som på 80-talet behandlade migration  

som en säkerhetsfråga, men menar att kopplingen mellan säkerhet och migration blev ett faktum i 

de statliga utredningar som kom under 90-talet.
176

 I en proposition från 1993 införde regeringen ett 

vidgat säkerhetsbegrepp och i skälen angavs: ”En annan alltmer allmänt accepterad del i 

säkerhetsbegreppet är de hot och risker som i sig kan vara av gränsöverskridande karaktär och till 

del också hanteras i internationell samverkan, men som har att göra med nationella  
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säkerhetsintressen i bemärkelsen skydd för landet och befolkningen...”
177

 Ett av de hot och risker 

som räknades upp var stora flyktingströmmar.
178 

Regeringen går ett steg vidare 1995 och talar om 

de hot och risker som kan uppkomma i fredstider och att dessa nationella påfrestningar inte behöver 

vara militära hot, utan kan till exempel handla om internationell terrorism, stora flyktingströmmar, 

miljökatastrofer eller kärnkraftsolyckor.
179

 Vidare står det att: ”För att trygga vår säkerhet mot 

sådana hot utgår regeringen från ett vidgat säkerhetsbegrepp, som omfattar allt som kan påverka vår 

nationella säkerhet.” Det står även att: ”...Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall  

människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på miljö och egendom hindras 

eller begränsas.”
180

 Vad gäller miljökatastrofer eller kärnkraftsolyckor torde det vara uppenbart att 

det är den svenska befolkningens personliga säkerhet och hälsa som måste tryggas, men vid en  

större flyktingström kan man fråga sig vilka regeringen anser behöver skyddas, något som definitivt 

inte är lika tydligt.  

 

Just denna otydlighet om vem som behöver skydd återkommer även under den aktuella 

flyktingkrisen. När Åsa Romson på presskonferensen sa att Sverige måste ta till kraftfulla åtgärder 

för att värna om människors liv och hälsa, sa hon aldrig vems liv och hälsa det är vi ska värna om. 

Är det de svenska medborgarnas, asylsökandes eller båda gruppernas? I en artikel av Huysmans 

ställer han även den högst relevanta frågan, vems säkerhet är det egentligen som ska skyddas, de 

mottagande länderna eller människor på flykt.
181

 Buzan m.fl säger att vid dessa existentiella hot kan  

risken bli att fokus blir på aktörerna och inte på mottagarna, som då kan bli marginaliserade.
182

 

När regeringen idag 2016 talar om asylsökande personer som ett hot för Sverige är det alltså ingen 

ny företeelse om man ser på tidigare utredningar. Både Sheehan och Huysmans anser att det också 

gäller för övriga EU. Sheehan menar att även EU under 90-talet satte en säkerhetsetikett på 

migrationsfrågan och att europeiska ledare upprepade gånger har hänvisat till både aktuell och 

framtida migration som ett betydelsefullt säkerhetshot.
183

 Enligt Huysmans har migrationsområdet 

blivit säkerhetiserat och att det mer och mer framställs som fara för bland annat allmän ordning och 

kulturell identitet. Han skriver också att det inte är enbart högerextrema partier i vissa europeiska 

länder som säkerhetiserat migration, utan även aktörer såsom regeringar, media, transnationella  
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polisnätverk m.m.
184

 Ett påstående som stämmer väl överens med hur säkerhetiseringsprocessen av 

migration har skett i Sverige.   

 

Något som också är intressant är det Huysmans tar upp om kulturell identitet, eftersom Buzan m.fl  

anser att ett av de områden säkerhetisering kan ske inom är samhällelig säkerhet, vilket just handlar 

om kollektiva identiteter och att ett hot mot detta bland annat kan vara migration. Referensobjektet 

inom samhällelig säkerhet är en större grupp av något slag som skapar ett kraftfullt argument om 

att ”vi” är hotade vad gäller ”vår” identitet. Köpenhamnskolans definition handlar om när ett 

samhälle blir ”översvämmat” av ett annat folk eller när identiteten hos majoritetsgruppen börjar 

genomgå en större förändring i själva befolkningen.
185

 Förra året, 2015, sökte cirka 163 000 

människor asyl och fast den tillfälliga gränskontrollen och ID-kontrollerna har inneburit en kraftig 

minskad inströmning av människor vill regeringen att möjligheten att stanna i Sverige ska 

begränsas ytterligare. Förutom stora belastningar på vissa samhällsfunktioner och att säkra ett gott 

flyktingmottagande, så talar regeringen om att det höga antalet asylsökande ”riskerar att skapa nya 

spänningar i samhället”.
186

 Vad dessa spänningar innebär definieras inte, men utifrån perspektivet 

om samhällelig säkerhet är det ändå viktiga tankar att ta med sig. Går det att tolka dessa åtgärder 

som att vi begränsar vårt asylmottagande för att bland annat värna om vår samhälleliga säkerhet och 

vår kollektiva identitet och påverkas regeringens förslag av den rätt hårda samhällsdebatt om 

asylsökande som råder just nu, både i Sverige och övriga Europa?                

 

Den kritik som studien har gentemot teorin om säkerhetisering kan delvis ses som befogad. Mycket 

fokus ligger på hur en fråga säkerhetiseras och går kanske inte så djupgående in på varför det sker 

och det saknas en analys till vad som motiverar de aktörer som väcker dessa problem. Inom den 

samhälleliga säkerheten går författarna in på frågor om kollektiv och identitet i relation till bland 

annat migration, men skriver samtidigt att det inte handlar om samhälleliga och socioekonomiska 

frågor, vilket kan tyckas märkligt eftersom dessa frågor definitivt går in i varandra. Dartwal-Datta 

skriver också att hon saknar det sociopolitiska perspektivet. Hon är även kritisk till att det inte 

skulle behövas faktisk mobilisering av nödåtgäder med en lyckad säkerhetisering, utan att det räcker 

med själva speech act, där fokus är mer på vad som sägs än vad som görs.
187

 Om man tittar på den  
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aktuella studien kan man tolka det som uttalades på presskonferensen av regeringen som mycket 

tungt vägande ord i den fortsatta processen med att få igenom dessa åtgärder. Regeringen 

markerade tydligt från början att frågan om asylsökande är en säkerhetsfråga som i detta fall var 

kopplat till olika extraordinära åtgärder som var tvungna att genomföras. Mycket viktigt var det 

som uttalades och skrevs i propositionerna, men naturligtvis förstärktes det av det som sedan 

gjordes i form av åtgärder. Det Dartwal-Datta menar är att hon vill ha en analys kring varför en 

särskild säkerhetiseringshandling i en given kontext effektivt ledde till att åtgärder sattes in, medan 

en annan inte gjorde det och om man enbart utgår från speech act får man inte dessa svar.
188

 

Dartwal-Datta har rätt i att om teorin såg mer till bakomliggande faktorer och till skilda kontexter, 

skulle det ge en mer komplett analys av en säkerhetiseringshandling.   

 

6.2. Påverkan för människor på flykt 

Resultatet visar på att i prop. 1 anser regeringen att det kan innebära vissa risker för asylsökande, 

men främst för olika samhällsstrukturer, i och med införandet av lagen. I prop 2. menar både 

regeringen och majoriteten av remissinstanserna att lagförslaget på flera av de föreslagna åtgärderna 

kommer att påverka människor på flykt negativt på olika sätt. I prop. 1 skriver till exempel 

regeringen att det kan bli svårare för människor att söka asyl i Sverige på grund av införandet av 

ID-kontroller, men att lagförslaget inte står i strid med EU-rättsliga perspektiv eller internationella 

konventioner.
189

 Abiri skriver något som är intressant ur perspektivet rätten till asyl. Hon menar att 

en strategi i den svenska flyktingpolitiken under 90-talet var att bland annat ta udden av asylrättens 

koppling till mänskliga rättigheter, vilket gjordes genom att i flera statliga utredningar understryka 

att rätten till att söka asyl, artikel 14 i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, inte 

är juridiskt bindande.
190

 Huysmans menar att i och med att migration har blivit säkerhetiserad förs 

en politik som handlar om att människor på flykt är ett säkerhetsproblem i stället för att ha en 

politik som betonar att söka asyl ska ses som en mänsklig rättighet.
191

 Röda Korset skriver även i 

sitt yttrande till lagförslaget att det är en mänsklig rättighet att söka asyl och genom att införa 

åtgärder med ID-kontroller kan det inskränka asylrätten, något som Röda Korset anser vara mycket 

allvarligt.
192

 Regeringen har sedan första stund lagen aviserades varit tydlig med att den inte strider  
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mot rätten att söka asyl, samtidigt som de tillstår att lagen kan begränsa möjligheten. Detta torde 

innebära att den åtgärd som införts på sätt och vis har satt asylrätten ur spel, vilket är en väldigt 

oroväckande utveckling och oerhört allvarligt för den svenska staten.     

  

När regeringen i båda propositionerna skriver att åtgärderna är nödvändiga för att säkra olika 

samhällsfunktioner, ligger allt fokus på att skydda staten som referensobjekt istället för individerna. 

Fast regeringen ger exempel på att det är viktigt att kunna garantera boende för alla asylsökande 

eftersom det kan medföra allvarlig fara för vuxna och barn,
193 

så är det främst samhällsstrukturer, 

såsom trafikflödet, längre väntetider för pendlare eller ökad arbetsbelastning för polisen, som 

beskrivs kan ge allvarlig påverkan av ID-kontrollerna.
194 

Detta är intressant utifrån att perspektivet 

om mänsklig säkerhet tvärtemot försöker sätta individerna som referensobjektet istället för den 

traditionella säkerhetssynen om att det är staten som måste skyddas. En annan viktig tanke med 

mänsklig säkerhet är att häva statens företrädesrätt att avgöra vad som är hot och vad som är 

hotat.
195

 Det blir särskilt tydligt i prop.1 att regeringen tagit sig den rätten och det är inget som vare 

sig diskuteras särskilt mycket från remissinstanserna, media, politiskt eller i samhället i övrigt. 

Egentligen är det väldigt märkligt och oroväckande, eftersom regeringen så tydligt markerar att 

gruppen asylsökande klassas som ett säkerhetshot. Ännu intressantare blir det eftersom Abiri 

skriver att när en utredning på 90-talet kallade flyktingar för det nya svenska säkerhetshotet var det 

inte heller någon som reagerade nämnvärt och inte heller när media beskrev det i liknade ordalag.
196

 

Det är svårt att veta hur detta ska tolkas. Kan det vara så att det svenska samhället är så vant vid den 

sortens språkbruk att vi inte reagerar eller är tanken på att ”vi” skulle se människor i behov av 

skydd som ett säkerhetshot för absurd eller håller vi kanske med regeringens beskrivning?  

 

Vid genomgången av propositionerna blir det tydligt att fokus ligger på skydd av staten och till viss 

del medborgarna i staten, men det handlar ytterst lite om skydd av de människor som söker skydd i 

Sverige eller de som stoppas vid ID-kontrollerna. I prop.1 upprepas det åtskilliga gånger att åtgärder 

måste genomföras för att säkra allmän ordning och inre säkerhet i landet, vilket går att koppla till 

det Abiri skriver om att efter terrordåden 2001 blev en tydlig konsekvens att säkerhet blev 

överordnat mänskliga rättigheter, vilket för migrationspolitiken innebar att den har blivit ännu mer 
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utsatt för säkerhetspolitiska överväganden.
197

 Abiri skriver också att asylpolitiken/flyktingpolitiken 

har rört sig närmare säkerhetspolitiken och gradvis kommit längre bort från mänskliga rättigheter. 

Detta har inneburit att flyktingar inte längre ses som individer med rätt att söka skydd, utan som del 

av en stor migrationsström som potentiellt kan vara en hot mot rikets säkerhet,
198

 något som till stor 

del överensstämmer med hur regeringen framställt flyktingsituationen.     

 

Regeringen gör dock vissa försök att i båda propositionerna belysa hur asylsökande och nyanlända 

kan påverkas av situationen. I prop 2. för regeringen fram att visserligen kan tidbegränsade tillstånd 

vara negativt för enskilda personer och att permanenta uppehållstillstånd är mer gynnsamma för att 

personer ska ha möjlighet att etablera sig, men att dessa åtgärder behövs för att förbättra kapaciteten 

och etableringen för dem som befinner sig i Sverige. I dagsläget finns en risk för att asylsökande 

och personer med uppehållstillstånd inte får tillgång till ett välfungerande flyktingmottagande. 

Beskrivningen ovan blir dock märklig utifrån den kritik några av remissinsatserna för fram gällande 

lagförslaget. Flera myndigheter anser att de inte vet hur de ska tillämpa de nya reglerna om ettårigt 

tillstånd. Konsekvenserna kan bli att dessa personer inte har rätt till bosättningsbaserade 

socialförsäkringsförmåner och om ett beslut tagits om ersättning, men tillståndet löpt ut kan inte 

pengar betalas ut förrän ett nytt tillstånd finns. Även CSN säger att det kommer påverka den 

enskilda individen genom att endast tidsbegränsade beslut kan ges. Konsekvensen kan bli att 

personer inte väljer att studera på grund av osäker finansiering. Arbetsförmedlingen anser att 

tillstånd på ett år kommer innebära negativ effekt på den enskildes etablering, då etableringsplanen 

är tvåårig.
199

 

 

Naturligtvis är det som regeringen skriver mycket viktigt att personer får en bra etablering, men 

samtidigt säger flera remissinsatser att det kommer vara negativt med tidbegränsade tillstånd, dels  

eftersom det skapar oro och otrygghet, dels att det kan ställa till beslutsmässiga svårigheter för   

myndigheter, vilket i sin tur kan påverka personens möjlighet till etablering i det svenska samhället. 

Detta kan inte annat än tolkas som att regeringens argumentation om vikten av god etablering inte 

riktigt håller i praktiken och att åtgärderna av lagförslaget kommer skapa påföljder som regeringen 

inte har gjort en ordentlig konsekvensanalys av.  
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Detsamma gäller för vad regeringen har skrivit om hur barn påverkas av lagförslaget. Till en början 

tycks det som att regeringen lyssnade in den hårda kritik den fick av flertalet remissinsatser om att 

barn kommer påverkas extra hårt av lagförslaget och ifrågasättandet om huruvida förslaget 

verkligen är förenligt med barnkonventionen.
200

 Regeringen svarade med att det kommer införas en 

möjlighet för barn att få uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande omständigheter. 

Regeringen tillägger dock att detta endast kommer ske i undantagsfall.
201

 Regeringen menar också 

att den tar särskild hänsyn till barn och barnfamiljer genom att de som sökt asyl före den 24 

november 2015 prövas enligt det tidigare regelverket.
202

 En enkel analys visar på att förslag ett 

troligtvis kommer inbegripa ytterst få barn, medan förslag två kan innebära att rätt många barn har 

möjlighet till en annan prövning. Vad gäller de barn som kommer efter utsatt datum, kommer de, 

liksom regeringen själv har sagt, påverkas extra hårt. Regeringen skriver att säkerställa barns 

rättigheter inte alltid innebär givna lösningar och att ”...Det handlar ytterst om att väga olika 

intressen mot varandra och i praktiken kan det innebära att göra val och prioriteringar.”
203

 Utifrån 

de åtgärder som presenterats i lagförslaget kan detta endast tolkas som att regeringen valt att vissa 

barns rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv har bortprioriterats mot att regeringen anser att 

fler EU-länder måste ta sitt ansvar.   

 

Även när det gäller begränsad möjlighet till familjeåterförening blir det intressant att se regeringens 

förslag, speciellt utifrån vad som stod i en proposition för bara tre år sedan, alltså 2013. ”En 

grundprincip inom den svenska migrationsrätten är att hålla samman familjen...”
204

 Lite längre ned 

står det att en offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutandet av artikel 8 i Europakonventionen, 

att till skydd för sitt privat- och familjeliv, annat än med stöd av lag och att det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt med hänsyn bl.a. till statens säkerhet.
205

 Detta torde i så fall kunna tolkas  

så om det inte sker en begränsning av familjeåterföreningen, anser regeringen att det finns en risk 

för statens säkerhet. Frågan är på vilket sätt. Även detta är något som regeringen väljer att gå inte 

närmare in på. Eftersom flertalet remissinstanser har sagt att förslaget om begränsad 

familjeåterförening kommer vara negativt för personers etablering, blir återigen logiken i 

regeringens argument tveksam, då just ett av skälen är bättre etablering för personer som befinner 

sig i landet.  
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För att återkoppla till mänsklig säkerhet vad gäller stycket ovan, skriver författarna till  

artikeln ”Human security: a new strategic narrative for Europe”, att mänsklig säkerhet handlar 

också om hur ett samhälle hanterar ett akut hot mot individer och samhället med rättvisa och 

hållbarhet och inte bara om politisk stabilitet.
206

 Egentligen borde inte det ena utesluta det andra. 

Vad gäller propositionerna är de främst inriktade på det senare, vilket också medför att både lagen 

och lagförslaget blir orättvisa för gruppen asylsökande. Aggestam och Höglund tar även upp något 

som är relevant för frågan: ”Att se rätten till mänsklig säkerhet som något globalt och universellt – 

och inte något som är avhängigt medborgarskap i en stat – skapar dessutom en plattform som gör 

det möjligt att omvandla idé om transnationellt humanitärt ansvar för mänskligt befinnande till en 

princip om rätten till skydd.”
207

 Regeringen tycks med dessa propositioner ha valt att göra tvärtom 

och att medborgarskap är det som garanterar skydd mot asylsökande personer som själva har ett 

skyddsbehov. Fast Sverige har tagit ett beslut om att mänskliga rättigheter ska påverka alla delar av 

utrikespolitiken, däribland migrationspolitiken, bland annat av humanitära skäl,
208

 visar inte 

förslagen i propositionerna på detta vad gäller barns rättigheter, rätten till familjeliv samt rätten att 

söka asyl.  
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7. Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag har fått svar på de frågor som ställts i studien. 

Resultatet i undersökningen visar tydligt på att den svenska regeringen anser att inflödet av det höga 

antalet asylsökande är ett hot mot den nationella säkerheten och att olika särskilda åtgärder är 

nödvändiga för att säkerställa allmän ordning och inre säkerhet i landet. Utifrån detta kan frågan om 

asylsökande betraktas som säkerhetiserad. Resultatet visar också på att regeringen anser att 

införandet av ID-kontroller kan medföra risker för asylsökande, men främst att det påverkar vissa 

samhällsstrukturer. Vad gäller lagförslaget om begränsningar av uppehållstillstånd anser majoriteten 

av remissinstanserna, men även regeringen, att de föreslagna åtgärderna kommer att påverka 

människor på flykt negativt på olika sätt.  

 

De slutsatser som går att dra av studiens resultat är att i och med lagen om ID-kontroller och 

lagförslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd, har det skett en djupare förändring inom svensk 

migrationspolitik än vad som framgått i den offentliga debatten. Fast det går att utläsa att 

säkerhetisering av svensk migrationspolitik inte är något nytt och att det tidigare har fattat beslut 

som inneburit en mer restriktiv lagstiftning inom området, är det ändå tydligt att migrationspolitiken 

har ändrat riktning. Från att ha värnat om rättigheter och trygghet för människor på flykt har 

politiken alltmer kommit att innebära att den främst skyddar staten och dess medborgares säkerhet.  

 

Det som också framkommer av denna studie och som inte tidigare varit lika tydligt vid beslut inom 

migrationsområdet, är att en svensk regering lagt fram ett lagförslag, och som riksdagen nu antagit, 

som bygger på att säkra det svenska samhället från allvarliga hot ifrån personer som själva behöver 

skydd och säkerhet. Något som både är märkligt och mycket bekymmersamt är avsaknaden av 

diskussion i propositionerna kring det kraftfulla uttrycket allvarligt hot mot allmän ordning och inre 

säkerhet. Denna studie har inte fokus på den offentliga debatten, men ett starkt intryck är att 

uttrycket inte heller har debatterats eller ifrågasätts där. Något som också är värt att understryka är 

att en sådan avgörande lag för så många människor kan ha en lagstiftningskedja på mindre än en 

månad. 

 

En annan slutsats man kan dra av resultatet är att de samhällsutmaningar som regeringen tar upp i 

propositionerna ger en mycket kortfattad problembeskrivning som helt saknar konsekvensanalys, 

något som kan tyckas mycket anmärkningsvärt då regeringens förslag i propositionerna främst 

grundar sig på dessa utmaningar. Många av landets kommuner har haft mycket stora påfrestningar 

inom de utpekade områden i och med flyktingsituationen, men i regeringens propositioner finns det 
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inte någon beskrivning om hur regeringen tänker att områdena kan förbättras, utan den enda 

lösningen på problemet verkar vara att minska antalet asylsökande, vilket kan tyckas som ett något 

förenklat sätt att se på frågan. Fast regeringen gör försök till att beskriva hur viktigt lagförslaget är 

för att förbättra etableringen och tillgången till ett bra flyktingmottagande för asylsökande och 

nyanlända som befinner sig i Sverige redan, blir det tydligt att regeringens argument inte håller. 

Dessutom visar viktiga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN på att 

konsekvenserna av lagförslaget kan leda till en negativ effekt för etableringen, förutom den oro och 

otrygghet ett tillfälligt tillstånd kan ge. Återigen blir det tydligt att regerings förslag saknar en 

ordentlig konsekvensanalys. När det gäller hur barn påverkas av lagförslaget blir det väldigt tydligt 

att ingen hänsyn tas till ett barnperspektiv. Samtidigt som regeringen säger att barn kan komma att 

påverkas extra hårt av lagförslaget, väljer de att prioritera bort asylsökande barns välmående mot en 

rättvisare fördelning av asylsökande mellan EU-länder.        

 

En annan fråga som berörs mycket ytligt i propositioner är rätten att söka asyl. Regeringen anser att 

den följer EU-rätten och internationella konventioner vad gäller detta, samtidigt som regeringen 

säger att i och med ID-kontrollerna kan möjligheten att söka asyl begränsas. Ett exempel på detta är 

att förra året sökte cirka 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Den senaste prognosen som 

kom i maj 2016 ligger på runt 7000 barn, en mycket kraftig minskning. Naturligtvis beror det på 

olika faktorer, men säkert är att en av dessa är att majoriteten av de ensamkommande barnen inte 

har id-handlingar, vilket gör att de inte kan söka asyl i Sverige. Lagen strider som sagt var inte mot 

denna rättighet, men det blir ändå tydligt att den sätter asylrätten ur spel.  

 

Slutsatsen kan inte bli annat än att regeringen med sina särskilda åtgärder inte bara vill minska 

asylsökande, något man gjorde redan i och med den första tillfälliga gränskontrollen, utan det ska 

ske en långvarig kraftig minskning av asylsökande. Vad som sker efter dessa tre år är oklart, men 

regeringens senaste förslag om att ta bort karenstid på två veckor som finns för lagen om ID-

kontroller, något som förhindrar det glapp som uppstått och som möjliggör för människor utan id-

handlingar att söka asyl, är ändå en tydlig fingervisning om den framtida migrationspolitiken.  

 

Något som har uppkommit i studien är regeringens sätt att använda sig av uttrycket allvarligt hot 

mot allmän ordning och inre säkerhet. Det vore intressant att som vidare forskning undersöka mer 

ingående vad denna formulering egentligen innebär för denna fråga och hur diskussionen har förts i 

den offentliga debatten. 
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