
 
Statsvetenskapliga institutionen 

 
 
 
 
Flyktingar – ett hot mot 
samhällets funktionalitet? 
En studie om riksdagsledamöters retorik angående asylsökande 

och flyktingar hösten 2015 utifrån Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori.  

 

Josefina Wallin 

 

Självständigt arbete, 15 hp 
Statsvetenskap III (30 hp) 
Höstterminen 2017 
Handledare: Jon Wittrock 
Antal ord (inklusive allt): 10 570 



 
 

Flyktingar – ett hot mot 
samhällets funktionalitet? 

En studie om riksdagsledamöters retorik angående asylsökande och 
flyktingar hösten 2015 utifrån Köpenhamnsskolans säkerhetiserings-
teori.  

Josefina Wallin 

Sammanfattning 
Denna studie har undersökt om retoriken kring asyl- och flyktingfrågan ändrades bland 
riksdagsledamöter under hösten 2015 utifrån Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori. Detta 
har möjliggjorts genom processpårning som metodologiskt tillvägagångssätt där riksdags- och 
regeringsdokument analyserats genom säkerhetiseringsteorin. Studiens analys visar att 
flyktingar och asylsökande framställdes som ett existentiellt hot gentemot det svenska 
samhällets funktionalitet i slutet av hösten 2015 och de sedvanliga politiska rutinerna 
frångicks i hanteringen av frågan. En fullständig säkerhetisering skedde således i december 
2015 i samband med proposition 2015/16:67 ”Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 
allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”. Dock visar studiens resultat att det 
finns en otydlighet i säkerhetiseringsteorins definitioner av nyckelbegreppet 
säkerhetiseringsaktör. 
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1. Inledning  
1.1. Problemformulering 

”Vi har en svår höst framför oss. Jag hoppas att vi, när vi om några år ser tillbaka 

på den här hösten, ska kunna säga att det var en höst då vi tog vårt ansvar för 

nedkylda, hungriga och trötta människor på flykt undan krig.” (Prot. 2015/16:8: 3) 

 

Det sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) i en debatt i riksdagen om 

flyktingkrisen den 25:e september 2015. Några veckor tidigare, den sjätte september 2015, 

hölls en manifestation för flyktingar på Medborgarplatsen i Stockholm som förekom på grund 

av de stora flyktingströmmar som kommit från framförallt Syrien under 2015 

(Migrationsverket, ”Inkomna ansökningar om asyl 2015”, 2016a). Statsminister Stefan 

Löfven (S) höll tal, och sade att Sverige och Europa måste ta ansvar och för att inte stänga ute 

alla de asylsökande som kommit till Europa. Vidare sade han ”mitt Europa bygger inte murar, 

vi hjälps åt när nöden är stor” (Regeringen, 2015a).  

 

Men tre månader senare, den nionde december 2015, överlämnade regeringen proposition 

2015/16:67 ”Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet” till riksdagen. Däri står bland annat, 

 

”Antalet asylansökningar fortsätter (…) att ligga på en nivå som gör att 

situationen är sådan att det ur ett brett perspektiv alltjämt finns ett allvarligt hot 

mot allmän ordning och inre säkerhet i Sverige. Migrationsströmmarna medför 

akuta utmaningar med avseende på samhällets funktionalitet, vilket är en del av 

Sveriges säkerhet.” (Prop. 2015/16:67: 8)  

 

Remissförfarandet gällande proposition 2015/16:67 kritiserades av flera partier i riksdagen då 

det ansågs bristfälligt, framförallt med bakgrund av att Lagrådet skarpt kritiserat 

propositionen. Remissinstanserna fick endast några dagar på sig att yttra sig i fråga om 

lagförslagets utformande (Prop. 2015/16:67: 27-29). Trots det bifölls propositionen och blev 

till lag (2015:1073) ”om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordning eller 

den inre säkerheten i landet”. Lagen är tidsbegränsad på tre år och innebär bland annat att 

identitetskontroller ska kunna utföras vid transporter med tåg, buss och passagerarfartyg till 
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Sverige från en annan stat samt att föreskrifter om sanktionsavgifter är möjligt vid avvikelser 

från lagen. Under samma höst ändrade också Sverige sitt asylmottagande till EU:s 

miniminivå, tidigare hade det varit öppna gränser inom Schengensamarbetet 

(Migrationsverket, ”Fakta om migration – historik”, 2016b).  

 

Avsikten med denna studie har således varit att undersöka om retoriken kring asylfrågan 

förändrades under hösten 2015 och i sådana fall hur den förändrades bland riksdagsledamöter 

i Sveriges riksdag. Detta har gjorts genom att studera regerings- och riksdagsdokument vilka 

finns mer detaljerat presenterade i materialavsnittet 4.2. För att möjliggöra studien har 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori använts. Teorins relevans motiveras genom att den 

menar att politiska frågor eller problem språkligt kan förändras från att vara något som tillhör 

den allmänna debatten till att problemet eller frågan handlar om säkerhet och att något därmed 

är existentiellt hotat. Det kommer att redogöras mer för teorin och dess ståndpunkter i avsnitt 

tre nedan. Med ett teorikonsumerande angreppssätt avser den här studien därför undersöka om 

en säkerhetisering skedde under hösten 2015, från det att statsminister Stefan Löfven höll tal 

på Medborgarplatsen den sjätte september till att lag (2015:1073) trädde i kraft den 21 

december 2015.  

 

1.2. Bakgrund 
För att möjliggöra en förståelse av hösten 2015 och anknyta till problemformuleringen ovan 

och syftet i nästkommande avsnitt, presenteras kortfattat i detta avsnitt en allmän redogörelse 

för den svenska migrationspolitiken.  

 

Andrea Spehar skriver i ”Förhoppningar och farhågor: Sveriges 20 första år i EU” (2014) att 

den svenska migrationspolitiken i vissa tidsperioder har varit generös jämfört med andra stater 

i västvärlden samtidigt som den i andra skeden varit mer återhållsam och restriktiv. Bland 

annat har tidigare regeringar vid två tillfällen använt sig av undantagsklausuler för att neka 

invandrare asyl i Sverige, 1976 för att förhindra invandring av assyrier från Turkiet och 1989 

vid det så kallade Luciabeslutet (Spehar, 2014: 151-152). Att Sverige ska stå för en generös 

flyktingpolitik är något som fastslogs i riksdagen redan 1975, i en proposition undertecknad 

dåvarande statsminister Olof Palme (S) och invandrarminister Anna-Greta Leijon (S). 

Propositionen handlade i grova drag om att förbättra invandrares situation i Sverige med 

målen jämlikhet, samverkan och valfrihet. Propositionens avsikt var dock inte att öka 
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flyktingmottagandet i Sverige, men mottagandet skulle vara generöst i termer av solidaritet 

(Prop. 1975:26). 

 

På senare år har invandringen och antalet asylsökande ökat i Sverige. År 2014 sökte 81 301 

personer asyl i Sverige och året därpå, 2015, fördubblades det och 162 877 personer sökte 

asyl (Migrationsverket, ”Asylsökande till Sverige 2000-2016”, 2017). Enligt Statistiska 

Centralbyråns (SCB) statistik om viktiga partivalsfrågor, där frågeställningen lyder ”Om du 

tänker på riksdagsvalet i år. Var det någon eller några frågor som var viktiga för dig när det 

gäller viket parti du röstade på i riksdagsvalet den /datum/ september?” svarade 23 procent 

”invandring/flyktingar” i valet 2014. Jämfört med valet dessförinnan, 2010, var det endast nio 

procent som svarade ”invandring/flyktingar” (SCB, ”Viktiga frågor för partivalet 1979-2014”, 

2014). Det är alltså en markant ökning gällande hur många väljare som anser att 

invandring/flyktingar är en viktig fråga för dem i val av parti när de röstar. Å andra sidan var 

det enbart 31 819 asylsökande till Sverige år 2010 (Migrationsverket, ”Asylsökande till 

Sverige 2000-2016”, 2017). vilket skulle kunna vara en förklaringsmodell, även om avsikten 

med denna studie inte är att utreda och undersöka en sådan eventuell korrelation. Ändock är 

det nämnvärt för att få en bredare bakgrundsbild av hur det svenska asylmottagandet har sett 

ut de senaste åren. Efter denna redogörelse av allmän bakgrund om svensk migrationspolitik 

kan vi nu gå vidare till uppsatsens syfte och övergripande forskningsfråga.  

 

1.3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det går att se spår av konstruerade hot i 

termer av säkerhetisering angående den svenska migrationspolitiken i riksdagsdokument som 

propositioner, motioner, debatter och interpellationer samt i skriftliga regeringsutlåtanden 

mellan sjätte september 2015 – 21:a december 2015. Följaktligen är det huvudsakliga syftet 

att med säkerhetiseringsteorin analysera och studera om en säkerhetisering skett under den här 

perioden. Vad ledde fram till lag (2015:1073) ”om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 

allmänna ordning eller den inre säkerheten i landet”? Den övergripande forskningsfrågan är 

därmed:  

 

• Säkerhetiserades asyl- och flyktingfrågan bland riksdagsledamöter hösten 2015?  
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Med denna frågeställning ges alltså möjlighet att undersöka det material som valts ut med 

processpårning som metod, att analysera hur och om retoriken förändrats från 

riksdagsledamöter gällande flyktingar och asylsökande. Följaktligen hur förändringen såg ut 

över tid och om riksdagsledamöterna särskiljer sig i sin retorik – i termer av att asylsökande 

och flyktingar porträtteras vara ett hot. Undersökningen och analysen teoretiseras med 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori; var det endast en politisering av asyl- och 

flyktingfrågan under hösten 2015, eller säkerhetiserades den? Dessa begrepp kommer att 

preciseras och förklaras utförligare i teoriavsnittet. 

 

1.4. Avgränsningar  
För att möjliggöra studien har två huvudsakliga avgränsningar gjorts, framförallt på grund av 

omfångskrav. Dels är studiens material avgränsat till att endast undersöka hur debatten och 

därmed retoriken sett ut från riksdagsledamöter i Sveriges riksdag. Tidsperioden som 

undersöks är från sjätte september 2015, det vill säga dagen då statsminister Stefan Löfven (S) 

höll tal på Medborgarplatsen, fram till det att lag (2015:1073) ”om särskilda åtgärder vid 

allvarlig fara för den allmänna ordning eller den inre säkerheten i landet” trädde i kraft 21:a 

december 2015. Vad som studeras och analyseras är ifall det utifrån ett 

säkerhetiseringsperspektiv skett en förändring i retoriken bland riksdagsledamöter i riksdags- 

och regeringsdokument; debatter, propositioner, motioner och interpellationer gällande 

asylsökande och flyktingar.  

 

1.5. Disposition  
För att uppsatsens alla delar ska hänga ihop med varandra, har följande disposition satts upp. 

Inledningsvis har problemformulering, syfte och övergripande forskningsfråga, kortfattad 

bakgrund till den svenska migrationspolitiken och avgränsningar i studien presenterats. 

Följande avsnitt behandlar tidigare forskning där migration studerats med 

säkerhetiseringsteori, teori med precisering av centrala begrepp samt teorikritik. Sedan 

presenteras metod och material samt operationalisering. Därefter följer avsnitt med analys av 

det empiriska materialet utifrån de analysfrågor som ställs och sedan en sammanfattande 

diskussion där resultaten presenteras. Slutligen presenteras de slutsatser som dragits utifrån 

studien samt förslag på framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning om svensk migrationspolitik råder det ingen brist på, exempelvis skriver 

Spehar (2014) om den svenska migrationspolitiken före och efter 1995 då Sverige gick med i 

EU. Spehar konstaterar att kärnan i den svenska migrationspolitiken med generositet och 

öppenhet har behållits trots EU-inträdet (2014: 162). Men just forskning med säkerhetisering 

rörande migration i Sverige finns det däremot inte ett stort utbud av. Elisabeth Abiris 

doktorsavhandling ”The Securitisation of Migration. Towards an Understanding of Migration 

Policy Changes in the 1990s. The Case of Sweden.” (2000) berör hur irreguljära migranter 

och asylsökande betraktats som ett säkerhetsproblem under 1990-talet i Sverige, där Abiri 

menar att en säkerhetisering har skett. Ytterligare har Nicole Stokes-Dupass, i artikeln ”Mass 

Migration, Tightening Borders, and Emerging Forms of Statelessness in Denmark, Norway, 

and Sweden” (2017) skrivit om ökad säkerhetisering gällande flyktingmigration i Europa och 

använder bland annat Sverige som exempel. Stokes-Dupass skriver att Sveriges hantering av 

flyktingar från Syrien under de senaste åren visar på en tydlig kursändring och menar att det 

är ett fascinerande exempel. På grund av framgångar för radikala högerpartier har ett skifte 

skett i samhället i stort, att man skildrar icke-europeiska migranter som en ekonomisk börda 

och ett politiskt hot, skriver Stokes-Dupass med hänvisning till Barzoo Eliassi (2016) (2017: 

56-57). 

 

En annan artikel som dock inte använder sig av ett svenskt fall men med säkerhetisering som 

teoretiskt ramverk är ”Between Politicization and Securitization: Coverage of the European 

Migration Crisis in Czech Online News Media” skriven av Michal Tkaczyk (2017). I artikeln 

har en undersökning av tre tjeckiska online-nyhetstidningar gjorts för att visa hur den 

irreguljära migrationen skildrats i dessa under de omfattande flyktingströmmar som kom till 

Europa sommaren 2015. Undersökningen visar att de tre nyhetsportalerna åsidosatte den 

humanitära dimensionen av vad som skedde och snarare framhöll och porträtterade en akut 

och extraordinär situation där ett obestämt flöde av flyktingar var på väg mot Europa.  
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3. Teori 
3.1. Säkerhetiseringsteori 
Barry Buzan, Ole Weaver och Jaap de Wilde, som tidigare nämnts även kallas 

Köpenhamnsskolan, bygger i ”Security – A New Framework For Analysis” (1998) upp ett 

teoretiskt ramverk som kallas säkerhetisering. Det mer klassiska tillvägagångssättet till 

teoretisk analys om säkerhet, security complex theory, har endast den politiska och militära 

sektorn i åtanke och staten är referensobjekt, det vill säga det är statens säkerhet som 

teoretiseras. Detta har Buzan et al. utvecklat vidare i sin teori varpå de inkluderar flera 

sektorer förutom den militära och politiska; den samhälleliga-, den ekonomiska- och den 

miljömässiga sektorn (1998: 15-16). Anledningen till detta är att det delvis handlar om att 

möjliggöra en minskning av antalet variabler och därmed att kunna göra omfattningen rimlig i 

en analys (ibid., 1998: 8). Då ordet säkerhet i sin ”vanliga” bemärkelse brukar handla om 

staters säkerhet i termer av inrikes och utrikes så menar Buzan et al. att säkerhet i deras 

mening inte behöver vara statcentrerat (1998: 21), säkerhet kan alltså enligt teorin kan vara ett 

bredare begrepp. Säkerhetisering inom den samhälleliga sektorn kan till exempel vara att 

migrationsströmmar anses som ett hot mot en identitet, att ett visst samhälle framställs som att 

det inte längre kommer att vara som det tidigare varit (ibid., 1998: 119-121). 

 

Innan vi går vidare bör dock några begrepp presenteras som används i teorin. Dessa 

presenteras i punktform för att man som läsare ska få en konkret förståelse för begreppen och 

dess relevans.  

• Referensobjekt. Har historiskt betraktats som staten och nationen när man studerat 

säkerhet. Enligt Buzan et al. är referensobjektet det objekt som säkerhetiserings-

aktören utpekar som existentiellt hotat och måste överleva (1998: 36). 

Referensobjektet kan vara såväl frågor som rör miljö, ekonomi och nationell 

suveränitet som grupperingar eller individer, det vill säga offer för brott mot 

mänskliga rättigheter och flyktingar (Emmers, 2016: 171). 

• Säkerhetiseringsaktör. Är den eller de aktörer som utmärker ett referensobjekt som 

existentiellt hotat. Exempel på en sådan aktör kan vara militär, regering eller det 

civila samhället även om det ofta är en aktör i maktposition som staten och dess elit 

(Buzan et al., 1998: 40). 

• Funktionell aktör. Är varken referensobjekt eller säkerhetiseringsaktör, men har ett 

visst inflytande över beslut som tas inom den sektor som säkerhetiseras. Exempelvis 
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kan en funktionell aktör vara ett ”polluting company”, det vill säga ett företag som 

bidrar till förorening av miljön, vilket är en väsentlig aktör i den miljömässiga 

sektorn. Miljöproblem är inget som denna aktör försöker säkerhetisera – snarare 

tvärtom (Buzan et al., 1998: 36).  

 

För att presentationen av teorin ska vara transparent är begreppet funktionell aktör med, men 

jag vill understryka att det begreppet inte kommer att ha en särskilt central plats senare i 

analysen. Anledningen är att funktionella aktörer inte spelar en stor roll i förhållande till 

denna uppsats, det vill säga för att undersöka om den retoriska förändringen gällande 

asylsökande och flyktingar bland riksdagsledamöter hösten 2015 var säkerhetisering. Det 

betyder dock inte att teorin i sig menar att denna term är onödig på något sätt, men termen och 

betydelsen av en funktionell aktör är mer eller mindre relevant beroende på kontext. 

 

Följaktligen, säkerhetisering sker när en politisk fråga porträtteras som speciell och 

extraordinär och därmed tas ur den traditionella och normala formen av regelverk för hur 

säkerhetsfrågor hanteras. Frågan eller problemet stannar inte enbart vid att vara politiserad, 

utan målas upp som ett existentiellt hot (Buzan et al., 1998: 23). Säkerhetisering i sig har 

specifika karaktärsdrag eftersom att det handlar om hur säkerhetshot retoriskt framställs som 

något som handlar om överlevnad (ibid., 1998: 26).  

 

Vad som framhävs som en typisk säkerhetiseringsprocess är att; 

⇒ Ett problem kan vara icke-politiserat, det vill säga att en fråga exempelvis inte ens är 

inkluderad i den allmänna debatten. Till exempel att en stat inte gör några särskilda 

anspråk på att ta hand om frågan eller problemet och den debatteras inte ens. Icke-

politiseringen kan däremot leda till; 

⇒ En politisering. Det innebär att problemet tas upp och omhändertas, men inom det 

sedvanliga politiska systemet. Inget referensobjekt anses vara akut hotat. Politisering 

kan leda till;  

⇒ Säkerhetisering. Då har frågan eller problemet redan varit politiserad och framhävs 

som något som måste tas hand om med extraordinära medel. Ett existentiellt hot 

gentemot ett referensobjekt porträtteras och problemet gestaltas alltså som en fråga om 

säkerhet, en akut situation. De eller den som uttrycker det existentiella hotet genom att 

skrida från ett ”vanligt” politiserat problem och skapar det till något extraordinärt 
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”icke-normalt”, kallas för en säkerhetiseringsaktör. Säkerhetisering är således en mer 

extrem politisering. 

(Buzan et al., 1998: 23-24, Emmers, 2016: 170) 

 

Buzan et al. menar att säkerhetisering gör att aktören agerar på ett annorlunda sätt än vad den 

annars hade gjort och därmed kan säkerhetisering få politiska konsekvenser (1998: 30). Det 

handlar om hur aktörer och dess publik formar vissa problem genom politisk handling, vilket 

leder till säkerhetisering. Det behöver inte nödvändigtvis uttryckas att det handlar om just 

”säkerhet” för att en handling kan betraktas som en säkerhetiseringsakt. Alltså – om ett 

problem blir högsta prioritet och säkerhetiseringsaktören därmed tillåts att bryta de normala 

reglerna för hur problem brukar lösas, kan vi se spår av säkerhetisering (ibid., 1998: 33). 

  

För att klargöra teorins grund; en aktör kan frångå sitt normala regelverk till att argumentera 

för en akut situation där det finns ett existentiellt hot. För att en säkerhetisering ska vara 

fullbordad måste dock inte det akuta problemet ändras, men det ska ha accepterats av en 

publik. Åhörare ska ha legitimerat det existentiella hotet som framhävts genom att acceptera 

att vissa säkerhetsåtgärder måste vidtas. Samtidigt menar Buzan et al. att säkerhetsåtgärder 

inte måste ske, men det existentiella hotet måste i en viss plattform ha fått gehör. Om det inte 

accepterats och fått gehör av en publik kan vi enbart tala om ett ”securitizing move”, ett 

säkerhetiseringssteg. Att endast frångå och bryta mot det sedvanliga regelverket innebär inte 

en säkerhetisering i sig utan den behöver också legitimeras och rättfärdigas av en publik 

(1998: 25). 

 

Ordet publik blir i anknytning till denna uppsats de riksdagspolitiker som accepterar hotet och 

därmed är delaktig i säkerhetiseringen. Detta stärks av teorins grund där en publik 

exemplifieras med att vara politiker eller högt uppsatta militärer, även om en publik också kan 

vara den allmänna opinionen eller andra elitgrupperingar i samhället (Emmers, 2016: 180). 

Även om en talakt kanske inte accepteras av den breda populationen är det ändå att betrakta 

som en fulländad säkerhetisering trots att det är en mer begränsad publik, eftersom att den 

accepteras i den politiska eliten/regeringar (ibid., 2016: 172). 

 

Vidare menar Buzan et al. att begreppet säkerhet bör ses som negativt eftersom det är ett 

tecken på att det finns en brist i att hantera frågan eller problemet inom det sedvanliga 

regelverket. De menar att nationell säkerhet inte är något som bör idealiseras eftersom att det 
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dels kan tysta en opposition, men också ger begreppet nationell säkerhet möjlighet för 

makthavare att handla mindre demokratiskt i termer av att de kan använda ”hot” för andra 

inrikes syften. 

 

Vad som istället bör ses som ideal, menar Buzan et al., är avsäkerhetisering. Det vill säga att 

frågan hamnar inom den mer allmänna sfären och debatten snarare än att man talar om ett 

existentiellt hot som med alla medel måste tas hand om. Det är ett politiskt val att 

säkerhetisera en fråga eller problem, men också att acceptera det som sådant, menar de 

(Buzan et al., 1998: 29). Avsäkerhetisering är alltså den omvända situationen, att det går från 

säkerhetisering till politisering eller avpolitisering av en fråga eller problem. Ett exempel på 

avsäkerhetisering är rasfrågan i Sydafrika i slutet av Apartheidregimens styre. Rasfrågan 

avsäkerhetiserades i samhället och blev åter en politiserad fråga (Emmers, 2016: 170). 

 

Buzan et al. skriver att man när man använder säkerhetiseringsteori som analysinstrument bör 

man ta i beaktning att stater har olika synsätt på hur man definierar ett hot. Vissa stater är 

bekymrade över invandringsnivåer som ligger på under en procent medan andra inte är 

bekymrade trots att nivån kan ligga på 15 procent. Alltså, något som en politisk sfär kan 

uppfattas som en fullständigt bisarr säkerhetisering, kan inom en annan politisk sfär uppfattas 

som en helt legitim säkerhetisering (1998: 30). 

 

Avslutningsvis kan konstateras att det finns fem kännetecken för att en säkerhetisering ska 

kunna urskiljas och identifieras. Dock bör understrykas att extraordinära åtgärder, vilket 

presenteras som punkt fyra, inte nödvändigtvis behövs för en fullbordad säkerhetisering 

(Buzan et al., 1998: 25). 

1) En säkerhetiserande aktör uttrycker att det finns; 

2) Ett existentiellt hot gentemot;  

3) Ett referensobjekt. Därefter sker; 

4) Säkerhetsåtgärder, alltså extraordinära åtgärder och slutligen ska; 

5) Säkerhetiseringen accepteras av en publik.  

Alltså, den retoriska analys som teorin efterfrågar är att få en bild av hur hot processuellt kan 

konstrueras. The speech act, talakten, är därför högst väsentlig för att förstå en 

säkerhetiseringsakt eftersom att det är början på en säkerhetiseringsprocess (Emmers, 2016: 

171). Syftet med teorin är att ta reda på vem som säkerhetiserar. För vem eller vad, det vill 

säga referensobjeket, säkerhetiserar man och varför görs det? Vad får det för resultat och 
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under vilka förhållanden har det skett? (Buzan et. al., 1998: 32) Detta kommer följaktligen 

behandlas i analysavsnittet nedan, men först presenteras teorikritik och metod samt 

operationalisering. 

 

3.2. Teorikritik 
Eftersom att teorin är central i denna uppsats och för att ge en så bred bild som möjligt av 

teorin, lyfts i detta avsnitt kortfattat fram kritik som finns gentemot den. Ralf Emmers lyfter i 

”Contemporary Security Studies” (2016) upp några begränsningar som kritiker menar finns i 

säkerhetiseringsteorin. Köpenhamnsskolan har dels kritiserats för att vara Eurocentriska, och 

att de borde tydliggöra och utveckla gränser mellan begreppen politik och säkerhet. Eftersom 

att de skriver att säkerhetisering är en extrem variant av politisering, finns en kritik gällande 

att det kan uppstå förvirring i skalan av avpolitisering-, politisering- och 

säkerhetiseringsproblem. Detta kan göra att teorin inte är fullständig att använda som analys, 

att det kan vara svårt att separera en kraftig politisering från en säkerhetisering. Å andra sidan 

menar Emmers att det kan finnas tydliga åtskillnader vad gäller politisering och 

säkerhetisering, men det beror på omständigheter – alltså är det kontextberoende om tydliga 

distinktioner finns eller inte (Emmers, 2016: 174-175). 

 

Matt McDonald, skriver i ”Securitization and the Construction of Security” (2008) att 

säkerhetiseringsteorin är ett viktigt och givande bidrag till forskning om nutida internationell 

politik men att det samtidigt finns problem. McDonald att det finns en problematik i att fokus 

ligger på talakten hos dominanta aktörer, men också att ”the context of the act is defined 

narrowly, with the focus only on the moment of intervention.” Slutligen menar McDonald att 

teorins ramverk är snävt och begränsat genom att säkerhetiseringsakten endast definieras 

genom beteckning av hot (2008: 563).  

 

Vidare finns kritik från Lene Hansen (2000), att genusaspekten inte är inkluderad i 

Köpenhamnsskolans teori, vilket hon redogör för i ”The Little Mermaid’s Silent Security 

Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen School”. Hon menar att det är 

anmärkningsvärt att genusaspekten inte är inkluderad i deras analys eftersom att 

poststrukturalistiska- och andra kritiska studier har visat att genus är en oumbärlig del i 

analysen av säkerhetsfrågor.  
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4. Metodologiskt förhållningssätt 
4.1. Metod 
Denna studie är av kvalitativ teorikonsumerande karaktär där processpårning är den 

metodologiska utgångspunkten. Det är en metod som faller sig väl ihop med studiens upplägg 

eftersom att processpårning oftast används i studier där utfallet redan är känt från början 

(Esaiasson et al., 2012: 130). Utfallet i denna studie är alltså att betrakta som lag (2015:1073) 

”om särskilda åtgärder vi allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i 

landet”. Det bör däremot poängteras att utfallet inte är att se som en färdigställd hypotes i 

termer av att utfallet = säkerhetisering. Utfallet är snarare att betrakta som ett specifikt skede 

vilken särskiljer sig från riksdagsledamöternas retorik tidigare under hösten 2015. 

 

Processpårning som metodologisk utgångspunkt ger möjlighet till ökad förståelse och 

kunskap kring vad det egentligen var som hände under hösten 2015 utifrån ett 

säkerhetiseringsperspektiv. Syftet med metoden är alltså inte att förstå själva utfallet i sig 

(Esaiasson et al., 2012: 130), alltså att till exempel analysera vad lag (2015:1073) fått för 

fortsatta effekter, utan vad som ledde till utfallet – vad hände innan lagen trädde i kraft?  

 

Rent metodologiskt betraktas alltså lag (2015:1073) som ett utfall där hösten innan den trädde 

i kraft analyseras. Med lagen som utfall ges genom processpårning möjlighet att få ett svar på 

hur förändringen såg ut över tid och hur retoriken såg ut som föranledde lagen. Detta görs 

genom att analysera riksdagsprotokoll från debatter, men även propositioner, motioner, 

interpellationer och regeringsdokument mellan sjätte september 2015 till 21:a december 2015 

utifrån säkerhetiseringsteori.  

 

Med processpårning finns inte heller någon begränsning ur en metodologisk aspekt gällande 

materialval (Esaiasson et al., 2012: 130). Detta kan emellertid bidra till att materialomfånget 

blir för stort, vilket jag visserligen tagit hänsyn till med tanke på de tids- och omfångskrav 

som denna studie haft, men som å andra sidan skulle kunna ses som en nackdel med 

metodvalet. Avgränsningen att endast använda riksdags- och regeringsdokument är som 

nämnt ett medvetet urval som gjorts på grund av omfångs- och tidsbegränsningar, även om 

studien säkerligen skulle ge en mer övertygande och generaliserbar bild vid ett större 

materialomfång.  
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Materialavgränsningarna bör dock inte påverka denna studies resultatvaliditet, det vill säga 

om man mäter det som man har för avsikt att mäta (Esaiasson et al., 2012: 57). Det är något 

som utvärderas när allt empiriskt arbete är utfört men oavsett kan resultatvaliditeten vara god 

trots ett mindre materialomfång – även om god validitet inte nödvändigtvis betyder en bra 

undersökning och studie (Bergström & Boréus, 2005: 35). För att ha hög reliabilitet krävs att 

osystematiska och slumpmässiga fel saknas i studien. Det handlar alltså om att man ska ”vara 

noggrann i undersökningens alla led, att eliminera felkällor i görligaste mån.” (ibid.) Med 

andra ord ska studien kunna replikeras, någon annan ska kunna göra en likadan studie och 

uppnå samma resultat. För det krävs att tolkningar som gjorts av materialet ska vara väl 

underbyggda med exempelvis citat (ibid., 2005: 26). 

 

Vidare bör poängteras att en reflektion kring val av metod till denna studie har skett, där till 

exempel diskursanalys har kontemplerats. Diskursanalysen ligger nära till hands vad gäller 

studier av säkerhetisering eftersom att säkerhetisering handlar om språk och hur hot därmed 

kan konstrueras men också förändras. Säkerhetisering behöver å andra sidan inte 

nödvändigtvis användas i syfte att belysa underliggande maktstrukturer, vilket diskurs-

analysen gör genom att den ofta används för att finna och förstå budskap i texter och diskurser 

med ett begränsat fokus på samhälleliga aktörer (Bergström & Boréus, 2005: 306). Då denna 

studie inte syftar till att finna en underliggande agenda från riksdagspolitikernas sida och att 

eventuella maktstrukturer skulle ligga bakom det hela, blev diskursanalysen ett icke-

kompatibelt analysinstrument även om det också bör framhållas att en sådan studie säkerligen 

skulle vara mycket intressant. Istället granskas i denna uppsats hur och om språket kring 

säkerhet och hot ändrats, och därmed om en politisering frångått till en säkerhetisering genom 

att använda processpårning som metodologisk utgångspunkt. I nästkommande avsnitt har 

teorin preciserats med en operationalisering, vilken också möjliggör det metodologiska 

angreppssättet att ”spåra” förändringen.  

 

4.1.1. Operationalisering  
Syftet med operationalisering är att konkretisera teorin och möjliggöra analysen. Genom att 

presentera en operationaliseringstabell samt analysfrågor preciseras hur teorin kommer att 

tillämpas på det empiriska material som används. För att uppsatsen ska nå hög 

begreppsvaliditet ska teori överensstämma med operationalisering, det vill säga att det visar 

sig klart vad teorins begrepp är och dessa är utkristalliserade genom att analysverktyg finns 
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formade (Esaiasson et al., 2012: 57). Därför finns på denna sida en operationaliseringstabell 

samt analysfrågor för att visa hur teorin tolkats och därmed vad det är som eftersöks i 

riksdags- och regeringsdokumenten som analyseras i avsnitt fem. Operationaliseringen är 

således ett verktyg för analys till dokumenten som används från riksdag och regering. Dessa 

går att härleda från Köpenhamnsskolans teori som presenterats i avsnitt tre.  

 

Referensobjekt Säkerhetiseringsaktör Existentiellt hot Säkerhetiseringsakt 

Stater 

Samhällen 

Flyktingar 

 

Riksdagsledamöter som 

uttrycker en 

extraordinär situation 

där referensobjektet är 

existentiellt hotat.  

Det som hotar 

referensobjektets 

överlevnad. Kan vara 

t.ex. migrations-

strömmar som hotar en 

identitet eller ett 

samhälle. 

Är själva talakten som 

uttrycker att ett 

problem blir högsta 

prioritet och 

säkerhetiseringsaktör-

en tillåts att bryta de 

normala reglerna. 

 

Gällande dessa kategorier; referensobjekt, säkerhetiseringsaktör och existentiellt hot, så är de 

exempel utifrån teorin och behöver alltså inte nödvändigtvis enbart innefatta de exempel som 

ställts upp men de stämmer generellt överens med denna studie. Säkerhetiseringsakten 

presenteras för att kortfattat tydliggöra dess betydelse. 

 

Analysfrågor  

• Säkerhetiseringsaktör: vilka eller vem är säkerhetiseringsaktör?  

• Existentiellt hot: indikeras ett existentiellt hot gentemot ett referensobjekt?  

• Referensobjekt: går det att urskilja referensobjekt när de olika riksdagsledamöterna 

yttrar sig om asylsökande och flyktingar? Hur framställs referensobjektet?  

• Förekommer och argumenteras det för extraordinära åtgärder?  

 

När analysfrågorna tillämpats, kommer man kunna identifiera 1) de som är delaktiga i en 

eventuell säkerhetisering genom att uttrycka att ett referensobjekt är existentiellt hotat, 2) de 

som accepterar retoriken men som inte bokstavligen uttrycker att ett existentiellt hot existerar, 

3) de som eventuellt motsäger att hot existerar, det vill säga inte ”accepterar” hotet. För att 

knyta an till uppsatsens syfte så undersöks alltså hur förändringen över tid ser ut när 
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politikerna talar om asylsökande och flyktingar under hösten 2015. Skedde en säkerhetisering, 

eller var det bara en politisering?  

 

4.2. Material och källkritik 
Som tidigare nämnt, är det empiriska material som används i denna uppsats riksdags- och 

regeringsdokument. I termer av sekundär- och primärkällor är dessa primärkällor eftersom att 

de antingen är undertecknade politikerna själva eller ordagrant protokollförda i riksdagens 

kammare. Primärkällor ger en naturlig trovärdighet eftersom att vi litar på de som varit med 

på plats snarare än de som fått det återberättat, det är alltså en förstahandskälla. Om något 

vore återberättat skulle det ses som sekundärkälla (Esaiasson et al., 2012: 283).  

 

Med det material som används, riksdags- och regeringsdokument, ges möjlighet att spåra om 

en eventuell säkerhetisering skedde hösten 2015. För att utreda om en säkerhetisering fortsatt 

utanför riksdag och regering skulle ett mer omfattande material behöva användas, som till 

exempel debatt- och nyhetsartiklar. Det skulle eventuellt kunna ge en mer heltäckande bild, 

men val av material har framförallt begränsats på grund av omfångs- och tidskrav, vilket 

tidigare nämnts.  

 

Vidare har allt empiriskt material samlats in och hämtats på riksdagens hemsida, där även 

regeringens publikationer går att finna. Sökord som ”flykting” och ”asylsökande” har använts 

för att sålla och finna de dokument som rör frågor om den svenska migrationspolitiken under 

den utvalda tidsperioden sjätte september 2015 till 21:a december 2015. Materialvalet 

fungerar väl in med metodens utgångspunkt, att spåra ett utfall och vad som ledde till det i 

termer av eventuell säkerhetisering. Däremot bör förtydligas att ”allt” material gällande 

flyktingar och asylsökande från riksdag och regering inte analyseras, dels på grund av 

tidsbegränsningar men framförallt för att en betydande del av materialet gäller regler och 

förslag om till exempel asylboenden, tandvård och arbetsmarknad för asylsökande etcetera. 

Jag har således snarare valt ut de debatter och argument som i mer allmänna drag förs 

gällande flyktingar och asylsökande under den utvalda tidsperioden. Sammanfattningsvis 

består materialet av riksdagsprotokoll från debatter men också propositioner, motioner, 

interpellationer och regeringsdokument med utlåtanden från Regeringskansliet. För att studien 

ska kunna bidra med en helhetlig bild av hur retoriken såg ut hösten 2015, används uttalanden 

angående asylsökande från riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier. Jag har valt att 
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referera till riksdagsledamöter istället för partierna i sig, då detta ger en mer tydlig och 

transparent bild av vem som säger vad.  

 

För att förtydliga vilket empiriskt material som kommer att användas i analysavsnittet, 

kommer detta nu att presenteras. Dels analyseras sju riksdagsprotokoll från datumen 25:e 

september, 14:e oktober, 24:e- och 26:e november, 3:e-, 11:e- och 17:e december 2015. 

Ytterligare används två interpellationer (2015/16:241 och 2015/16:171), en skriftlig fråga 

(2015/16:6) samt svar på skriftlig fråga (2015/16:6), och även propositionerna 2015/16:67 

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

landet” och 2015/16:54 ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända”. Vidare 

analyseras fyra motioner med anledning av proposition 2015/16:67 varav dessa är två 

partimotioner från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, en kommittémotion från 

Moderaterna och en enskild motion från Centerpartiet. Utöver det analyseras fyra 

regeringsdokument varav ett är ett tal av statsminister Stefan Löfven och de övriga tre är 

skriftliga utlåtanden från regeringen. Dessa källhänvisas som Regeringen 2015a, 2015b, 

2015c och 2015d och går att finna via internetlänkar i den referenslista som finns i slutkapitlet 

av denna uppsats.   
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5. Analys 
5.1. Politisering  
För att kontextualisera hösten 2015, det vill säga för att sätta hösten 2015 i ett längre 

perspektiv, argumenteras det i detta avsnitt för att den svenska migrationspolitiken var 

politiserad innan hösten 2015.  

 

Enligt säkerhetiseringsteorin så menar Buzan et al. att politisering är när en fråga eller 

problem tas hand om inom det sedvanliga politiska systemet. Det är steget innan en 

säkerhetisering och problemet är inte utmålat som speciellt eller extraordinärt. Politisering är 

alltså en mildare variant av en säkerhetisering eftersom att inget referensobjekt framställs vara 

existentiellt hotat.  

 

Ett tänkbart mått på att en politisering skedde innan hösten 2015 är Statistiska Centralbyråns 

statistik som även beskrivits i denna uppsats bakgrundsavsnitt. Det är alltså riksdagsvals-

undersökningar mellan åren 1979-2014 där intervjupersonerna har fått välja upp till fem 

frågor som de anser vara viktiga när de röstar på ett parti i valet för det angivna året.  

 

 
Källa: ”Viktiga frågor för partivalet 1979-2014. Procent”, Riksdagsvalsundersökningar 1979-2014. Statistiska 

Centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-

valundersokningen/pong/tabell-och-diagram/viktiga-fragor-for-partivalet-19792014.-procent/ 

 

En icke-politisering å andra sidan, innebär att frågan eller problemet inte är inkluderad i den 

allmänna debatten. Men med detta som mått kan konstateras att en icke-politisering av 
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invandring/flyktingar inte är sannolikt eftersom att nästan en fjärdedel av de som svarat i 

undersökningen har angett att de ansåg att invandring/flyktingar var en viktig fråga för dem 

när de röstade i riksdagsvalet 2014. Dock ska framhållas att detta endast är ett mått på en 

politisering och att det säkerligen finns andra sätt att mäta politisering, men att dessa siffror 

ändå ger en indikation av flyktingfrågans vikt i samhällsdebatten runt år 2014. Att en icke-

politisering skulle ha skett året mellan 2014-2015 ter sig därmed osannolikt med tanke på den 

retorik som sedan förs i riksdagen under hösten 2015. I nästkommande två avsnitt undersöks 

hur förändringen sett ut hösten 2015.  

 

5.2. Hösten 2015  
Detta avsnitt avser att redogöra för september, oktober, november och december 2015. För att 

få en tydlig bild över förändringen över tid analyseras alltså månad för månad om en eller 

flera säkerhetiseringsaktörer uttrycker att det finns existentiella hot gentemot ett eller flera 

referensobjekt, och om det argumenterats för extraordinära åtgärder. Vidare behandlas om en 

publik i sådana fall accepterat hotet. Analysen har möjliggjorts av de analysfrågor och den 

operationaliseringstabell som finns på sida 13.   

 

5.2.1. September 
I början av månaden, den sjätte september, höll statsminister Stefan Löfven (S) tal på 

Medborgarplatsen i Stockholm. Statsministern sade att flyktingmottagandet var hela Sveriges 

ansvar, även om det var en ansträngning så skulle mottagandet i det långa loppet bli en 

möjlighet och tillgång för Sverige. Han sade också att alla EU-länder måste hjälpa till 

eftersom att det europeiska samarbetet aldrig haft som syfte att stänga människor på flykt ute; 

 

”Nu måste vi återigen bestämma vilket Europa vi vill vara. Mitt Europa tar emot 

människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte 

murar, vi hjälps åt när nöden är stor.” (Regeringen, 2015a)  

 

Ungefär två veckor senare hölls ”Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen” i riksdagen. 

Paula Bieler (SD), talade om att antalet asylsökande blir en alltför stor börda för 

mottagarländer samt att de ”är fullt medvetna om systemkollapsen, (…) men i dag måste vi 

vidta akuta åtgärder” (Prot. 2015/16:8: 24-25). Sverigedemokraterna resonerar i denna debatt 
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för att färre ska beviljas asyl i Sverige. Under samma period lämnade riksdagsledamot 

Richard Jomshof (SD) en skriftlig fråga (2015/16:6) till justitie- och migrationsminister 

Morgan Johansson (S) med förslag om halvering av ersättning till asylsökande i syfte att 

avskräcka flyktingar att komma till Sverige. Richard Jomshof (SD) föreslog detta med 

bakgrund av att Danmark hade genomfört en annonskampanj i turkiska och libanesiska 

tidningar, och enligt honom hade detta gjorts eftersom att det danska samhället var pressat av 

det stora antalet asylsökande. Morgan Johansson (S) svarade att det inte låg i regeringens 

intresse att genomföra det förslaget (Svar på fråga 2015/16:6).  

 

I ”Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen”, menade Morgan Johansson (S) att det vore ett 

brott mot flyktingkonventionen att inte låta människor söka asyl i det land man kommer till då 

det är en mänsklig rättighet. Han poängterade dock att situationen är ansträngd, men att den 

var hanterbar (Prot. 2015/16:8: 14-15). Centerpartiets Johan Hedin höll samma linje: 

 

”Fru Talman! Jag för min del är inte beredd att säga ’nej, Sverige är fullt’. Det går 

inte att påstå det ens då få vill flytta till vårt land. Givet dagens situation, när 

människor tvingas fly undan död, fara och ofattbara grymheter, är det än mindre 

rimlig att påstå att Sverige är fullt.” (Prot. 2015/16:8: 9). 

 

De andra riksdagsledamöterna från de resterande fem partierna i riksdagen för liknande 

argument som Morgan Johansson (S) och Johan Hedin (C), de uttrycker inga hot gentemot ett 

referensobjekt med önskemål om extraordinära åtgärder i september 2015 även om frågan är 

politiserad. En riksdagsledamot uttrycker sig däremot så att referensobjektet snarare är 

flyktingar än staten eller samhället, det vill säga kontrasterande från Sverigedemokraternas 

argumentation. Christina Höj Larsen (V): 

 

”Fru Talman! Läget är akut, och något måste göras omedelbart. Vi har inte tid att 

vänta. Därför föreslår Vänsterpartiet tre konkreta saker som Sverige ensamt kan 

besluta om utan EU:s inblandning. Det är saker som vi skulle kunna besluta om 

snabbt och som skulle göra skillnad för människor direkt.” (ibid., s. 10). 

 

I jämförelse med Sverigedemokraternas säkerhetiserande steg där asylsökande framställs som 

ett hot mot det svenska samhället kan Christina Höj Larsens (V) argument ses som motsatt 

eftersom att referensobjektet är flyktingar – staten är inte hotad genom att en systemkollaps är 
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stundande. Läget är akut och något måste göras, men för flyktingarnas skull. Att flyktingarna 

är referensobjekt är det flera i debatten som instämmer i vid den här tidpunkten, även om 

flyktingströmmarna beskrivs som problematiska (Prot. 2015/16:8). Men det är inte befogat att 

påstå att en fulländad säkerhetisering skett i riksdagen under september bara för att 

asylsökande beskrivs som ett problem. Eftersom att Sverigedemokraternas riksdagsledamöter 

inte får gehör, det vill säga att ingen publik – andra riksdagsledamöter till hörande andra 

partier – accepterar retoriken kring att flyktingar bidrar till systemkollaps, talar det för att det 

endast var säkerhetiserande steg. Asyl- och flyktingfrågan var således vid septembers slut 

politiserad, inte säkerhetiserad.  

 

5.2.2. Oktober 
I mitten av oktober var det partiledardebatt i riksdagen. Moderaternas dåvarande partiledare 

Anna Kinberg Batra menade att den rådande situationen var ohållbar och att Sveriges gränser 

måste säkras. Hon argumenterade för att Sverige ska hjälpa flyktingar, men att mottagningen 

kräver ordning och reda vilket kan möjliggöras genom att tillfälliga uppehållstillstånd sätts i 

regel. Vidare sade hon att ”En akut situation kräver omedelbara åtgärder, men det kräver 

också långsiktig politik som rustar för Sverige.” (Prot. 2015/16:13: 1-2).  

 

I samma partiledardebatt beskriver Jimmie Åkesson (SD), att det är ett invandringspolitiskt 

kaos som pågår genom att låta folk söka asyl i Sverige och att det inte finns några tecken på 

att antalet asylsökande kommer att minska. Ett hot uttrycks inte explicit, utan Åkesson (SD) 

argumenterar mer i termer av kostnaderna för invandringen (Prot. 2015/16:13: 13). Här finns 

en parallell i förhållande till Tkaczyks (2017) tidigare forskning om hur tjeckiska 

nyhetstidningar skildrat irreguljära migranter, att ett obestämt flöde av människor var på väg 

mot Europa och den humanistiska dimensionen saknas.  

 

Statsminister Löfven (S) beskriver också ett akut läge i partiledardebatten, där landet Sverige 

står inför en svår uppgift (Prot. 2015/16:13: 10). Det uttrycks en akut situation som kräver 

omedelbara åtgärder, men det svenska samhället uttrycks ännu inte vara hotat hos majoriteten 

av riksdagsledamöterna. Andreas Carlson (KD) argumenterar kring att han och partiet vill ha 

tillfälliga uppehållstillstånd, vilket statsministern svarar på genom att hänvisa till 

Migrationsverkets beslut – att det bästa för etableringen av flyktingar som kommer från 
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platser där man vet att situationen inte kommer att lösas är permanenta uppehållstillstånd 

(ibid., s. 22). 

 

Men en vecka efter partiledardebatten i riksdagen, presenterades en överenskommelse mellan 

regeringen bestående av Miljöpartiet och Socialdemokraterna och de fyra allianspartierna, 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Överenskommelsen berörde 

”insatser med anledning av flyktingkrisen” och innebar bland annat mål om att korta ned 

handläggningstiden för asylsökande, försörjningskrav vid anhöriginvandring och tillfälliga 

uppehållstillstånd under en begränsad tid på tre år (Regeringen, 2015b). I överenskommelsen 

presenteras inga direkta hot gentemot ett referensobjekt, även om retoriken visar på en 

politisering där ett allvarligt läge porträtteras. Samtidigt skedde säkerhetiserande steg från 

både Moderaterna och Sverigedemokraterna i mitten av oktober eftersom att de, möjligtvis 

indirekt, för argument om att flyktingströmmarna bidrar till en ohållbar situation, ett kaos. I 

nästkommande avsnitt visas hur retoriken stegvis förändrades i november och december och 

hur hela det svenska samhällets funktionalitet alltmer porträtteras vara hotad.  

 

5.2.3. November 
I början av november fortsätter de säkerhetiserande stegen, Moderaternas Boriana Åberg 

beskriver i en interpellation till Morgan Johansson (S) en ohållbar och unik situation och 

hänvisar till Morgan Johanssons (S) uttalanden i olika medier i början av november; att 

gränsen var nådd (interpel. 2015/16:171). Sverige kan inte ta emot fler asylsökande. Några 

veckor senare fick Boriana Åberg (M) svar på sin interpellation där Morgan Johansson (S) 

svarar att regeringen dels föreslagit en ändringsbudget för att understödja civilsamhällets och 

kommunernas arbete med mottagandet av flyktingar, men också att regeringen tillfälligt hade 

infört gränskontroll vid inre gräns (Prot. 2015/16: 32). Detta infördes den 12:e november, 

eftersom att situationen innebar ”akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället” 

(Regeringen, 2015c). Regeringen hänvisade till Polismyndigheten och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) då dessa myndigheter gjort bedömningen att den 

allmänna ordningen och den inre säkerheten var hotad samt att det fanns ”stora påfrestningar 

för flera samhällsviktiga verksamheter” (Regeringen, 2015c). Boriana Åberg (M) menade 

dock att gränskontroller inte var tillräckligt, ”Det är inte bara min uppfattning att situationen 

är mer ansträngd än någonsin. Det krävs att regeringen agerar här och nu!” (Prot. 2015/16:32). 
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Någon vecka senare i november, hade regeringen presskonferens och föreslog ”åtgärder för 

att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande”. Åtgärderna som föreslås är att den svenska 

lagstiftningen tillfälligt ska anpassas till minimumnivå enligt EU-rätten och internationella 

konventioner. Detta innebar bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla 

skyddsbehövande (dock ej kvotflyktingar), skärpta försörjningskrav, att kategorin ”övriga 

skyddsbehövande” inte ska få rätt till uppehållstillstånd samt en begränsad rätt till 

anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Vidare 

föreslog regeringen att asylsökande ska genomgå en medicinsk åldersbedömning vid fall där 

personens exakta ålder inte är säkerställd, samt att ID-kontroller ska införas på kollektiva 

transportsätt till Sverige (Regeringen, 2015d).  

 

Två dagar efter det, den 26:e november 2015, lägger regeringen fram proposition 2015/16:54 

till riksdagen, ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända” vilken senare bifölls i 

riksdagens kammare. Dess huvudsakliga syfte är att kommuner efter direktiv ska kunna 

tvingas och därmed vara skyldiga att ta emot asylsökande och ordna bostad för dem etcetera, 

för att hela landet gemensamt ska ta ansvar för mottagandet av flyktingar.  

 

Samma dag hade även statsminister Stefan Löfven (S) frågestund i riksdagen. Anna Kinberg 

Batra (M) uttrycker att det är en akut kris, och det gör även statsministern som poängterar att 

det är en ”mycket allvarlig kris.” Men Anna Kinberg Batra (M) menar att ytterligare åtgärder 

behövs än det som regeringen hittills genomfört. Jimmie Åkesson (SD), framhåller i samma 

frågestund att det råder ett allvarligt läge till följd av flyktinginvandringen, och vill därför att 

det ska folkomröstas om asylinvandringen till Sverige. Anders W Jonsson (C) vidhåller likt de 

andra att mottagandet för asylsökande är oerhört ansträngt, men att regeringens förslag är 

högst problematiska – Centerpartiet vill inte stoppa antalet asylsökande (Prot. 2015/16:34).  

 

Att regeringen i början av november valde att göra en ändringsbudget, det vill säga att de 

valde att gå inom det ”normala” regelverket, tyder på att frågan var politiserad. Å andra sidan 

framförs tydliga budskap från såväl Boriana Åberg (M), Anna Kinberg Batra (M) och Jimmie 

Åkesson (SD) som Morgan Johansson (S) att det var en akut situation. Samhällets 

grundfunktioner och den inre säkerheten i Sverige var hotad av de flyktingströmmar som 

kommit till landet. Dessa riksdagsledamöter går således att benämna som säkerhetiserings-

aktörer eftersom att referensobjekten (samhällsviktiga funktioner och statens inre säkerhet) är 

existentiellt hotade av de asylsökande. I fråga om funktionella aktörer, vilket jag tidigare 
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förklarat inte kommer läggas stor vikt vid i denna uppsats, kan i det här fallet till exempel 

vara Polismyndigheten och MSB eftersom att dessa haft ett visst inflytande i processen till att 

man upprättade gränskontroll vid inre gräns i landet, men inte är de huvudsakliga 

säkerhetiseringsaktörerna.  

 

5.2.4. December  
En vecka efter statsministerns frågestund i riksdagen, debatteras migration i riksdagen. 

Jämfört med debatten veckan innan, lyfter inte Centerpartiets Johanna Jönsson och Kristina 

Yngwe fram några resonemang om att samhällets funktionalitet är hotad. De framhåller att 

läget är ansträngt i en svensk synvinkel men att alla måste ta sitt ansvar. Sverige har givit sig 

in i det cyniska spel där flyktingar forslas vidare till något annat land, menar de, och det borde 

inte ha hänt (Prot. 2015/16:38: 7). Christina Höj Larsen (V), är av en liknande åsikt och säger 

i samma debatt att: 

 

”(…) regeringen väljer att skrämmas med ord som systemkollaps och kaos. De 

säger att de behöver andrum när människor är på flykt. (…) Det har alltid, herr 

talman, funnits de som tyckt att det behövs andrum och att gränsen är nådd. (…) 

Historien har dömt dem mycket hårt. Varför ska vi lyssna på dem nu? (…) Nog nu 

med andrum och panik. Låt oss göra skillnad istället.” (Prot. 2015/16:38: 10-11). 

 

Samma dag lämnade Johan Forssell (M) in interpellation till Morgan Johansson (S) med 

förslag om att det behövs en tillfällig paus i asylmottagandet. Moderaterna föreslog vidare ”att 

personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats på vägen 

genom EU ska kunna avvisas vid gränsen utan en svensk prövning av en asylansökan.” 

(Interpel. 2015/16:241). När denna interpellation senare debatterades i riksdagen, den elfte 

december, uttrycker både Morgan Johansson (S) och Johan Forssell (M) att det är ett akut läge 

och en akut kris i landet. Men Morgan Johansson (S) menar att Johan Forssell och 

Moderaterna vill stänga Sveriges gränser, vilket inte är rimligt i förhållande till EU-rätten. 

Forssell (M) å andra sidan menar att det visst finns rättsliga möjligheter för Sverige att göra 

avsteg från EU-rätten, exempelvis i EU:s funktionsfördrag där länder ska ha rätt att göra 

avsteg när lag och ordning sätts på spel i det enskilda landet (Prot. 2015/16:44).  

 



23 
 

Dagen därpå, den fjärde december, beslutade regeringen att skicka proposition 2015/16:67 

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

landet” till remiss till Lagrådet. Tre dagar senare svarade Lagrådet i sitt remissvar att 

beredningsunderlaget var otillfredsställande och avstyrkte därför lagförslaget. Enligt Lagrådet 

hade det remitterade lagförslaget, alltså proposition 2015/16:67, tagits fram i största hast. 

Enbart ett fåtal organisationer och myndigheter hade givits möjlighet att yttra sig om remissen 

med endast ett par dagars mellanrum från det att remissen mottogs till dess att svar krävdes. 

Från de flesta berörda myndigheter gavs därför remissyttranden över telefonsamtal eftersom 

att tiden var knapp. Lagrådet menade att remissförfaranden mellan Regeringskansliet och 

myndigheter över telefon ingav betänkligheter (Prop. 2015/16:67: 27-32). Det bristfälliga 

beredningsunderlaget beskrivs av Lagrådet som; 

 

”synnerligen allvarligt eftersom saken gäller ett förslag till undantagstillstånds-

liknande lagstiftning med avstängning av bl.a. samtliga Europavägar, 

behörighetskontroll på kollektivtrafik kombinerat med sanktioner för 

transportören och en inskränkning av den personliga integriteten. En så ingripande 

lagstiftning bör införas först efter en ordentlig utredning med beaktande av 

grundläggande rättsstatsprinciper.” (ibid., s. 28-29).  

 

Regeringen valde att gå vidare med propositionen med hänvisning till att det inte finns någon 

reglering i regeringsformen för civila kriser och att grundlagen är utformad så att det finns 

möjligheter för snabbare beslutsfattande vid just civila kriser. Den nionde december 

överlämnades således proposition 2015/16:67 till riksdagen, men det ursprungliga förslaget 

om att stänga väg- eller broförbindelse togs bort. Det föreslås i propositionen att identitets-

kontroller ska kunna utföras vid transporter med tåg, buss och passagerarfartyg till Sverige 

från en annan stat samt att regeringen ska ges möjlighet att utdela sanktioner till transportörer 

som inte följer lagen (Prop. 2015/16:67: 1). Vidare presenteras i propositionen att: 

 

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

perspektiv innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. (…) 

Migrationsströmmarna medför akuta utmaningar med avseende på samhällets 

funktionalitet, vilken är en del av Sveriges säkerhet.” (ibid., s. 7-8). 
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Det poängteras i propositionen att de åtgärder som genomförs, det vill säga gränskontroller på 

tåg, passagerarfartyg samt bussar till Sverige från en annan stat, kan leda till att möjligheterna 

begränsas för personer att söka asyl i Sverige. Det är dock en nödvändig åtgärd, menar 

regeringen, som med denna proposition också anpassade den svenska asylinvandringen till 

EU:s miniminivå (Prop. 2015/16:67: 9-10). Följande sidor i propositionen argumenteras det 

för att risken för allvarliga verkningar för samhället är vad som menas med ”allvarlig fara för 

den allmänna ordningen eller den inre säkerheten”. När flertalet samhällsfunktioner får ett för 

högt tryck hotar det samhällets funktionalitet och kan skapa nya påfrestningar och spänningar 

i samhället. Vidare ger lagen möjligheter för regeringen i en ”extraordinär situation”, skriver 

de (ibid., s. 13-14). Som beskrivet i inledningen av denna uppsats så bifölls propositionen och 

blev till lag (2015:1073) ”om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen 

eller den inre säkerheten i landet” vilken trädde i kraft 21 december 2015 och upphör att gälla 

21 december 2018.  

 

Här kan en säkerhetisering tydligt urskiljas gällande proposition 2015/16:67. Ett existentiellt 

hot (migrationsströmmar) uttrycks gentemot ett referensobjekt (det svenska samhället). Det 

framhävs att det är en extraordinär situation vilket kräver åtgärder. Åtgärderna är 

extraordinära eftersom de går utanför ramen för vad som brukar vara ”normal politics”; 

remissförfarandet är till exempel mycket bristfälligt.  

 

Moderaterna å andra sidan, menade att åtgärderna som presenteras i proposition 2015/16:67 

var otillräckliga men biföll ändå propositionen (Motion 2015/16:3286). Kristdemokraterna, 

Sverigedemokraterna och Liberalerna yrkade också på bifall vilket visar på att 

säkerhetiseringsaktören, alltså regeringen, fått gehör för sin retorik. Samtidigt kritiserade 

Kristdemokraterna lagens giltighetstid och menade att tre år är för länge samt att remiss-

förfarandet var bristfälligt (Motion 2015/16:3288). Centerpartiet och Vänsterpartiet avslog 

dock lagförslaget. Centerpartiet menade att propositionen skadar och gör inskränkningar på 

den fria rörligheten; transportinfrastrukturen, företagandet och ekonomin i Sverige, även om 

de samtidigt menade att det är viktigt med kraftfulla åtgärder för att hantera situationen 

(Motion 2015/16:3282). Vänsterpartiet hävdade att asylrätten skulle sättas ur spel om 

propositionen träder i kraft och att det kunde bli problematiskt för såväl företag som pendlare 

när ID-kontroller ska genomföras på buss- och tågtrafik mellan Danmark och Sverige (Motion 

2015/16:3283). 
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En vecka efter att proposition 2015/16:67 lämnats till riksdagen och justitieutskottet behandlat 

den, hölls också riksdagsdebatt om den. Vänsterpartiets Torbjörn Björlund menade att 

propositionen var en panikåtgärd, att regeringen drivit igenom en lag som skapar enorma 

problem (Prot. 2015/16:48: 36). Roger Haddad (L), menade att migrationsströmmarna som 

kommit och är på väg utgör en påtaglig ansträngning för skola, hälso- och sjukvård och 

socialtjänst, men frågar samtidigt om regeringen – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – kan 

ge ett svar på om och hur det faktiskt föreligger en allmän fara mot den inre säkerheten i 

landet (ibid., s. 16).  

 

Helene Petersson (S), svarade att lagen kommer att bli ett bemyndigande för regeringen och 

inte en detaljreglerande lag. Samtidigt argumenterade hon för att hennes och 

konstitutionsutskottets grundläggande inställning är att remissinstanserna skriftligt ska hinna 

yttra sig, men att den rådande verkligheten krävde ett snabbt agerande från regeringens sida. 

Vidare sade Helene Petersson (S) att regeringen bedömde att de ökande flyktingströmmarna 

utgjorde en stor utmaning för samhället samt att ”MSB tittar just nu på påfrestningen på 

samhällets funktioner: liv och hälsa och demokratiska rättigheter.” (Prot. 2015/16:48 :19).  

 

Mats Pertoft (MP) sade att han beklagar att han och de andra i riksdagen denna dag behövde 

debattera och besluta om proposition 2015/16:67, samtidigt som han yrkade bifall till 

propositionen. Vidare argumenterar Mats Pertoft (MP) att den verklighet som råder kräver 

extraordinära åtgärder, men inte för all framtid, utan endast ”nu” då de extraordinära 

åtgärderna behövs för att bygga upp Sveriges flyktingmottagande. Han uttrycker även att det 

är en ”exceptionell situation” (Prot. 2015/16:48: 24-25). 

 

Majoriteten av riksdagsledamöterna framhåller således att flyktingströmmarna är ett 

existentiellt hot gentemot det svenska samhällets funktionalitet, vilket betyder att en större 

publik accepterat hotet. Därför kan också konstateras att retoriken kring asylsökande och 

flyktingar förändrades under hösten 2015. Nästkommande avsnitt ämnar således konkretisera 

det som framkommit i analysen av det empiriska materialet ovan.  

 

5.3. Sammanfattande diskussion och resultat 
I detta avsnitt beskrivs följaktligen mer övergripande resultat som framkommit av analysen 

samt en sammanfattande diskussion.  
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Att asylsökande och flyktingar inte framställs som ett existentiellt hot i början av hösten 2015 

tyder på att frågan var politiserad, vilket det också finns indikationer på att frågan redan var 

innan hösten 2015. Detta har också redogjorts för i avsnitt 5.1. Men analysen har visat att 

retoriken förändrades och asylfrågan säkerhetiserades. En fullbordad säkerhetisering skedde i 

och med proposition 2015/16:67. Statsminister Stefan Löfven (S) gick från att säga att hans 

Europa inte bygger några murar till att tre månader senare i december lägga fram proposition 

2015/16:67 ”Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet”. För att ge en tydlig bild av detta, visas nedan en kortare tabell som 

åskådliggör förändringen över tid.  

 

September Oktober 

Politisering med säkerhetiserande steg från 

Sverigedemokraternas riksdagsledamöter. 

Alltså ingen publik som accepterar det hot 

som gestaltas mot det svenska samhället till 

följd av asylsökande.  

 

 

Liknande argumentationer som september 

månad, men riksdagsledamöter från 

Moderaterna börjar också framföra att 

flyktingströmmarna bidrar till en ohållbar 

situation för Sverige som stat. Frågan är 

således fortsatt politiserad med 

säkerhetiserande steg från Sverigedemo-

kraterna och Moderaterna. 

November December 

Säkerhetisering påbörjas, åtgärderna som 

sker i samband med ”andrum i flykting-

mottagandet” avvek från den normala 

politiken gällande flyktingar och asylsökande 

i Sverige, även om man historiskt vid två 

tidigare tillfällen genomfört liknande 

åtgärder, som beskrivet i bakgrundsavsnittet.  

 

 

 

 

I mitten av december sker en fullständig 

säkerhetisering. Majoriteten av riksdags-

ledamöterna accepterar att ett existentiellt hot 

finns gentemot det svenska samhällets 

funktionalitet. Extraordinära åtgärder 

genomförs, som proposition 2015/16:67 

”Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten 

i landet” där lagstiftningsförfarandets 

beredning tyder på att frågan framställdes så 

akut att det inte gick att vänta för att 

genomgå ett mer grundligt remissförfarande.  
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För att vidare knyta an till de analysfrågor som ställts, redogörs nedan för vem eller vilka som 

var säkerhetiseringsaktörer under hösten, vad för existentiellt hot som uttrycks gentemot ett 

referensobjekt och om det skett extraordinära åtgärder.   

 

Säkerhetiseringsaktörer 

Utifrån det material som undersökts i analysen, visas att regeringen var den slutgiltiga 

säkerhetiseringsaktören i december eftersom att det var regeringen som överlämnade 

proposition 2015/16:67 till riksdagen. Jag vill dock framhålla att det finns brister i 

Köpenhamnsskolans teori gällande just definitionen av säkerhetiseringsaktörer. I kontexten av 

denna uppsats kan det bli otydligt utifrån ett teoretiskt perspektiv vem som egentligen är 

säkerhetiseringsaktör. Är säkerhetiseringsaktören den aktör som genomför den ”slutgiltiga” 

säkerhetiseringen, det vill säga regeringen, eller är det till exempel Sverigedemokraternas 

riksdagsledamöter som i början av hösten gjorde säkerhetiserande steg? För denna uppsats 

hade det varit fördelaktigt med mer tydliga distinktioner av olika aktörers roll över tid, det vill 

säga vem som är säkerhetiseringsaktör när man undersöker en fråga eller ett problem över tid, 

än att bara följa deras talakt.  

 

Nåväl, jag har valt att tolka teorin som att även de riksdagsledamöter som gör 

säkerhetiserande steg kan ses som säkerhetiseringsaktörer, vilket stämmer överens med den 

definition som formuleras av Buzan et al., och som också är den definition som använts i 

operationaliseringen av teorin: säkerhetiseringsaktören är den eller de som uttrycker ett 

existentiellt hot gentemot ett referensobjekt.  

 

Säkerhetiseringen fullbordades just genom att en större publik, riksdagens ledamöter, 

accepterade retoriken genom att yrka bifall för proposition 2015/16:67. Men samtliga 

representanter för de åtta riksdagspartierna är också säkerhetiseringsaktörer eftersom att de 

också argumenterade för en säkerhetisering i termer av att samhällsfunktioner var hotade och 

att läget var ohållbart och akut. I den här studien är alltså en del riksdagsledamöter både 

säkerhetiseringsaktörer och publik. Undantaget är Vänster- och Centerpartiets ledamöter 

eftersom att de ifrågasatte retoriken och även avslog proposition 2015/16:67.  

 

Existentiellt hot 

I september månad är det endast Sverigedemokraternas riksdagsledamöter som uttrycker att 

mängden asylsökande är ett problem och hot för det svenska samhället, en systemkollaps är 
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stundande, menar de. I oktober börjar även representanter för Moderaterna tala för att 

flyktingströmmarna bidrar till en ohållbar och akut situation vilket hotar samhällsfunktioner. I 

november påbörjas säkerhetiseringen, regeringen – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – 

håller presskonferens med ”åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande”. 

Det beskrevs en akut situation, där åtgärder var nödvändiga för att viktiga samhällsfunktioner 

skulle fortsätta att fungera, vilket avvek från de normala politiska procedurerna för hur 

problem brukar lösas. Moderaterna och Sverigedemokraterna håller samma linje som 

månaderna innan. Därefter, i december, sker en fullbordad säkerhetisering med proposition 

2015/16:67. Det svenska samhällets funktionalitet, inre ordning och säkerhet framställs som 

existentiellt hotat av flyktingströmmen. 

 

Referensobjekt 

Referensobjektet förändrades över tid, i september förde flera riksdagsledamöter resonemang 

som visar på att referensobjektet är flyktingarna vilket särskiljer sig från december då 

referensobjektet är de svenska samhällsfunktionerna, den inre säkerheten och ordningen i 

landet.  

 

Extraordinära åtgärder 

De extraordinära åtgärder som talas för är de åtgärder som presenteras med proposition 

2015/16:67 och därmed den efterföljande lagen. Eftersom att lagstiftningsförfarandet också 

kritiserades skarpt i termer av att det var framtaget i all hast och med ett undermåligt 

beredningsunderlag, visar på en säkerhetisering. Läget framställs som så akut att det inte gick 

att vänta på fler remissyttranden.  

 

Sammanfattningsvis kan vi efter denna resultatpresentation identifiera 1) de som varit 

delaktiga i en säkerhetisering genom att uttrycka att ett referensobjekt är existentiellt hotat, 

det vill säga ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna. 2) De som accepterat retoriken men som inte bokstavligen uttryckt att 

ett hot existerar, som ledamöter från Kristdemokraterna och Liberalerna som yrkade bifall för 

proposition 2015/16:67 men inte uttryckligen sade att det svenska samhället var hotat av de 

flyktingströmmar som kom.  3) De som invände mot att hot existerade, det vill säga inte 

”accepterade” hotet. Dessa visade sig vara representanter för Vänsterpartiet och Centerpartiet.  
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6. Slutsats 
Efter att samtliga delar av studien nu har presenterats kan den huvudsakliga frågeställningen 

besvaras, om asyl- och flyktingfrågan säkerhetiserades bland riksdagens ledamöter under 

hösten 2015. Resultatet har möjliggjorts genom processpårning som metod och med riksdags- 

och regeringsdokument som empiriskt material, vilka tillsammans med säkerhetiseringsteorin 

har format studiens upplägg och analys.  

 

Studien har visat att asyl- och flyktingfrågan var politiserad bland riksdagsledamöter i 

september och oktober 2015, men säkerhetiserades under senhösten 2015 i termer av att 

asylsökande och flyktingar framställs som ett hot mot den allmänna ordningen och inre 

säkerheten i Sverige – hela det svenska samhällets funktionalitet. I förhållande till den tidigare 

forskning som presenterats från Stokes-Dupass (2017), att den svenska migrationspolitiken 

säkerhetiserats och att flyktingar skildras som en ekonomisk börda och ett politiskt hot, liknar 

också det resultat som framkommit av denna studie. Flertalet riksdagsledamöter uttryckte 

under höstens gång att situationen var extraordinär och framförde krav på akuta åtgärder. 

Säkerhetiseringen blev explicit och tydlig i samband med proposition 2015/16:67 ”Särskilda 

åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” och i 

den debatt som sedan följde i riksdagen där propositionen debatterades. De extraordinära 

åtgärder som regeringen propagerar för i propositionen, att kunna vidta åtgärder vid ”allvarlig 

fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten” tyder på ett agerande som inte 

tillhör det sedvanliga politiska rutinerna. Att propositionen sedan bifölls, visar att det hot som 

uttryckligen beskrivits i propositionen accepterades och fick genomslagskraft hos en större 

publik, trots att exempelvis remissförfarandet var undermåligt och skarpt kritiserat av en tung 

aktör som Lagrådet. 

 

Ett annat resultat som denna studie kommit fram till är att riksdagsledamöterna som biföll 

propositionen och därmed accepterade det existentiella hotet är både säkerhetiseringsaktörer 

och publik. Detta kan emellertid ses som en brist i säkerhetiseringsteorins utformning. Vem är 

egentligen säkerhetiseringsaktör, är det den eller de aktörer som påbörjar säkerhetiseringen 

eller är det de som slutför den? Rimligtvis borde det vara kontextuellt, i vissa studier med 

andra analysobjekt är det säkert mer tydligt vem som är säkerhetiseringsaktör eller inte – men 

mer tydliga distinktioner skulle göra teorin mer användbar vid studier där man analyserar en 

fråga över tid. 
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Vidare kan det resoneras för att denna studie möjligen hade kunnat ge en bredare bild vid ett 

större materialomfång, där exempelvis debatten i media hade analyserats eller med ett längre 

tidsperspektiv än endast hösten 2015, för att kartlägga hur den mer allmänna samhällsdebatten 

såg ut. Vid en sådan studie hade säkerligen resultatet kunnat bli mer generaliserbart för 

samhället i stort. I förhållande till Abiris tidigare forskning (2000) om den svenska 

migrationspolitiken under 1990-talet, skulle det förslagsvis vara intressant att studera 

säkerhetisering över tid, det vill säga med ett längre tidsperspektiv. Till exempel om 

säkerhetisering går i vågor, och i sådana fall vad det innebär om en fråga eller problem blir 

avsäkerhetiserad däremellan. 
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