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Abstract 

 
Since the 1990s, illegal immigration has become something highly politicized and 
closely linked to security concerns in EU. The aim of Critical Security Studies is 
to see through this securitization by claiming that there is a relation between 
knowledge and power, and externalize the different ways in which actors exercise 
their power. With Critical Discourse Analysis, this essay scrutinizes the most 
recent documents from the EU to deconstruct the most common security 
arguments. This is done through text analysis as well as through comparing with 
earlier research on the subject. The conclusions are that the EU still uses several 
securitizations arguments, for example a criminalizing technique and an internal 
security argument, that can be de-securitized with a radical change of perspective. 
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1 Introduktion 

Human Development Report (2009) beskriver situationen för de ca 200 miljoner 
internationella migranter som finns i världen. De hävdar att:”Most of the world’s 
200 million international migrants moved from one developing country to another 
or between developed countries” (HDR, 2009:13). I media presenteras det ofta 
som om illegal invandring är den största delen av ämnet migration. Trots att det är 
bara ca 3 % av världens befolkning som räknas som migranter, är migration ett av 
de mest diskuterade, politiserade och aktuella ämnena i dagens samhälle. Många 
menar att migration är något som berör själva kärnan av staters suveränitet, 
nationernas identitet och samhällets syn på sig själva (Huysmans, 2006, Bigo & 
Guild, 2005). Det är kanske därför EU:s process i att skapa en gemensam 
migrationspolitik är så omgärdad av politiska diskussioner och motsägningar. 
Länder med olika geografiska, demografiska och politiska förutsättningar ska 
enas, och frågan är vad som kommer avgöra utformningen av denna politik. EU 
står inför en rad utmaningar när det gäller migrationspolitik, och en av dessa 
utmaningar är hur EU ska förhålla sig till illegal invandring under de närmaste 
åren.  

I DN skrev Peo Hansen en debattartikel om Stockholmsprogrammet där han 
menar att: 

”EU vill importera arbetskraft från den fattiga världen för att täcka ett stort behov. 
Men EU vill ha full frihet att själv välja vilka som skall få komma, och en sådan 
kontroll på ”migrationsflödena” förutsätter en upptrappad ”kamp” mot den ”illegala 
invandringen”.  

(Hansen, DN, 2009-07-17) 

Om detta stämmer, är det något jag uppfattar som djupt orättvist. Precis som andra 
frågar jag mig, varför får vissa resa fritt och inte andra? Hur är detta 
sammankopplat med globalisering, säkerhet och fattigdom? (Bigo & Guild 
2005:2). Slutsatsen av den frågan är tråkigt nog att visst är det så att rika får resa, 
flytta och turista vart de vill, medan fattiga (för att göra en grov förenkling) ses i 
betydligt mer negativa termer om de kräver samma rättigheter (Bigo, 2005:62). 
Trots att flera forskare menar att en värld utan gränser vore fördelaktigt ur många 
synpunkter (Pécoud, de Guchteneire, 2007) och att västländer inte klarar av att 
kontrollera migrationen på det sätt de påstår sig göra (Bigo, 2005:76) envisas EU 
med att föra en restriktiv migrationspolitik. Det är många anledningar till att det är 
dags för ett nytt sätt att tänka kring migration och gränser, och denna uppsats vill 
visa på en av dessa anledningar.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Min ontologiska utgångspunkt är att världen är socialt konstruerad och att hur vi 
upplever världen är något vi skapar i mötet med andra människorna. Jag tror att 
det är möjligt att inhämta kunskap om världen, men inte att jag kan vara objektiv 
över denna kunskap, utan forskning är något som präglas av min tolkning av 
världen. Syftet med denna uppsats är att granska hur attityden mot illegal 
invandring kan förstås utifrån Critical Security Studies och tolka de texter som 
finns i EU kring illegal invandring. Syftet är också att ifrågasätta de 
maktstrukturer och de system vi tar för givna och ge alternativa sätt att se på 
världen.  

 
Frågeställningarna för denna uppsats är: 
 

• Hur uttrycks diskursen kring illegal invandring ut i EU:s officiella 
dokument?  
 

• Hur kan man förstå och dekonstruera diskursen genom teorin Critical 
Security Studies?  

1. 3 Disposition 

Utifrån den enkla modellen presenterad i ” Diskurs som teori och metod” 
(Jørgensen och Phillips 2007:10) presenterar jag i det första kapitlet de 
ontologiska och epistemologiska premisser som uppsatsen bygger på, samt 
frågeställningar och syfte. Bakgrundskapitlet ger en bild av hur EU:s 
migrationspolitik utvecklats de sista decennierna samt vilka utmaningar som finns 
i skapandet av en gemensam migrations- och asylpolitik. Därefter introduceras de 
teoretiska modeller som forskningen vilar på, Köpenhamnsskolan och Critical 
Security Studies (CSS). Utifrån de metodologiska riktlinjerna i metodkapitlet, 
Critical Discourse Analysis (CDA), använder jag specifika tekniker för textanalys 
av ett motiverat urval av texter. Analysen presenterar olika uttryck och citat från 
texterna som belyser teorin, och delvis dekonstruerar givna delar av diskursen 
med förslag på nya sätt att se på ämnet. Slutligen presenteras slutsatserna som 
urskiljs i textanalysen.  
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2 Bakgrund  

2.1 Historia  

Från och med andra världskriget fram till den första oljekrisen 1973 var 
migrationspolitik främst ett tillbehör för arbetskraftspolitiken. I de fall det fattades 
arbetskraft i europeiska länder, rekryterades det människor som var beredda att 
jobba hårt utan att få mycket betalt, genom bilaterala överenskommelser 
(Martiniello, 2006:310). Det var en migration som inte var organiserad eller 
välkommen av Europa, men nödvändig, och präglades av en temporär syn på 
invandring. Migrationspolitik var också något väldigt starkt sammankopplat till 
statssuveränitet och det skedde inte så mycket samarbete inom området. 
(Martiniello, 2006:312).  

Eftersom integrationspolitiken i EU grundades på fri rörelse av varor, kapital, 
tjänster och människor, var det bara en fråga om tid innan migrationspolitiken 
hamnade på den europeiska agendan (Martiniello, 2006:312). Fram till 1992 hade 
migrations och asylpolitik haft en informell karaktär, byggt på bilaterala 
överenskommelser, men i och med Maastrichtfördraget började en gemensam 
politik i området diskuteras även om det var en trevande förhandling utan 
bindande avtal (van Selm & Eleni, 2004:3, Luedtke, 2006:420). Viktiga milstolpar 
innan Maastricht var Schengenavtalet som öppnade upp för den interna 
marknaden och Dublinkonventionen som styrde vilket land som är ansvarigt för 
att pröva en asylsökandes anspråk (van Selm & Eleni, 2004:3). Schengenavtalet 
blev en verklighet 1995, och fri rörlighet mellan länderna skapade den situation 
nämnd ovan där migrationspolitiken berör mer än enskilda länder. Strax därefter 
klargjordes relationen mellan migration, fri rörlighet och asyl genom skapandet av 
en ”Area of Freedom, Security and Justice” i och med Amsterdamfördraget 
(Geddes, 2000:110). Illegal invandring blev här ett gemensamt ansvar för alla i 
Unionen. Under flera möten med ämnet på agendan, så togs fler åtgärder för att 
skapa ett gemensamt asylsystem, för att hantera migration och skapa avtal med 
andra länder kring hur migration skulle hanteras (van Selm & Eleni 2004:3).  

 

2.2 Utmaningarna idag  

Utmaningarna EU möter när det gäller utformningen av gemensam migrations och 
asylpolitik är många. Den första problematiken är den som de flesta västländer 
möter när de utformar policy för illegal invandring. Detta rymmer flera aspekter 
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som förklaras av Khalid Koser (2005:4). För det första den politiska viljan då 
många politiker väljer att blunda för ämnet då det anses för komplext eller då de 
ser fördelar med att inte förhindra illegal invandring. För det andra har 
arbetsmarknadens ett stort behov av invandring; och fördelen med den billiga och 
flexibla arbetskraft som illegal invandring innebär att det är svårt att utforma en 
hållbar politik. Slutligen finns spänningen mellan statssuveränitet och mänskliga 
rättigheter där svårigheten att forma en politik som både skyddar statens rätt att ha 
kontroll över territoriet och de mänskliga rättigheterna av migranterna blir 
smärtsamt påtagligt när det gäller illegal invandring.  

EU brottas med alla dessa aspekter i bygget av en gemensam politik när det 
gäller illegal invandring. Andrew Geddes beskriver vidare utmaningar:”They are 
challenged internally – a multicultural challenge and the externally – a 
supranational challenge” (Geddes, 2000:13). Förutom integrationspolitiken av de 
invandrare som är bor i Europa har EU dessutom den stora utmaningen att försöka 
få medlemsstaterna att samarbeta i något som är traditionellt sätt som är väldigt 
politiskt känslig. Förutom att ländernas geografiska situation när det gäller 
invandring är avsevärt olika (jämför Spanien och Danmark till exempel) har även 
den politiska ansatsen skiljt sig mellan olika stater. Den starka kopplingen till en 
av grundbultarna i EU, fri rörlighet mellan stater, gör att det krävs samarbete på 
något sätt då ländernas gränskontroll påverkar varandra. Adam Luedtke 
skriver:”To put it bluntly, Italy's frontiers are now Swedens's frontiers.” (Luedtke, 
2006:422). Det är verkligen ingen lätt uppgift att skapa en gemensam migrations 
och asylpolitik, men EU har redan tagit steg mot det håller och är besluten av att 
stärka det samarbetet.  
 
 



 

 5 

3 Teori 

3. 1 Köpenhamnsskolan.  

Med boken ” Security – a new framework for analysis” öppnade Barry Buzan,Ole 
Waever och Jan de Vilde upp för en ny typ av tolkning av begreppet säkerhet. De 
menar att säkerhet inte är ett objektivt begrepp, utan att det är ett begrepp som 
konstrueras och reproduceras av människor i olika sammanhang. Det innebär att 
vad som anses som säkerhetshot är en konsekvens av att människan agerar i grupp 
och påverkas av omgivningen (Buzan et al., 1998:19,37). Vidare förklarar de: ”In 
security discourse, an issue is dramatized and presented as an issue of supreme 
priority; thus, by labeling it as security, an agent claims a need for and a right to 
treat it by extraordinary means” (Buzan et al., 1998:26).  

Säkerhetiseringsteorin förklarar alltså att olika aktörer kan skapa ett 
säkerhetshot genom att peka på att något är farligt. Det innebär också att vidta 
åtgärder som i vanliga fall inte hade varit accepterade eller hade legitimerats på ett 
annat sätt (Buzan et al., 1998:23). Det är möjligt att mäta hur säkerhetiserat ett 
ämne är genom att se hur framgångsrikt det är; något som har tre steg: existential 
threats, emergency action, and effects on interunit relations by breaking free of 
rules (Buzan et al., 1998:26). Författarna identifierar också olika sektorer som har 
blivit säkerhetiserade; och menar att migration har skapats som ett hot mot 
”societal sector” genom att de utmanar identitet och kultur hos ett samhälle 
(ibid:119ff).  

Säkerhet är en ”speech act” då det inte är verkligheten som är intressant utan 
själva uttalandet som formar vad som är ett hot (Buzan et al., 1998:26). En 
framgångsrik ”speech act” innebär att språkets struktur följer de uppsatta regler, 
och att det kommer från en position som accepteras som auktoritet. (Buzan et al. 
1998:32). Enligt kritisk diskursanalys så är en maktdimension hur starka grupper 
använder sig av en diskurs som en “speech of act” i olika situationer (Van Dijk, 
2001:356) vilket jag återkommer till senare.  

Målet med att studera hur säkerhetiseringen fungerar i samhället är att 
identifiera: vad hoten är och för vem, varför, med vilka resultat och under vilka 
förutsättningar (förklarar när säkerhetiseringen är framgångsrikt) och slutligen 
vem det är som säkerhetiserar (Buzan et al., 1998:27). I en säkerhetsdiskurs finns 
det olika aktörer, och den första uppgiften är att identifiera dessa.  Reference 
object (referensobjekt) är de grupper som kan skapa ett “vi” och kan definiera sig 
själva med hjälp av språk, media, nationsbildning. Ofta har det varit stater som har 
varit referensobjekt, men i en vidgad säkerhetsteori är det fler aktörer som kan 
vara referensobjekt. Securitizing actors (säkerhetiseringsaktörer) är de som skapar 
”speech of act”, det vill säga, skapar själva diskursen. Ofta är det politiska aktörer, 
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byråkrater, lobbister och andra intressegrupper. Ofta talar de inte om sig själva 
som en del av referensobjektet, eftersom de talar för att säkra ”nationen” eller 
”staten”. Slutligen finns det aktörer som påverkar processen på olika sätt utan att 
vara en del av säkerhetiseringen. Dessa kallas functional actors (funktionsaktörer) 
(Buzan et al., 1998:36). Att identifiera dessa olika aktörer kan vara svårt. Speciellt 
vem det är som utgör ”securitizing actor” är komplicerat (Buzan et al., 1998:36) 
eftersom det ofta är dolt vem det är som har makten att skapa en diskurs.  

En viktig del i det säkerhetiseringsteorin är att det inte räcker med att någon 
skapar ett säkerhetshot, eller att en viss diskurs finns i området för att ämnet ska 
vara säkerhetiserat. När även publiken, den offentliga allmänheten, uppfattar 
något som ett hot, har säkerhetiseringen utvecklats fullt ut  (Buzan et al., 
1998:25). 

3.2 Critical Security Studies 

 ”Theory is always for someone, and for some purpose” 
    (Cox, 1981, 128) 
 

Robert Cox, som myntade det berömda citatet ovan, diskuterar hur en teori kan ha 
två syften. Det ena syftet en teori kan ha är att vara problemlösande, vilket innebär 
att teorin studerar världen som den är, genom att ta maktrelationer och sociala 
relationer för givet, och försöker därmed lösa de problem eller utmaningar mellan 
de olika relationerna eller institutioner. Det andra syftet en teori kan ha, är kritiskt. 
Den kritiska teorins utgångspunkt är helt annorlunda då den inte tar världen för 
given utan tvärtemot ifrågasätter de makt- och sociala relationer som finns 
formade i olika institutioner (Cox, 1981:128). Till skillnad från till exempel 
realistiska teorier där forskaren förväntas vara objektiv och förklara världen som 
den är, så menar konstituerande teorier (som kritiskt teori) att forskaren är en del 
av skapandet av verkligheten när den observerar, och därmed inte objektiv 
(Nadig, 2002:10).  

Enligt Keith Krauss och Michael C. Williams är det möjligt att tänka mer 
kreativt när det gäller säkerhetsstudier genom att vara skeptisk över att den 
moderna staten är den enda som kan svara på frågor om politik. Det är också 
viktigt att vara medveten om den tydliga normativa aspekten av att hävda att det 
är nationell säkerhet som är det viktigaste. Slutligen om det håller på att ske en 
förändring kommer det inte att hända i den starka ramen av territorier och legala 
koder som staten är en del av (Krauss & Williams, 1997:62).  

Critical Security Studies (CSS) bygger på samma grund som 
Köpenhamnsskolan, men applicerar även postpositivistiska perspektiv som kritisk 
teori och poststrukturalism (Buzan et al. 1998:34). CSS bygger på begreppet 
emancipation, och det intressanta med CSS är att den gör det möjligt att just ta ett 
normativt ställningstagande som är annorlunda än den som är given i samhället 
(Cox, 1981:128). Det finns tre viktiga fokus i CSS: att förstå länken mellan 
kunskap och maktutövning, att det finns en konstant process av historisk 
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förändring och slutligen att förneka att de existerande institutioner och 
maktrelationer måste vara på ett visst sätt, och söker förändring (George, 
1993:218 citerat i Mohammed 2006:294).   

Ett av de centrala begreppen i CSS är emancipation som kommer från 
franskans émancipation 'myndighetsförklaring', 'frigörelse' och användes 
traditionellt för frigörelse från herravälde (NE). Begreppet fick ny betydelse under 
Upplysningen och användes från frigörelse från olika typer av förtryck till 
exempel befrielse från religiös intolerans och ojämlikheter (Booth, 2005:111). En 
definition för emancipation i relation till säkerhet är Ken Booths: 

Security means the absence of threats. Emancipation is the freeing of people (as 
individuals and groups) from those physical and human constraints which stop them 
carrying out what they would freely choose to do. […] Emancipation, not power or 
order, produces true security.  

   (Booth 1991:319 citerat Williams 2008:100) 

Ett annat koncept jag kommer använda mig av i denna uppsats är ”human 
security”. UNDP:s Human Development Rapport från 1994 brukar ses som ett av 
de första försöken att definiera begreppet mänsklig säkerhet. Där beskrivs det att 
konceptet säkerhet måste förändras på två grundläggande sätt (UNDP 2004:24): 
− Från en exklusiv fokus på territoriell säkerhet till en större fokus på mänsklig 
säkerhet. 
− Från säkerhet genom militär rustning till en mer hållbar mänsklig utveckling. 

Listan över det som innebär ”human security”, mänsklig säkerhet, innefattade 
enligt UNDP:s rapport att ha tillgång till ekonomi, mat, sjukvård. Det innebär 
också leva i en säker miljö, ha personlig säkerhet, och även en samhällelig och 
politisk säkerhet (UNDP 1994:24-25). Alkire definierar mänsklig säkerhet som: 
‘safeguarding the vital core of all human lives from critical pervasive threats, in a 
way that is consistent with long-term human fulfillment’ (Alkire 2002: 2 i Owen 
2010:41). Med denna definition fokuserar hon på ett specifikt allvar i hotet, ”vital 
core”, vilket enligt henne är mänskliga rättigheter, grundläggande möjligheter och 
absolut nöd. ”All human lives” fokuserar på människor, till skillnad från stater, 
och gör ingen skillnad mellan människor oavsett ras, religion, etnicitet eller 
medborgarskap (Alkire, 2002: 2 citerat i Owen 2010:41). 

Newman pekar på några svårigheter som konceptet ”human security” har haft 
för att sammanföras med CSS, trots det likartade målet att ha människans säkerhet 
i centrum och ifrågasätta staten som referensobjekt. En av de grundläggande 
skillnaderna är att ”human security” inte ifrågasätter staten som maktstruktur utan 
dess påverkan på människors säkerhet. Därmed är ”human security” praktiskt 
inriktad på utformandet av policybeslut (Newman, 2010:11) . Därmed är det en 
stor skillnad från CSS som menar att syftet med studierna ska vara att kritisera de 
maktstrukturer som finns. CSS har en socialkonstruktivistisk ansats där hoten är 
konstruerade, vilket krockar med ”human security” som utgår från att det finns 
hot för människors säkerhet (Newman, 2010:12).  
 

Samtidigt som skillnaderna kan verka vara oövervinnerliga, är koncepten 
likartade och intressanta att sammanföra. Sättet att göra detta är att se ”human 
security” som ett begrepp snarare än en teori, och inkludera detta i CSS. Det finns 
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två fördelar med att göra detta. Det ena är att eftersom konceptet emancipation 
innebär befrielse från förtryck ger ”human security” fördelen att den beskriver hur 
detta förtryck kan uttryckas. En annan fördel är den starka kopplingen mellan 
”human security” och policy (Newman, 2010:12). CSS blottlägger och kritiserar 
existerande strukturer men har också en ambition att komma med förslag på 
förändringar genom en ”de-essentializing and deconstructing prevailing claims 
about security” (Krause & Williams, 1997:xvi). Målet med CSS-teorin är alltså att 
beskriva alternativ för att förändra de existerande strukturerna, till skillnad mot 
den problemlösande teorin  (som ”human security” är en del av) har som syfte att 
förenkla och bibehålla de strukturer som finns i världen. (Cox, 1981:128). Min 
tanke är att om  vi kan använda denna dekonstruktion för att komma med ännu 
mer konkreta förslag som inte bibehåller maktstrukturer, får vi fördelen av CSS 
normativa ansats och den mer pragmatiska synen av förändring som ”human 
security” driver fram. 

En annan viktig aspekt för att förstå vikten av att använda dessa koncept, är att 
det underlättar att avgöra vems säkerhet som ska vara i fokus. Om vi definierar 
säkerhet med termer av mänsklig säkerhet och emancipation, blir det inte längre 
staten som är i fara utan den illegala invandraren. Det är den illegala invandraren 
som behöver befrias från hotet av att inte få mat för dagen, eller inte få den 
sjukvård som behövs.  

Enligt CSS är det möjligt att förändra samhället genom att blotta 
maktstrukturerna och ta ställning för den förtryckte. Detta är den största 
skillnaden mot Köpenhamnsskolan som väljer att se strukturerna som sedimentära 
och istället analysera och förstå detta utan emancipatoriska ideal (Buzan et. al, 
1998:35). Samtidigt är synen på säkerhet mer objektiv i CSS än i 
Köpenhamnsskolan där de själva menar att de ”do not try to peek behind this to 
decide whether it is really a threat (which would reduce the entire securization 
approach to a theory of perceptions and misperceptions)” (Buzan et al., 
1998:204). Även om det inte råder någon tvekan om att säkerhetshot kan vara 
socialt konstruerade så tycker jag det finns hot som är viktigare än andra. 
Köpenhamnsskolan menar att om man ser säkerhet som något mer objektivt, 
vilket CSS gör, så kommer teorin handla om hur världen uppfattas istället för hur 
de är socialt konstruerade. Jag tycker att CSS antar en mer realistiskt ontologisk 
ställning där säkerhetshot är socialt konstruerade men kan likväl vara verkliga. 
 

3.3 CSS och Europeiska Unionen  

Andrew Neal menar att säkerhetiseringen i EU inte följer samma mönster som i 
en nation eller stat. Detta beror på att EU:s diskurser inte fungerar på samma sätt 
som i en nation, där uttalanden och politiska beslut blir betydligt mer diskuterade, 
accepterade och legitimerade av dess medborgare. (Neal, 2009:336) utmanar 
säkerhetiseringsteorin i det avseende att säkerhetiseringen når sitt slutgiltiga mål 
när det är accepterat av en bredare publik (Buzan et al., 1998:25). Svårigheten är 
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att avståndet mellan EU:s medborgare och EU:s institutioner är mycket större än i 
en nationell kontext (Neal, 2009:336). Denna svårighet, menar Andrew Neal, kan 
överbyggas genom att gå ifrån tanken att en diskurs måste ha en offentlig publik, 
och att publiken kan mycket väl kan vara EU:s byråkrater och experter. Detta 
skapar nya problem, och svårigheten i att finna säkerhetsdiskursen finns kvar, i 
alla fall på ett analytiskt plan (Neal, 2009:336). Frågan är om säkerhetiseringen 
verkligen sker fullt ut när en bredare publik accepterar det, som Buzan et al. 
(1998:25) menar, eller om man också kan se diskursen som en konsekvens över 
att det redan är säkerhetiserat, som jag skulle vilja påstå. När diskursen är 
accepterad och institutionaliserad som det påstås att den är i Europa (Van Dijck, 
2006:26), behöver vi inte se EU:s policy som något som konstituerar diskursen 
utan en konsekvens av en pågående säkerhetiseringsprocess i Europa. 

En annan problematik med EU är att svårigheten att identifiera vad EU har för 
identitet, då EU liknar mer ett imperium än skapandet av en federal nation-stat 
(Bigo & Guild, 2005:60). Denna osäkerhet yttrar sig i en ännu tydligare betoning 
av att försöka skapa denna identitet. På det sättet kan vi förstå den starka 
betoningen över att ”vi” är hotade av ”dem” vilket är ett klassiskt sätt att skapa 
samhörighet. 

Slutligen kan vi se ytterligare ett problem, nämligen att säkerhetiseringsteorin 
är komplicerad att applicera direkt på EU eftersom EU:s makt är begränsad i att 
vidta extraordinära åtgärder. Det är kanske inte heller är önskvärt att EU har den 
funktionen av att ”decide on the exception” då mycket av EU är uppbyggt kring 
lagar och regler mellan Medlemsstaterna (Neal, 2009:5). Det jag tror är att ännu 
en gång beror det på hur man ser på begreppet ”extraordinära åtgärder”. Om man 
med extraordinära åtgärder menar bara det som inte skulle göras i vanliga fall har 
man redan där definierat vad som är normalt eller inte normalt i EU:s politik. 
Extraordinära åtgärder skulle kunna vara det som i en annan diskurs anses just 
extraordinärt, exempelvis, skulle målet att illegala invandrare ska återvända 
(Haagprogrammet s.13) ses som något konstigt i Europas politik på 1970-talet då 
det avråddes just från detta (Hansen, 2009). 
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4  Metod  

4.1 Critical Discourse Analysis  

Diskursanalys är förknippat med olika traditioner och namn, och kan därför 
betyda olika saker. En diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)” (Jørgensen och Phillips, 2002:7). En annan, mer 
utvecklad definition är: En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning 
utsagor och praktiker som, genom att få fotfäste inom olika institutioner, kan 
framstå som mer eller mindre normala (Newman, 2003:17).  

För att studera säkerhetisering är den uppenbara metoden diskursanalys, 
eftersom vi är intresserade av vem som skapar säkerhetisering och på vilket sätt 
(Buzan et al. 1998:176). Metoden är enkel, enligt Buzan et al., nämligen läsa och 
se vilka retoriska argument som finns för det vi definierar här som osäkerhet 
(ibid.). Diskursanalysens huvudsyfte är att analysera språket då det är där som 
mening skapas, och denna mening är intressant eftersom det är just denna mening 
är ofta en förutsättning för handlingar ska uppstå (Newman, 2003:37). Alltså, 
genom att förstå språket och hur det talas om något, förstår vi också handlingarna.  

Eftersom CSS har som utgångspunkt individen och tar ställning på ett kritiskt 
sätt till maktstrukturer, är den kritiska diskursanalysen (från och med nu förkortat 
CDA efter Critical Discourse Analysis) ett perfekt komplement som metod. Ett av 
syftena med CDA är nämligen att vara ett instrument för att blottlägga 
maktstrukturer i samhället (Wodak, 1996:16 citerat i Bergström och Borens 
2005:321). Teun A. Van Dijk beskriver CDA på följande sätt: 

Critical discourse analysis (CDA) is a type of discourse analytical research that 
primarily studies the way social power abuse, dominance, and inequality are 
enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social and political context. 
With such dissident research, critical discourse analysts take explicit position, and 
thus want to understand, expose, and ultimately resist social inequality.  

 (Teun A. Van Dijk, 2001:352) 

En annan del i kritisk diskursanalys är synen på diskurs som mer än en text. 
Faircloughs menar att en diskurs är tredimensionell där texten är det centrala, som 
omges av en diskursiv praktik och slutligen av en social praktik (Jørgensen och 
Phillips, 2002:68). I denna uppsats har jag valt att göra en textanalys, men vidare 
forskning är möjlig i resterande delar av diskursen. En vidare forskning hade varit 
att göra följande: ” det övergripande syfte som kännetecknar CDA, nämligen att 
undersöka hur relationerna ser ut mellan diskurser och sociala strukturer” 
(Bergström och Boréns, 2005:322). 

Diskurserna och representationerna som finns kring ett ämne är det som inte 
bara organiserar hur vi tänker om ämnet utan också bibehåller, legitimerar och 
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förändrar vårt sätt att tänka (Fairclough, Graham, Lemke & Wodak, 2004:5). 
Enligt Fairclough (Fairclough et al., 2004:5) kan man urskilja tre typer av kritik i 
diskursanalysen. Den ideologiskt kritiska analysen fokuserar på hur diskursen 
påverkar sociala maktstrukturer. Den retoriskt kritiska analyserar hur språket drivs 
av individer och i texter, ofta med fokus på manipulation av händelser. Slutligen  
finns det en strategisk kritik om hur sociala agenter använder sig av diskurser för 
att driva förändring, och vilken roll de har inom dessa strategier. Den kritiska 
diskursanalysen kan användas på olika sätt för att blotlägga de maktstrukturer som 
finns i samhället.  

 Att genomföra en kritisk diskursanalys, där mycket fokus läggs på texten, är 
komplicerat att göra på EU:s politiska texter. Dels är det välgranskade dokument 
med få nyanser på språket för att kunna översättas till flera språk. Samtidigt det 
intressant att granska kritiskt på just dessa texter av två anledningar. Den ena är 
för att diskursen som finns i t.ex. Stockholmsprogrammet som toppen av ett isberg 
när det gäller diskurser kring illegal invandring i Europa. Då EU har som mål att 
ena Medlemsstaternas migrationspolitik visar texterna genomarbetade, 
diskuterade och välgrundade argument som rimligtvis återfinns i 
Medlemsländernas diskurser. Den andra anledningen är att de yttringar som hittas 
i texten blir ännu mer relevanta då de är så institutionaliserade och normaliserade 
att de inte längre är kontroversiella. Detta gör texterna ännu mer utmanande att 
granska och blottlägga de underliggande strukturerna som kan tillåta vissa 
värderingar få vara viktigare än andra.  

4.2 Urval  

Urvalet av analysmaterialet baseras på principen att det ska vara centrala texter i 
den mening att de är operativa i analysenheten, det vill säga att säkerhetiseringen 
är centralt i dessa texter (Waever, 1989:190ff citerat i Buzan et al., 1998:177). 
Eftersom argument om säkerhet är ett viktigt instrument för makt är den sällan 
dold utan argumenten är synliga (Buzan et al., 1998:177). Därför tror jag att det 
kommer att vara synligt i det material jag har valt, då det både är central för 
enheten jag valt, och centralt i detta ämne.  

Jag har valt att analysera en nivå i säkerhetsdiskursen, nämligen EU, som av 
Buzan et al. (1998:6) klassifierar som ett internationellt subsystem. Detta innebär 
en avgränsning i framför allt material, då jag inte tar hänsyn till Medlemsstaternas 
egna policy dokument kring ämnet. Dessutom avgränsar jag dessa texter genom 
att välja ut de mest aktuella, vilket innebär att jag granskar en tidsperiod på ca fem 
år.  

Jag har därmed valt Haagprogrammet, som antogs 2004 och gäller åren 2004-
2010 och Stockholmsprogrammet som centrala material. Dessa program är  
viktiga dokument för migrations- och asylpolitik då de skapar de fortsatta ramarna 
för arbetet inom EU. Stockholmsprogrammet antogs av EU:s stats- och 
regeringschefer i toppmötet december 2009 och är det mest aktuella verk för 
frågor som gäller bland annat asyl och migrationspolitik. Förutom dessa 
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dokument har jag även analyserat andra dokument av Ministerrådet som 
”European Pact on Migration and Asylum” och ”Global Approach to Migration” 
som behandlar Europas gemensamma riktlinjer respektive avtal med länder 
utanför Unionen. Slutligen finns det ett urval av Kommissionens rapporter kring 
hur ovan nämnda dokument ska genomföras.  
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5 Analys 

5.1 Begreppet  illegal invandrare 

 
Det som många kallar illegal invandring är inte på något sätt ett lättdefinierat 
fenomen. Det handlar om människor som på något sätt bryter statens kontroll över 
sitt territorium, och korsar de av staten uppsatta gränserna. Begreppet används för 
att beskriva allt från någon med turistvisum som stannar för länge i ett land, till en 
person som kommer till Europa i en smugglingsbåt. Ofta används andra begrepp 
för att beskriva fenomenet, som papperslösa eller irreguljära invandrare. Det 
beräknas att mellan 10-15 procent av Europas 56 miljoner migranter har irreguljär 
status, och att det varje år kommer ca en halv miljon kommer till EU (GCIM, 
2005:32).  

EU väljer att kalla fenomenet just ”illegal immigration” eller på svenska 
”olaglig invandring” (COM 402:2) och omfattar med den termen 
”[...]tredjelandsmedborgare som olagligen reser in på en medlemsstats 
territorium[...]” samt “[...]personer som lagligen reser in med giltigt visering eller 
utan att behöva visering, stannar kvar efter det att visering har upphört gälla eller 
ändrar syftet med vistelsen utan godkännande från myndigheterna” (COM 402:2).  

När EU väljer att använda det begreppet, är det inte helt okontroversiellt ur en 
kritisk synpunkt. I boken ”Illegal migration and gender perspective in a Global 
and Historical Perspective” tar författarna upp två viktiga slutsatser utifrån en 
historisk och global genomgång av begreppet. För det första är illegal invandring 
en modern term som uppstod någon gång på 1930-talet, men konceptet har funnits 
mycket längre än så och är kopplat till när stater formades. Det finns också en 
kontinuitet i att illegal invandring har mindre o göra med stater och gränser än 
med arbetskraftsbehov, fattigdom och rädsla för oroligheter i samhället 
(Schrouver, van de Leun, Lucassen & Quispel, 2004:12,29).  

Problemet med ”illegal invandring” som begrepp är den inbyggda kopplingen 
till säkerhet och kriminalitet. Dominique Van Dijck beskriver det på följande sätt: 
”On first sight, the link between illegal immigration and security, since the 
securitization of illegal immigration is incorporated in the concept of ‘illegal’ 
immigration itself (2006:2). Khalid Koser ser främst tre problem med begreppet  
förutom den ovan nämnda kopplingen till kriminalitet och säkerhet. Han nämner 
att det är ett sätt att förneka deras mänsklighet, och att det försvårar att komma 
ihåg att de är människor som har rättigheter oavsett deras status. Slutligen nämner 
han oron UNCHR har över att beskriva asylsökande som ”illegala” eftersom det 
kan öka svårigheter för flyktingar att kräva asyl. (Koser 2005:5). I den stora 
expertrapport om migration som Global Commission on International Migration, 
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där Khalid Koser själv deltar, tar de ställning för att en person inte kan vara illegal 
eller irreguljär  och därför beskriver dem som ‘migrants with irregular status’ 
(GCIM, 2005). Att EU väljer denna benämning kan förklaras antingen med att de 
väljer ett begrepp som är välkänt och oftast används, eller för att de vill att 
publiken ska koppla ihop illegal invandring med just illegala aktiviteter. Som 
Schrouver et al. menar så kan mobiliteten av människor över en gräns ses som 
olaglig men ändå accepterad och tillåten (2004:10) och att EU använder detta 
begrepp förstärker känslan av att det är en oaccepterad handling.  

Själva begreppet illegal invandring är problematiskt och behöver förändras för 
att kunna ge migranten frihet från stigmatisering och kopplingar till kriminalitet. 
Synen på migranten skulle förändras om andra ord, som papperslös eller irreguljär 
migrant, används. Dessa begrepp innehåller visserligen egna motsättningar och 
problem, eftersom de bygger på samma grundläggande antagning som illegal 
invandring, men de kriminaliserar inte migranten på samma sätt. Om ett ord, eller 
ordpar, kriminaliserar och därmed förtrycker en individ, i detta fall den migranten, 
krävs det ett nytt begrepp för att bryta detta. Frågan är om ett sådant begrepp är 
möjligt utifrån det perspektiv att det fortfarande är staten som bestämmer hur 
människor ska kategoriseras och kallas, istället för de berörda själva.  

5.2 Bekämpa och förhindra det  

En annan anledning till att jag tolkar att illegal invandring uppfattas som ett 
säkerhetshot i de analyserade texterna, är hur begreppet illegal invandring 
används. ”Combat illegal migration” eller ”fight against illegal immigration” är 
två uttryck som används flitigt i texterna (GL 3, COM735, COM263:4). Även i 
Haagprogrammet beskrivs det att ett av sätten att hantera migration är att ha 
gränskontroller och bekämpa illegal invandring (HG:14). De uttrycker att något 
måste bekämpas, för att det uppfattas som ett hot eller är farligt för 
referensobjektet. De uttrycker också en negativ klang över illegal invandring, 
eftersom vanligtvis är det något ont som bekämpas. Ett annat uttryck som 
återkommer är ”tackling illegal immigration” (GL:11) vilket uttrycker en känsla 
av att illegal invandring är ett problem som måste åtgärdas.  

Det finns flera exempel på hur illegal invandring kopplas ihop till 
säkerhetshot, och att det är något som kräver åtgärder. Till exempel står det i 
Stockholmsprogrammet: 

“Moreover, in order to maintain credible and sustainable immigration and asylum 
systems in the EU, it is necessary to prevent, control and combat illegal migration as 
the EU faces an increasing pressure from illegal migration flows and particularly the 
Member States at its external borders, including at its Southern borders in line with 
the conclusions of the European Council in October 2009.” (ST:5)   

 
Här används två viktiga ord, dels att det är ett ökat tryck (pressure) vilket antyder 
att detta skapar ostabilitet och därför måste åtgärdas. Dessutom är det floder 
(flows) av illegal invandring som ankommer till de södra gränserna av Europa, 
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vilket också förstärker känslan över att det behöver åtgärdas. En annan intressant 
aspekt är modaliteten i påståendet. Modaliteten är det ”sätt” som något framställs 
med, och en typ av modalitet är att använda objektiv modalitet (Jørgensen & 
Phillips, 2000:88). I meningen konstateras det ”objektivt” att det sker ett ökat 
tryck av illegal invandring. Frågan är om ett ”tryck” kan vara objektivt eller ifall 
det egentligen är hur det hela upplevs.  

Eftersom gränserna och illegal invandring är något som är konstruerat politiskt 
och socialt är det därmed inte omöjligt att dekonstruera tanken att illegal 
invandring är olaglig. Ett sätt att göra detta är genom att ifrågasätta själva 
monopolmakten stater har över att avgöra just gränskontroller och vem som är 
illegal invandrare och vem som inte är det. Didier Bigo gör just detta genom att 
staters legitimitet inte är given, utan har vanan att kontrollera (Bigo, 2005:57). 
Vidare påstår han att stater underminerar sin egen legitimitet då de måste ta till 
säkerhetisering som en metod för att kunna stänga ute människor ifrån territoriet 
(Bigo, 2005:57).  

5.3 Gränsöverskridande hot 

Ett annat sätt som kopplar ihop illegal invandring med säkerhetshot är att det 
används i samma mening som kriminalitet eller terrorism. Två exempel på detta 
kommer från Stockholms- och Haagprogrammet: 

“The Union must continue to facilitate legal access to the territory of the Member 
States while in parallel taking measures to counteract illegal immigration and cross-
border crime and maintaining a high level of security” (ST:55) 

“The citizens of Europe rightly expect the European Union, while guaranteeing 
respect for fundamental freedoms and rights, to take a more effective, joint approach 
to cross-border problems such as illegal migration, trafficking in and smuggling of 
human beings, terrorism and organized crime, as well as the prevention thereof.” 

(HG:3) 
Detta kan ses som en naturlig koppling med tanke på att illegal invandring är en 
del av “Freedom, Security and Justice” där även terrorism och kriminalitet 
behandlas. Att behandla illegal invandring som något som ska bekämpas i stil 
med terrorism kan ses som en konsekvens över säkerhetiseringen av migration. 
“The European Council considers that the key thematic priorities identified in the 
previous strategy remain valid, i.e. the fight against terrorism, organized crime, 
corruption, drugs, the exchange of personal data in a secure environment and 
managing migration flows.”(ST:76). Ett mer dolt sätt att skapa kopplingar mellan 
illegal invandring och kriminalitet finns i begreppet “cross-border criminality” 
(COM171:6) som blir ett uttryck för alla de ovannämnda hoten. Enligt Anastassia 
Tsoukala  används främst följande argument för att framställa migration som hot: 
1) socioekonomiska, där arbetslöshet eller minskning av medborgarnas löner är 
hotat, 2) kopplade till säkerhetsproblem, allt från kriminalitet till terrorism, 3) hot 
mot identiteten. (Tsoulaka, 2005:162). Dominique Van Dijcks slutsats efter en 
kritisk diskursanalys över EU dokument kring illegal invandring var att:  
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What seems to be the case is that there is a routinization of certain discursive 
practices, such as the labelling of illegal immigration as a cross-border threat and the 
linking of illegal immigration with organized crime and terrorism. 

   (Van Dijck 2006:26) 
Att illegal invandring nästan per automatik nämns i samband med 
gränsöverskridande kriminalitet och hot är något som inte alls behöver accepteras. 
En anledning till detta är att det som inte framgår i någon av texterna är varför 
illegal invandring är ett hot. Då EU:s texter bygger på en existerande diskurs kring 
illegal invandring, är mitt antagande att det är något som tas för givet. Politiken i 
EU har präglats sedan 1980-talet av en diskurs av att illegal invandring är en fara 
där illegal invandring har setts som ett direkt hot mot ekonomin, 
samhällsordningen och statsuveräniteten (Huysmans, 2006:48). En annan 
anledning till detta kan vara just styrkan i att behålla ett hot som vagt och inte ge 
skäl till varför det är ett hot. Genom att inte presentera styrkor och svagheter med 
en ökad migration är det enklare att argumentera för en ökad säkerhetisering vid 
gränserna.  

5.4 Vem är egentligen hotad?  

Redan i sida två av Stockholmsprogrammet presenteras det att trots förbättringar i 
området, så ”Europe still faces challenges” (ST:2). Ännu tydligare står det i 
Haagprogrammet vem säkerhet som är hotad: ”The security of the European 
Union and its Member States has acquired a new urgency, especially in the light 
of the terrorist attacks in the United States on 11 September 2001 and in Madrid 
on 11 March 2004” (HG:3). Även kommissionen betonar det ökade trycket av 
migration och de komplexa fenomenen bakom:  

Inflows have become more diversified, with increasing numbers of immigrants from 
new sources in Central and Eastern Europe, Asia (especially China) and Central and 
Latin America (especially Ecuador). Migration from Africa has substantially 
increased in recent months. This development is unlikely to stop in the foreseeable 
future and migratory pressures may grow. COM735:2 

Referensobjektet är det som anses vara existentiellt hotat och kan legitimerar 
kravet att överleva (Buzan et al., 1998:36). Traditionella  säkerhetsstudier har 
betonat att staten är referensobjektet, och studerar hur dessa hot som staten möter. 
I de nämnda citaten är det alltså den Europeiska Unionen och dess medlemsstater 
som är ser sig vara existentiellt hotad på grund av ökade migrationstryck. Enligt 
säkerhetsteorin är referensobjektet det som någon kan peka på och säga: Det 
måste överleva, därför är det nödvändigt att... (Buzan et al., 1998:36). EU gör 
anspråk på att detta, genom att peka på nödvändigheten i åtgärder mot illegal 
invandring.  

Det finns flera sätt att ifrågasätta påståendet att EU är hotat. Ibrahim menar 
att: ”the populations that are at risk are the migrants who move across borders to 
escape war, persecution, and hunger” (Ibrahim, 2005:169). Det finns flera 
konkreta exempel på detta, Läkare utan gränser har nyligen presenterat en rapport 
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som handlar om den utsatthet kvinnor från Marocko möter när de försöker ta sig 
in i Europa. De är utsatta inte bara för människosmugglarnas grymma behandling 
utan hamnar också mitt emellan länderna då de varken är välkomna tillbaka eller 
kommer in i EU. Rapporten beskriver fruktansvärda övergrepp, sexuellt, fysiskt 
och psykiskt som kvinnor möter, och deras säkerhet är verkligen hotat när de 
väljer att resa till Europa (Medecins sans frontiers, 2010).  
Samtidigt kommer vi inte undan paradoxen av att sätta säkerhet i centrum. När vi 
sätter människor säkerhet i centrum är frågan vems säkerhet är viktigast – 
migrantens eller medborgarens? Ibrahim hävdar att genom att beskriva migranten 
som ett hot mot mänsklig säkerhet är farligt eftersom det legitimerar för en ny 
rasism (Ibrahim, 2005:168). Denna typ av rasism kännetecknas av att klassificera 
människor utifrån kultur, istället för ras (som tidigare rasism), dock under samma 
förutsättningar som innan med en överlägsenhet av den förtryckande kulturen 
(Ibrahim, 2005:169). Enligt Ibrahim är problemet med denna diskurs är att den 
inte längre är en del av högerextrema grupper utan även FN och liberala regimer, 
med hjälp av säkerhetsargument, bedriver en ”ny rasistiskt” politik (2005:170). 

5.5 Mot en gemensam gräns?  

Ett säkerhetsargument pekar ofta på vad som händer om vi inte antar 
säkerhetsåtgärden eller inte (Buzan et al., 1998:24). Ett citat som belyser hur 
viktigt det för EU att åtgärda illegal invandring är detta: “The European Council is 
convinced that effective action against illegal immigration remains essential when 
developing a common immigration policy.” (ST:65).”  Den bygger på 
övertygelsen att om det inte skapas en effektiv aktion mot illegal invandring så 
kommer inte den gemensamma migrationspolitiken inte fungera. Denna logik 
bygger på att om den inre och fria marknaden i EU ska fungera, måste de externa 
gränserna stärkas.  
 
Vidare beskriver EU logiken på följande sätt:  

“The European Council stresses the importance of swift abolition of internal border 
controls, the further gradual establishment of the integrated management system for 
external borders and the strengthening of controls at and surveillance of the external 
borders of the Union (HG:14) 

Jef Huysmans dekonstruerar detta argument genom att peka på två  antagande 
som ovanstående påstående bygger på. Det ena är att den illegala rörelsen av 
människor, varor eller tjänster händer främst vid gränsen, och att den fria 
rörligheten betyder att ta bort de interna gränserna (Huysmans, 2006:70). 
Huysmans ifrågasätter dessa antagande, genom att hävda att de illegala 
aktiviteterna pågår lika mycket inom gränskontrollerna, och att avskaffandet av 
gränser inom EU har skapat fler identitetskontroller (Huysmans, 2006:70). Vidare 
menar Didier Bigo att eftersom relationen mellan gränser och kontroll är naturlig 
att det är ofta svårt att analysera det (Bigo, 2005:49). Huysmans argumenterar att:  
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[...] rather than a necessary outcome of a creation of the internal market. It is the 
outcome of a politically successful application of security discourse to the area of 
free movement. This success is not guaranteed and not irreversible; it depends on 
politically writing and speaking internal security in a European policy area.  

(Huysmans 2006:90)  

 
Sammankopplingen mellan fria gränser inom EU och starkare gränskontroller 

behöver alltså inte vara en självklarhet. Det är något som EU skapar genom att en 
framgångsrik ”speech of act” där vikten av hårdare kontrollen är konsekvensen av 
en fri marknad och fria gränser inom EU. Denna ”naturliga” sammankoppling är 
alltså konstruerad för att legitimera striktare migrationspolitik, och bör därför 
ifrågasättas. Fri mobilitet borde vara en mänsklig rättighet då det inte bara skulle 
gynna migranterna själva utan även EU i stort. Det skulle vara ett sätt att helt 
förändra vår syn på staters suveränitet, på fattigdom och rikedom och skulle skapa 
en världsordning som förhoppningsvis är mer rättvis. Ingen väljer att födas på en 
plats och därför ska ingen vara tvungen att stanna på en plats, utan ges möjlighet 
att söka sig mot en bättre tillvaro. Detta kan tänkas vara en orealistisk tanke, men 
bara genom att tänka i de termerna av att fri rörlighet är en rättighet skulle 
diskursen kring illegal invandring förändras drastiskt. 

5.6 Medborgarna kräver det! Eller?   

Buzan et al. hävdar att ”the issue is securitized only if and when the audience 
accepts is as such” (Buzan et al., 1998:25). EU:s dokument tyder på att 
säkerhetsdiskursen har blivit accepterad och institutionaliserad, genom att 
medborgarna själva kräver säkerhetsåtgärder. Förstärkning av yttre kontroller 
legitimeras i texterna mycket genom kravet från medborgarna själva över behovet. 
”The European Council reaffirms the priority it attaches to the development of an 
area of freedom, security and justice (JLS), responding to a central concern of the 
peoples of the States brought together in the Union.”(ST:1) Det är något som 
oroar medborgarna och därför behöver EU ta hand om det problemet:  

“The citizens of Europe rightly expect the European Union, while guaranteeing 
respect for fundamental freedoms and rights, to take a more effective, joint approach 
to cross-border problems such as illegal migration, trafficking in and smuggling of 
human beings, terrorism and organized crime, as well as the prevention thereof.” 
(HG:3).  

Förutom det förut diskuterade sambandet mellan illegal invandring och bl.a. 
terrorism, finns den en intressant transitivitet i denna mening. Transitivitet 
definieras av Jørgensen och Phillips som analysen av relationen mellan objekt och 
subjekt, och de ideologiska konsekvenser olika framställningsformer har 
(Jørgensen & Phillips, 2000:87). I denna mening binds subjektet (EU) med 
objektet (illegal migration, trafficking...) med en problematisk relation. Istället för 
att framställa illegala invandrare som människor, med olika historier och 
förutsättningar, blir de illegala invandrarna ett homogent problem som ”vi” måste 
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ta hand om. Det kan tolkas som ett sätt för EU att förtrycka och hantera människor 
vid gränsen, då de reduceras till problem istället för att vara människor, och då ges 
utrymme att agera på ett annorlunda sätt.   

5.7 Makten över att bestämma vem som är vad 

För Michel Foucault  innebär kunskap att ha makten över definition vilket är en av 
de bästa maktteknikerna (Hall, 1998:7 citerat i Hellström, 2006:50). 
Identitetspolitik, förklarar Anders Hellström, handlar om att kunna formulera vem 
”vi” är och därmed också vem ”dem” är genom att ha kunskapen över vilka 
likheter Européer har (2006:50).  Genom att kunna definiera vad de olika 
människorna som tar sig in till Europa är, kan EU också avgöra vilken typ av 
politik som ska påverka dem. Jag argumenterar för den hierarki som skapas av 
dessa definitioner, och de sociala praktikerna som följer av att vara en del av en 
grupp.  

De ”viktigaste” människorna i de analyserade texterna, innehar också flest 
rättigheter och fördelar. Det är de Europeiska medborgarna, och skapandet av 
denna identitet är viktigt i texterna. “European citizenship needs to further 
progress from a concept enshrined in the Treaties to become a tangible reality 
demonstrating in the daily lives of citizens, its added value over and above 
national citizenship” (COM171:4). Målet är skapa en tydlig EU identitet som står 
över nationellt medborgarskap. Detta medborgarskap avgör skillnaden mellan de 
som är inom EU och de som är utanför och medför rättigheter och skyldigheter 
andra medborgare inte innehar. Det är också för dessa medborgare som 
säkerhetsåtgärder är till för (ST:4, HG:5). Till exempel är ett av målen ett Europa 
som skyddar – men bara de Europeiska medborgarna. ”[...] and thus protect the 
lives and safety of European citizens and tackle organized crime, terrorism and 
other threats.” (ST:4). Det är framför allt för att skydda liv och säkerheten av 
europeiska medborgare som är i fokus (ST:13). Den största rättigheten är den fria 
rörligheten som innehas av de som är en del av Schengen avtalet.  

Därefter kategoriserar EU människorna utifrån deras skäl till ankomst, för att 
grovt förenkla, och legitimitet till att vara i EU. Målet är därmed att: 

Action must be taken to reduce illegal migration flows and the loss of lives, ensure 
safe return of illegal migrants, strengthen durable solutions for refugees, and build 
capacity to better manage migration, including through maximising the benefits to 
all partners of legal migration, while fully respecting human rights and the 
individual's right to seek asylum. (GL:10) 

Fokus flyttas från att skydda befolkningen till att skicka tillbaka de som inte är  
välkomna i Europa. För illegala invandrare ligger skyddet i att på ett humant och 
med skydd över mänskliga rättigheter (ST:1, COM402:3). En av prioriteringarna 
är också att vidta åtgärder för att undvika att människor dör i havet när de försöker 
ta sig in i Europa (ST:59).   

Maggie Ibrahim menar att vi kan förstå hur ”[...]government laws and policies 
are an outcome of discourse, and reaffirm discourse” (2005:164). EU:s syn på 
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illegal invandring innebär policy med framför allt ett mål: att skicka tillbaka de 
som tagit sig in illegitimt. ”Return, in full respect of fundamental rights, remains a 
cornerstone of EU migration policy. An effective return policy is key in ensuring 
public support for elements such as legal migration and asylum” (COM402:10). 
”Safe return of illegal migrants” (GL:10, COM 263:7) är ett sätt som bygger på 
synen på illegal invandring som ett hot och något som måste förhindras. Det 
innebär också att skillnaden mellan någon som definieras som flykting och någon 
som nämns ekonomisk migrant, för EU är tydlig, trots att det i själva verket kan 
vara en väldigt suddig gräns. Tolkningen av vem som är flykting eller ekonomisk 
migrant är något så givet och vedertaget att det inte ifrågasätts i EU:s texter. 
Däremot är det möjligt att göra detta just genom att se på vem det är som skapat 
dessa gränser och definitioner: stater. Om vi tar ställning för befrielse från 
förtryck, är EU:s rätt till definition värt att ifrågasätta då de bibehåller en 
maktstruktur.  
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6 Slutsats 

 
 

De som har makten att påverka hur vi tänker om andra människor har mycket 
makt. Huruvida EU innehar den makten låter jag vara osagt, men de officiella 
texter som jag har granskar i denna studie speglar den synen på illegal migration 
som vi många gånger tar för givet även i vardagstal. Syftet med denna uppsats var 
att granska vilka argument som finns i dessa dokument utifrån teorin ”Critical 
Security Studies”.  
EU väljer att använda termen ”illegal invandrare” vilket är problematiskt. 
Begreppet ”illegal invandring” innehåller en inneboende koppling till säkerhetshot 
genom att handlingen ses som olaglig och farlig. Dessutom förstärker EU känslan 
genom att använda värdeladdade ord som ”flow” och ”increasing pressure”. 
Slutligen används också modaliteten av att presentera subjektiva tolkningar som 
om det vore fakta.  

Jørgensen och Phillips förklarar att utgångspunkten i den kritiska 
diskursanalysen är att diskursen ses som något som både konstituerar den sociala 
världen och samtidigt konstitueras av andra sociala praktiker (Jørgensen & 
Phillips, 2002:61). Att ifrågasätta varför vi kallar människor som vill komma till 
Europa som illegal är viktigt eftersom det ger en viss bild av de människor som 
vill komma till Europa.  

Uttrycket illegal invandring används också flertalet gånger i samband med 
terrorism, kriminalitet och trafficking, trots att det inte är samma företeelse. Detta 
fenomen är något som konsekvent genomsyrar texterna och både objektifierar och 
skapar distans till människorna. ”Cross-border threaths” används av EU för att 
beskriva fenomen som migration och terrorism, trots att det handlar om helt olika 
företeelser.   

Enligt EU är medborgarna i Unionen de självklara referensobjekt som behöver 
skyddas. Utifrån ett kritiskt perspektiv har jag granskat detta och funnit att genom 
att använda oss av ”human security” kan vi argumentera för att det är migranterna 
som står för de största riskerna. De behöver skyddas från en inhuman behandling 
av människosmugglare och orättvisa arbetsförhållande.  

Mycket av diskursen kring illegal invandring handlar om att bygga förtroende 
för integrationsprojektet och möjligheten att skapa en gemensam politik i 
migrations- och asylfrågor. Rädslan för att medborgarna ska uppleva att 
situationen inte är under kontroll präglar texterna. EU förstärker också sambandet 
mellan intern säkerhet och extern säkerhet, vilket inte behöver vara den 
självklarhet som EU vill framhäva Som tidigare hävdat i analysen är gränser något 
socialt konstruerat som inte behöver tas för självklart.  
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Analysen visar också att säkerhetiseringen är framgångsrik då medborgarna 
själva kräver en ökad kontroll över invandring, och EU legitimerar politiken 
genom att hävda på detta behov 
  
Är det möjligt för EU att förändra perspektiv? Ja, det är möjligt. Tecken på denna 
förändring kan uppfattas redan idag. En av iakttagelserna under arbetet var att det 
nya Stockholmsprogrammet hade en något mer human syn på den illegale 
invandraren. EU har de senaste åren fått kritik vilket kanske skapat insikten av att 
politiken måste ändra perspektiv. Nyligen röstade Europaparlamentet igenom ett 
förslag för att kalla migranterna för ”irreguljära” istället för ”illegala” vilket tyder 
på att förändring möjligtvis pågår.  

Genom denna uppsats har jag visat hur EU konsekvent agerar som en aktör 
som bevarar och reproducerar den diskurs som betraktar migranten som ett 
säkerhetshot. EU:s syn på människan är till stor del human och rättvis, men det 
krävs ännu mer för att ge alla människor samma värde. Peo Hansen uppmanar i 
den nämnda debattartikeln i introduktionen att EU ska försöka se migranten som 
en individ istället för en arbetskraft (Hansen, DN, 2009-07-17). Vårt sätt att 
betrakta de människor som väljer att söka sig till en bättre tillvaro måste förändras 
drastiskt. Frågan är om denna förändring kommer att ske uppifrån, och formas av 
EU, eller måste komma ifrån medborgarna själva.  

Det krävs mer än att byta namn på fenomenet illegal migration, men det skulle 
kunna vara första steget mot ett skifte i diskursen. Hur EU ser på illegal 
invandring – som ett opersonligt hot eller som individer – påverkar livet för 
tusentals migranter som kommer till EU.  
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