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Abstract 

Vad som inom en nation ses som ett existentiellt hot mot staten varierar beroende på vilken 

nation som studeras. Följande uppsats ämnar att genom en diskursanalys studera hur ämnet 

migration konstrueras till ett hot mot staten och dess grundläggande värden och värderingar, 

samt hur detta återspeglar sig i nationens politiska ställningstagande på europeisk nivå. 

Studien utgår ifrån ett flertal teoretiska perspektiv och en analys genomförs av relevanta 

politiska dokument samt direkta uttalanden från de nu sittande regeringarna i Sverige, 

Spanien och Ungern. Tidsramen för det studerade materialet sträcker sig från 2012-2016. I det 

dagsaktuella läget är migrationsfrågan i högsta grad aktuell, och att studera hur den politiska 

diskursen bidrar till en hotbildskonstruktion kring den är av stor relevans för att en nations 

politiska agerande ska kunna förstås. 

  

Studiens resultat visar på att ett ämne kan konstrueras som ett hot inom flera politiska 

diskurser, samtidigt kan dessa diskurser formas på ett sådant sätt att hotet får olika betydelse 

inom respektive nation. Samtliga tre nationer framhåller problematiken kring 

migrationsfrågan. Dock ser nationerna olika typer av risker och hot kopplade till den, likväl 

som de presenterar olika förslag på hur frågan bör hanteras. Samtliga är eniga om att det inom 

den europeiska unionen krävs ett gemensamt handlande för att uppnå önskade resultat. Den 

svenska diskursen framhåller främst det gemensamma ansvaret inom EU och vikten av 

solidaritet som huvudsakliga argument för ett ökat ansvar för samtliga länder i unionen. I 

Spanien läggs fokus på ett effektivt politiskt system för hantering av frågor på europeisk nivå, 

vilket skiljer sig från den ungerska diskursen, där kulturella aspekter står i fokus och framstår 

som hotade. Migration konstrueras och framställs alltså som någon typ av hot inom samtliga 

nationer, dock skiljer sig hotbildskonstruktionen åt bland annat då det gäller inramning, 

eventuell lösning samt vilka nationella värden som är de som framstår som hotade. Detta får 

konsekvenser på såväl den politik som förs inom området på nationell nivå som på 

nationernas agerande inom EU. 

 

Utifrån denna studie kan sägas att de resultat som presenteras visar på vikten av att 

hotbildskonstruktioner studeras och analyseras, då politiska ageranden inom det 

migrationspolitiska området får stora konsekvenser för en stor grupp människor. 

 

Nyckelord: Migration, hotbildskonstruktion, identitet, säkerhet, europeiska unionen, diskursanalys 
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Introduktion 

Hot som begrepp kan anses vara svårt att definiera som fristående fenomen och begreppet 

används ofta i varierade sammanhang med varierande betydelse beroende på avsändare. 

Nationalencyklopedin beskriver termen hot som ”varning om möjlig obehaglig följd” 

(Nationalencyklopedin
1
), vilket även det är en beskrivning som lämnar öppet för tolkning och 

diskussion. Denna breda definition av begreppet gör att termen i högsta grad är applicerbar 

inom en mängd relevanta situationer som går att studera inom ramen för såväl internationella 

relationer (IR) i allmänhet som vid olika typer av studier på nationell nivå. 

 

Detta svårdefinierade och mångtydiga begrepp ligger, baserat på just sin tolkningsbara 

förmåga, till grund för denna uppsats. Denna ämnar studera hur konstruktionen av ämnet 

migration som ett hot mot stater ser ut, utifrån hur det beskrivs i tre länder. De tre länderna 

som kommer vara föremål för studien är Sverige, Spanien och Ungern. Dessa tre nationer har 

en stor enande faktor då de alla tre är medlemmar i den europeiska unionen (EU) och har att 

samverka på migrationsområdet. Samtidigt skiljer de sig åt på flera avgörande sätt, vilket 

fördjupas ytterligare då valet av fall diskuteras senare i denna uppsats. Utifrån detta kan en 

studie av dessa tre länder fördjupa insikterna om migration som nationellt konstruerat hot, 

men också belysa samspelet inom detta politikområde mellan nationell och europeisk nivå. 

Hur agerar regerande politiker på statlig nivå för att konstruera bilden av migration som ett 

hot mot statens säkerhet, och hur uttrycks detta? 

 

Utgångsläget för studien är dagens aktuella situation där Europa på senare tid sett en drastisk 

ökning av antalet flyktingar som korsat Medelhavet och därmed blivit migranter inom den 

europeiska unionen. Dessa människor söker nu, eller har sökt, asyl i någon av unionens 

medlemsländer (European Commission
1
). EU som union strävar efter att inom ramen för det 

europeiska samarbetet ha en gemensam migrationspolitik för att kunna handskas med den 

dagsaktuella situationen, dock finns en oenighet emellan flertalet av unionens medlemsstater 

gällande hur frågan ska hanteras, vilken roll migrationsfrågan har och vilken påverkan detta 

får inom den egna staten. Ett antal länder hävdar att ett direkt resultat av den ökade 

migrationen är ökad terrorism (Express
1
), samtidigt som andra stater fokuserar på andra 

faktorer, vill fortsätta se ett EU som gemensamt tar om hand om de som behöver och även 

framhåller vikten av internationellt samarbete (SVT
1
). Dessa skillnader i såväl nationellt 

synsätt på frågan om migration inom den egna staten, som i ställningstagande till det 
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gemensamma europeiska ansvaret får betydande konsekvenser för den politik som det fattas 

beslut kring på europeisk nivå. Denna fråga fungerar också som ett empiriskt exempel vilket 

på ett konkret sätt visar det nära sambandet som finns mellan den nationella politiken och den 

europeiska politiken. Utifrån denna studie går det även tydligt att förstå att det finns en stor 

komplexitet i denna fråga. Dessa politiska skillnader bör bland annat kunna förklaras av de 

skillnader som går att se gällande hur migration konstruerats som ett hot mot den egna staten, 

vilket är det perspektiv som främst ligger i fokus under denna studie.  

Syfte 

Denna uppsats har som huvudsakligt syfte att analysera hur hotbildskonstruktionen av ämnet 

migration återspeglas i nationens förhållningssätt till den politik som bedrivs på europeisk 

nivå och undersöka hur migration konstrueras och framställs som ett hot inom och mot den 

egna staten, utifrån ett politiskt perspektiv. Att studera hotbildskonstruktionen av just 

migration, gör att studien blir en fråga om mänsklig säkerhet, där människor som stor grupp 

blir både skyddsobjektet och hotet i sig. Målet för studien är att de resultat som presenteras 

nedan ska kunna ge ökad förståelse för agerandet hos såväl staten som dess befolkning, 

utifrån hur hotbilden av migration framställs, samt bidra till förståelse för kopplingen mellan 

statens nationella agerande och den politik som bedrivs på europeisk nivå. 

Frågeställning  

Denna uppsats ämnar besvara följande frågeställningar: 

- Hur framställs migration som ett existentiellt hot mot den egna staten i tre EU-länder? 

(Sverige, Ungern, Spanien) 

- Hur ser ländernas förhållningssätt ut till europeiska unionen, och unionens 

gemensamma migrationspolitik?  

Begreppsdefinition 

Migration – Termen migration i det svenska språket innefattar både emigration (utvandring) 

samt immigration (invandring) (Migrationsverket 
1
). Det som kommer att studeras i följande 

uppsats är dock främst immigration, då det är denna typ av migration som är aktuell vid 

besvarandet av forskningsfrågan. För att förenkla kommer endast termen migration att 

användas genomgående i uppsatsen, då denna används mer än uppdelningen i emigration och 

immigration, i svenska såväl som i de internationella texterna. Detta innebär att ordet 

immigration ibland bytts ut mot migration, även om det i källan är termen immigration som 
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använts. Syftet med detta har varit att förenkla för läsaren och undvika förvirring kring de 

olika termerna.  

Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

Denna studie ämnar, vilket tidigare nämnts, att undersöka hur migration som ämne 

konstrueras och framställs som ett hot mot staten. Utifrån formuleringen av detta syfte 

framgår att migration är något som är just konstruerat och som formas av olika typer av 

aktörer. Med detta ställningstagande som utgångspunkt blir ett flertal teoretiska aspekter av 

högsta värde för att skapa grundläggande förståelse för det som ligger till grund för 

forskningsproblemet. Dessa teoretiska aspekter behöver förklaras och sedan vävas samman 

för att en god grund ska kunna byggas, vilken sedan används som utgångspunkt då uppsatsens 

forskningsfrågor besvaras. 

 

Värt att notera i detta sammanhang är att den forskning som bedrivs i nedanstående analys 

inte har en specifik teoretisk utgångspunkt, utan utgår från ett flertal teoretiska perspektiv. 

Detta beror på att denna studie genomförs på flera nivåer, såväl inomstatlig som 

internationell. Detta gör att det är intressant att använda sig av teoretiska åskådningar som 

utgår ifrån staters inre mekanismer, såväl som teorier som ger svar på frågeställningar kring 

staters agerande sinsemellan. Här kommer därför flera teorier och tidigare studier presenteras, 

vilka alla har relevanta aspekter vilka tillsammans fungerar som utgångsläge vid kommande 

analys.  

 

Konstruktivism 
 

Då hotbilder ska studeras kan ett konstruktivistiskt synsätt vara en god infallsvinkel, då den 

konstruktivistiska teorin anses bidra med en väl formulerad grundläggande förståelse för 

varför den värld vi lever i upplevs som den gör. Termen konstruktivism myntades av Nicolas 

Onum år 1989, som menar att den mänskliga världen inte är naturligt given, utan skapad av 

olika aktörer och dessa aktörers medvetna ageranden (Agius 2013, s. 88). Konstruktivistiska 

teoretiker menar att normativa strukturer har en lika stor roll som materiella strukturer i ett 

samhälle och att identitet spelar en stor roll för att skapa nationella intressen. 

Konstruktivismen menar att man genom att inneha förståelse för de normativa strukturer och 

de nationella identiteter som finns kan förstå vilka mål en aktör har, samt varför de agerar på 

ett visst sätt (Agius 2013, s. 88).  



 7 

 

Med ett konstruktivistiskt perspektiv läggs det inom forskningen ett större fokus på kulturella 

faktorer än vad det gör inom andra klassiska teoretiska riktningar, och en konstruktivistisk 

forskare menar att kulturella aspekter kan kopplas samman med den bild en stat har på sin 

nationella säkerhet. En stats säkerhets- och försvarspolitik kan därmed förstås genom 

förståelse för statens kulturella institutionella kontext (Agius 2013, s. 93). Då kultur ses som 

en faktor till hur försvars- och säkerhetspolitiken läggs fram kan förståelse skapas för hur 

länder hanterar migrationsfrågor, då det här kan bli en konflikt gällande kulturella tolkningar 

(Agius 2013, s. 93). Konstruktivismen tar även normativa strukturer i beaktning, vilka Agius 

beskriver som ”gemensamma strukturer gällande anständigt beteende för en given identitet” 

(Agius 2013, s. 93).  

 

Att förstå detta konstruktivistiska perspektiv är av stor vikt då relationer nationer emellan 

studeras, såsom i detta fall då det internationella samarbetet på europeisk nivå delvis är 

föremål för analysen. Genom att en stat innefattas av gemensamma strukturer och normer, 

som ligger till grund för den nationella identiteten, kan här uppstå konflikter nationer emellan 

då dessa normer och strukturer inte stämmer överens då behov av samarbete och samverkan 

finns. Vad gäller frågan om migration får därför identitet ett stort värde. Det leder frågan 

vidare från ett övergripande konstruktivistiskt tänkande in på en mer detaljerad nivå om idéer 

kring nationell identitet blir föremål för vidare diskussion.  

 

Identitet 

Forskaren David Campbell beskriver i sin bok Writing Security hur alla identiteter skapas i 

förhållande till olikheter och hur olikheter är avgörande för att en nationell identitet ska ha 

möjlighet att formas (Campbell 1998, s. 9). Grunden till Campbells hela analys är ett 

antagande där författaren utgår ifrån att all mening skapas genom olikhet. Han menar därmed 

att en inte kan tala om en själv och det egna jaget, i detta fall den egna staten, utan att ställa 

denna mot ”de andra” (Campbell 1998, s. 70). Genom konstruktionen av den nationella 

identiteten skapas avgränsningen mellan nationellt och internationellt (Campbell 1998, s. 9), 

vilket ligger till grund för, och har en stor vikt vid utformandet av, nationens utrikes- och 

säkerhetspolitik. Campbell resonerar kring hur formandet av något som står utanför staten, 

och således blir det internationella, har en stor roll i att forma de faror och rädslor som finns 

mot den egna staten (Campbell 1998, s. 62). Campbells grundläggande tankesätt gällande 
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utrikes- och säkerhetspolitik och utgångsläget för detta resulterar i formandet av en inom- och 

utomstatlig gruppering, vi inom den egna staten och de andra som står utanför och således 

bildar en egen grupp (Campbell 1998, s. 62). 

 

Campbell beskriver internationell politik som ”a practice of the inscription of the dangerous, 

the externalization and totalization of dangers, and the mobilization of populations to control 

these dangers – all in the name of a social totality that is never really present, that always 

contains traces of the outside within, and that is never more than an effect of the practices by 

which total dangers are inscribed” (Campbell 1998, s. 62). Detta citat visar på ett tydligt sätt 

Campbells idéer kring hur en stat genom konstruktionen av (den egna) staten och dess 

identitet även formar faror och hot som finns utanför staten. Därmed blir nationell identitet 

och migration två begrepp som hänger samman och vars kopplingar behöver studeras. 

 

För att sammanfatta de presenterade idéerna gällande identitet kan alltså sägas att i 

utformandet av denna politiska diskurs som utrikes- och säkerhetspolitiken kan anses vara, 

skapas ett ”dem”, det internationella, som står utanför den egna staten, se Campbell.  Med 

utgångspunkt kring ett nationellt tankesätt som bygger på uppdelningen i internationellt och 

nationellt, kan andra teoretiska perspektiv växa fram, då den utrikes- och säkerhetspolitiska 

diskursen innefattar det som nationen och dess säkerhet behöver skyddas emot, de hot som 

nationen ställs inför och måste stoppa för att kunna säkra sin egen existens. 

 

Hot 

Det finns ett flertal författare som i sin forskning utifrån olika teoretiska perspektiv resonerat 

kring hur olika typer av hot framställs, och vad som egentligen kan räknas som hot. Bland 

annat kan Janice Gross Steins forskning användas i detta sammanhang, som i sin artikel 

Threat Perception in International Relations beskriver hur hot tidigare framförallt kopplats 

direkt samman med klassiska maktmedel, främst militära sådana. Först under senare årtionden 

har specifika studier gjorts på vad i övrigt som kan uppfattas som hot och hur hotbilder de 

facto konstrueras (Stein 2013, s. 1). Författaren fortsätter efter sin historiska 

bakgrundsbeskrivning att förklara hot som sociala konstruktioner, etablerade av flertalet 

aktörer, såsom politiska ledare, experter och av allmänheten i stort (Stein 2013, s. 3). Stein ger 

också en beskrivning över hur brist på information kan leda till en upplevd känsla av hot, 
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(Stein 2013, s. 3) och belyser att hotets betydelse formas av mottagaren (vi) för hotet, snarare 

än av den som är avsändare av det (dem) (Stein 2013, s. 2). 

Steins beskrivning av vad som är ett hot och vad hot innebär är relevant både vid studien av 

den nationella konstruktionen av migration i form av ett hot, som då den internationella 

dimensionen som i detta fall ligger på EU-nivå är föremål för studien. Hotet kan såväl ses 

som riktat mot den nationella identiteten och de nationella värdena, som mot staten i mer 

traditionell mening. En mer traditionell infallsvinkel blir av stor vikt i samband med studier 

av det mer internationella perspektivet, i fall då staters intressen då ställs mot varandra inom 

den europeiska unionen där migrationsfrågan ska hanteras gemensamt. Migration kan då 

snarast ses som ett hot mot relationerna stater emellan och mot unionen som helhet och inte 

ett hot mot en enskild stat bland unionens medlemmar. 

 

I denna studie delas analysen in i två steg, där en nationell aspekt av hotbildskonstruktionen 

av migration som ett hot mot den egna staten studeras, vilket sedan leder oss vidare till den 

internationella aspekten. Dessa två nivåer är inom detta ämne väl sammanhängande. Den 

nationella ståndpunkten påverkar den politik som bedrivs på internationell, i detta fall 

europeisk, nivå, vilken sedan i sin tur får effekter på den nationella politiken. Det kan därför 

vara en god idé att utgå ifrån hur ett hot mot den egna staten konstrueras, för att sedan plocka 

upp analysen ytterligare en nivå.  

 

Johan Eriksson talar i sin bok Hotbildernas politik om hur rädsla är en grundläggande 

förutsättning för att ett samhälle ska hålla samman, vilket också ses som en anledning till att 

en stor del av en stats politik kretsar kring just hot, och vilka olika fenomen som upplevs som 

detta (Eriksson 2001, s. ii). Författaren resonerar kring hur det inte är möjligt att fastställa vad 

som faktiskt är hotande mot en stat per se, då olika aktörer värderar händelser på olika sätt, 

och därmed ser olika saker som ett hot mot just sin stats grundläggande värden (Eriksson 

2001, s. 1). Hot handlar därmed om värderingar, i detta fall nationella sådana, och 

föreställningar kring vilka av dessa som är viktigast att bibehålla och skydda. Baserat på detta 

påstående väljer Eriksson att teoretisera kring just föreställningen, bilden, av hot och 

konstruktionen av dessa (Eriksson 2001, s. 2). 

 

Identifieringen av vad som kan anses vara ett säkerhetspolitiskt hot mot nationen kan göras 

baserat på praktisk erfarenhet, likväl som att ett hot kan identifieras i syfte att användas av 

aktörer för att stödja egna intressen, ett perspektiv som ofta inte diskuteras (Eriksson 2001, s. 
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3). Utifrån detta av Eriksson definierade perspektiv blir de resultat som framkommer i den 

nationella jämförelsen i föreliggande studie särskilt intressant. Genom att se och jämföra hur 

migration framställs inom nationell politik i flera stater, kan senare studier forska vidare kring 

vilka aktörer som främst format hotbilden och vilka intressen dessa kan tänkas vilja föra fram.  

 

Migration, som i denna studie är det ämne som står i fokus för analysen, är i sig själv inget 

nytt fenomen, även om synen på det har ändrats. Huysmans beskriver i sin artikel ”The 

European Union and the Securitization of Migration” hur utvecklingen har sett ut över tid när 

det gäller just ämnet migration inom Europa. Författaren beskriver hur migration har gått från 

att under 50- och 60-talet ses som en tillgång vilket bidragit med extra arbetskraft (Huysmans 

2000, s. 753) till att bli en fråga som måste hanteras inom ramen för lag och ordning, kopplas 

ihop med problem som terrorism och internationell brottslighet och regleras av lagstiftning på 

europeisk nivå (Huysmans 2000, s. 756). Utifrån denna beskrivning kan det tydligt ses hur 

migration som fenomen övergått från att ses som en tillgång till att ses som ett hot 

tillsammans med andra kända sådana, vilket verkar vara en process som skett över tid. 

Migration har alltså formats, konstruerats, till att bli något som upplevs som ett hot, vilket 

Huysmans utifrån sitt studerade fall beskriver har skett genom en så kallad 

säkerhetiseringsprocess, vilket kommer beskrivas ytterligare nedan.  

 

Monica Svantessons avhandling ”Threat Construction inside Bureaucracy, A Bourdieusian 

Study of the European Commission and the Framing of Irregular Immigration 1974–2009” 

bidrar med en, i jämförelse med Huysmans, något annorlunda infallsvinkel då hon ger en bild 

av hur konstruktionen av hotbilder sett ut. Svantesson använder sig som titeln avslöjar av EU-

kommissionen och irreguljär migration som referensobjekt och konstruerat hot för att visa 

exempel på detta (Svantesson 2014, s. 15). Svantesson studie utgår ifrån andra faktorer än 

enbart de diskursiva, vilka kan tänkas ha bidragit till framingen av migration som en 

säkerhetsfråga inom Europa, och hon lägger bland annat stort fokus på faktorer som auktoritet 

och vilka aktörer som avsändare (Svantesson 2014, ss. 17–18). Det av Svantesson 

presenterade perspektivet kan främst anses fungera som ett gott komplement till nedanstående 

studie, som främst fokuserar på just de språkliga, diskursiva delarna. Denna studie utgår i sin 

analys till stor del från Huysmans säkerhetiseringsperspektiv.  
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Säkerhetisering  

Säkerhetisering grundar sig i den så kallade Köpenhamnsskolan. Köpenhamnsskolan 

representeras främst av forskare som Barry Buzan och Ole Wæver, vilka tillhör en grupp 

forskare som har studerat säkerhet på ett nytänkande sätt, där andra sektorer än traditionell, 

militär, säkerhet inkluderas (Emmers 2013, s. 132). Inom Köpenhamnsskolan har utifrån detta 

synsätt på säkerhet begreppet säkerhetisering myntats, vilket innebär att ett ämne går från att 

inte vara inkluderat i den politiska agendan, eller vara en del av den politiska vardagen, till att 

ses som ett existentiellt hot mot staten, vilket på grund av sin status som hot måste hanteras 

med extraordinära åtgärder (Emmers 2013, s. 133). 

 

Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wilde beskriver hur behovet av ett bredare perspektiv 

på begreppet säkerhet vuxit fram utifrån olika forskningsinriktningar, som menat att säkerhet 

inkluderar flertalet faktorer än de militära och att detta ökat kraven på ett sätt att kategorisera 

andra politiska frågor som just säkerhetspolitiska sätt (Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 1).  

Författarna till boken Security; A New Framework for Analysis resonerar brett kring hur 

säkerhet definieras, och talar om säkerhet som direkt kopplat till överlevnad. Detta kan handla 

om överlevnad för varierade typer av referensobjekt, på såväl individnivå som statlig nivå. Då 

något ses som ett hot mot referensobjektets överlevnad, och därmed en fråga om säkerhet, 

legitimeras extraordinära åtgärder för att frågan ska kunna hanteras, för att referensobjektets 

överlevnad ska tryggas (Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 21). 

 

Utifrån säkerhetisering enligt Buzan, Wæver och de Wilde kan begreppet sägas ge en god 

beskrivning av hur migrationsfrågan inom EU har förflyttat sig på den politiska agendan över 

tid, och blivit en fråga om säkerhet, vilken därför måste hanteras utifrån andra förutsättningar 

(Buzan et al 1998. Se även Huysmans 2000).  

 

Huysmans beskriver hur denna utveckling skett över tid i flera steg som följd av flertalet olika 

faktorer såsom en mer pressad arbetsmarknad, utökade fördelar för medborgare i de stater 

som är med i EU vilket av naturliga skäl även fått konsekvenser för de som inte är det, samt 

den utvecklade gemensamma lagstiftningen inom EU:s medlemsländer, gällande bland annat 

asylregler, vilken minskat möjligheterna för migranter från andra nationer än de europeiska 

medlemsstaterna (Huysmans 2000, ss. 754-756). Retoriken gällande hur migranter och 

ärenden kring dessa framhålls har följt med i denna utveckling (Huysmans 2000, s. 754) och 

migration har bland annat presenterats som en av huvudorsakerna till försvagad nationell 
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homogenitet (Huysmans 2000, s. 758). Det som här beskrivits, vilket är det skeende där 

politiska ageranden fått följdeffekter inom samhället och även påverkat sociala relationer 

(Huysmans 2000, s. 757), är en del av den säkerhetiseringsprocess som skett kring ämnet 

migration, vilket är en strukturell effekt av ageranden inom flera områden som skett parallellt 

under samma tidsperiod (Huysmans 2000, s. 758).  

 

Huysmans studie visar också hur man tydligt kan se ett samband mellan en ökad integration 

emellan europeiska unionens medlemsländer och säkerhetiseringen av migration. Denna 

säkerhetiseringsprocess kan enligt Huysmans ses som ett resultat ifrån utvecklingen av den 

europeiska inre marknaden (Huysmans 2000, s. 758). Genom utvecklingen av det socio-

ekonomiska interna EU-projektet har ett säkerhetspolitiskt internt EU-projekt uppstått, som en 

spillover-effekt (Huysmans 2000, s. 760). 

 

Resultaten för Huysmans studie, där migration konstateras vara en säkerhetiserad fråga inom 

EU, fungerar väl som utgångspunkt till den analys som nedan kommer genomföras. Den 

grundläggande förståelsen för hur säkerhetiseringsprocessen har sett ut ger en god bild till 

författaren inför genomförandet av denna studie, där perspektivet plockas ner en nivå från att 

endast studera det gemensamma europeiska perspektivet till att bli en studie av nationernas 

egna hotbildskonstruktioner, vilka sedan fått säkerhetiseringen av migrationsfrågan som följd. 

Den analys som kommer genomföras på stat-nivå bör i sin tur kunna bidra till en mer 

utvecklad bild av hur och varför utvecklingen sett ut som den gjort på den högre, europeiska, 

nivå som Huysmans studerat.  

 

Intern- och extern säkerhet  

Då analysen flyttas vidare till europeisk nivå, behöver den interna och externa 

säkerhetsdistinktionen tas med i diskussionen. Här kan bland annat Bigos idéer komma till 

användning för att skapa förståelse, då författaren i sin artikel Internal and External Aspects 

of Security bland annat resonerar kring hur säkerhet kan delas in i två kluster av intern och 

extern säkerhet, men talar samtidigt om hur dessa världar allt mer faller samman med 

varandra. Författaren beskriver hur utvecklingen sett ut sedan kalla kriget, då man tydligt 

kunde särskilja på konflikter inom stater och konflikter mellan stater, till att de nu utifrån ett 

västerländskt perspektiv kommit att handla om konflikter mellan väst och ”de andra” (Bigo 

2006, s. 387). I detta läge går inte gränserna mellan vad som är nationella intressen eller hot 
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och vad som är internationella sådana tydligt att särskilja och definitionen av internt blir 

diffus.  

 

Bigos teorier ger en god grund till förståelsen för balansgången mellan att bibehålla stater och 

dess suveränitet, och samtidigt ha en internationell approach där EU-samarbetet får större 

utrymme och arbete över nationsgränser är centralt. Detta får en stor betydelse i frågor som 

just handlar om migration och även nationalitet. Här framkommer problematiken då gränsen 

mellan vad som kategoriseras som internt och externt inom den europeiska unionen blir 

otydlig. Teorin kring intern- och extern säkerhet är applicerbar på det nationella som det 

interna, och det europeiska som det externa, är det möjligt att genomföra studier utifrån ett 

synsätt där det europeiska är det interna och det icke-europeiska det externa. 

 

Intern- och extern säkerhet kopplas även ihop med identitet, vilket är relevant vid 

uppdelningen kring vad som ses som just internt och externt. Berenskoetter resonerar i sin 

artikel Identity in International Relations kring hur uppdelningen mellan internt och externt är 

svår att genomföra, även om det traditionellt gjorts på ett sätt där det direkt översatts till 

internt = nationellt och externt = internationellt (Berenskoetter 2010, s. 3602). Berenskoetter 

menar att det inte är möjligt att garantera att en stats identitet grundar sig i en större, kollektiv, 

identitet tillsammans med andra (Berenskoetter 2010, s. 3602), vilket gör uppdelningen i 

internt och externt till mycket komplex. Denna, mer komplexa, syn på identitet visar på vikten 

av att studera migrationsfrågan på nationell såväl som på europeisk nivå, då frågan är relevant 

både då en mer traditionell identitetssyn finns som utgångspunkt som när en större, kollektiv, 

bild av identitet.  

Metod 

I följande uppsats har en diskursanalys valts som analytisk metod för studien. Detta metodval 

har gjorts på grund av flera anledningar. Diskursanalys är ett verktyg som är fördelaktigt att 

använda då det är språket i de utvalda texterna som ska studeras. Detta är av hög relevans i 

detta fall, då syftet är att se hur språket används för att konstruera en hotbild. Att metoden kan 

användas för att få fram icke konkretiserade budskap är även det en fördel för denna studie. 

En hotbild konstrueras med hjälp av ett flertal dolda budskap, vilka går att få fram med hjälp 

av denna metod. Börjesson och Palmblad beskriver hur en diskursanalys utgår från 

grundfrågan ”hur väl korresponderar texten mot vad som faktiskt inträffat?”, då man som 

läsare prövar och analyserar innehållet i en text (Börjesson & Palmblad 2007, s. 7). Utifrån 
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detta perspektiv framstår diskursanalys som ett mycket bra metodval för att studera just 

hotbildskonstruktioner och hur de framställs, vilket är det som ämnas i denna uppsats. Utifrån 

den beskrivning av hot som presenterats ovan är det av högsta relevans att studera just hur en 

text bidrar till att forma verkligheten och att ge den mening, för att sedan problematisera kring 

detta.    

 

Begreppet diskurs kan framstå som diffust och svårförståeligt, vilket mycket väl kan bero på 

det faktumet att begreppet har olika betydelse, beroende på sammanhang och vetenskapligt 

område. För en del handlar begreppet diskurs, och en eventuell analys av detta, om att en 

fokuserar endast på de specifika språkliga termerna inom ett specifikt område, medan andra 

inom vetenskapen menar på att diskursen innefattar hela det sociala systemet och att olika 

vetenskapliga diskurser tillsammans formar den sociala och politiska världen (Howarth 2000, 

s. 2). Betydelsen av vad som är en diskurs är således relativ och skiljer sig beroende på vilken 

typ av teoretiskt system som diskuteras (Howarth 2000, s. 3).  

 

Teorin kring vad som är en diskurs och hur denna ska studeras, grundar sig i påståendet att 

alla objekt och ageranden har betydelse, vilka bland annat är resultatet av ett historiskt format 

regelverk (Howarth 2000, s. 8)  

 

Metodens värde för studien 

Gee beskriver diskursanalysen som en metod där en studerar det språk som används. Detta 

kan göras genom att forskaren studerar den grammatiska användningen av språket i en text, 

och betydelsen av hur språket struktureras. En diskursanalys kan också genomföras genom att 

innehållet i en text analyseras ingående, då betydelsen av de problem som diskuteras i texten, 

och textens möjliga innebörder, studeras (Gee 2011, s. 8).  

 

Gee argumenterar för att all diskursanalys kräver ett kritiskt förhållningssätt, oavsett vilken 

typ av analys forskaren genomför. Författaren menar att språket i sig själv är politiskt och att 

det därmed krävs ett medvetet förhållningssätt när analysen genomförs (Gee 2011, s. 9). 

Språket är det redskap som används för att bygga upp de relationer och förhållningssätt vi har 

till andra i världen och ordet får genom detta flertalet värden, då vi bygger upp verkligheten 

med hjälp av detta (Gee 2011, s. 17).  
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Denna aspekt på den valda teorin är av stort värde för den analys som ämnar genomföras i 

denna studie. Vid genomförandet av en analys där problemframställningen i de valda texterna 

studeras, kan en god bild av hotbildskonstruktionen kring migration framkomma som resultat 

och studien bör kunna svara på de uppsatta frågeställningarna. 

 

Gee listar i sin bok An Introduction to Discourse Analysis sju stycken generella analysfrågor 

som en kan använda som grund vid en diskursanalys där språket ska studeras, oavsett vilken 

typ av språklig användning det är (Gee 2011, ss. 17–20). Dessa frågor är exempelvis ”How is 

this piece of language being used to make certain things significant or not and in what ways”? 

(Gee 2011, s. 17), samt ” ”How does this piece of language connect or disconnect things; how 

does it make one thing relevant or irrelevant to another?” (Gee 2011, s. 19). Dessa frågor är 

utformade för att fånga upp de områden som finns att rama in i språk som används för att 

forma det som vi kallar verkligheten, vilka för de frågor som finns i ovan beskrivna citat är 

signifikans och samband (Gee 2011, ss. 17–19). Med hjälp av de anpassade frågorna hämtade 

från Gees analysverktyg kan en text studeras på ett noggrant sätt, för att resultatet av analysen 

ska bli så trovärdigt som möjligt och för att resultatet från analyser av flera texter ska kunna 

ställas mot varandra. Med hjälp av denna metod kan de icke konkretiserade budskapen i texter 

framställas och användas för att skapa en djupare förståelse för textens innebörd.  

 

Med inspiration från de sju diskursanalytiska frågeställningar som Gee presenterar har de 

analysfrågor som används för att genomföra denna studie utformats. Frågeställningarna för 

den analys som kommer genomföras syftar till att utgå från de sju områden som Gee refererar 

till, samtidigt som de är specifika för området som studeras. Med hjälp av dessa framtagna 

frågeställningar ska det vara möjligt att svara på forskningsfrågan som hanterar den nationella 

hotbildskonstruktionen såväl som frågan gällande agerandet på europeisk nivå. Frågorna är 

följande: 

 

  I vilka sammanhang nämns ordet migration? 

o Denna forskningsfråga kan ge oss svar både på nationell och europeisk nivå. 

Ett exempel är då Sverige i sin utrikespolitiska deklaration från 2016 nämner 

migration i samma mening som terrorism, som en säkerhetspolitisk utmaning 

(Regeringen 2016, s. 1).  

 På vilket sätt beskrivs migration som en tillgång alternativt som en belastning för 

staten? 
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o Denna forskningsfråga bidrar till att få fram vilka effekter migrationen 

beskrivs bära med sig till den egna staten. Detta kan till exempel ses genom att 

fördelar som kommer med migration presenteras, såsom vilka fördelar som 

kan komma med en eventuell befolkningsökning (Gobierno de España 2015, s. 

89). 

 På vilka sätt ställs migrationsfrågor mot viktiga nationella värden? 

o Utifrån denna frågeställning kan ses hur landets regering kontrasterar 

migration mot viktiga nationella värden i den egna staten. Ett exempel på detta 

är hur den ungerska regeringen beskriver hur migrationen kan få effekter och 

förstöra den europeiska kulturen (Magyar idők
1
). Värdet uppstår här då 

motsatser möts, vilket gör det egna viktigt att skydda.  

 Med vilka termer beskriver texten den egna nationella identiteten och lyfter fram 

nationella gemensamma värden?  

o Med hjälp av denna fråga kan texterna analyseras för att få fram hur den egna 

identiteten presenteras samt hur diskursen formas kring den egna staten och 

dess värden. Detta ses bland annat i den svenska utrikespolitiska deklarationen, 

där en ”stark Sverigebild” nämns, där vikten av svensk kultur och vad det 

innefattar lyfts fram (Regeringen 2016, s. 4). Detta har betydelse då den 

nationella identiteten antas spela roll för hur respektive stat konstruerar 

migration. 

 Med vilka uttryck beskriver staten det migrationspolitiska arbetet på europeisk nivå? 

o Då den europeiska migrationspolitiken är relevant inom samtliga studerade 

stater såväl som på europeisk nivå, bidrar denna fråga till att få fram relationen 

mellan den nationella staten och europeiska unionen. Med hjälp av denna 

frågeställning kan till exempel lyftas fram hur den spanska regeringen 

framhåller vikten av ökad legitimitet inom området på europeisk nivå, då man 

säger att frågan är så stor att den måste lösas inom EU (Gobierno de España 

2015, s. 65). 

 Vilken bild ges av det europeiska, gemensamma migrationspolitiska arbetet? 

o Denna frågeställning bidrar till att lyfta fram den bild som presenteras inom 

respektive nation såväl som på europeisk nivå, kring hur det gemensamma 

arbetet ser ut. Detta besvaras bland annat genom den svenska utrikespolitiska 

deklarationen som talar om vikten av samarbete och en europeisk lösning som 

enda möjlighet (Regeringen 2016, s. 2). 
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En jämförande studie mellan Sverige, Spanien och Ungern 

För att studera hur hotbildskonstruktionen av migration kan se ut, har som tidigare nämnts tre 

länder valts ut som fall att analysera. Dessa tre länder har valts av ett flertal anledningar, såväl 

likheter som olikheter, vilka gör dem relevanta för en jämförelse. 

 

Samtliga tre länder är medlemmar i Europeiska Unionen. Detta resulterar i ett antal likheter 

som enar de tre länderna vilka ska jämföras. Bland annat har EU:s migrationspolitik stor 

påverkan på samtliga länder och alla är skyldiga att följa bestämmelserna inom EU:s 

gemensamma asylsystem (European Commission
2
). Detta gör länderna lämpliga att studera, 

då den europeiska och nationella politiken i hög grad kan anses hänga ihop. 

Hotbildskonstruktionen på nationell nivå bör kunna ses påverka den politik som bedrivs på 

nationell nivå, vilket även får effekter för det politiska agerandet som sker inom unionen. 

Likväl får av juridiska skäl den politik som beslutas om på europeisk nivå konsekvenser på 

nationell nivå. Baserat på politiska faktorer som sammanbinder de europeiska länderna rent 

juridiskt, blir en jämförelse på nationell nivå mellan tre europeiska länder mycket intressant, 

då konsekvenserna av beslut mellan politiska nivåer är densamma i samtliga stater som är 

fullvärdiga medlemmar i unionen.  

 

Att just dessa tre länder valts av samtliga EU-medlemmar beror på en del relevanta olikheter, 

som gör dem lämpliga för en jämförelse. Sverige, Spanien och Ungern har skilda ekonomiska 

positioner inom EU och Sverige är i nuläget det enda av de tre studerade nationerna som har 

högre avgifter till unionen än landet får tillbaka i form av olika typer av stöd och bidrag (EU-

upplysningen
4
). Detta ekonomiska utgångsläge bör få stor påverkan på i vilken riktning som 

respektive land önskar föra den europeiska unionen och således påverka nationernas 

ställningstagande kring den gemensamma politiken även gällande migrationsfrågan. De tre 

valda länderna ligger också på olika geografiska platser inom unionen. Detta är relevant för 

studien då det geografiska läget är en viktig faktor som påverkar hur läget i landet ser ut inom 

det politiska området migration, vilket av naturliga skäl även bör påverka 

hotbildskonstruktionen av ämnet. Ungern och Spanien har, med sina geografiska positioner 

vid unionens yttre gränser, till större del påverkats i det tidiga skedet under olika 

flyktingströmmars rörelse in i unionen. Sverige å sin sida har senare nåtts av de strömmar av 

människor som kommit in i unionen. Dessa skilda situationer bör ha olika effekt på 
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hotbildskonstruktionen av ämnet migration, vilket gör det intressant att studera och jämföra. 

 

Utöver de ovanstående faktorer som ligger till grund för valet av länder har Sverige, Spanien 

och Ungern även valts på en del praktiska grunder. Det är av stor vikt för studiens validitet att 

det analyserade materialet är på originalspråk, detta för att vi direkt ska kunna tolka det som 

landets politiska ledare säger och inte behöva genomföra analysen på andras tolkningar. På 

dessa grunder har Sverige, Spanien och Ungern valts, då goda kunskaper inom dessa språk 

finns hos författaren själv eller i omedelbar närhet till denna. Originaldokument har därför 

kunnat studeras från samtliga nationer, vilket höjer studiens trovärdighet.  

 

Baserat på ovanstående anledningar anses urvalet av nationer att analysera som relevant och 

väl genomtänkt, för att besvara de frågeställningar som anses med denna uppsats.  

 

Det utvalda materialet för studien kommer, som ovan nämnt, analyseras utifrån de 

analysfrågor som tagits fram.  

 

Material 

I huvudsak utgår analysen i denna uppsats från dokument från de tre utvalda länderna, där 

nationernas respektive regeringar står som avsändare för de presenterade åsikterna och 

ställningstagandena. På grund av en del skillnader rörande förutsättningarna för vilka 

dokument som finns att tillgå där regeringarnas respektive diskurs uttrycks, samt skillnader i 

hur det mediala klimatet ser ut, kommer även det analyserade materialet att skilja något 

nationerna emellan. I Sverige används i huvudsak dokument utgivna av regeringen själva för 

analysen. I Ungern kommer medialt material användas i något större utsträckning, då media 

här är en tydlig kanal från regeringen själv, och denna kanal används i relativt stor 

utsträckning av regeringen för att presentera information som man vill förmedla till landets 

befolkning. I Ungern behöver även annat material än det som är presenterat av regeringen 

användas då de politiska strategierna som finns inte är tillräckligt uppdaterade för att ge en 

bild av nuläget i landet. Den säkerhetspolitiska strategi som är aktuell i dagsläget 

presenterades så tidigt som 2012, en ny strategi förväntas enligt Marta Balogh Arnesson på 

den ungerska ambassaden i Stockholm komma från den ungerska regeringen under 2017. 

Utifrån dessa förutsättningar kommer ett antal mediala publikationer att användas där den 

ungerska regeringen sänder ut information handlar om migration. I de fall då media används 
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har ett val gjorts att använda endast de största nationella nyhetskällorna inom respektive land. 

Detta för att höja trovärdigheten i att de studerade uttalandena faktiskt representerar 

regeringarnas ståndpunkt i så hög grad som möjligt. Värt att tillägga är dock att det inte inom 

ramen för denna studie är media i sig som studeras, utan endast texter och uttalanden från 

landets politiker som publiceras/sänds i nyhetsmedierna.  

 

Avgränsningar 

Analysen kommer i Sverige att utgå från den utrikespolitiska deklarationen från 2016, vilket 

sedan kommer kompletteras med mediala uttalanden som fått stor betydelse eller starkt 

genomslag. I Spanien och Ungern används regeringsdokument som är jämförbara med 

Sveriges utrikespolitiska deklaration kommer att användas. Detta är den spanska ”estrategia 

de accion exterior” som presenterades 2015 och ungerska motsvarigheten ”Biztonsági- és 

védelmi stratégia” från 2012, vilken nämnts ovan. 

Den mängd material som analyseras inom ramen för studien blir av naturliga skäl avgränsat 

som ett praktiskt avvägande under processens gång. Ett val har gjorts som utgångspunkt för 

denna studie, där samtligt material som studeras kommer representera de nu sittande 

regeringarna i respektive land, inte tidigare politiska representanter för nationerna. Detta 

innebär också att tidsintervallet blir naturligt avgränsat till 2012–2016. 

I denna studie löper det analyserade materialet inte längre än cirka fyra år tillbaka i tiden. För 

att utöka studien hade ett större tidsintervall kunnat inkluderas. Till exempel hade flera 

regeringar i de studerade länderna kunnat jämföras, för att få en analys över tid, i likhet med 

Huysmans studie som visar utveckling inom området migration över tid i Europa. Här har 

dock ett medvetet avvägande gjorts och det är endast de nuvarande regeringarnas presentation 

av migrationsfrågor som kommer analyseras. 

Denna studie har medvetet riktats in endast på de beskrivningar och kopplingar till migration 

som kan kopplas till hot och hotbildskonstruktioner, vilket är en viktig avgränsning att 

poängtera. Denna avgränsning gör att andra perspektiv på frågan inte presenteras, vilka kan 

vara såväl intressanta som relevanta vid studier av migration i stort. Detta val gör att resultatet 

i denna studie inte kan anses beskriva hur migration presenteras inom varje nation i sin helhet, 

utan det presenterade materialet visar endast på de delar som är kopplade till just hot och 

hotbildskonstruktioner. Detta är viktigt att ta i beaktning, för att läsaren ska vara införstådd 

med att detta inte ger en heltäckande bild av hela ämnet, utan endast de delar som står i fokus 
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för studien. Här hade en annan typ av studie kunnat genomföras där huvudfokus istället legat 

på migration i stort och flertalet perspektiv på frågan hade kunnat presenteras. Detta hade 

kunnat bidra med en mer övergripande bild kring vad migration har för roll inom respektive 

nation såväl som inom europeiska unionen. Valet har dock gjorts att endast 

hotbildskonstruktioner har studerats och är det perspektiv som presenteras här.  

Praktiska utmaningar inför studien 

Då en studie ska genomföras av nationernas respektive hotbildskonstruktioner av ämnet 

migration, är det av stort värde att det material som analyseras är just nationellt och inte 

tolkningar som gjorts av till exempel internationella medier. Detta ställer i sin tur krav på god 

språklig kunskap hos den som analyserar materialet. Detta gör att jag vid analysen av det 

ungerska materialet behöver förlita mig på en översättning. Denna översättning genomförs av 

en person som är tvåspråkig, som talar flytande svenska och ungerska.  

Faktum att delar av analysen genomförs på översatt material medför delvis en svaghet för 

undersökningens delar som bygger på detta material. Ett övervägande har dock gjorts där jag 

som författare till denna uppsats anser att det ändå är centralt att Ungern som nation kan tas 

med i undersökningen. Nationens regering visar på ett tydligt ställningstagande i frågor kring 

migration, indikerar en koppling till konstruktionen av ämnet som ett hot och möjliggör ett 

belysande av hur denna konstruktion sker. Detta gör att dessa fördelar överväger nackdelarna 

som det kan föra med sig att behöva basera analysen på en utomstående parts översättningar.  
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Analys 

Den europeiska migrationspolitiken  

Den europeiska migrationspolitiken framhåller en tydlig strävan efter att på europeisk nivå ta 

ett gemensamt ansvar för alla de migranter som kommer till unionen ifrån krigsdrabbade och 

utsatta områden. Unionen har som målsättning att kombinera såväl interna som externa 

resurser för att på ett effektivt sätt kunna hantera det ökade antalet människor som kommit till 

något av EU:s medlemsländer under senare tid (European Commission
1
). EU-kommissionen 

talar om de europeiska gränserna, vikten av att säkerheten upprätthålls vid dessa och värdet av 

att upprätthålla en stark yttre gräns för unionens medlemsstater (European Commission 2016, 

ss. 4–5). I tvåårsplanen som presenteras av kommissionen talas om hur unionens 

medlemsstater tillsammans ska kunna hantera den situation som unionen nu som enhet 

befinner sig i. Denna plan innefattar bland annat insatser i de mest utsatta länderna och en 

plan för hur de flyktingar som kommit och förväntas komma ska fördelas inom EU:s samtliga 

medlemsländer (European Commission 2016, s. 7).  

 

Likväl som den europeiska migrationspolitiska strategin talar om hur unionen på ett enat sätt 

ska hantera de som anländer, talas också på ett konkret sätt om vilka ageranden som ska få 

antalet att minska. Dels framhålls det pågående samarbetet med Turkiet, där människor som 

försöker ta sig in i unionen via Grekland ska kunna stoppas och skickas tillbaka till Turkiet, 

dels har den ökade gränskontrollen en stor roll för att kontrollera flödet in i EU (European 

Commission 2016, s. 17). I strategin där dessa konkreta ageranden presenteras framhålls på 

ett tydligt sätt kontroversen som verkar existera emellan det interna och det externa. Detta 

faktum blir mycket intressant då EU inom det migrationspolitiska området ses som en samlad 

enhet och inte som 28 separata nationer. Komplexiteten mellan vad som definieras som 

inrikes och vad som definieras som utrikes är en ständigt återkommande fråga, som vid 

resonemang kring migrationspolitiska frågor verkar ha mycket stort värde. Likväl verkar det 

finnas olika åsikter gällande vad som är intern och extern politik, såväl inom EU som inom 

respektive medlemsstat. Denna tvetydighet kommer återkomma även på nationell nivå.  

 

Denna otydlighet kring vad som ska anses vara internt inom staten, alternativt ses som en 

intern angelägenhet inom den europeiska unionen, kan förklaras utifrån ett flertal faktorer. 

Grundläggande bör vara att EU vuxit från att vid grundandet vara en union som framförallt 

samarbetar kring handelsfrågor, till att inkludera politikområden så som jordbruk, migration 
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och gränsöverskridande brottslighet (EU-upplysningen
1
).  Genom denna relativt snabba 

utveckling har politikområden som tidigare helt hanterats på nationell nivå flyttats upp ett 

steg, och därmed hamnat inom den europeiskt interna sektorn, samtidigt som vissa delar 

fortfarande hanteras på nationell nivå. Som tillägg till denna tvetydiga uppdelning kring 

politikområden är den europeiska lagstiftningen relativt komplicerad och beslut fattade på 

europeisk nivå kan få varierande betydelse för den nationella lagstiftningen och de egna 

staterna beroende på vilken typ av beslut som fattas (EU-upplysningen
2
). Därmed finns här 

flera faktorer som bidrar till den tvetydliga uppdelningen kring internt och externt, vilket får 

konsekvenser i lägen som detta där konflikter uppstår kring hur en fråga faktiskt ska hanteras, 

och på vilken nivå ansvaret ska ligga. Detta återkommer inom de nationella diskurserna såväl 

som inom den europeiska.  

 

Inom ramen för den gemensamma europeiska migrationspolitiken har på senare tid bland 

annat beslutats att de flyktingar som kommit och kommer att komma till unionen ska fördelas 

emellan unionens samtliga medlemsstater. Antalet människor som ska fördelas till respektive 

land baseras på faktorer som antal redan mottagna flyktingar, nationell ekonomi och andelen 

nuvarande arbetslösa i landet. Då detta beslut togs inom EU röstade två av de tre i denna 

studie analyserade nationerna ja till förslaget, dessa var Sverige och Spanien. Ungern motsatte 

sig dock beslutet om flyktingkvoterna (SVT
2
). Detta visar på en konkret skillnad i 

ställningstagande kring den gemensamma europeiska migrationspolitiken, vilken bör 

återspeglas även på nationell nivå i respektive analyserat land.  

 

Sverige 

Hotbilder i den svenska politiska diskursen 

Den svenska utrikesdeklarationen, som presenterades av regeringen i februari 2016, 

presenterar den utrikespolitiska strategin för landets utrikespolitik under närmast kommande 

år (Regeringen 2016). Deklarationen nämner redan på sin inledande sida begreppet migration, 

som beskrivs som ett av de områden som inkluderas i det bredare säkerhetsbegrepp som 

Sverige ska anpassa sig efter och migration nämns i texten i samband med begrepp som 

terrorism och människosmuggling (Regeringen 2016, s. 1). Det förtydligas även i nästföljande 

stycke att just migrationsfrågorna i närtid lär komma att kräva extra mycket fokus, detta då 

deklarationen säger ”Terrorism, klimat, migration, pandemier och människosmuggling utgör 

utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar. Särskilt migrationsfrågorna kommer att kräva 
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mycket arbete på såväl lång som kort sikt” (Regeringen 2016, s. 1). Denna formulering visar 

på en tydlig ståndpunkt som finns inom den svenska regeringen, där frågor kopplade till 

migration på ett bokstavligt sätt beskrivs som en säkerhetspolitisk utmaning för landet. Att 

nämna begreppet tillsammans med redan väletablerade hotbilder såsom terrorism visar på 

vilket förhållningssätt som finns till de politiska frågorna kopplade till ämnet migration.  

 

Sveriges utrikespolitiska deklaration beskriver väl de internationella situationer som har 

migrationsströmmar som resultat. Däribland ägnas utrymme till situationen i Syrien likväl 

som det oroliga läget i Nordafrika (Regeringen 2016, s. 3). Dessa två nämnda situationer 

resulterar bägge till ökat flöde av människor till Europa, som via olika flyktvägar kommer till 

de medlemsländer som ligger närmast unionens yttre gräns.  

 

Den svenska identiteten 

Ett flertal faktorer lyfts fram i den utrikespolitiska deklarationen, som kan ses som 

beskrivningar av den egna bilden av Sverige och den svenska identiteten. Sveriges självbild 

där landet arbetar för att ha en stor roll i ett mer jämställt internationellt samhälle, syns bland 

annat då landets feministiska utrikespolitik framhålls (Regeringen 2016, s. 2). Här visas på ett 

tydligt ställningstagande i den övergripande frågan kring jämställdhet och Sveriges 

ståndpunkt i denna.  

 

Deklarationen talar även om en så kallad ”stark Sverigebild”, där vikten av att Sveriges kultur 

och värderingar hålls fram nämns i Sveriges relation till andra länder (Regeringen 2016, s. 4). 

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, uttrycker i tal hur Sverige värnar om den internationella 

asylrätten och framhåller den svenska solidariska ansträngningen som landet visar i tider då 

migrationen är stor (Löfven 2015). Ordet solidaritet är djupt rotad i den svenska självbilden, 

något som märks såväl i tal från statsministern som i den svenska utrikespolitiska 

deklarationen (Regeringen 2016, s. 4). Statsministern beskriver hur Sverige tagit emot 

överlägset flest flyktingar per capita jämfört med andra länder och att Sverige har som vilja 

och ambition att ta ansvar för människor på flykt (Löfven 2015). Dock menar Löfven att detta 

inte längre är hållbart och att en gemensam lösning endast kan nås på EU-nivå (Löfven 2015). 

Detta uttalande kan anses visa ytterligare på den svenska självbilden där solidaritet och 

gemensamt ansvar är en grundsten, såväl som på hur Sverige ser på det europeiska samarbetet 

och vikten av det. 
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Sverige motiverar sina politiska beslut att trots sin vilja att ta ansvar anpassa sin asylpolitik 

till EU:s miniminivå med att bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) slår larm om att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av den ansträngning som det 

ökade antalet människor innebär (Löfven 2015). Här ses hur ett stort antal flyktingar ställs 

mot ett av de grundläggande värden som finns inom Sverige, vilket är det svenska 

välfärdssystemet och dess samhällsfunktioner och vikten av välfungerande sådana. Detta 

bidrar till att stärka den hotbild som finns kring det ökade antalet migranter innebär och här 

ställas detta mot svenska grundläggande funktioner och värden.  

 

Sverige och den europeiska unionen 

Den svenska tron på att ett starkt europeiskt samarbete är viktigt för att migrationsproblemen 

ska kunna hanteras uttrycks tydligt i den utrikespolitiska deklarationen. Det skrivs på ett 

konkret sätt att EU behöver en ny migrationsordning som bygger på solidariskt ansvar och 

Sveriges regering menar att det endast är möjligt att uppnå de mål som finns på europeisk 

nivå om alla länder tar sitt ansvar och samarbetar på ett bättre sätt (Regeringen 2016, s. 2). 

Dock ger den svenska utrikespolitiska deklarationen för år 2016 uttryck för en splittrad bild 

av det gemensamma arbete som utförs inom EU när det gäller ämnet migration. Detta ses 

bland annat genom formuleringar såsom ”med 60 miljoner människor på flykt kan vi inte ha 

en situation där vissa länder köper filtar medan andra investerar i taggtråd” (Regeringen 2016, 

s. 2). Med denna typ av konkreta formuleringar som tydligt visar på meningsskiljaktigheter 

inom unionen visar den svenska regeringen sin ståndpunkt gällande såväl den europeiska 

politiken som de problem som finns gällande samarbetet inom unionen.   

Just problematiken kopplad till det europeiska samarbetet och olika nationers egna 

lagstiftning nämner statsminister Löfven även under politiska debatter där ämnet migration 

diskuteras. Här försvarar statsministern det svenska beslutet att införa gränskontroller med att 

”länderna i EU hade för olika regelverk”, vilket gjorde att trycket ökade på vissa länder och 

därmed tvingade fram ett strängare svenskt regerverk (Löfven 2016). Här kan en konflikt 

mellan två olika diskurser tydligt ses där olika agendor står i fokus då den svenska synen på 

vilka lösningar som är att föredra för att hantera migrationsfrågan inte överensstämmer med 

andra medlemsstater i unionen, vilket skapar problem för gemensamt beslutsfattande. Stefan 

Löfven framhåller tydligt vikten av ett gemensamt europeiskt regelverk gällande ämnet 

migration (Löfven 2016). Statsministern visar därmed på en vilja från svenskt håll att flytta 

upp det politiska beslutsfattandet inom området till en högre nivå, för att minska trycket på 

respektive nation.  
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Den svenska regeringen ger även konkreta beskrivningar för hur de situationer som nämns i 

deklarationens början bör hanteras och hur Sverige tillsammans med olika allianser kan agera 

för att förbättra läget i områdena, där EU har en framstående roll (Regeringen 2016, s. 3). 

Genom dessa ageranden bör även migrationssituationen påverkas, då flyktingströmmarna bör 

minska vid minskade konflikter.  

 

Spanien  

Hotbilder inom den spanska politiska diskursen 

I den spanska utrikespolitiska strategin, ”Estrategia de acción exterior”, som presenterades av 

den spanska regeringen i februari år 2015 nämns ordet migration i samband med att andra 

globala hot mot staten presenteras, så som fattigdom och klimatförändringar (Gobierno de 

España 2015, s. 44). Denna typ av kategorisering av ämnet migration framstår sedan som 

genomgående i den spanska diskursen, där ämnet främst kopplas till denna typ av hot framför 

andra såsom terrorism eller organiserad brottslighet.  

 

I den utrikespolitiska strategin framhålls framförallt den internationella ekonomiska 

situationen och hur landets position och utgångsläge inom det ekonomiska området ser ut 

(Gobierno de España 2015, s. 9), framför landets utrikes- och säkerhetspolitiska läge. 

Strategin talar i sina inledande sidor om insatser som ska göras för Spanien som nation där 

målsättningen är att landet ytterligare ska inkluderas i den europeiska gemenskapen. Landets 

regering framhåller vilka förmågor landet har när det kommer till att påverka unionens 

utveckling (Gobierno de España 2015, s. 11).  

Strategin presenterar på ett väl beskrivande sätt regeringens bild av omvärlden och beskriver 

ett omvärldsläge som förändrats mycket under en relativt kort tid. Det talas återkommande 

genom hela strategin om globaliseringen och de konsekvenser som detta medför inom flertalet 

sektorer (Gobierno de España 2015, s. 20). Den spanska regeringen beskriver hur den nya 

världen, där nationsgränserna beskrivs som suddiga, medför nya hot och ett större antal 

internationella förflyttningar, där terrorism beskrivs som ett av de största hoten. Detta målas 

upp som ett problem i Spanien såväl som internationellt (Gobierno de España 2015, s. 23). 

Här framhålls hur detta säkerhetspolitiska hot, tillsammans med andra, endast kan hanteras 

inom internationella samfund, där en gemensam strategi behövs för att kunna möta hotet 

(Gobierno de España 2015, s. 23). Den spanska premiärministern framhåller vikten av att de 
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faktiska orsaker som finns till den ökade migrationen hanteras på ett hårdare sätt, för att 

minska strömmen av människor och därmed även de risker och hot som dessa för med sig 

(Rajoy 2016).  

 

Den spanska identiteten  

Spaniens övergripande utrikespolitiska strategi talar om vikten av att ha en öppen 

utrikespolitisk linje med internationella, ömsesidiga relationer, såväl socialt som ekonomiskt 

(Gobierno de España 2015, s. 42). Samtidigt framhålls vikten av att spanska, nationella, 

värderingar bevaras. Detta ses bland annat då en underrubrik i strategin är ”Promover y 

protectar nuestros valores y intereses”, vilket fritt översatt till svenska blir ”Att främja och 

skydda våra värderingar och intressen” (Gobierno de España 2015, s. 43). Under denna rubrik 

diskuteras vikten av att spanska nationella värden på ett effektivt sätt skyddas mot globala 

utmaningar, i vilket bland annat migration inkluderas (Gobierno de España 2015, s. 44). Här 

kan ses hur migration på ett relativt konkret sätt ställs emot den egna staten och dess spanska 

värden, då detta ses som en utmaning som måste hanteras som en förutsättning för att de 

nationella intressena ska kunna bevaras. Denna typ av formuleringar, där det tydligt framhålls 

att det finns just egna, spanska, värden som behöver skyddas, kan anses bidra till 

hotbildskonstruktionen av ämnet migration. Detta då de spanska värdena och intressena 

kontrasteras emot migration och dessa framhålls som olikheter vilka ställs emot varandra. Här 

framstår hotet främst mot de kulturella värdena, snarare än att migrationen ses som en 

säkerhetspolitisk fråga. Detta blir av stor relevans vid en senare jämförelse med andra 

nationer.  

 

Spanien nämner sin utrikespolitiska strategi även en positiv aspekt av migrationen, då det 

beskrivs som en fördelaktig faktor för Spaniens återväxt, då det finns en minskande 

befolkning i landet (Gobierno de España 2015, s. 89), det belyses dock att det är av högsta 

vikt att migrationen sker under kontrollerade former. Den spanska regeringen fokuserar 

mycket på de europeiska yttre gränserna, och vikten av att dessa upprätthålls (Gobierno de 

España 2015, ss. 89–93).  

 

Den spanska regeringen har bland annat presenterat ett förslag som inom spanska medier 

presenteras som den ”spanska modellen” (La Razón
1
), där migration ska ske under ytterst 

kontrollerade former. Denna modell syftar enligt direkta uttalanden från den spanska 

regeringschefen till att bekämpa illegal invandring, detta då Mariano Rajoy menar att detta är 
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direkt kopplat till organiserad brottslighet (La Razón
1
). Här nämns en del som faller inom 

ramen för migration i direkt samband med organiserad brottslighet, vilket bidrar till att skapa 

en koppling mellan de två omdiskuterade ämnena. Detta kan anses vara en del av den 

konstruktion som sedan formar migration i sig som ett hot, då organiserad brottslighet ses 

som något som måste stoppas för att uppnå ökad säkerhet inom staten.   

 

Spanien och den europeiska unionen 

Den europeiska unionen och dess struktur beskrivs av den spanska regeringen som en 

organisation som fungerat väl under de år då ekonomin varit relativt god i medlemsländerna. 

Dock målas ett antal problem fram som kommit med ett sämre ekonomiskt läge, vilket fått 

effekter inom flera faktorer och splittringar har uppstått inom unionen (Gobierno de España 

2015, s. 38). Den spanska strategin talar om vikten av att stärka den europeiska politiken, 

såväl internt som externt, och strävar efter att stärka den interna migrationspolitiken samtidigt 

som de externa gränserna upprätthålls (Gobierno de España 2015, s. 65). Intressant här är att 

det inom en nations utrikespolitiska strategi talas om en uttalad intern politik, som berör 

frågor som migration. Detta belyser den svårighet som ses idag när det gäller vad som är 

interna och externa politiska frågor, vilket forskare som bland annat Bigo och Berenskoetter 

resonerat kring (Bigo 2006; Berenskoetter 2010). Detta kan ses som ett gott exempel där det 

empiriska materialet visar på just denna teoretiska svårighet, då tidigare traditionellt 

nationella frågor resoneras kring på europeisk nivå. Den spanska regeringen ger i sin strategi 

ett antal förslag på hur de europeiska institutionerna ska få ökad effektivitet och legitimitet 

(Gobierno de España 2015, s. 65), vilket visar på att den spanska regeringen efterfrågar en 

politik på högre nivå än det nationella vars beslut får ökad legitimitet. Detta skrivs bland 

annat på följande sätt: ” La cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos 

nacionales debe renovarse y reforzarse…” där man menar att samarbetet mellan 

europaparlamentet och de nationella parlamenten behöver förnyas för att det europeiska 

arbetet ska effektiviseras. 

 

Ungern 

Hotbilder i ungerska politiska diskursen 

Den senast presenterade ungerska säkerhetspolitiska strategin från 2012 inkluderar inga 

specifika beskrivningar av de hot och risker som finns i landet i sina inledande stycken, utan 

det säkerhetspolitiska läget beskrivs i mycket breda ordalag där strategins grundläggande 
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förutsättningar beskrivs på följande sätt i strategins engelska översättning: ”In the globalised 

world of today, the security of Hungary begins way beyond its borders: distant security 

threats and challenges may reach us with dramatic speed; preventing and managing them 

often requires action to be taken far away from our borders” (Kormany 2012, s. 2). Detta sätt 

att formulera texten gör det svårt för läsaren att vid första anblick uppmärksamma några 

specifika hot mot nationen, utan bidrar snarare till att måla upp den världsbild vilken 

resterande delar av strategin utgår ifrån. Globaliseringens effekter, sådana som ökad sårbarhet 

för det ungerska samhället, belyses tidigt i strategin. Detta är det första som går att koppla 

samman till ämnet migration, då den ungerska regeringen, vilket ses i citatet ovan, resonerar 

kring hur faktumet att det ungerska säkerhetsarbetet inte startar vid nationens gränser, utan att 

flertalet problem existerar som behöver hanteras även utanför dessa (Kormany 2012, s. 5).  

 

Något som är av stor vikt här, vilket även diskuterats under avsnittet om material i denna 

studie, är det faktum att denna version av Ungerns säkerhetspolitiska strategi, vilken är den 

senaste som presenterats i samlat format från den ungerska regeringen, är daterad 2012. Detta 

innebär att det under den tidsperiod som gått från att strategin presenterades fram till dags 

datum har hänt mycket saker globalt inom området migration, vilket fått stor påverkan både 

inom Europa i stort och i Ungern mer specifikt. I de studerade strategierna som presenterats 

av respektive regering i Sverige och Spanien har dessa effekter hunnit göra avtryck i de 

senaste versionerna av såväl utrikes- som säkerhetspolitiska strategier, vilket inte är fallet då 

det gäller Ungern. Trots att läget under en längre tid varit under utveckling då det gäller just 

migrationsfrågor inom europeiska unionen, vilket bland annat Svantessons avhandling kan ses 

som en bekräftelse på, bör de senaste åren ses som relevanta i denna studie då den 

dagsaktuella situationen studeras. Detta kan bland annat bekräftas av de ageranden som 

ungerska regeringen gjort under senare tid. Av denna anledning kommer annat material där 

den ungerska regeringen står som avsändare, i större mån än vid de nationella jämförelserna 

av Sverige och Spanien, att användas för att frågan kring hotbildskonstruktionen av migration 

i Ungern idag ska kunna besvaras. Den säkerhetspolitiska strategin var dock ändå värd att 

uppmärksamma här för att ge en övergripande bild av hur den ungerska regeringen även 

tidigare formulerat sig och hur hotbildskonstruktionen sett ut i den ungerska officiella 

strategin som presenterats. Genom att studera hur migration delvis presenteras som ett hot i 

säkerhetspolitiska strategin från 2012, dock endast på ett mer subtilt sätt, kan detta ställas i 

relation till nyare retoriska uttryck. Utifrån detta kan tydligt ses hur hotbilden kring ämnet 
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migration de facto förstärkts under en relativt kort tidsperiod, vilket är av stor betydelse för 

denna studies resultat.   

 

 

Kulturen och identiteten 

Den ungerska premiärministern Viktor Orbán har under senare tid gjort en mängd uttalanden i 

ungerska medier, där en tydlig ståndpunkt från den ungerska regimen kring ämnet migration 

presenterats. I en utav Ungerns största dagstidningar, ”Magyar idők”, beskriver Viktor Orbán 

år 2016 hur migrationen förstör Europa och citeras då han säger att det är bättre för alla att de 

stannar ”där de hör hemma” (Magyar idők
1
).  Premiärministern fortsätter sitt uttalande med 

att beskriva hur han har förståelse för att människor uppfostrats i olika kulturer och därmed 

även har olika värderingar. Han menar dock att dessa olika kulturer inte bör blandas ihop, 

utan menar att människor bör vara på olika platser. Om för många människor som fostrats 

med en annan kultur och andra värderingar kommer till Europa riskerar den europeiska 

kulturen att förstöras, enligt premiärministern (Magyar idők
1
). Dessa uttalanden kan användas 

för att besvara flertalet frågor kring hur den ungerska regeringen framställer migration för 

nationens medborgare. Här framhålls på ett mycket konkret sätt hur migration ställs mot 

viktiga nationella värden, vilka regeringen tydligt framhåller är viktiga att bevara. Den 

ungerska, samt europeiska, identiteten framställs som hotad och i dessa uttalanden framhåller 

premiärministern just migrationen som hotet mot denna identitet. Här framhålls även den 

europeiska tillhörigheten, vilken framstår som mycket relevant.  

 

Även de formuleringar som används är värda att notera. Retoriken som används framstår i 

jämförelse med de formuleringar som finns i den säkerhetspolitiska strategin från 2012 som 

mycket hårdare. Detta syns bland annat i lägen där det tidigare användes mycket svepande 

formuleringar gällande det migrationspolitiska området, till exempel genom skrivningar som 

”Migration is treated as a natural and at the same time complex phenomenon, bringing 

economic and demographic advantages and, at the same time, carrying public and national 

security risks” (Kormany 2012, s. 17).  I dagsläget citeras landets regering på en officiell 

hemsida för en av huvudstadens regioner (Csepel), utifrån ett uttalande från 2016, där EU:s 

hantering av migrationssituationen fördöms. Här uttalas en bestämt ungersk ståndpunkt där de 

nationella gränserna bör upprätthållas, och flyktingströmmarna hållas utanför (Csepel
1
). Det 

nämns också en uttalad relation mellan migration och terrorism, som beskrivs som fastställd 

(Csepel
1
). 
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Ungern och den europeiska unionen 

Ungern har varit medlem i EU sedan år 2004, vilket gör landet till en av de nyare 

medlemsstaterna i unionen (EU-upplysningen
3
). Den ungerska premiärministern talar dock 

trots landets relativt korta tid i unionen mycket om den europeiska gemenskapen och den 

gemensamma europeiska identiteten. Ungern stod dock som ensamt av de i denna analys 

inkluderade länderna att rösta emot den flyktingfördelning som beslutades om på europeisk 

nivå och beslutade att på nationell nivå genomföra en omröstning gällande om landets 

medborgare accepterade det beslut som fattats på europeisk nivå eller inte (Sveriges Radio
1
).  

Den ungerska premiärministern Viktor Orbán uttalar sig i Ungerns största tv-kanal gällande 

den europeiska migrationspolitiken och beskriver den som ” önsorsrontó és naiv”, vilket på 

svenska betyder att han ser den som självförgörande och naiv (Hirado
1
). Han beskriver hur 

han anser att EU behöver en gemensam migrationspolitik som utgår ifrån en grundläggande 

vision där att migranter ska hjälpas på plats där de kommer ifrån. Orbán citeras då han säger 

”A segítséget kell odavinni, nem pedig a bajt idehozni”, vilket betyder att hjälpen behöver 

flyttas utanför unionens gränser istället för att problemen ska tas till de nya länderna 

(Hirado
2
). Detta ställningstagande stämmer överens med de uttalanden som Orbán gjort även 

gällande den nationella migrationspolitiken, där premiärministern visar att det inte är önskvärt 

att migrationsfrågor hanteras inom den egna statens gränser, likväl som att det inte ska 

hanteras inom EU:s gränser.  

 

Jämförelse  

Ovan har på nationell nivå inom respektive stat presenterats hur landets styrande regering i 

sina officiella dokument och vid officiella uttalanden bidragit till att forma migration som ett 

hot mot staten, samt hur detta har sett ut. Vid en sammanställning av resultatet som 

framkommit under denna analys som genomförts kan sägas att även då samtliga av de 

analyserade länderna belyser migration som någon typ av hot mot staten, finns stora 

skillnader i hur detta hot de facto presenteras och inom vilken kategori av hot migration 

placeras. I Sverige beskrivs migration i den utrikespolitiska deklarationen som en 

säkerhetspolitisk utmaning, i samma mening som terrorism och människosmuggling. Genom 

denna typ av formuleringar associeras problematiken kring migration på ett direkt sätt till 

dessa två andra brottsliga områden. Genom att uttrycka sig på detta konkreta sätt i officiella 

dokument likt den utrikespolitiska deklarationen, bidrar den svenska regeringen till att 
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konstruera migration som ett tydligt hot mot Sverige och landets befolkning, när migration 

associeras till två ämnen som bidrar till att skapa rädsla och oro inom nationen.  

 

Även i Ungern presenterar den sittande regeringen migration som ett allvarligt hot mot staten 

och den ungerska premiärministern målar upp en klar bild av att den europeiska kulturen 

förstörs av de andra kulturer som de migranter som Viktor Orbán talar om bär med sig. 

Genom att uttrycka sig på detta sätt ställer Ungerns premiärminister nationella värden mot en 

av de konsekvenser som han beskriver att migrationen delvis innebär, vilket gör att frågan ses 

som ett existentiellt hot mot den egna statens värdegrund och egna kultur. Här framstår 

kulturell mångfald som en negativ faktor och den egna kulturen som huvudsakligt 

skyddsobjekt.  

 

Inom denna del av studien urskiljer sig Spanien gentemot de två andra studerade länderna, när 

det gäller vilken typ av hot migration målas upp som och vilken kategori man placerar frågan 

inom. Genom att nämna migration i samband med andra hot som anses svårundvikliga och 

vilka inte direkta konsekvenser av de berörda människornas ageranden, vilket i detta fall är 

hot såsom naturkatastrofer och fattigdom, associeras migration till en kategori med en mer 

humanitär prägel. Denna skillnad i retorik kan till hög grad även påverka hur en associerar till 

frågan och vilka lösningar som framstår som legitima för att hantera den och dess 

konsekvenser. Terrorism och människosmuggling, vilka är några av de hot som Sverige och 

Ungern kategoriserar migration tillsammans med i såväl säkerhetspolitiska strategier som 

direkta uttalanden, kan anses antyda ett problem som direkt måste stoppas, då det är ett erkänt 

allvarligt hot mot staten. Terrorism och organiserad brottslighet är områden som de 

europeiska länderna har nolltolerans mot och arbetar hårt för att gemensamt bekämpa 

(Europeiska rådet
1
). Genom denna association, vilket de retoriska formuleringarna använda av 

Sveriges och Ungerns respektive regeringar bidrar till, kan migration även det ses som ett 

problem som måste bekämpas, på nationell såväl som på europeisk nivå. Här får den språkliga 

användningen stor betydelse och bidrar till att skapa de hot som upplevs. Den retorik som 

Spanien använder för att definiera migration bidrar till en annan slutsats, om en studerar de 

frågor som migration kategoriseras tillsammans med och hur de hanteras. Naturkatastrofer 

och fattigdom ses här likväl som ett problem, dock som sådana som de facto behöver hanteras 

snabbt och på ett hållbart sätt, snarare än problem som helt och hållet måste bekämpas. Denna 

skillnad i retorik bör i hög grad påverka hur hotbildskonstruktionen av migration formas och 

vilka konsekvenser detta får inom respektive nation. Dock nämner även Spanien begreppet 
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migration tillsammans med bland annat organiserad brottslighet i andra sammanhang, detta i 

samband med att regeringen vill framhålla vikten av god kontroll av vilka som kommer in i 

landet. Detta görs dock inte på ett lika tydligt sätt i officiella dokument, utan främst i 

uttalanden, i detta fall från landets statsminister. Trots att dessa associationer sker i mildare 

form kan det ändå anses visa på en tydligt konstruerad hotbild kopplad till migration även i 

Spanien, även om regeringens strategier uttrycker sig mildare termer än de andra studerade 

nationerna. Det huvudsakliga argumentet som framhålls inom den spanska diskursen är att 

migrationsfrågan behöver hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt, där det gemensamma 

ansvaret är viktigt för att problemet ska lösas på ett effektivt sätt och hoten det medför därmed 

minskas.  

 

Det finns emellertid tydliga retoriska skillnader i den studerade diskursen även mellan det 

svenska och det ungerska materialet, trots det som tidigare beskrivits där de båda nationerna 

målar upp migration som ett hot på ett likartat sätt. En skillnad värd att notera gör gällande för 

vems skull nationernas insatser för att begränsa och eventuellt stoppa hotet görs, och vad som 

är syftet med landets politiska agerande inom området, som i bägge staternas fall går mot en 

restriktivare migrationspolitik. Den svenska diskursen talar främst om hur problemen behöver 

hanteras med alla människors bästa i åtanke. De konkreta politiska strategier som presenteras 

fokuserar på hur EU ska arbeta som en enad union för att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för alla, såväl unionens egna europeiska medborgare som för de migranter som berörs. 

Grundläggande här är vikten av solidaritet och det gemensamma ansvaret för att frågan ska få 

en lösning. I Ungern står det egna landets medborgare och dess värderingar istället i fokus och 

den politiska diskusen målar upp migrationen som ett existentiellt hot mot dessa. Migrationen 

bör därmed stoppas för det egna landets överlevnad. Här används i den ungerska diskursen 

framförallt kulturella faktorer som huvudargument för att migrationsfrågan ses som ett hot, 

vilket inte framhålls som en möjlig motsättning inom den svenska diskursen. 

 

Gällande den europeiska aspekten finns även här såväl likheter som skillnader de studerade 

länderna emellan. Samtliga nationer talar om EU och den europeiska gemenskapen, i 

officiella politiska dokument samt i uttalanden som berör ämnet migration. Däremot kan 

skillnader ses i vilken roll nationerna anser att EU bör ha i olika frågor, även då det gäller 

migration.  
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I Sverige framhålls solidaritet som den huvudsakliga prioriteringen inom unionen och den 

svenska regeringen talar om vikten av att EU tar gemensamt ansvar för att hantera den 

dagsaktuella situationen, vilket man anser är av bästa intresse för samtliga inblandade. I 

Spanien framhålls istället en önskan om ökad legitimitet hos de lagstiftande organen i 

unionen, för att beslut som fattas på europeisk nivå ska kunna fungera på ett mer effektivt sätt 

inom samtliga medlemsstater. Även här framhåller alltså den spanska diskursen en mer 

lagstiftande aspekt där effektivitet står i fokus, snarare än den svenska diskursen där begrepp 

som solidaritet och gemensam vilja presenteras i första hand.  

 

Den ungerska regeringen framhåller i sin säkerhetspolitiska strategi främst de kulturella 

aspekterna som är kopplade till den europeiska unionen och landets plats bland unionens 28 

medlemsländer och regeringen är mån om att framhålla sin delaktighet i den europeiska 

gemenskapen. Då det gäller det migrationspolitiska avseendet framhåller Ungern precis som 

Sverige och Spanien vikten av en gemensam migrationspolitik på europeisk nivå, dock skiljer 

sig de önskvärda lösningarna på situationen åt emellan nationerna. Den ungerska regeringen 

med Viktor Orbán som frontfigur vill med europeisk politik hålla migrationen på en så låg 

nivå som möjligt och framhåller fenomenet som ett hot mot såväl den egna nationen och dess 

kultur som EU i stort.  

 

En övergripande jämförelse för de tre nationerna visar på vissa huvudsakliga skillnader 

gällande vilka faktorer som står i fokus för att försvara den syn på migration som framhålls 

inom respektive nation och varför en viss typ av politik bör föras. Den svenska diskursen har 

solidaritet och gemensamt ansvar som huvudsakliga ledord i den politiska diskursen. Inom 

den spanska regeringen är effektivitet och problemlösning de huvudsakliga begrepp som ses i 

samband med att migrationspolitik diskuteras. Slutligen så visar den ungerska diskursen på 

vikten av att den nationella identiteten och de kulturella aspekterna bibehålls. Skyddandet av 

dessa är av stor vikt och får således en stor roll när migrationspolitiken diskuteras.  

Slutsats 

Ovanstående studie har i sin helhet väckt flertalet frågor och analysens resultat kan bidra till 

att ett flertal slutsatser kan dras. På vilket sätt migration målas upp och konstrueras som ett 

hot inom respektive nation kan ses få tydliga konsekvenser för vilken typ av politik som 

genomförs, såväl på nationell nivå som inom den europeiska unionen. Synen på migration och 
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dess effekter för den egna nationen får konsekvenser för många frågor vilka beslutas kring, 

både inom den egna staten och inom de europeiska beslutsfattande organen.  

 

En slutsats som kan dras är att det, trots vissa likheter nationerna emellan, skiljer mycket i hur 

de presenterade hotbilderna konstrueras och vilka retoriska medel som används i dessa 

utformningar. Genom att med olika medel forma den politiska diskursen i en specifik riktning 

konstrueras hotbilden och denna legitimerar i sin tur olika typer av politiskt agerande. Ett 

specifikt exempel på detta är då migration konstrueras till något som ses som ett hot mot den 

egna statens nationella värden, såsom kulturella faktorer eller väletablerade välfärdssystem. 

Detta kontrasterande bidrar till en säkerhetisering av ämnet, vilket i sin tur legitimerar 

extraordinära åtgärder. En kan utifrån det analyserade materialet tydligt se hur denna 

säkerhetisering resulterat i politiska ageranden hos samtliga av de studerade nationerna, som 

en följd av hotbildskonstruktionen inom den politiska diskursen. Genom hur diskursen 

vinklats till att sammankoppla migration och andra politiska områden har olika typer av 

ageranden setts som legitima, vilket fått effekt på den nationella politiken såväl som på 

nationens politiska ställningstaganden i EU.   

 

De resultat som framkommit gällande nationernas ställningstagande gentemot den europeiska 

migrationspolitiken visar tydligt på den problematik som existerar i situationen där 

nationernas egna intressen ställs emot varandra då gemensamma politiska beslut ska fattas, 

och då synsättet på migration som politisk fråga skiljer sig åt. En gemensam vision om en 

samlad europeisk migrationspolitik försvåras av de olika riktningar som respektive nation 

önskar dra den gemensamma politiken åt, till exempel då Sverige framhåller solidaritet, 

Spanien strävar efter ökad effektivitet och Ungern främst vill fokusera på att bibehålla de 

kulturella värdena. Här framkommer även tvetydigheten mellan vad som är internt och 

externt, då det beroende på om en studerar nationens egna politik eller den europeiska 

politiken som en intern enhet framkommer skillnader i vilken roll migration har som ett hot 

såväl som politisk fråga i allmänhet.  

 

Slutligen kan sägas att resultaten av denna studie belyser vikten av att hotbildskonstruktioner 

studeras och granskas, då de politiska agerandena inom detta politikområde får stora 

konsekvenser för en stor grupp människor. Detta inkluderar såväl de europeiska medborgarna 

som de migranter vilka berörs av besluten som fattas inom området. 
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Framtida forskning 

Utifrån den tidigare forskning som legat till grund för denna studie, samt de resultat som 

framkommit ovan, uppstår ett flertal områden vilka skulle vara intressanta att utveckla vidare 

inom framtida forskning. 

 

Enligt Erikssons teorier som presenteras i denna studie bygger ett samhälle på rädsla, och en 

stats politik kretsar till stor del kring just detta. Den analys som presenterats i denna studie 

visar på skillnader i hur migration ses som ett hot mot den egna staten. Detta bör påverka hur 

detta upplevs som någonting som skapar rädsla eller inte. Dock bör det, utifrån den teori som 

Eriksson presenterar, ständigt finnas rädslor för att en stat ska kunna fungera. En vidare studie 

skulle utifrån detta kunna fortsätta och utveckla jämförelsen mellan de ovan beskrivna 

staterna, se vilka typer av hot utöver migration som målas upp inom respektive nations 

politiska diskurs och huruvida dessa upplevda hot skiljer sig emellan de olika staterna. Senare 

kan även undersökas vilka faktorer detta beror på. Utifrån ett europeiskt perspektiv bör denna 

typ av studie kunna bidra med resultat som är av relevans för hur de nationella hotbilderna 

påverkar statens interna säkerhetspolitik, såväl som hur de påverkar i vilken riktning 

respektive stat önskar driva den europeiska politiken, utifrån dess egna nationella intressen.  

 

Ett annat forskningsområde vilket vore intressant att studera vidare inom är vilka de aktörer 

som står bakom bilden av migration som ett hot mot staten är. Utifrån de resultat som 

presenterats i denna uppsats, där avsändarna inte granskats utan valts ut då det är landets 

nuvarande regeringar, kan en fortsatt studie göras där avsändarna till den information som 

studerats ovan granskas specifikt. Detta är ett perspektiv som, vilket Eriksson nämner, sällan 

diskuteras i samband med just hotbildskonstruktioner. På detta sätt kan särintressen 

poängteras och tas i beaktning. Här får regeringens politiska inriktning betydelse, såväl som 

enskilda aktörers intressen och egna mål.  

 

En jämförelse på nationell nivå över tid skulle även det kunna vara intressant att genomföra 

och resultatet skulle kunna bidra med ett intressant perspektiv vid en eventuell jämförelse av 

olika regeringar med varierande politisk agenda. Genom att göra en jämförelse över tid, kan 

resultatet visa på hur olika politiska aktörer har egna agendor, vilket bör visa sig i hur 

hotbildskonstruktionerna ser ut för respektive regering. Vid denna typ av jämförelse är det 

nödvändigt att internationella faktorer som får ökad migration som följd tas i beaktning, då 
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det vid en jämförelse över tid är relevant att kunna göra en jämförbar studie av 

hotbildskonstruktionen och inte de andra faktorer som återspeglas i den migrationspolitik som 

förs.  
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