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Abstract

Since the year of 2015 to current date we have witnessed border controls being established 

within the European free movement region - the Schengen area. An intensified threat of 

terrorism and uncontrolled movement of people in the Schengen area has created skepticism 

towards the agreement itself. The objective of this case study is to examine the Schengen 

agreement's impact on the area's security and what this can tell us about it's future security 

challenges. In order to create greater understanding of Schengen's impact on the area's 

security, three components of security has been analyzed: individual security, state security 

and regional security. This is all done with the theory of asymmetrical warfare as a base, since

this post-Westphalian phenomenon is the core of realizing what the impact Schengen 

agreement may have on the area's safety.

Nyckelord: schengen, säkerhet, EU, stat, individ, region

Antal ord: 7855
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Förkortningar

EU    Europeiska Unionen

EUROPOL    The European Police Office

EUROSUR    European Border Surveillance System

MSB    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SIS    Schengen Information System
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1. Inledning

"There are some cases where the EU executes policies over national interests because of the 

integration not only of economic areas, but also of legislative processes creating law and order and

political systems as it's foundation. This dispersed power structure is found also in the field of 

security where, due to the porous borders of the European Union, as required by the participation 

in the internal market and the Schengen agreement, EU member states have progressively evolved 

towards post-Westphalianism as they effectively surrender control of their internal borders in 

exchange for free movement provisions. Owing to the post-Westphalian nature of the states in the 

EU in comparison to the states neighbouring the EU, member states recognised the need for joint 

action, the need to act as a collective" 

(Kirchner & Sperling, 2007, 26)

I skrivande stund tillhör 26 europeiska länder Schengenområdet fullt ut. Detta innebär att områdets 

medborgare får röra sig fritt mellan länderna utan pass- eller gränskontroller. Utöver borttagandet av

kontrollerna har det även inrättats en gemensam visumpolicy, lagar och säkerhetssamarbeten. 

Tanken med Schengen bottnar till stor del i ett ideologiskt resonemang om människors rätt till fri 

rörlighet och frihandel (European Commission, 2016). Grunden för avtalet lades 1985, då de tre 

Beneluxländerna Belgien, Nederländerna och Luxemburg tecknade ett mellanstatligt avtal med 

Tyskland och Frankrike om ett gradvis avskaffande utav gränsernas säkerhetskontroller. I takt med 

att fler länder senare anslöt och avskaffade sina kontroller, inkorporerades regelverket i EU-lagen 

1997 (Mathiesen, 1998, 83). Därefter har Schengen haft en stark anknytning till EU och fungerat 

som en symbol för unionen. År 2015 och 2016 har dock samarbetet ställts på sin spets i samband 

med eskalerade hotbilder och gränskontroller åter börjat genomföras. Vad detta visar oss är att 

Schengenavtalet konstruerats utifrån en avvägning mellan frihet och säkerhet för medborgare, staten

och regionen. En fri rörlighet i ett stort område som Schengen kan komma att försvåra hanteringen 

av interna hot, då de kan verka över ett stort område. Sammanlänkningen av länderna har 

komplicerat ländernas kapacitet att agera fullkomligt självständigt säkerhetspolitiskt. 

Schengenavtalet förväntades antagligen inte skapa säkerhetsdilemman för området, men i dagsläget 

tyder mycket på att avtalet kan har förändrat hur samtliga i området måste förhålla sig 

säkerhetspolitiskt.
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1.1 Problem, syfte och frågeställning

Att länder inom Schengenområdet väljer att upprätta gränskontroller kan tydliggöra att Schengens 

idé och vision om EU:s fria rörlighet har fått ett bakslag, oavsett om det är tillfälligt eller ej. Skälet 

som nuvarande inrikesminister Anders Ygeman anger till att gränskontrollerna införts är att den 

nuvarande fria rörligheten är en "risk för hot mot ordning och säkerhet" (Runblom, 2016). Att 

säkerheten på något vis sätts ur spel är även ett krav som ska uppfyllas för att gränskontroller ska 

kunna bli beviljade, detta i enlighet med Schengens regelverk. Många kritiska röster har väckts mot 

Schengen sedan flyktingvågen, nya terrordåd och expanderade hotbilder tillkommit i Europa (Hope 

et al, 2016). Därigenom uppkommer frågor hur ett förhållningssätt till Schengenregelverkets 

grundläggande principer om den fria rörligheten kanske lämnar större öppenhet till omständigheter 

som bedöms vara en säkerhetsrisk. Enligt Emil Kirchner och James Sperling i boken "EU security 

governance" innebär avtal som Schengen att staters förmåga att kontrollera inre oroligheter 

försämras och att öppenheten lämnar större sårbarhet för nya hot som inte utgörs utav andra stater. 

Terrorism, transnationell brottslighet och spridning av massförstörelsevapen är exempel på dessa. 

Kirchner och Sperling kallar detta för "asymmetriska krig" och anser att dessa är mer svårhanterliga

än "traditionella krig" (Kirchner & Sperling, 2007, 25). Vad som således blir intressant är att studera

vad Schengens öppenhet kan skapa för säkerhetsrisker på olika nivåer inom området. I syfte att 

skapa en omfattande förståelse för vad Schengenavtalet innebär för områdets säkerhet samt 

potentiella säkerhetsrisker som tillkommer så måste dessutom avtalets lagrum studeras på djupet. 

Risken med att stater försöker hantera asymmetriska hot är bland annat att den interna säkerheten 

måste skärpas påtagligt och förändra hur individen, staten samt regionen måste förhålla sig till 

tillvaron. Därför lyder frågeställningarna: Hur har Schengenavtalet påverkat områdets säkerhet och 

vari ligger säkerhetsutmaningarna? För att ge så omfattande svar på frågorna som möjligt ska 

områdets säkerhet undersökas på tre nivåer:

• individuell säkerhetsnivå

• statlig säkerhetsnivå

• regional säkerhetsnivå

Det teoretiska underlaget för säkerhetsnivåerna har hämtats från det klassiska verket ”People, States

& Fear” av Barry Buzan.
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1.2 Inom- och utomvetenskaplig relevans

Studiens utomvetenskapliga relevans bottnar till stor del i de aktuella Schengenrelaterade 

händelserna som har utspelats under 2015 och 2016. Flyktingvågen, terrordåd och hot, 

gränskontroller et cetera har lett till ett bakslag samt ifrågasättande av Schengenavtalets 

grundläggande principer om den fria rörligheten inom området (Hope et al, 2016). Schengenavtalet 

är dock inte ett nytt påfund och påstås vara den mest påtagliga förändringen som EU har 

åstadkommit (European Commission, 2010, 2). För alla som lever inom Schengenområdet har det 

vissa markanta förändringar. Således är det viktigt att studera Schengenavtalets funktioner och vad 

det gör för områdets säkerhet. Uppsatsen har likaså en inomvetenskaplig relevans, eftersom det 

teoretiska ramverket som nyttjas pratar bland annat om den fria rörligheten mellan landsgränser 

som en stor säkerhetsrisk för flera involverade parter. Med denna teorin som utgångspunkt ska 

därför som nämnt tre nivåer av säkerhet studeras, individuell, statlig och regional. Detta förväntas 

ge en teoretisk generalisering av fallet och skapa kumulativitet till säkerhetsforskningen, vilket är 

det huvudsakliga kravet för att skapa inomvetenskaplig relevans (Teorell & Svensson, 2007, 18).

1.3 Tidigare forskning

Tidigare forskning om Schengenavtalet existerar inte i stora mängder. Ibland så ingår 

Schengenavtalet som en relevant del av forskning inom EU, säkerhet och fri rörlighet. Dock 

studeras det sällan ensamt. I uppsatsens teoretiska ramverk om asymmetriska krig så hänvisar 

författarna till Schengenområdet som ett typexempel på det som teorin talar om och kändes därför 

extra relevant för den här studien. En bok som ägnar stort analysutrymme åt Schengenavtalet är 

boken "Gränslös övervakning. Schengen; Europol och det europeiska polissamarbetet" av Flyghed, 

Busch och Mathiesen, men där fokuset kretsar kring hur ett integrerat övervakningsnät påverkar 

friheten. Boken har dock framförallt använts i den här uppsatsens analysdel.
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1.4 Material

Uppsatsens metodologiska bit utgår från Teorell & Svenssons "Att fråga och att svara" och i viss 

mån Ludvig Beckmans "Grundbok i idéanalys". Teorierna som tillämpats kommer både från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps egen hemsida, Kirchner & Sperlings bok "EU 

security governance" och Barry Buzans "People, States & Fear". Därigenom är teorierna centrerade 

till material som rör säkerhet. Det empiriska materialet som har använts till uppsatsen består till stor

del utav Schengenavtalets lagutrymme som har hämtats från EU-lagens egen databas. Rörande 

Schengen har viktiga juridiska benämningar som används i lagutrymmet angetts först. Fokuset har 

sedan framförallt varit på regler kring den fria rörligheten inom gränserna, passage genom 

Schengens yttre gräns, korttidsbesök, långtidsbesök och visumregler. Dessutom har kraven för att få

gå med i Schengen och även Schengens historik mestadels hämtats från Europeiska Kommissionens

hemsida samt dokument utfärdade av Kommissionen. Information om säkerhetsinstanserna som har

stor relevans för Schengenområdet har hämtats från deras lagkällor och hemsidor. Informationen 

har medvetet plockats ut från officiella EU-källor, eftersom det kan bedömas som det mest 

tillförlitliga och optimala när man ska presentera EU-relaterad fakta. 

1.5 Avgränsningar

Denna uppsats undersöker hur ett asymmetriskt krig kan påverka säkerheten, det vill säga hur 

Schengenområdets uppluckrande utav gränserna påverkar individens, statens och regionens 

säkerhet. Därigenom begränsar den sig till området i sig och inte hela Europa. Dessutom har två 

EU-länder valt att inte delta i Schengen – Storbritannien och Irland, vilket gör att dessa inte är 

berörda av analysen. Rumänien, Bulgarien, Cypern samt Kroatien har inte integrerats till fullo i 

Schengenområdet och kan därför inte heller beröras av analysen fullkomligt. Barry Buzans bok 

"People, States & Fear" har en bred analys av många nivåer/aspekter på säkerhet. Eftersom det 

skulle vara både överflödigt och alltför mycket material att inkludera allt så fick hans teorier 

reduceras till de mest relevanta bitarna för studien: individens säkerhet, statens säkerhet och 

regional säkerhet. När Schengenregelverket förklaras i ett senare skede så är fokuset riktat på de 

relevanta delarna för uppsatsen och därför är de juridiska bitarna kraftigt begränsade, då föreskriften

består utav 142 artiklar måste uppenbart avgränsas till denna kontext.
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2. Metod

Den här uppsatsen är utformad som en teorianvändande fallstudie med intensivt upplägg. Mitt fall 

är Schengenområdet och fallstudiemetod lämpar sig bra till att studera ett fall på djupet. Syftet är 

nämligen att förstå och redogöra vad ett Schengenmedlemskap innebär för att sedan applicera 

uppsatsens teorier på detta. Därigenom tillämpas så kallad "teorianknytande metod". Att anknyta till

teorier är en etablerad vetenskaplig metod som bland annat ger oss möjlighet att tolka historiska 

företeelser med befintliga teorier (Teorell & Svensson, 2007, 47). Teorianknytande metod ska på så 

sätt bidra med att kunna förklara och ge perspektiv på vad Schengenområdet har för konsekvenser 

på säkerheten. Eftersom det är en kausalitetsfråga där en analysenhet ger vissa effekter, så förväntas

det i slutändan ge en effektanalys (Teorell & Svensson, 2007, 27). I syfte att uppnå så god validitet 

som möjligt har säkerhetsbegreppet operationaliserats och formulerats. Formuleringen är en relativt 

allmän sådan, vilket kan kritiseras. Det kan dock upplevas som det mest optimala att begreppet 

säkerhet hålls relativt allmänt i denna studien, eftersom vissa teorier som tillämpats anser att 

begreppet säkerhet måste nyanseras i förhållande till vad som diskuteras. På så vis specificeras 

begreppet i senare skede när teorier om säkerhet på olika nivåer presenteras. Att uppnå 

generaliserbarhet bör man sträva efter i så stor utsträckning som möjligt (Teorell & Svensson, 2007,

68). Även om det inte i skrivande stund finns ett samarbete internationellt som är identiskt med 

Schengen, så skulle resultatet kunna ha generaliserbarhet i viss mån för områden där landsgränserna

är mindre påtagliga. Däremot är tanken att min teorianknytning ska lägga grund för en så kallad 

teoretisk generalisering (Teorell & Svensson, 2007, 44). Detta skiljer sig från den den generella, 

med andra ord empiriska generaliseringen. Trots att man måste förhålla sig kritisk till vad som 

anses vara "krav" eller "mål" inom forskningen, så har Teorell & Svenssons fem så kallade 

"samhällsvetenskapernas mål": inferens, evidens, osäkerhet, intersubjektivitet och kumulering 

(Teorell & Svensson, 2007, 277), vilka beaktats för att uppsatsen ska uppnå så hög vetenskaplig 

relevans som möjligt.

2.1 Kvalitativ innehållsanalys

Vid studerandet av Schengen och annat material så är en analysteknik nödvändig (Beckman, 2005, 

9). I syfte att kunna utreda ett flertal regelverk som involveras när ett land går med i 
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Schengenområdet så har den kvalitativa innehållsanalysen använts som metodologiskt verktyg. 

Tolkandet av vissa säkerhetsinstansers uttalade agendor och syften med sin verksamhet har också 

gjorts utifrån samma analysmetod. I och med att det huvudsakliga syftet med dessa texter har varit 

att förstå den konkreta och ibland subtila innebörden, så kan denna analysmetodik upplevas som 

den mest optimala. Tidvis står det uttryckligen vad som menas med textens innehåll och samtliga 

juridiska utrymmen som ingår i Schengen är inte svårtolkade. Dock måste dessa, likt 

säkerhetsinstansernas planer alltid betraktas i en viss kontext för att förstås (Beckman, 2005, 15). 

Därför har fokuset varit att se till texternas helhet och innebörd för att sedan kunna sammanfatta 

dessa med andra ord i denna uppsats.

3. Teori

I syfte att granska hur Schengensamarbetets uppluckrande av gränserna har påverkat säkerheten på 

olika plan så måste först en allmän definition av säkerhet och hotbild som tillhör detta 

sammanhanget ges. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har definierat båda dessa, så 

tolkningarna har tillämpats i syfte att skapa tydlighet. Som nämnts är det ett medvetet val att 

använda en allmän precisering kring säkerhetsbegreppet, eftersom begreppet säkerhets betydelse är 

beroende av vad det studeras i förhållande till. Därefter har Kirchner och Sperlings teori om 

asymmetriska krigs uppkomst vid uppluckrande utav gränser använts. Teorin kan upplevas som 

mycket passande att applicera på fallet Schengen och relevant eftersom den här uppsatsen strävar 

efter att undersöka hur Schengensamarbetet påverkar säkerheten på olika plan. Därigenom blir 

utgångspunkten i denna uppsats att Schengen lämnar större öppenhet inför asymmetrisk krigföring. 

Slutligen har Barry Buzans klassiska säkerhetsteorier om individens, statens och regionens säkerhet 

från boken "People, States & Fear" framförts. Teori kring den regionala säkerheten har valts istället 

för internationell säkerhetsteori, eftersom den kan betraktas som mer relevant i Schengenområdets 

fall som är en region. Buzans bok har varit banbrytande i att skapa förståelse för säkerhet ur olika 

perspektiv och på olika sätt samt skapat medvetenhet att säkerhetskonceptet aldrig kan diskuteras på

samma sätt ur alla vinklar. Poängen är därigenom att hans teorier ska ge olika svar beroende på 

vilken säkerhet som diskuteras i Schengenområdet och i slutändan sammanlänkas.

12



3.1 Säkerhet och hotbild

Säkerhet kan betyda olika saker beroende på kontext. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap betyder säkerhet rent generellt "kunskap om hot och risker och hur de kan förebyggas 

och undvikas" (Säkerhetspolitik, 2016). MSB betraktar säkerhet som en nödvändighet för samtliga 

parters trygghet och överlevnad. Detta gäller på både individ-, stat- och regionnivå. Därigenom 

skulle en utvidgad säkerhet på samhällsnivå även innebära ökad säkerhet på individuellt plan. Men 

som definitionen av säkerhet säger, krävs en kunskap om hotet för att befogat kunna prata om ett 

förebyggande. Konceptet 'hotbild' enligt MSB säkerställs utifrån en föreställning om "vi mot dem" 

(Säkerhetspolitik, 2015). En grupp som utför terrordåd kan ge oss en hotbild och upplevas som 

negativt. Men för terrorgruppen kan det istället vara statsapparaten som utgör en hotbild mot deras 

intressen. På så sätt är det beroende av vilken sida man har som utgångspunkt. I diskussionen om 

hotbilden mot EU så anses terrorister, spridning av massförstörelsevapen, regionala konflikter, att 

"failed states" ska uppkomma och organiserad brottslighet utgöra de främsta hoten (European 

Council, 2003).

3.2 Traditionella och asymmetriska krig

Enligt Kirchner och Sperling definieras inte säkerhetshot idag endast av hotet mot den nationella 

överlevnaden eller territoriella integriteten som det gjort hos den traditionella Westfaliska staten 

(Kirchner & Sperling, 2007, 13). I samband med att landsgränser smälter ihop och blir mindre 

praktiskt påtagliga, så ser man en perforerad suveränitet och en övergång till så kallade post-

Westfaliska stater (Kirchner & Sperling, 2007, 2). Dessa stater måste utöver att driva en kamp för 

att bibehålla den territoriella integriteten, även förhålla sig till ett nytt säkerhetsläge där de största 

hoten istället utgörs av transnationella och icke-statliga aktörer. På så sätt har många av de nya 

säkerhetsutmaningarna blivit kopplade till hot mot den interna sociala integriteten eller den enade 

Europeiska statsstrukturen. Terrorism, inomstatliga konflikter och spridning av 

massförstörelsevapen i det dolda tillhör modernare former av hot som EU:s Schengenområde måste 

handskas med idag (Kirchner & Sperling, 2007, 25). Att bibehålla säkerheten kräver plötsligt 

kollektivt handlande mellan flera stater och inre samt yttre säkerhetspolitik börjar att överlappa 

varandra mer när stater inte kan kontrollera sina gränser. På så sätt driver inte dessa post-
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Westfaliska stater vad Kirchner och Sperling kallar "traditionellt krig", där kriget begränsas staterna

emellan och betraktas som ett hot mot samhällsapparaten. Men när suveräniteten reduceras och flera

stater går samman så finns det risk för ett så kallat "asymmetriskt krig" där man måste skapa en ny 

strategi för säkerhetshantering. I ett sånt läge kan inte staten upplevas vara den huvudsakliga 

måltavlan, men statens kapacitet att skydda sina invånare begränsas och den mänskliga säkerheten 

blir mer utsatt. Detta kan illustreras i denna modellen:

3.3 Individens säkerhet

Det finns många sätt att identifiera och klargöra vad individens säkerhet betyder. Men det är alltid 

viktigt att komma underfull med vad säkerhet på det individuella planet innebär för att sedan utöka 

säkerhetsbegreppet till den nationella samt regionala säkerhetsnivån (Buzan, 1991, 35). Hoten som 

finns mot enskilda individer i ett samhälle är många och varierar från terrorism, sjukdomar, 

kriminalitet et cetera. Enligt Buzan är dock staten huvudpunkten i diskussioner om den individuella 

säkerheten, eftersom utgör grunden för både säkerhet och hot mot enskilda individer (Buzan, 1991, 

35). Eftersom det inte finns ett sätt för staten att garantera en maximal säkerhet för samtliga 

individer, så kan en besatthet utav den maximala säkerheten snarare resultera i stor paranoida 

(Buzan, 1991, 37). En farlig följd kan på så sätt vara en framväxande förtryckarstat. Friheten 

förutsätter dock att existerande osäkerhet och hot i samhället måste accepteras. Därigenom 

uppkommer det klassiska problemet med avvägningen mellan medborgares frihet och säkerhet. Ett 

annat dilemma som uppkommer i en sådan situation är vidare om staten ignorerar den huvudsakliga

anledningen till sin egen existens. Där blir begreppen "maximal" och "minimal" stat (Buzan, 1991, 

41) är på så sätt relevant för att skapa större perspektiv på vägande mellan säkerhet och frihet. Den 

maximala staten tar sin utgångspunkt i att den ska ha egna intressen och är mer än summan av sitt 

folk. En maximal stat utraderar en stor del av de existerande hoten, men blir i sig det största hotet 
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mot individer. Motsatsen till den maximala staten är den minimala staten, som inte existerar i större 

mån än sina medborgares intressen och tar sin utgångspunkt i sin befolkning (Buzan, 1991, 39). 

Detta lämnar dock en större öppenhet inför andra slags hot på nationell nivå. Det är dock tveksamt 

om det är nödvändigt med en harmoni mellan dessa, eller om det ens existerar en fullständig sådan. 

Att förhålla sig mer eller mindre till den ena eller den andra medför dock både olika för- och 

nackdelar.

3.4 Statens säkerhet

Trots att det finns många fler dimensioner och aktörer i politiken idag än stater så tar det inte bort 

betydelsen utav dem. Att prata om staten är dock mer komplicerat än den enskilda individens 

säkerhet. Staten är nämligen den kollektiva politiska enheten som binder samman flera individer 

(Buzan, 1991, 57) och det skapar komplikationer vid applicerande av säkerhetsbegreppet på den. 

Vad som huvudsakligen separerat stater från varandra är dess suveränitet (Buzan, 1991, 67), men 

det krävs mer än suveränitetsbegreppet för att förstå statens säkerhet. I denna kontext preciseras det 

om säkerheten för staten i sig som den bindande enheten. Tre viktiga komponenter är relevanta i 

syfte att förstå detta: dess fysiska bas, idén om staten och det institutionella uttrycket från staten 

(Buzan, 1991, 65). Egentligen kan dessa som staten består utav existera för sig utan att vara en stat, 

men de är samtidigt inte separerade från varandra. Staten är på så sätt alltid självkonstruerad i viss 

mån och likaså bildad utifrån det internationella systemets uppfattning om den. Därigenom förblir 

vad vi kallar för stat idag en idé som ofta tagit fysisk form, men ibland inte (Buzan, 1991, 64). Detta

innebär att en de tre ovan nämnda komponenterna kan vara hotade och således statens säkerhet.

3.4.1 Idén om staten

Att prata om staten som idé är abstrakt och står bortom dess fysiska bas samt uttryck (Buzan, 1991, 

70). Man skulle kunna säga att idén finns i en stats konstitution där dess existens och syfte uttrycks. 

Det räcker dock inte att kolla på konstitutionen. Källorna till idén om en stat finns i nationen och en 

tillhörande organiserad ideologi. En nation är nämligen inte samma sak som en stat, eftersom den 

bottnar i en delad kultur som inte nödvändigtvis innehar suveränitet. Den kan alltså existera utan en 

stat, exempelvis Kurdistan (Buzan, 1991, 71). Tvärtom kan en statsstruktur också finnas före en 

nationsidentitet, som i USA:s fall. Relationen mellan staten och nationen är ytterst central vid 

undersökandet av idén om staten och dess säkerhet. Buzan delar upp hur denna relationen kan se ut 
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i fyra idealtyper, men ingen stat passar fullkomligt in i någon av dessa och har ofta flera av dem 

internt (Buzan, 1991, 77). Vad relationen mellan dessa visar oss är dock att om en stat inte kan 

upprätthålla sin nationsidentitet så är det en stor säkerhetsrisk för staten (Buzan, 1991, 78). 

Detsamma gäller om denna nationstanke inte uppfattas för de omkringliggande länderna, därför 

dess existens är under hot av andra stater. För utan en idébas om nationen hos medborgarna som ger

dem skäl till att hållas samman, så riskerar staten att upplösas. Medborgarna skulle nämligen inte 

acceptera den i så stor utsträckning som är nödvändigt. Vad som också tillhör idén om staten är en 

organiserad ideologi (Buzan, 1991, 79). Dessa kan variera mellan exempelvis ekonomiska, religiösa

eller politiska inriktningar. Ideologier som är djupt rotade i en stadsstruktur tillhör nationstanken 

och är nödvändigt för att definiera samt sammanhålla den. Men det krävs också att det är idéer som 

är kapabla till att skapa ett brett stöd och konsensus i en stat, exempelvis demokrati. Annars är det 

svårt att förena en ideologi med en grundläggande statsstruktur och då förblir den skör (Buzan, 

1991, 82). 

3.4.2 Det institutionella uttrycket från staten

En stat har många institutionella uttryck. Regering/riksdagsstyre, lagstiftningen, rättsväsende, 

polisväsende et cetera är bara ett fåtal exempel på dessa (Buzan, 1991, 83). Att beskriva dessa har 

inte lika hög abstraktionsnivå som idén kring staten. Tanken att en stat skulle kunna existera utan 

dessa är dock en abstrakt tanke som aldrig fullkomligt existerat. Finns en idé om staten, så kommer 

det att ta olika institutionella uttryck och det finns alltid en relation mellan dessa (Buzan, 1991, 85). 

Institutionerna kan dock vara hotade av direkt fysiskt våld och förstöras i praktiska termer till 

skillnad från idéerna om en stat. Samtidigt kan andra ideologier också utgöra ett hot mot 

institutioner. Ofta uppkommer hot som dessa inom stater, vilket är den största faran för dess 

institutionella uttryck. Självklart spelar det stor roll hur stabila dessa är internt för att klara av olika 

påfrestningar. Här kommer också idén om staten spela stor relevans, eftersom det krävs en bred 

konsensus kring en stats ideologiska bas för att minimera de interna hoten mot institutionerna 

(Buzan, 1991 89). Annars kan detta leda till en större hotbild mot staten, som i sin tur kan svara 

med ett ökat utövande av våldsmonopolet. 
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3.4.3 Statens fysiska bas

Till en stats fysiska bas tillhör population, territorium och resurser som finns inom dess gränser 

(Buzan, 1991, 90). Vid applicerande av säkerhetsbegreppet på dessa förekommer inte lika mycket 

oklarheter som vid de två föregående koncepten. En viktig säkerhetsindikator för en stat är hur 

kapabel den är att upprätthålla sina egna territoriella gränser och skydda sin population. Hotet mot 

dessa kan existera både internt och externt samt är sällan helt oberoende av varandra. Om staten 

förlorar delar av sitt område så blir befolkningen drabbad. Självklart innebär inte detta 

nödvändigtvis att statens egen existens är hotad (Buzan, 1991, 92). Dock är en stats fysiska bas på 

många sätt den mest uppenbara och konkreta indikatorn på att den existerar som både idén samt 

institutionerna vilar på. Därigenom är skyddandet av dess fysiska komponenter en grundläggande 

nationell säkerhetsangelägenhet.

3.4.4 Svag eller stark stat – Idealtyper i förståelsen kring statens 

säkerhet

Vad dessa komponenter kan säga oss är att samtliga stater är organiserade på olika sätt och är på så 

sätt sårbara i varierande grad av olika hot. Den säger oss också att en skiljelinje mellan "svaga" och 

"starka" stater är essentiell vid analysen av en stats säkerhet (Buzan, 1991, 97). Buzans definition av

en svag samt stark stat motsvarar inte huruvida stark militär eller ekonomisk kapacitet den besitter. 

Norge, Österrike, Holland med fler är exempel på starka stater som inte har en överväldigande 

militärstyrka. Vad som ofta betecknar svaga stater är bland annat de som inte befäst relationen stat-

nation tillräckligt. Inrikesvåld är mer rådande i dessa fallen eftersom staten ofta har centraliserat sin 

makt och slåss med olika motståndsgrupper (Buzan, 1991, 99). Exempel på dessa är Nigeria, 

Indonesien, Pakistan et cetera. Många interna spänningar som utgör ett hot mot staten tyder på att 

den inte lyckas skapa konsensus staten och folket emellan. Såklart ska det finnas fler indikatorer än 

så för att avgöra vidare om en stat är stark eller svag. Det mesta tyder dock på att den starka statens 

säkerhet främst behöver utformas i enlighet med att skydda den från yttre hot och ingrepp (Buzan, 

1991, 100). En svag stat har oftast, men inte ens alltid det, en fysisk bas där dess säkerhet måste tas 

hand om inifrån. Därigenom är grupper, organisationer och individer de största hoten i det 

tillståndet. Vad detta säger oss är att statens säkerhet i en svag stat får en mycket större relevans och 
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blir mer komplicerat. I slutändan är det nödvändiga att bygga starka stater för att säkra staten och 

medborgarna i den (Buzan, 1991, 106).

3.5 Regional säkerhet

EU som projekt har tagit sin grund i att vara ett säkerhetsprojekt genom att skapa interdependens 

länder emellan och förhindra krig. Det internationella systemets säkerhetsinterdependens har en 

betydande roll vid säkerhetsanalys (Buzan, 1991, 187). Därför väljer Buzan att även granska flera 

geografiskt närliggande staters säkerhetsbalans, en region. Regional säkerhet kan utgå ifrån två 

olika mönster: samförstånd och en förväntan att få stöd från resten av regionen, samt fientlighet där 

misstänksamhet och rädsla råder (Buzan, 1991, 190). Att uppfatta dessa specifika mönster mellan 

olika stater skapar vad Buzan kallar ett "säkerhetskomplex" som därigenom sätter ett ord på 

formationerna. Det innebär att staters säkerhetsangelägenheter är så tätt kopplade att det skapas en 

ofrånkomlig relation mellan dem. EU och Schengen är formationer som skapar ett 

säkerhetskomplex, inom dessa kan det finnas andra säkerhetskomplex mellan enskilda länder. 

Staterna som ingår har ofta delade hotbilder och säkerheten hos varje aktör är inte fristående från de

andra, det råder alltså en slags säkerhetsinterdependens eller en maktbalans. Risker med ett 

säkerhetskomplex kan uppkomma vid förändringar av dem. Exempelvis skulle ett utträde av en 

medlem kunna förändra fientlighets- och samförståndsmönstren staterna emellan (Buzan, 1991, 

214).

4. Bakgrund

4.1 Juridiska benämningar

Schengenavtalets juridiska innebörd bottnar till störst del i ett successivt avskaffande av 

gränskontrollerna mellan länderna som har valt att teckna avtalet (EU Office Journal L, 1985). 

Länderna som implementerat Schengen benämns därför tillhöra Schengenområdet där området 

betecknas i juridisk mening ha en gemensam inre och yttre gräns. Landsgränserna, flygplatserna 

och hamnarna som delas av områdesländerna är därigenom Schengens inre gränser. Till de yttre 

gränserna räknas landsgränser, flygplatser och hamnar som tillhör länder utanför 
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Schengensamarbetet, så kallade "tredjeländer". Det är dock individer bosatta utanför de Europeiska 

samhällena som klassas som utlänningar (EU Office Journal L, 1985, Article 1). Vid de yttre 

gränserna ska det finnas gränskontroller och dessa områden kallas gränsövergångsställen.

4.2 Schengenavtalets historik

Schengenavtalet upprättades 1985 när fem medlemsstater undertecknade avtalet (European 

Commission, 2014, 3). Det signerades i närheten av staden Schengen, Luxemburg och namngav på 

så vis avtalet. Då utgjorde Schengenområdet Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Belgien och 

Tyskland. Vad som gav upphov till Schengenavtalet var tanken om utökad fri rörlighet i Europa och 

att det skulle förenkla den ekonomiska integrationen av länderna (European Commission, 2016).

Dock var det inte förrän 1990 års undertecknande av Schengenkonvetionen som ett gradvis 

avvecklande av gränskontroller inom Schengenområdet började sättas igång. 1995 togs 

gränskontrollerna mellan Nederländerna, Frankrike, Portugal, Spanien, Belgien, Tyskland och 

Luxemburg bort (European Commission, 2016). Till en början var Schengen ett mellanstatligt avtal 

men övergick till att inkorporeras i EU under EU-toppmötet i Amsterdam 1997 (Mathiesen, 1998, 

83). Med tiden har en majoritet av EU-länderna valt att ingå i området och likaså har icke-EU stater 

som Island, Norge, Schweiz och Lichtenstein inkluderats. Rumänien, Bulgarien, Kroatien och 

Cypern undertecknade Schengenavtalet mellan 2004 – 2013 men har inte blivit en del av zonen i 

skrivande tid (BBC, 2016). Skälen till detta är olika, men i Rumänien och Bulgariens fall har EU 

pekat på korruptionsproblem som en huvudsaklig anledning till att inte implementera 

Schengenregelverket i länderna (Economist, 2013). I samband med flyktingkrisen 2015 – 2016 har 

dock Schengenländerna Sverige, Danmark, Norge, Österrike, Tyskland, Frankrike och Belgien 

infört interna gränskontroller. Som nämnt finns det juridiskt utrymme i Schengenavtalet att vidta 

dessa åtgärder. Men samtidigt anses den interna fria rörligheten inom Schengen som en av de mest 

påtagliga förändringarna som EU har åstadkommit (European Commission, 2010, 2) och är även 

det huvudsakliga ändamålet med Schengen (EU Office Journal L, 1985, Article 1). På så vis 

upplevs och benämns de inre gränskontrollerna som 'tillfälliga' av Europeiska Kommissionen 

(European Commission, 2016), vilket de likaså är i juridisk mening.
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4.3 Krav för deltagande i Schengen

Som nämnt måste ett land inte vara med i EU för att ingå i Schengenområdet. Men den fria 

rörligheten som Schengenområdet erbjuder anses vara en rättighet för länder som associeras med 

Europa (European Commission, 2016). Om ett land ska gå med i Schengen så finns det ett antal 

krav som måste implementeras innan man officiellt tillhör området. Stater som tecknat avtalet men 

inte genomfört kraven, som Rumänien, Bulgarien, Kroatien och Cypern har därför ett slags 

inofficiellt medlemskap och planerar att ingå i framtiden. Villkoren som ska verkställas är följande:

• Ett land måste kunna hålla sig ansvarig för kontrollerandet av de yttre gränserna på uppdrag 

av de andra Schengenländerna och för att utfärda enhetliga Schengenvisum

• Kunna effektivt samarbeta med brottsbekämpande myndigheter i andra Schengenstater i 

syfte att upprätthålla en hög säkerhetsnivå när gränskontroller mellan Schengenländerna 

avskaffas 

• Tillämpa de gemensamma Schengenreglerna (Det så kallade "Schengenregelverket"), såsom

kontroller av land- sjö- och luftgränser (flygplatser), utfärdande av visum, polissamarbete 

och skydd av personuppgifter

• Ansluta sig till och tillämpa SIS (Schengen Information System)

Länder som vill ansluta sig till Schengensamarbetet genomgår först en så kallad 

"Schengenbedömning". Därefter görs denna bedömningen med jämna mellanrum för att fastsälla 

vidare om lagstiftningen tillämpas på ett korrekt sätt.

(European Commission, 2016)

4.4 Passerande av inre gränser

Inom Schengen så råder det fri rörlighet för samtliga fordon. Transport inom Schengenområdets 

inre gränser ska kunna göras obehindrat (EU Office Journal L, 1985, Article 2.1). Om den 

nationella säkerheten eller den offentligpolitiska sfären kräver ett införande av gränskontroller så 

ska detta kunna utföras, men betraktas som tillfälligt och göras efter att ha konsulterat de andra 

områdesländerna. Behövs kontrollerna med omedelbar verkan så är detta möjligt och bekräftelse 

kan ges i efterhand av resterande i Schengenområdet. Kontroll av varor utförs i enlighet med dessa 

bestämmelserna (EU Office Journal L, 1985, Article 2.4). Schengenregelverket tillåter inte 
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regelbundna kontroller av en person som lagligt passerar inom gränserna. Finns det specifika skäl 

till att kontrollera en person så kan undantag göras.

4.5 Passerande av yttre gränser

Att färdas igenom Schengens yttre gränser från tredjeländer är mer invecklat. Det ska ske genom 

gränsövergångsställen vid gränserna, som i sig har olika öppettider (EU Office Journal L, 1985, 

Article 3.1). Schengenländerna har som skyldighet att införa påföljder för obehörigas passage 

utanför gränsövergångsställena eller när de inte är öppna. Folk från tredjeländer som färdats med 

flyg till den inre gränsen ska bli kontrollerad och bagaget likaså på flygplatsen som tillhör 

Schengenområdet (EU Office Journal L, 1985, Article 4.1). Samma procedur gäller för individer 

som reser från de interna gränserna till tredjeländer. 

4.5.1 Vid korttidsbesök

Tredjelandsmedborgare vars syfte är att vistas inom Schengen i tre månader eller mindre, en så 

kallad korttidsvistelse måste uppfylla följande krav för att få tillträda Schengenområdet:

(a) att inneha giltiga papper som ger dem tillåtelse att tillträda

(b) att inneha ett giltigt Schengenvisum

(c) om nödvändigt, dokument som förklarar skäl till den planerade vistelsen och återfärden till sitt 

hemland eller annat tredjeland

(d) att man inte står under en spärrlista för folk som inte får tillträda

(e) att man inte anses vara ett hot mot allmänheten, den nationella säkerheten eller de internationella

relationerna mellan Schengenländerna

(EU Office Journal L, 1985, Article 5.1)

Uppfylls inte dessa kraven så ska medborgare från tredjeländer nekas inträde, bortsett från ifall 

Schengenlandet anser att insläppet görs på humanitära grunder, i nationens intresse eller av 

internationella förpliktelser. Men insläppet och vistelsen begränsas till detta land, som i sin tur ska 

meddela de övriga Schengenländerna. Ett annat undantag är vid asylärenden där andra regler gäller 

vid insläpp och involverar regler för långtidsvistelse (EU Office Journal L, 1985, Article 5.2). 

Kraven (a), (c), (d), och (e) gäller likaså för att ett korttidsvisum med tillträde till Schengen ska 

godkännas. Samtliga länder i Schengenområdet ska ha, utöver en gemensam policy för rörligheten, 

en delad visumpolicy vid tredjelandsmedborgares tillträde och ansökan (EU Office Journal L, 1985, 
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Article 9.1). Är en individs övriga resepapper ogiltiga av olika anledningar så kan ett 

Schengenvisum inte bli beviljat till hela regionen. Ansökan om visum har en viss form och ska 

innehålla efterfrågad information om den sökande individen. Denna är rekommenderad att skickas 

och utfärdas i det första Schengenlandet man planerar att besöka (Schengen Visa Info, 2016). Vid 

speciella fall och nödsituationer får ett Schengenland dock avvika från den gemensamma 

visumpolicyn efter att ha konsulterat med de övriga länderna (EU Office Journal L, 1985, Article 

9.2). Samtliga tredjeländer har dock inte visumkrav för att få besöka och röra sig fritt inom 

Schengenområdet. Medborgare från till exempel USA, Japan, Mexiko (Schengen Visa Info, 2016) 

med fler har tre månaders fri rörlighet inom gränserna så länge de kan fullgöra kraven (a), (c), (d) 

och (e). Stannar tredjelandsmedborgare med planerat korttidsbesök under en längre period än tre 

månader så måste denne lämna området vid omedelbar verkan (EU Office Journal L, 1985, Article 

23.1).

4.5.2 Vid långtidsbesök

Som nämnt att regler för långtidsbesök och asylprocesser annorlunda. Ett långtidsbesök innebär en 

vistelse i över tre månader. Att söka visum ska då istället räknas som ett landsvisum och vara i 

enlighet med ett Schengenlands nationella lag (EU Office Journal L, 1985, Article 18). Detta ska ge 

individer full rätt att ta sig igenom övriga Schengenländer i syfte att ankomma till landet som 

utfärdat visumet. Men snarlikt vid ansökan av korttidsvisum måste en individ även uppfylla kraven 

(a), (d) och (e) för att få röra sig inom Schengenområdet vid beviljat långtidsbesöksvisum. Gällande

asylfrågor så ersattes Schengenregelverkets regelverk för asyl av Dublinförordningen 1997 

(Flyghed, 1998, 25). Denna har regler om en gemensam asylpolitik och bestämmelser om hur man 

avgör vilken medlemsstat som ska pröva en asylansökan.

4.6 Säkerhetsinstanser

4.6.1 Schengen Information System

Som nämnt är det ett krav att genomföra Schengen Information System (SIS) om en stat ska kunna 

inkluderas i Schengenområdet. Sedan 2006 följs vad man kallar andra generationen av regelverket, 

det vill säga SIS II som ersatte den första versionen. SIS är ett informationssystem som ska vara en 
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del av att upprätthålla säkerhet vid de yttre gränserna och driva ett polisiärt samarbete mellan 

Schengenländerna (European Commission, 2016). Systemet är utformat som en databas och ett 

kommunikationsverktyg (EU Office Journal L, 2006, Article 4). Syftet med SIS är på så vis att 

bevara säkerheten för området både internt och den yttre gränsen genom informationsutbyte mellan 

Schengenländerna. Hur detta ska utföras praktiskt är preciserat i tre SIS-lagrum:

1. Gränskontrollsamarbete

Gör det möjligt för gränsvakter, visumgivare och migrationsauktoriteter att omedelbart kunna sända

varningar om nekade tredjelandsmedborgares inträde eller fortsatta vistelse inom Schengenområdet.

2. Polisiärt samarbete

SIS uppmuntrar och öppnar för polisiärt och juridiskt samarbete inom Schengenområdet. Detta 

involverar kontakt och varnande vid sökande av saknade personer eller människor/saker som är 

involverade i brottslighet. Alla nationella polisväsenden i Schengenländerna har tillgång till 

databasen. Även Storbritannien är inkluderade i att ha tillgång till detta.

3. Samarbete kring fordonsregistrering

Tjänster som involverar fordonsregistrering har tillgång till SIS för att kontrollera den legala 

statusen av fordon som de ombeds registrera.

(European Commission, 2016). 

Informationen om personer det utfärdats en varning om inkluderar bland annat fullständigt namn, 

fotografi, fingeravtryck, skäl till utfärdad varning et cetera. I samband med att länder implementerar

SIS så ska landet utforma en säkerhetsplan i hur de ska förhindra att obehöriga får tillgång till 

materialet, eftersom det är hemligstämplad information (EU Office Journal L, 2006, Article 10). 

2014 fick även Europeiska polisbyrån, EUROPOL tillgång till SIS för att det ansågs kunna förbättra

EUROPOL:s förmåga att kommunicera med samt stödja EU länderna (EUROPOL, 2016).

4.6.2 Frontex

Schengenstater som har en yttre gräns har skyldighet att hårdbevaka denna och tillhöra den så 

kallade "Integrated Border Management" (Frontex, 2016). Gränsbevakningen hanteras av den EU-

organet Frontex, som heter "European Agency for the Management of Operational Cooperation at 

the External Borders of the Member States of the European Union" (Frontex, 2016). Frontex 

bevakande av de yttre gränserna görs både via land, flyg och vatten. Frontex utför alltid årliga 

riskanalyser. Där estimerar man antalet kommande gränsöverskridande brottslingar samt 

oregelbunden migration vid gränsen. Slutsatserna av dessa leder till olika prioriteringar, 
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personalomställningar och resursfördelning (Frontex, 2016). Det är upp till medlemsstaterna att 

följa Frontex rekommendationer att hyra in den efterfrågade arbetskraften med särskild expertis och

införskaffa den tekniska utrustningen som bedöms kunna upprätthålla säkerheten vid deras yttre 

gränser. Frontex är även ansvariga för att hjälpa medlemsstater att återsända tredjelandsmedborgare 

som befinner sig olagligt inom Schengengränserna.

4.6.3 European Border Surveillance System

En del av Frontex säkerhetsapparat är European Border Surveillance System "EUROSUR", som 

står för införskaffandet och delandet av information för att skapa medvetenhet och höja 

reaktionsförmågan hos medlemsstaterna (Frontex, 2016). Fokuset för EUROSUR är att minska 

antalet illegala immigranter som tar sig över gränserna, reducera antalet dödsfall till havs när 

individer försöker ta sig till gränsen och öka den interna säkerheten för hela EU genom att förhindra

gränsöverskridande brottslighet (EUR-Lex, EUROSUR). I och med att Frontex och EUROSUR 

verkar till havs så innebär detta att de även agerar utanför Schengenområdets yttre gränser (EUR-

Lex, EUROSUR). Drönare, satelliter och havssensorer är exempel på teknisk utrustning som 

tillämpas för att registrera information vid gränserna. Informationen delas därefter 

medlemsländerna emellan och underlättar för att FRONTEX och de nationella centrumen ska kunna

samverka.

5. Analys

5.1 Schengens påverkan på individens säkerhet

Buzans huvudsakliga fokus vid analysen av individens säkerhet är att ställa individen mot staten. 

Förvisso talar Kirchner och Sperlings teori om asymmetriska krig att individens säkerhet är 

framförallt den som sätts på spel vid ett borttagande utav landsgränser. Terrorism och brottslighet 

drabbar nämligen självfallet mestadels individerna i samhället och mycket tyder på att 

Schengenområdet skapat större öppenhet för hot som dessa. Dessa problem existerar givetvis i 

enskilda staters fall utanför Schengen, därtill fanns också organiserad brottslighet och terrorism i 

Europa innan Schengenavtalet. Skillnaden är att Schengenavtalet ger möjlighet till fri rörlighet över 

ett större område där åtskilliga stater ingår. Att lokalisera individer som inte får vistas i området, 
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hantera brottslighet och dylikt blir likt Kirchner och Sperling säger, mer komplicerat än inom 

landsgränser. Det som blir mest relevant i förbindelse med Buzans analys av individens säkerhet är 

dock staters sätt att hantera dessa intensifierade hot inom Schengenområdet. Kraven för att gå med i

Schengen och säkerhetsinstanserna som ingår kan säga oss att säkerheten för människor ligger i 

fokus, trots att landsgränserna ska vara uppluckrade. Hur ska staterna och områdets 

säkerhetsinstanser i så fall svara om hot om asymmetriska krig i området intensifieras? Vad händer 

om den nuvarande säkerheten vid de externa gränserna inte skulle räcka till? Roten till 

asymmetriska krig inom Schengenområdet är dessutom inte endast tredjelandsmedborgare som har 

tagit sig genom de yttre gränserna, utan likaså Schengenmedborgare själva. Detta tyder på att 

befintliga regler för en hårdbevakad extern gräns samt strikta visumregler och förstärkande utav 

dessa troligtvis inte räcker för att garantera säkerheten i området. Ett av kraven för att stater ska 

kunna ingå i Schengen är att besitta tillräcklig kapacitet att kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå 

och samarbeta med andra Schengenländer för detta ändamålet. SIS, Frontex, EUROSUR et cetera är

säkerhetsinstanser med olika uppgifter som har tillkommit med Schengen i avsikt att kunna 

upprätthålla säkerheten. Enligt en parlamentarisk utredning i Sverige från 1994, "Skyddet vid den 

inre gränsen" ska så kallade "kompensatoriska åtgärder" tas internt i syfte att ersätta de uppluckrade

gränserna (Flyghed, 1998, 19). Således uppstår frågor gällande i vilken utsträckning länder och 

området ska behöva utöva och expandera andra säkerhetsåtgärder för att upprätthålla uppluckrade 

gränser. Det mest logiska sättet att göra intensifierade hot hanterbara är att vidga säkerhetsapparaten

i hela området ytterligare och även internt i länderna, vilket redan har inträffat i viss mån (Flyghed, 

1998, 21). Stater måste alltid balansera mellan frihet och säkerhet. På längre sikt riskerar friheten att

få ett bakslag genom att komma närmare vad Buzan kallar en maximal stat.

5.2 Schengens påverkan på statens säkerhet

5.2.1 Idén om staten

Vad som är relevant att förstå är EU:s ofrånkomligt stora skiljaktighet från att vara en stat. Mycket 

tyder på att visionen om ett federalt Europa har funnits i uppbyggandet av vissa instanser och 

särskilt Schengen, men det har inte nått dit i dagsläget. Därigenom har inte tanken om nationen 

försvunnit i dessa länder. Ett avtal som i viss mån tar bort landsgränserna inom området kan dock 

ha komplicerat nationsbegreppet för de involverade länderna. Tanken om ett federalt Europa och 

etablerandet av en europeisk nationstanke kan ha kolliderat med de existerande nationstankarna hos 
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länder. Följden av detta blir ett växande motstånd i Europa. Naturligtvis är inte Schengenavtalet 

ensamt stående i den federalistiska tanken och uppbyggandet av den, utan snarare hela EU som 

projekt. Schengen är dock en viktig byggsten i tanken om ett enat Europa.

5.2.2 Det institutionella uttrycket från staten

Buzan pratar mestadels om det fysiska våldet och ideologier som ett hot mot statens institutioner. 

En koppling skulle på så sätt kunna vara när Schengen lämnar öppenhet inför asymmetriska krig, så

finns risken att dessa riktas i vis mån mot staters institutioner. Detta hotet finns dock alltid i olika 

utsträckning hos enskilda stater och i områden. Att Schengen har upprättat och enat 

säkerhetsinstanser i området tyder på att avtalet påverkat staters institutionella uttryck. Uttrycken 

blir alltså inte självständiga. Avtalet har dock inte tillintetgjort befintliga säkerhetsinstanser i länder 

och därför inte hotat dessa institutionella uttryck. De institutionella uttryck som Schengen däremot 

har påverkat stort är att ersätta länders rådande rese-, visum- och inträdesregler med regler om 

långtidsbesök för tredjelandsmedborgare som undantag. Hela Schengenregelverket blir ett nytt 

institutionellt uttryck som har en ideologisk grund om fri rörlighet som inkorporeras, står över och 

tar bort självständiga staters lagar. I enlighet med Buzans teori om statens egen säkerhet så kan detta

tolkas som en hot mot den fristående statens egna institutioner.

5.2.3 Statens fysiska bas

Eftersom staters medborgare är en del av dess fysiska bas och är sårbara inför fysiskt våld, så kan 

Schengen också som nämnt, skapa större mottaglighet i länder för våldsutövande och skada 

enskilda individer. Däremot är Schengenavtalets påverkan på staternas fysiska bas i form av 

landsgränser förmodligen den mest synbara och konkreta av alla. Territorierna blir sammanlänkade 

och inte lika påtagliga som innan inträdet i Schengen. Buzan refererar till territoriet och 

medborgarna som grundpelaren till att kunna bära upp institutionerna och förverkliga 

nationstanken. Denna sammanlänkning av landsgränserna i viss utsträckning kan tolkas som nämnt,

en del av en federalistisk tanke. Därigenom blir ett integrerande av territorier och befolkning likt 

hos de andra två komponenterna ett ifrågasättande av enskilda stater i Europa, vilket kan tolkas som

ett hot mot statens säkerhet. Landsgränserna har dock inte upphört och andra tydliga skiljelinjer 

finns länderna emellan, så det går att ha olika uppfattningar om hur omfattande Schengenavtalets 

påverkan på statens grundläggande fysiska bas egentligen är.
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5.2.4 Svaga och starka stater

Schengenområdet består till största delen utav vad Barry Buzan kallar "starka stater". Som nämnt 

måste starka stater mestadels fokusera på hanterandet utav yttre hot, till skillnad från "svaga stater" 

där inre osäkerheter utgör ett större problem än yttre. Hur stabila de nämnda komponenterna är hos 

stater är avgörande för vidare om de kan bedömas som starka eller svaga. I fallet Schengen uppstår 

dock komplikationer med dessa idealtyper. Förutom att landsgränserna har sammanlänkats och 

skapar ett stort område bestående utav mestadels starka stater, så ingår även många betydligt 

svagare stater i det. Således finns risken för ett spridande av olika inrikesproblem länderna emellan. 

Svagare stater har högre frekvenser inrikesvåld och dylikt som kan utstråla till andra stater i 

området. Sprids liknande saker från starka statsstrukturer till svagare har dessa eventuellt större 

problem med att hantera dem. Ett asymmetriskt krig i en sammanslutning av så många länder 

skapar dessutom större svårigheter för samtliga länder att hantera inre osäkerheter.

5.3 Schengens påverkan på regionens säkerhet

I Schengenområdet, som är ett säkerhetskomplex, råder det samförstånd länderna emellan. Avtalet 

har skapat en interdependens och länderna har ett starkt ömsesidigt beroende av varandra. Numera 

tvingas dock länderna agera kollektivt för att driva en effektiv säkerhetspolitik. Detta är gällande för

hela EU, där en av avsikterna till grundandet var att förhindra nya krig på kontinenten genom att 

skapa interdependens och har skapat en säkrare tillvaro i området. Med Schengenavtalet har nya 

säkerhetsinstanser tillkommit och ett utökat samarbete länderna emellan byggts. Dessa åtgärder ska 

och har förbättrat säkerheten i Schengen. Även de gemensamma visumreglerna och reglerna för 

inträde är en säkerhetsåtgärd för att individer sedan ska ha tillgång till fri rörlighet inom 

Schengenområdet. Som tidigare nämnts kan frihet, i detta fallet den fria rörligheten, bli på 

bekostnad av säkerhet. Att individer får röra sig näst intill obehindrat inom Schengen har öppnat 

säkerhetskonsekvenser som asymmetriska krig och påverkar hela regionens interna säkerhet. I och 

med att en så stark interdependens har skapats i området och Schengen blir ett gemensamt 

säkerhetskomplex, så får länderna gemensamma säkerhetsangelägenheter. Huruvida detta är en 

positiv eller negativ följd för säkerheten är svårt att säga. På sätt och vis kan staterna föra ett tätare 

samarbete mot sina gemensamma säkerhetsangelägenheter och stå som en starkare aktör. Frågan är 

dock vad som händer när säkerhetsangelägenheterna framförallt kommer inifrån? Länder skulle 
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kunna ställa sig emot avtalet för att de vill ha kontroll vid sina egna landsgränser och gå ur. Som 

Buzan nämner är ett utträde ur ett säkerhetskomplex en risk för att förändra områdets 

säkerhetsbalans. Att länder går ur Schengen skulle inte nödvändigtvis skapa direkt fientlighet i 

området. Det kan dock skapa större misstänksamhet och ta del i att sätta EU-samarbetet på sin spets,

vilket i sig skulle kunna vara en säkerhetsrisk.

6. Slutdiskussion

Att Schengenavtalet har skapat en större frihet för individen internt på vissa sätt är svårt att förneka.

En svårighet som uppstår med detta är att individernas säkerhet inte kan garanteras i lika stor 

utsträckning. Som nämnts är det således alltid en avvägning mellan individers frihet och säkerhet.  

Utmaningen resulterar i att kunna balansera dessa i så hög grad som möjligt för att inte inskränka 

människors integritet. När Buzan pratar om balansen samt om maximala och minimala stater, så 

förstår vi dock att en fullständig harmoni mellan dessa förmodligen inte existerar. Detta kan leda till

en farlig avvägning, eftersom införandet av massiva säkerhetsåtgärder för att hantera intensifierade 

hot riskerar att få permanent status och är svåra att avveckla. Staters naturliga svar på upptrappade 

hot är att begränsa frihet mer eller mindre, inte bara för att skydda sina medborgare, utan även sig 

själva. Ett asymmetriskt krig kanske inte är ett lika stort hot mot staten i sig som det är mot 

individer, men inom den asymmetriska krigföringen finns dock krafter som är kritiska mot staten, 

som terrorverksamhet och liknande grupper. De kan hota både idén om staten, institutionerna och 

dess fysiska bas. Likaså kan det skapas ett större tvivel hos en befolkning kring statens förmåga att 

hantera hotet, vilket också är en säkerhetsrisk för staten. Man kan dock inte bortse från de åtgärder 

Schengenländerna har vidtagit för att garantera medborgarna, staterna och regionen säkerhet. Med 

utökade polissamarbeten, informationssystem, hårda visumregler och kontroller vid gränserna har 

förhoppningen varit att den fria rörligheten ska kunna upprätthållas. Samtidigt är inte bara 

asymmetriska krig det enda hotet mot medborgarna, staterna och regionen. Att stater 

sammanlänkats som i Schengenavtalets fall är i sig ett hot mot de enskilda staternas självständiga 

uttryck och suveränitet. På samma gång får man inte överdriva Schengenavtalets effekter på 

staternas befintlighet. Risken med en suveränitet som blir mindre påtaglig är förmodligen inte att 

staterna försvinner, utan snarare att det väcks motreaktioner från länder samt medborgare som ingår 

i avtalet. I nuläget utgör Schengenområdet ett eget säkerhetskomplex med samförstånd länderna 

emellan, så i enlighet med Buzans teori om den regionala säkerheten skulle länders utträde ur 
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Schengen skapa större fientlighet inom säkerhetskomplexet. Är den inte hållbar i sin nuvarande 

utformning på lång sikt kan det därför komma att få konsekvenser för hela EU-samarbetet i form av

upptrappade hotbilder, ökad rädsla och misstro länder samt individer emellan.

29



7. Referenser

7.1 Artiklar

BBC. 2016. Schengen: Controversial EU free movement deal explained. BBC. 24 april. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723

Runblom, Karin. 2016. Gränskontrollerna förlängs i en månad. Sveriges Radio. 7 januari. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6340068

The Economist. 2013. Romania and the EU: Not ready for Schengen. The Economist. 7 mars. 

http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2013/03/romania-and-eu

Hope, Christopher, Swinford, Steven, Foster, Peter & Hughes, Laura. 2016. Brussels attacks: 

Europe is acting as a 'welcome sign' to terrorists, warns former Tory leader. The Telegraph. 22 mars.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/belgium/12201677/Brussels-attacks-Europe-is-

acting-as-a-welcome-sign-to-terrorists-warns-former-Tory-leader.html

7.2 Elektroniska dokument

EUR-LEX, European Union Law, l14579 om European external border surveillance system 

(EUROSUR). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14579 (ej 

publicerad i den officiella journalen än)

Europaparlamentets och rådets direktiv Official Journal L 239, 22/09/2000 P. 0019 - 0062 den 14 

juni 1985 om det gradvisa avskaffandet utav kontroller vid de gemensamma gränserna. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A42000A0922(02)%3Aen%3AHTML

Europaparlamentets och rådets direktiv Official Journal L 381/4, 1987/2006 P. 4 - 23 den 20 

30

http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A42000A0922(02)%3Aen%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A42000A0922(02)%3Aen%3AHTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14579
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/belgium/12201677/Brussels-attacks-Europe-is-acting-as-a-welcome-sign-to-terrorists-warns-former-Tory-leader.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/belgium/12201677/Brussels-attacks-Europe-is-acting-as-a-welcome-sign-to-terrorists-warns-former-Tory-leader.html
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2013/03/romania-and-eu


december 2006 om etablerandet, opererandet och användandet av andra generationens Schengen 

Information System (SIS II) http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=czPGJqzTQ2PCZN7t1T1MBLq2GYpDGqC0FKxcs7SN8g4

D9jK60JJy!-816798593?uri=CELEX:32006R1987

European Commission. 2010. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND THE COUNCIL. Brussels. European Union. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0554:FIN:EN:PDF

European Commission. 2014. The European Union Explained: Borders and security. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. European Union. 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/borders_and_security_en.pdf

European Council. 2003. A secure Europe in a better world: European Security Strategy. Brussels. 

European Union. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf

European Union law, EUR-LEX. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Back to 

Schengen - A Roadmap. COM/2016/0120 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?

uri=CELEX%3A52016DC0120

7.3 Elektroniska sidor

European Commission. 2016. Migration and home affairs: Schengen area. European Commission. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm

[Hämtad 2016-05-02]

European Commission. 2016. Migration and home affairs: Schengen Information System. European

Commission. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-

visas/schengen-information-system/index_en.htm [Hämtad 2016-05-03]

EUROPOL. 2014. EUROPOL connected to the Schengen Information System (SIS II). European 

31

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0120
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/borders_and_security_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0554:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0554:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=czPGJqzTQ2PCZN7t1T1MBLq2GYpDGqC0FKxcs7SN8g4D9jK60JJy!-816798593?uri=CELEX:32006R1987
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=czPGJqzTQ2PCZN7t1T1MBLq2GYpDGqC0FKxcs7SN8g4D9jK60JJy!-816798593?uri=CELEX:32006R1987
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=czPGJqzTQ2PCZN7t1T1MBLq2GYpDGqC0FKxcs7SN8g4D9jK60JJy!-816798593?uri=CELEX:32006R1987


Union. https://www.europol.europa.eu/latest_news/europol-connected-schengen-information-

system-sis-ii [Hämtad 2016-05-14]

Frontex. 2016. EUROSUR. European Union. http://frontex.europa.eu/intelligence/eurosur/ [Hämtad 

2016-05-10]

Frontex. 2016. Mission and Tasks. European Union. http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-

and-tasks/ [Hämtad 2016-05-11]

Frontex. 2016. Roles and Responsibilities. European Union. 

http://frontex.europa.eu/operations/roles-and-responsibilities/ [Hämtad 2016-05-11]

Schengen Visa Info. 2016. How and Where to apply for a Schengen Visa? European Union. 

http://www.schengenvisainfo.com/how-to-apply-schengen-visa/ [Hämtad 2016-05-03]

Schengen Visa Info. 2016. Who needs a Schengen Visa? European Union. 

http://www.schengenvisainfo.com/who-needs-schengen-visa/ [Hämtad 2016-05-03]

Säkerhetspolitik. 2015. Vad är ett hot? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Vad-ar-ett-hot/ [Hämtad 2016-05-10]

Säkerhetspolitik. 2016. Vad är säkerhet? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Vad-ar-sakerhet/ [Hämtad 2016-05-10]

7.4 Skriftliga källor

Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 

Stockholm: Santérus

Buzan, Barry (1991). People, states and fear: an agenda for international security studies in the 

post-cold war era. 2. ed. London: Harvester Wheatsheaf

32

http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Vad-ar-sakerhet/
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Vad-ar-ett-hot/
http://www.schengenvisainfo.com/who-needs-schengen-visa/
http://www.schengenvisainfo.com/how-to-apply-schengen-visa/
http://frontex.europa.eu/operations/roles-and-responsibilities/
http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks/
http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks/
http://frontex.europa.eu/intelligence/eurosur/
https://www.europol.europa.eu/latest_news/europol-connected-schengen-information-system-sis-ii
https://www.europol.europa.eu/latest_news/europol-connected-schengen-information-system-sis-ii


Flyghed, Janne "Gränslös kontroll – eller kontroll utan gräns?" i Busch, Nicholas, Flyghed, Janne &

Mathiesen, Thomas (1998). Gränslös kontroll: Schengen, Europol och det europeiska 

polissamarbetet. Stockholm: Federativ

Kirchner, Emil Joseph & Sperling, James (2007). EU security governance. Manchester: Manchester

University Press

Mathiesen, Thomas "Mot ett integrerat övervakningssystem i Europa?" i Busch, Nicholas, Flyghed, 

Janne & Mathiesen, Thomas (1998). Gränslös kontroll: Schengen, Europol och det europeiska 

polissamarbetet. Stockholm: Federativ

Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007). Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. 1. 

uppl. Stockholm: Liber

33


	1. Inledning
	1.1 Problem, syfte och frågeställning


