
   

 

Säkerhetisering av romer inom EU 
En studie om framställningen av romska EU-migranter som 

säkerhetshot inom fransk, svensk och EU-kommissionens 

politik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Carolina Eek 

2015-01-09 

Självständigt arbete, 15 hp 

Försvarshögskolan 

Statsvetenskap, säkerhetspolitisk inriktning 

Påbyggnadskurs HT-14 

Handledare: Magnus Ekengren 

Examinator: Charlotte Wagnsson 

 



   

 
 

Abstract 

The free movement of the Roma minority has become questioned within the European Union. 

This study seeks to understand why this question has reached disproportionally importance in 

comparison to the number of Roma migrants within the union, and to understand the great 

attention given to the question. Based on the Copenhagen’s school of securitization, the 

purpose of this study is to show how this magnification of the question occurs due to the 

framing of the Roma migrants as a security problem. Focusing on the speech act of the 

securitization theory, this paper contains a study of political actor’s statements concerning 

Roma migrants. Using a framing methodology combined with the conditions for a successful 

securitization, speeches and statements are analyzed to determine how the Roma migrants are 

framed as societal threats in politics of France, Sweden and the European Commission. The 

result of the study show that a securitization has taken place in French politics, similar signs 

of the beginning of the securitizing process can be found in the Swedish political discourse. 

The Commission’s speech act concern the member states treatment of the Roma migrants, and 

especially the questioning of their right to free movement. 
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1. Inledning 

Den fria rörlighet som den Europeiska Unionen öppnar upp för har kommit att ifrågasättas på 

vissa håll under de senaste åren. Till följd av bland annat Rumäniens, Bulgariens och 

Slovakiens inträde i unionen 2007 har ett stort antal romer börjat använda det viseringsfria 

tillståndet för att söka sig från fattigdom i sina ursprungsländer till rikare medlemsländer inom 

unionen för att exempelvis söka arbete eller tigga.
1
 I proportion till omfattningen av dessa 

migrationsströmmar har samhällsdebatten om bland annat romska tiggare och läger kommit 

att nå mycket höga höjder. Benämningen ”den romska frågan” i sig kan användas som 

exempel på att migranterna har problematiserats kraftigt. Inför Europaparlamentsvalet 2014 

genomförde Sverigedemokraterna en valkampanj där frågan stod i centrum. Affischer med 

parollen ”Det är dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator” sattes upp i 

Stockholms tunnelbanor.
2
 På andra håll i EU hörs liknande kritik. Storbritanniens 

premiärminister David Cameron för en kritisk diskurs mot den fria rörligheten inom EU där 

han beskriver hur öppenheten leder till utnyttjanden av välfärdssystemen.
3
 Dock visar studier 

som har gjorts på uppdrag av EU-kommissionen att de fattiga EU-migranter som står i 

centrum för debatten inte är en belastning för medlemsländernas välfärd och att rädslan för 

välfärdsturism är obefogad.
4
 Hur kommer det sig då att frågan om de romska EU-migranterna 

har förstorats till denna grad? 

Det förefaller som om de romska migranterna utgör ett hot genom sin närvaro. Tidigare 

forskning om romers utanförskap rör mestadels studier om nationalism och medborgarskap 

som exkluderande faktorer.
5
 Det ger dock inte svar på varför frågan har fått så 

oproportionerligt stort utrymme i samhällsdebatter och politik. Denna studie syftar till att visa 

hur ”den romska frågan” har förstorats till följd av att romska migranter framställs som ett 

säkerhetshot. Nationalism och medborgarskap spelar även här en stor roll men inte som 

exkluderande krafter, snarare i form av en identitet som hotas av romernas närvaro. 

Genom att applicera Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering på den politiska diskursen 

om ämnet kan en djupare förståelse nås om varför frågan har blivit så stor. När en fråga 

politiseras till säkerhetiseringens grad tillåts extraordinära åtgärder som normalt inte skulle ha 

accepterats, för att exempelvis skydda stat, folkhälsa eller i detta fall identitet. Denna 

                                                           
1
 Dagens Nyheter, 2014-03-30 

2
 SVT Nyheter, 2014-05-16 

3
 Sveriges Radio, 2014-11-28 

4
 Europaportalen, 2013-10-18 

5
 Se “Tidigare forskning” 
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”samhälleliga säkerhet” utgörs av en nationsidentitet som kan hotas genom invandring, 

populärkultur med mera.
6
 Vid studiet av politiska uttalanden om ”den romska frågan” ger 

denna teori en tydlig förklaring om vad och vem de romska EU-migranterna utgör ett problem 

för, vad de hotar genom att nyttja sin rätt till fri rörlighet. På så vis kan studien förklara vad 

som skapar dessa häftiga debatter och triggar igång diskussioner om drastiska åtgärder 

liknande Frankrikes utvisning av romer 2010. 

Frågan om varför ”den romska frågan” har lyfts upp och hur frågan har säkerhetiserats ges 

ytterligare en dimension genom att höja upp undersökningen på EU-nivå. Genom att 

undersöka EU-kommissionens uttalanden om romernas utsatthet samt två medlemsländers 

politiska diskurs syftar denna studie till att undersöka frågans ökade storlek inom EU. 

1.1. Problemformulering 

”Den romska frågan” har ingen fast definition, i denna studie syftar begreppet till romers 

utanförskap i EU som orsakar migrationsströmmar inom unionen. Detta begrepp har 

tillkommit under de senaste åren, bland annat i EU-kommissionens strategiska dokument, 

efter Rumäniens, Slovakiens och Bulgariens inträde i unionen.
7
 

Frågans ökade storlek kan förklaras utifrån ett säkerhetiseringsperspektiv. Då romska 

migranter inom EU ses som ett säkerhetshot mot den samhälleliga säkerheten, identiteten eller 

”vi”-känslan inom en nation, förstoras den.
8
 Frågan har med andra ord politiserats till den 

grad att samtal förs om extraordinära åtgärder, till exempel begränsa den fria rörligheten. 

Vissa medlemsländer har vidtagit åtgärder mot de romska EU-migranterna, Frankrike 

utvisade som tidigare nämnt ett stort antal romer 2010.
9
 Denna studie syftar till att beskriva 

hur denna säkerhetiseringsprocess ser ut för att förklara varför frågan har blivit så stor och 

lyfter upp problematiseringen av romska EU-migranter på EU-nivå. 

Med Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori som utgångspunkt inriktar sig denna uppsats 

på hur de romska migranterna problematiseras inom EU. Genom att undersöka EU-

kommissionens arbete med att integrera romer och uttalanden samt två medlemsländers 

uttalanden om romska migranter ges en fördjupande bild om varför den romska frågan 

                                                           
6
 Buzan, Barry, Wæver, Ole & Wilde, Jaap de, Security: a new framework for analysis, Lynne Rienner, Boulder, 

Colo., 1998, s. 120-121. 
7
 COM(2014) 209 final, s. 2 och Dagens Nyheter, 2014-03-30 

8
 Buzan et al., s. 120. 

9
 Sveriges Radio, 2010-08-19 
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problematiseras. Studien beskriver hur säkerhet och hotbilder triggar igång en extrem 

politisering av frågan. 

1.2. Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka säkerhetiseringen av romska migranter inom EU för att 

fördjupa förståelsen för frågans storlek. Genom att beskriva den aktuella problematiseringen 

av romer kan förståelse nås om vad som är bakomliggande orsaker till den stora 

uppmärksamhet som riktas mot den romska frågan och varför frågan får så stort utrymme i 

samhällsdebatten. Undersökningen beskriver vilka tecken som visar på att den romska 

minoriteten har konstruerats till ett säkerhetshot inom EU och hur denna process ser ut.  

För att skapa förståelse för varför den romska frågan har blivit så stor ska studien undersöka 

hur säkerhetiseringsprocessen av romska EU-migranter ser ut inom EU. 

1.3. Frågeställningar 

- Varför har ”den romska frågan” blivit så stor inom EU? 

- Hur säkerhetiseras romska migranter inom EU?  

1.4. Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till att behandla den politiska diskursen om romer från EU-

kommissionen och två medlemsstater. Från dessa områden har centrala aktörer för 

säkerhetiseringsprocessen valts ut för analys. 

EU-kommissionen har under de senaste åren introducerat strategier för att integrera den 

romska minoriteten i EU och har ställt krav på medlemsländerna att sammanställa nationella 

strategier för integreringen av romer. EU-kommissionen driver med andra ord arbetet med att 

integrera romer i unionen och har därav valts ut för att representera EU:s institutionella del. 

EU-kommissionens representativitet för EU kan öppna upp för kritik, det är ett av många 

organ och institutioner. Då kommissionen driver ett stort arbete i integreringsprocessen av 

romer bör uttalanden och planer från kommissionen ses som lämpligt material för att 

analysera EU:s del i frågan.
10

  

Utöver de strategiska dokument som EU-kommissonen har sammanställt analyseras 

uttalanden från EU-kommissionärerna Viviane Reding och Cecilia Malmström. De har tagit 

                                                           
10

 European Commission, 2014-04-04. 
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stor plats i debatterna om integreringen av romer och har ifrågasatt behandlingen av romska 

migranter inom unionen. Dessa kommissionärers uttalanden kompletterar EU-kommissionens 

strategiska dokument väl och är relevanta analysobjekt genom sina positioner och 

ansvarsområden. 

Frankrike och Sverige skiljer sig åt geografiskt, politiskt och storleksmässigt, EU-

kommissionen tillämpas som en överstatlig undersökningsdel i frågan för att lyfta upp den på 

EU-nivå. Olikheterna mellan undersökningsenheterna ger en god variation i de oberoende 

variablerna i denna jämförande fallstudie.
11

  

Centrala franska och svenska politiker har valts ut för att analysera 

säkerhetiseringsprocesserna i respektive medlemsstat. Politikernas relevans för 

framställningen av den romska frågan har avgjorts ifrån politisk position och engagemang i 

frågan. I kombination med tidsperioden 2007-2014 har nedslag gjorts gällande relevanta 

aktörer och deras uttalanden. Tidsperioden sträcker sig från EU:s utvidgning 2007 till och 

med år 2014 för att se hur samtalet om de romska EU-migranterna har utvecklats efter 

Rumänens, Slovakiens och Bulgariens inträde i EU. Inom denna studies ramar finns inte 

utrymme för att undersöka alla deltagande politikers uttalanden i frågan. Följande franska 

politiker har bedömts som mest relevanta för studien: Nicolas Sarkozy, Bernard Kouchner och 

Jan-Marie Le Pen samt Marine Le Pen. För Sveriges del har Fredrik Reinfeldt, Birgitta 

Ohlsson och Jimmie Åkesson valts ut för analys. Kortfattat utgörs urvalet av var lands högsta 

politiker, minister ansvarig för EU-frågor samt partiledare för motsvariga främlingsfientliga 

partier. EU-kommissionens analysenheter och dokument har valts ut utefter samma 

tidsperiod.  

Urvalet av analysenheter har även en teoretisk grund i Köpenhamnsskolan. Den samhälleliga 

säkerhetiseringen kräver aktörer som har möjlighet att legitimt erkänna ett problem som ett 

hot mot nationen, aktörer med auktoritet att tala för nationens intresse.
12

 Därav har högt 

uppsatta politiker valts ut för studien. Partiledarna för de främlingsfientliga partierna i studien 

fungerar som aktörer från icke-officiella auktoritetspositioner som kan ge en alternativ bild av 

nationen och hot mot den.
13

 

  

                                                           
11

 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 116. 
12

 Buzan et al., s. 41. 
13

 Ibid., s. 32-33. 
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1.5. Teorianknytning 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori fungerar som ett analytiskt ramverk i denna studie. 

Köpenhamnsskolan beskrivning av begreppet ”säkerhet” inbegriper mycket mer än statens 

överlevnad och militära hot vilket är den traditionella synen på säkerhet. Säkerhet är enligt 

teorin en social konstruktion som även inbegriper hot i form av sjukdomar, ekonomiska kriser 

och liknande. Denna definition av säkerhet stämmer väl överens med studiens ändamål: att 

studera hur ett folkslag och migration beskrivs som hot.
14

 Teorin kommer att användas utifrån 

den beskrivning som ges i boken ”Security: A New Framework for Analysis” av Barry Buzan, 

Ole Wæver och Jaap de Wilde. Även det senare verket ”Regions and Powers – The Structure 

of International Security” av Buzan och Wæver kommer att användas. 

Säkerhetisering innebär att ett existentiellt hot identifieras och förutsägs ha betydande 

politiska effekter. Det kan beskrivas som en extremare form av politisering där frågan lyfts 

ovan politiken för att ge utrymme för extraordinära åtgärder som annars inte skulle ha 

accepterats. Detta sker då säkerhet ofta framställs som någonting av sådan vikt att det talas 

om som en speciell typ av politik, eller till och med som stående över politiken. Genom 

säkerhetiseringen identifieras ett existentiellt hot och referentobjekt som kräver åtgärder 

utöver ordinarie regelverk. När en säkerhetiserande aktör (se: s. 6) använder en viss retorik 

rörande ett existentiellt hot och på så vis höjer upp ett problem ur ”normal politik” till en sorts 

akut agenda rör det sig om säkerhetisering. Säkerhetiseringsprocesser studeras genom att 

analysera diskurser och politiska konstellationer. Undersökningarna är menade att visa när en 

retorik och vissa typer av argument får en sådan genomslagskraft hos åhörarna att dessa inte 

motsätter sig restriktioner eller överträdelser av lagar som vanligtvis måste följas. Ett problem 

framhävs som så pass hotande att extraordinära åtgärder krävs.
15

  

Säkerhetiseringsteorin bygger till stor del på talakter, ett problem framställs som ett 

säkerhetshot genom tal eller text av en säkerhetiserande aktör. Det finns två typer utav 

talakter. Den interna lingvistisk-grammatiska typen går ut på att en aktör följer en viss talakt, 

en redan existerande trend mot att ett problem säkerhetiseras som aktören sedan förstärker. 

Den externa, kontextuella och sociala typen av talakt innebär att en säkerhetiserande aktör 

innehar en position utifrån vilken en talakt och säkerhetisering kan genomföras. För en 

framgångsrik talakt krävs en kombination av språk och samhälle. Både talet och åhörarnas 

accepterande av det är av stor vikt vid säkerhetiseringen av ett problem. Grammatiken rörande 

                                                           
14

 Ibid., s. 15. 
15

 Ibid., s. 23-25. 
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säkerhet är en viktig del av talakten: säkerhet definieras genom att aktören identifierar ett 

existentiellt hot, en punkt där ingen återvändo finns och presenterar en utväg.
16

  

Säkerhetisering har en tydlig retorisk struktur där problemet läggs fram som ett hot som 

kräver omedelbara åtgärder. Problemet dramatiseras och prioriteras högt, genom att ge ett 

problem en säkerhetsstämpel kan en säkerhetiserande aktör genom retoriken ”ansöka” om att 

lösa problemet genom extraordinära åtgärder. Att analysera denna retorik handlar inte om att 

specifikt leta efter hänvisningar till säkerhet och hot utan snarare söka en förståelse för 

processen av hotkonstruktion. Talakter är således en fundamental del i 

säkerhetiseringsprocessens led.
17

 Tyngdpunkten i talakt är klassificerandet av ett existentiellt 

hot och extraordinära åtgärder. Dock behöver säkerhetshot inte enbart vara ad hoc utan kan 

även vara institutionaliserat. Det är exempelvis implicit antaget att när det talas om försvar så 

talas det också om säkerhet och prioritet, även om dessa två delar inte nämns. Acceptansen av 

detta klassificerande är en viktig del av säkerhetiseringsprocessen. För att en talakt ska lyckas 

krävs det att den får stöd hos en viktig publik.
18

 Denna del är svårare att mäta, hur mäts 

exempelvis genomslagskraft? Hur mäts övertygelse? Ett möjligt mått för genomslagskraft 

skulle kunna vara valresultat, lagändringar, antagna resolutioner eller lagda motioner. I denna 

studie ska valresultat till Europaparlamentet, strategiska planer för romers integrering och i 

Frankrikes fall även vidtagna åtgärder mot romska migranter användas för att försöka ge en 

möjlig förklaring till talakternas genomslagskraft. 

Buzan et al. identifierar fem kriterier för en lyckad säkerhetisering. Dessa kriterier kommer att 

fungera som en grund för de frågor som används vid studiens analys. Kriterierna är följande: 

1) säkerhetiserande aktörer, 2) identifiering av existentiella hot, 3) identifiering av 

referentobjekt, 4) säkerhetiserande steg och 5) genomslagskraft hos en publik. Nedan följer en 

tydligare förklaring av dessa begrepp. 

Säkerhetiserande aktörer: Den aktör som ”skapar” en lyckad säkerhetisering bör enligt 

Buzan et al. vara någon sorts auktoritativ representant, även om den inte behöver vara en 

officiell sådan. Denna säkerhetiserande aktör identifieras genom att urskilja vilken person 

eller organisation som utför en talakt.
19

 Två externa förhållanden som underlättar 

genomslagskraften för en aktörs talakt är socialt kapital och hot. En säkerhetiserande aktör 

                                                           
16

 Ibid., s. 26. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid., s. 27. 
19

 Ibid., s. 34-35, s. 40. 
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måste ha ett socialt kapital för att åhörarna ska auktorisera dess resonemang. Med andra ord 

måste aktören ha en auktoritetsposition, som dock inte behöver vara officiell.
20

 

Existentiella hot: Ett problem som framställs som hotande överlevnaden av ett så kallat 

referentobjekt. Det kan exempelvis handla om militära hot mot en stat eller 

migrationsströmmars hot mot en identitet. För att en lyckad säkerhetisering ska kunna 

genomföras krävs det att ett problem förhöjs genom att omtalas som ett existentiellt hot.
21

 

Referentobjektet: Det som upplevs som hotat, någonting som är av vikt att skydda. Buzan et 

al. identifierar referentobjektet som någonting som upplevs som existentiellt hotat och har en 

legitim rätt att överleva. Det kan röra sig om subjektiva ting som exempelvis hälsa, liksom 

mer abstrakta värden, till exempel identitet eller kultur. Referentobjektet spelar en viktig del i 

säkerhetiseringsprocessen. När en säkerhetiserande aktör identifierar ett referentobjekt 

projiceras som en följdverkan en legitim åtgärd av aktören för att kunna skydda 

referentobjektet.
22

 

Säkerhetiserande steg: Den process som innebär att en aktör lägger fram ett problem som ett 

existentiellt hot mot ett referentobjekt. Denna typ av diskurs skapar i sig inte säkerhetisering 

utan är ett led i processen. Säkerhetiserande steg skapar utrymme för att vidta åtgärder som 

avviker från den normala agendan och försöker legitimera dessa handlingar genom att 

identifiera ett hot mot ett referentobjekt.
23

 

Genomslagskraft hos en publik: För att en säkerhetisering ska uppnås krävs det att en 

publik accepterar ett problem som ett säkerhetshot och att extraordinära åtgärder godtas 

gentemot detta.
24

 

Avsäkerhetisering: Skillnaden mellan politisering och säkerhetisering ligger i vilken politisk 

sfär som frågan befinner sig i. Ett politiserat problem kan fortfarande lösas och diskuteras 

med politiska medel. En säkerhetisering däremot lyfter upp frågan ovan den politiska sfären 

och kräver akuta åtgärder från toppolitiker. Avsäkerhetisering innebär att en fråga återtas till 

den politiska sfären eller hindrar frågan från att lyftas upp till säkerhetiseringens nivå. En 

avsäkerhetisering genomförs genom att en fråga neutraliseras och förklaras som ofarligt av en 

                                                           
20

 Ibid., 32-33. 
21

 Ibid., s. 24. 
22

 Ibid., s. 36. 
23

 Ibid., s. 25. 
24

 Ibid., s. 23-25. 
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avsäkerhetiserande aktör. Aktören skulle även kunna välja att inte kommentera det alls och 

därmed inte ge en fråga tillräckligt med utrymme för en säkerhetisering.
25

 

Denna undersökning kommer att fokusera på säkerhetiseringsteorins definition av 

identitetssäkerhet. Buzan et al. skiljer på social säkerhet och samhällelig säkerhet där den 

förra rör individer och till stor del ekonomi medan den senare rör kollektiv identitet. Skyddet 

av kollektiv identitet kommer att fungera som utgångspunkt för denna studie. Att 

säkerhetisera denna samhälleliga faktor innebär ett skydd av kollektiva identiteter och ”vi-

känslor” mot yttre påverkan. Denna tillhörighetskänsla kan rekonstrueras för att skapa ett 

fastställande av en ny identitet vilket kan vara en viktig säkerhetsstrategi. I vissa fall är dock 

identiteten så orubblig att den skapas till något att skydda från förändring. Migration kan hota 

identitetskänslan, upplevelsen av ett ”vi”.
26

 Detta kommer att stå i fokus för denna uppsats då 

utgångspunkten är att romsk migranter ses som ett hot mot nationalitetskänslor. Hot av dessa 

slag hanteras genom att samhället engagerar sig i hotet eller att det lyfts upp på statlig nivå 

och därmed blir ett politiskt problem. Buzan et al. beskriver den samhälleliga sektorn som 

svår att analysera då säkerhetiseringen ofta utvecklas gradvis med den politiska sektorn.
27

 Det 

problemområde som denna studie rör gäller dock en drastisk förändring där romska tiggare 

och läger har blivit ett vanligt men inte alltid accepterat inslag i vissa EU-länder. Romernas 

fria rörlighet inom EU utvecklades relativt snabbt till ett problem på politisk nivå vilket 

underlättar undersökningen av processen. 

Relevant för denna studie är framförallt hur ledare i länder med överensstämmande stat och 

nationsgränser hanterar hot mot den gemensamma identiteten inom landet. Statens ledare 

refererar antingen till stat och suveränitet eller till nation och identitet. Att argumentera för 

statens skydd är svårare än att argumentera för nationens skydd. Detta då staten ofta anses 

bestå av myndigheter, statens ledare och liknande. Nationen inbegriper ofta den etniska 

majoriteten av en befolkning, som förknippas med den subjektiva känslan ”vi”. Många sociala 

rörelser hänvisar till hot mot identiteten när det kommer till nationalism, migration, EU-kritik 

med mera.
28

  

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori ger en god förståelse för systematiken i en process 

där upplevelsen av ett hot skapas och utvecklas. Det finns mycket forskning på varför 
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romerna exkluderas i Europa, varför integrationen misslyckas och hur identitet och 

nationalism fungerar som exkluderande krafter. Det saknas dock ett perspektiv på frågan i sig, 

forskningen om identitet, medborgarskap och nationalism kan inte svara på varför frågan har 

blivit så stor. Det denna studie gör är att byta perspektiv på frågan och istället för att 

undersöka exempelvis nationalism och identitet som exkluderande krafter undersöks dessa 

”vi-känslor” som referentobjekt. De undersöks som någonting som hotas av romernas 

närvaro, exempelvis bilden av Sverige som ett land där man inte ska behöva tigga. 

1.5.1. Definitioner 

”Säkerhet” och ”hot” definieras i denna uppsats som någonting som konstrueras i enlighet 

med teorin utvecklad av Buzan et al. Ett säkerhetsproblem måste uppfylla vissa kriterier som 

ger en särskiljande prägel till skillnad från rent politiska problem. Det måste beskrivas som ett 

existentiellt hot mot ett specifikt referentobjekt. En säkerhetiserande aktör ger uttryck för 

detta för att på så vis skapa samtycke för extraordinära åtgärder som överskrider befintliga 

regelverk.
29

 

”Extraordinära åtgärder” är insatser som går emot normala regelverk för att avvärja ett hot 

och lyfter upp problematiseringen av en fråga ”över” politiken. De presenteras och/eller utförs 

av en säkerhetiserande aktör som en utväg för att undvika en punkt där ingen återvändo finns i 

säkerhetiseringsprocessen.
30

 

”Romer” är ett begrepp som i denna uppsats används i enlighet med EU-kommissionens 

definition. Begreppet ”romer” innefattar många olika grupper (exempelvis Roma, Sinti och 

Kale) och inbegriper även ”resande”.
31

 Under begreppet ”romska EU-migranter” ingår romer 

som använder det viseringsfria tillståndet för att migrera mellan medlemsländer inom EU för 

att söka arbete, tigga eller liknande.  

”Europeiska Unionen” används som en benämning för organisationen EU och dess arbete från 

Bryssel. Uppsatsen syftar till att undersöka inramningen av romer som ett säkerhetshot inom 

EU, därför har tre komponenter bestående av två medlemsländer och en EU-institution valts 

ut. Är detta representativt för EU? En särskiljning mellan uppsatsfråga och begreppet som 

verktyg krävs. Enheterna studeras enskilt och därav bör inte Sveriges eller Frankrikes 

inramning av romer ses som representativt för EU som organisation utan som en hantering av 

frågan som enskilda medlemsstater. Kortfattat så är undersökningen uppbyggd på att 
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undersöka ”EU och dess medlemsländer” för att kunna undersöka framställningen av romska 

migranter som hot inom EU.  

1.5.2. Kritik mot teorin 

Tre viktiga punkter som Köpenhamnsskolan har fått kritik på är dess otydliga identifiering av 

säkerhetiseringsprocessens aktörer, dess ensidiga fokus på språk som säkerhetiserande faktor 

och brist på genusaspekter i säkerhetiseringsanalysen.  

Johan Eriksson kritiserar den otydliga definition som Buzan et al. använder sig av för beskriva 

aktörerna i en säkerhetiseringsprocess. Han pekar exempelvis på kriteriet att publiken ska 

acceptera en säkerhetisering för att den ska bli lyckad, det är mycket otydliga kriterier i teorin 

om hur detta mäts. Vad utgör ”publiken” och vad innebär ”acceptera” i 

säkerhetiseringsprocessen? Definitionen är enligt Eriksson för vag och han argumenterar för 

att säkerhetiseringsteorin misslyckas med att förklara varför vissa säkerhetiseringar lyckas 

och andra inte. Alla kan göra ett försök till att säkerhetisera eller avsäkerhetisera men varför 

vissa försök lyckas påverka regeringens agenda och andra inte är i Köpenhamnsskolans teori 

oklart.
32

 

Didier Bigo påpekar bristerna med Köpenhamnsskolans ensidiga tro på retoriken som 

skapande av säkerhetsproblem. Genom att enbart fokusera på språk förbises andra viktiga 

aspekter i tal som semiotiska inslag, exempelvis gester, betoningar med mera. Bigo menar att 

det är möjligt att säkerhetisera vissa problem utan att använda en talakt. Diskurs och tal utgör 

inte enbart säkerhetiseringsprocessen, lika viktigt är praktiskt arbete, disciplin och expertis. 

Maktrelationer mellan aktörer ges för lite utrymme i Köpenhamnsskolans teori om 

säkerhetisering enligt Bigo. Maktrelationer är av stor vikt vid skapandet av ett hot då en aktör 

genom dessa kan få en ökad genomslagskraft hos en publik. Kapaciteten hos en aktör att 

framställa ett hot som en sanning är avgörande för säkerhetiseringsprocessen, alla aktörer har 

inte denna förmåga eller maktkapital nog för att få en viss publik att acceptera ett 

säkerhetsproblem.
33

 

Lene Hansen ger Köpenhamnsskolan kritik för att utelämna genusaspekter vid konstruerandet 

av hot. Hansen kritiserar främst Köpenhamnsskolans beroende av talakt, att säkerhetsproblem 

                                                           
32

 Eriksson, Johan, Agendas, Threats and Politics: Securitization in Sweden, Department of Politics and 
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skapas genom tal. Hon pekar på de som inte får komma till tals i samhället och att dessa 

individers säkerhet därmed blir en nedprioriterad fråga. Genom att inte ha möjligheten att 

yttra sig förhindras dessa aktörer från att bli värda skydd och säkerhet. Hansen tar även 

problematiken med att könade säkerhetsproblem ofta är sammankopplade med subjektets 

identitet. Den könade identiteten kan vara sammankopplad till exempelvis religion eller 

etnicitet. På grund av denna heterogenitet bland könade säkerhetsproblem kan aldrig ett 

tydligt referentobjekt identifieras så som Köpenhamnsskolan kräver enligt Hansen. 

Referentobjektet blir inte självständigt från andra identitetsaspekter och ses mest som ett 

individuellt säkerhetsproblem.
34

 

1.6. Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskning som har bedrivits på området rörande EU:s förhållande till 

den romska populationen fokuserar på hanteringen av romernas utanförskap. Studierna rör till 

stor del EU:s försök till eller inaktivitet i att förändra romernas situation i sina medlemsländer. 

Helen O’Nions skriver i sin studie “Some Europeans are more equal than others” om hur EU:s 

regelverk för EU-medborgare appliceras på romska migranter från nya medlemsstater i 

unionen. O’Nions jämför teori och praktik inom detta område genom att titta på åtgärder mot 

migranterna på nationell nivå och kritiserar EU:s sätt att hantera de romska 

migrationsströmmarna. Det finns liknande artiklar som undersöker hur EU fungerar som en 

exkluderande kraft och dess bristande påverkan på medlemsstaterna när det kommer till 

diskrimineringen av romer. Denna studie fokuserar snarare på det motsatta, nämligen hur 

romerna nästan bara genom sin existens påverkar EU och dess hotbild.
35

 

I artikeln “Governing Human Rights and Roma Inclusion” undersöker Eva Sobotka och Peter 

Vermeersch hur frågan om att integrera romer har förändrats inom EU sedan 2007. Studien 

beskriver hur frågan om att integrera och motverka diskriminering av romer har fått ökat 

prioritet inom EU och har gått från ett extern till ett internt problem. Frågan har gått från att 

vara en extern fråga nära sammankopplad med EU:s utvidgning och en fråga gällande 

mänskliga rättigheter till att bli en fråga för social inkludering inom EU.
36

 

                                                           
34

 Hansen, Lene, The Little Mermaid’s Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen 

School, Millennium – Journal of international Studies, 2000, 29:285, s. 285-287. 
35

 O’Nions, Helen, Some Europeans are more equal than others, Nottingham Trent University, People, Place 

and Policy (2014): 8/1, pp. 4-18, 2014. 
36

 Sobotka, Eva & Vermeersch, Peter, Governing Human Rights and Roma Inclusion: Can the EU be a Catalyst 

for Local Change? 34 HUM. RTSQ. 800, 802-809, 2012. 



Carolina Eek  Försvarshögskolan 

12 
 

Sergio Carrera har genomfört en undersökning som tillämpar liknande material som denna 

studie för att undersöka hur romer framställs som abnorma EU-medborgare. I artikeln ”The 

Framing of the Roma as Abnormal EU Citizens” undersöker han strategiska dokument och 

uttalanden. Carerra beskriver hur romerna framställs som EU-medborgare utan rätt till fri 

rörlighet då exempelvis nomadlivet inte verkar passa in i definitionen av en EU-medborgare. 

Genom att undersöka den europeiska politik som fördes vid Frankrikes utvisning av romer 

visar Carrera hur romer anses ”utnyttja” sin medborgerliga rättighet till fri rörlighet och att det 

”problem” som de utgör åtgärdas genom att de sänds tillbaka till sina ursprungsländer. Enligt 

bland annat EU-kommissionens strategiska dokument för integrering av romer i EU lyfter 

Carrera fram konceptet med ”integrering” som ett problem då det utgör ett tydligt tecken på 

nomadlivet oförenlighet med bilden av en EU-medborgare. Problematiken med utvisning av 

romer förs på så vis över på romerna själva och för att undvika tiggarströmmar anses de 

behöva integreras på plats i sina hemländer enligt Carrera.
37

 

Horia Bărbulescu har bedrivit studier som ligger nära denna studie i utformning och empiri. I 

studien ”Constructing the Roma people as a societal threat: the Roma expulsions from 

France” beskriver han hur romernas identitet och mobilitet konstruerades till ett hot under 

Frankrikes utvisning av romer 2010. Bărbulescu fokuserar också på hur romer framställs som 

hot utifrån Köpenhamnsskolans teori men studien håller sig på regional nivå i Frankrike och 

rör en specifik händelse.
38

  Denna undersökning lyfter upp konstruktionen av romer som hot 

på EU-nivå. Genom att jämföra medlemsländer och EU-kommissionen får 

undersökningsområdet ytterligare en dimension. 

1.7. Metod 

Denna uppsats är teorikonsumerande till formen där Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori används för att belysa ett skeende. Teorin används som utgångspunkt 

och analytiskt ramverk för studien. Genom teorin om säkerhetisering ska politiska uttalanden 

om romska EU-migranter analyseras för att visa på att empirin är ett fall av någonting i 

enlighet med teorin, i detta fall säkerhetiseringens påverkan på den romska frågan.
39
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Studien är en jämförande fallstudie där tre olika fall jämförs med varandra för att undersöka 

säkerhetiseringen av romer inom EU. På så vis kan en djupgående analys genomföras av 

fallen och ge en god förståelse för de resultat som studien frambringar. Detta är en deskriptiv 

fallstudie som syftar till att beskriva tre olika skeenden och söka efter likheter och skillnader 

mellan dem.
40

 

 

Genom en kvalitativ innehållsanalys kommer olika uttalanden och dokument analyseras enligt 

säkerhetiseringsteorins talakt för att undersöka hur olika säkerhetsaktörer framställer romer 

som hot. En kvalitativ metod har valts ut för att kunna analysera implicita budskap och även 

för att inte gå miste om indirekta referenser till säkerhet och hot. För att undersöka synen på 

romer och problematiserandet av romer är en innehållsanalys ett gott tillvägagångssätt. Det är 

en flexibel analysmetod för att analysera förändringar över tid och på många olika typer av 

material. En stark fördel med metoden är dess starka validitet, med få urval och tydliga 

kodningsscheman är studiens upplägg lätt att återskapa för kommande forskare. Dock blir 

kodningsschemats resultat oundvikligt utformat utefter forskarens tolkning av dokumentens 

innehåll. Kritik som kan riktas mot metodvalet är att det är föga troligt att det finns en 

gemensam tolkningsgrund för de som producerar respektive kodar materialet. Särskilt när 

kodningen syftar till att söka efter latent innehåll. För att bemöta svårigheterna med 

reliabiliteten i en innehållsanalys har ett tydligt analysschema satts upp för studiens empiriska 

analys. (Se ”Operationalisering” och ”Bilaga”). Att innehållsanalyser tenderar att vara 

ateoretiska är också en vanlig kritik, i denna uppsats utgår dock innehållsanalysen utifrån 

Köpenhamnskolans teori om säkerhetisering vilket bidrar med tydliga kriterier för skapandet 

av hot och referentobjekt.
41

 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen är lämplig för denna studie då språk är en viktig del i 

säkerhetiseringsprocessen. Buzan et al. beskriver vikten av en så kallad talakt genom vilken 

en aktör framställer en fråga som ett säkerhetsproblem och hot. Genom en innehållsanalys kan 

språket i dokumenten som rör hanteringen av romers utanförskap analyseras utefter 

säkerhetiseringsteorin, med andra ord fokusera på hur romer omnämns och hur folkgruppens 

fria rörlighet problematiseras. Genom en kvalitativ innehållsanalys kan det väsentliga 

innehållet tas fram från texterna. Noggrann läsning av texternas delar, helhet och 
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kringliggande kontext ger en djup förståelse av texternas budskap. Den intensiva läsningen 

ger en förståelse för texternas helhet som lätt kan förloras i en kvantitativ innehållsanalys.
42

 

Den typ av innehållsanalys som används i denna studie är ”framing”, hädanefter kommer 

metoden benämnas som ”inramning”. Robert Entman beskriver inramningen som en metod 

där urval och förstärkning av information är en grundläggande del i kommunikation. En 

avsändande aktör väljer medvetet eller omedvetet ut delar av sin verklighetsuppfattning och 

förstärker dessa delar för att påverka mottagarnas bild av området. Inramning kan också 

kännetecknas genom att vissa delar av verkligheten utelämnas och inte nämns. Genom att 

definiera ett problem och föreslå lösningar försöker en bild av verkligheten konstrueras av 

avsändaren till mottagaren. Entman beskriver fyra delar i denna process där avsändaren: 1) 

definierar ett problem, 2) identifierar krafterna som orsakar problemet, 3) gör moraliska 

bedömningar och 4) föreslår en lösning på problemet. Alla dessa delar behöver nödvändigtvis 

inte återfinnas i en text för att det ska röra sig om inramning, men de är alla fyra funktioner 

som kan återfinnas vid en inramningsprocess.
43

 

 

Att förstärka någonting innebär att aspekten lyfts fram genom att göras mer synlig, 

dramatiseras eller minnesvärd hos publiken. Förstärkning är en produkt av interaktionen 

mellan texter och mottagare. Därav kan inramningars närvaro i en text inte garantera en 

påverkan på mottagarens tolkning av informationen.
44

 Ytterligare en utmaning vid 

textanalyser genom inramning är att identifiera och beskriva inramningar. Det är lätt att 

förenkla texterna genom att värdera olika meningar som positiva eller negativa istället för att 

eftersöka teman i texterna som upprepningar och förhållandena mellan aspekterna som 

betonas. Men då kan en studie av detta slag ge en missvisande bild av vad mottagaren faktiskt 

tar upp av en text om inramning genomförs på ett för ytligt sätt.
45

 

 

En inramningsanalys är relevant för denna studie för att undersöka framställningen av romer, 

till exempel vilka aspekter som lyfts fram i diskussioner gällande folkgruppens utsatthet och 

hur problemet beskrivs. Inramningsmetoden är mycket kompatibel med 

säkerhetiseringsteorins kriterier för en lyckad säkerhetisering vid utformandet av 

analysfrågor. Andra möjliga metoder som skulle kunna tillämpas för att uppnå studiens syfte 
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är exempelvis diskursanalysen. Varför denna metod har valts bort är att den i första hand 

syftar till att blotta en texts underliggande budskap och diskurs i syfte att visa ideologiska 

budskap som kan ligga bakom en text. Denna uppsats strävar efter att beskriva hur en 

folkgrupp framställs och inte den bakomliggande agendan. Säkerhetiseringen skulle kunna ses 

som detta, dock är detta inte en bakomliggande effekt bakom texterna utan snarare ett resultat 

av relationen mellan avsändare och mottagare. En relevant aspekt är dock att även 

diskursanalysen utgår från ståndpunkten att språket påverkar formandet av verkligheten, dock 

fokuserar denna metod som sagt ofta på bakomliggande maktstrukturer och inte på utslag av 

texterna.
46

 

1.7.1. Operationalisering 

Talakten står i fokus för denna studie och därav ska olika auktoriteters uttalanden om de 

romska EU-migranterna analyseras. För att kunna söka efter uttalanden och faktorer som 

pekar på en säkerhetisering av den romska frågan i Frankrike och Sverige har ett tydligt 

analysschema satts upp. För att genomföra en inramningsmetod krävs tydliga frågor som ska 

besvaras utifrån texterna genom en noggrann läsning av dokumenten. Dessa frågor har 

utformats i enlighet med de kriterier som Köpenhamnsskolan anger som obligatoriska steg för 

en lyckad säkerhetisering. Dessa kriterier ska användas för att analysera det empiriska 

materialet. Med stöd i Entmans beskrivning av inramningsanalys och dennes förslag på 

undersökningsstruktur har följande frågor formulerats: 

 Vilka är säkerhetiserande aktörer? 

 Hur framställs romer/romska EU-migranter? Framställs de som ett hot? 

 Vad beskrivs romerna utgöra ett hot emot? Vad är referentobjektet? 

 Gör aktören säkerhetiserande steg? Vilka åtgärder föreslås för att lösa problemet? 

Ovanstående frågor täcker en del av kriterierna för en lyckad säkerhetisering. Det sista 

kriteriet om genomslagskraften hos en publik är svårare att mäta och rör kontexten kring 

uttalandena och inte dokumenten i sig som analyseras. Därav blir denna fråga skild från 

textanalysen och utgör en undersökning av relevanta valresultat i samband med de uttalanden 

som analyseras. Denna del av studien kommer att utgöras av valresultat i 

Europaparlamentsvalet och delvis händelser kring dessa val utförda av de säkerhetiserande 

aktörerna. Denna del av studien blir vacklande då genomslagskraften i 

säkerhetiseringsprocessen som sagt är mycket svår att mäta. Men då talakten som nämnt 

tidigare är ett resultat av både språk och samhälle är detta sista steg viktigt att ha med för att 
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belysa kontexten kring debatten om den romska frågan. EU-kommissionens genomslagskraft 

kommer att mätas utefter kommissionens arbete med att integrera romer, utefter vilka 

strategiska dokument och åtgärder som kommissionen har fått igenom hos sina medlemsstater 

överlag för att integrera den romska minoriteten.  

 Har dessa aktörers talakter fått någon genomslagskraft? 

Frågorna som har formulerats används som verktyg vid läsningen av studiens material. 

Genom noggrann läsning besvaras frågorna utifrån varje dokument för att undersöka hur 

säkerhetiseringsprocessen tar form.  

1.8. Material 

Utvalda aktörers uttalanden gällande romska EU-migranter står som studieobjekt i denna 

undersökning. Valet av material har gjort utefter en snäv ram och har begränsats till att 

innefatta offentliga politiska dokument. Materialet är spretigt gällande typer av dokument och 

frågan kan ställas huruvida materialet för de olika enheterna är jämförbart och motsvarigt för 

varandra. Här har studiens validitet prioriterats, för att undersöka den offentliga diskursen om 

romska EU-migranter har offentliga politiska uttalanden avvägts som mest relevant material. 

Undersökningen studerar politikers uttalanden som är ämnade att nå ut till en viss publik. 

Därav har de dokument som är tillgängliga på offentliga internetsidor, sidor representativa för 

var enhets politiska dokumentering, avgjorts vara ett lämpligt material för att uppfylla 

studiens syfte.
47

 

Materialet för EU-kommissionen består av ”KOM-dokument”. Detta är meddelanden från 

kommissionen till andra EU-organ som exempelvis Europaparlamentet. Dessa dokument är 

formellt sett representativa för kommissionens ställningstaganden och rör främst rapporter, 

propositioner och liknande.
48

 På så vis får studien ett representativt material rörande EU:s 

interna arbete i frågan och inte enbart dokument som riktar sig ut mot medlemsländerna. 

Material för Malmström och Reding har samlats in från EU-kommissionens hemsida där tal 

och uttalanden från respektive kommissionär finns i hemsidans ”Press Release Database”. 

Sökord här har varit ”roma” eller ”roma migrants”, sökord som ”free movement” inte har gett 

några relevanta utslag för studien.  
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Insamling av material för de franska politikerna har skett genom hemsidan ”Vie Publique” 

samt Marine Le Pens officiella hemsida. ”Vie Publique” är en officiell hemsida sammansatt 

för att underlätta de franska medborgarnas informationssökning. Sökord som har använts här 

är ”roms” och ”gens du voyage”. Samtliga utdrag ur de franska texterna är översatta till 

svenska och är forskarens egna översättningar. 

I Sveriges fall rör det dokument från regeringens hemsida i arkivet ”sagt och gjort” och har 

även kompletterats med tal eller utfrågningar i Reinfeldts och Åkessons fall då det finns 

mycket få dokument från dessa individer rörande de romska EU-migranterna. För Åkesson är 

materialet fattigt när det kommer till officiella riksdagsdokument. Därför har även 

partiföreträdarens uttalanden i valdebatter, tal från Almedalen och valkampanjen till 

Europaparlamentsvalet använts för att belysa Åkessons framställning av de romska EU-

migranterna.  

Genomslagskraften i dessa aktörers talakter kommer att analyseras utefter valresultat. Detta 

innebär att enbart genomslagskraften hos den delens av befolkningarna som röstar undersöks. 

Material inhämtas från Valmyndigheten för Sveriges del och hemsidorna ”Ministère de 

l’intérieur” samt ”France Politique” för franska valresultat. För EU-kommissionen används 

samma strategiska dokument som tillämpas för analysen av EU-kommissionens framställning 

av romska EU-migranter. Genom att undersöka kommissionens arbete med att integrera 

romer i EU skulle de framgångar som kommissionen redovisar visa på en genomslagskraft 

hos medlemsländerna. Samtliga medlemsstater med en romsk befolkning har till exempel 

utformat strategiska planer för att integrera romer i sina samhällen, detta på kommissionens 

uppmaning. Att medlemsstaterna följer kommissionens uppmaningar och rekommendationer 

kan ses som en genomslagskraft för dess talakt gällande vikten av att integrera romer. 

2. Bakgrund 

Rumänien, Slovakien och Bulgarien blev medlemmar i den Europeiska Unionen år 2007. 

Dessa länder har en stor romsk del av befolkningen som lever i utanförskap och fattigdom. 

Inträdet i unionen har medfört en ändrad gatubild för vissa medlemsländer då en del romska 

EU-medborgare använder det viseringsfria tillståndet för att tigga eller söka arbete inom EU. I 

Sverige har problematiseringen av romer till stor del handlat om det ökade tiggeriet i landet 

sedan EU:s utvidgning 2007.
49 

I följande analys så syftar därmed referenser till ”det ökade 

tiggeriet” eller liknande på romska EU-migranter som tigger. De romska 
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migrationsströmmarna har medfört en debatt som riktar sig dels mot ett så kallat ”utnyttjande” 

av den fria rörligheten och dels mot ett problematiserande av fattigdomen bakom migrationen. 

På senare år har EU-kommissionen lagt ner ett stort arbete på att få medlemsländerna att 

planera och anamma strategiska planer för att integrera den romska minoriteten. Ett av 

ändamålen med EU:s strukturfonder är bland annat att integrera romer. Mot slutet av 

budgetperioden 2007-2013 visade det sig att Rumänien inte hade tagit ut mer än sex procent 

av de trettiotvå miljarder euro som hade avsatts enbart för integreringen av den romska 

minoriteten i landet. Efter påtryckningar av andra medlemsländer hade landet slutligen 

utnyttjat tjugo procent till romernas inkludering. Detta medförde en stark kritik mot 

Rumäniens uppfattade ovilja till att integrera den romska delen av befolkningen.
50

 Sverige har 

varit aktiv i denna fråga i EU-sammanhang genom exempelvis Birgitta Ohlsson. Förslag har 

lagts fram om planer på en effektivare integration av romer i Rumänien men avfärdats av 

Rumäniens regering.
51

 

Den andra delen av debatten rör som tidigare nämnt en problematisering av de romska EU-

migranternas närvaro. Storbritanniens premiärminister David Cameron har exempelvis talat 

för en restriktion av den grundläggande principen om fri rörlighet inom EU för att motverka 

välfärdsturism.
52

 Frankrike chockade vissa delar av EU genom att 2010 utvisa ett stort antal 

romska EU-medborgare från landet. Detta agerande från president Sarkozy medförde stark 

kritik från bland annat EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding som jämförde 

utvisningen med Nazitysklands behandling av judar innan andra världskrigets utbrott.
53

 

3. Analys 

3.1. Säkerhetiserande aktörer 

3.1.1. EU-kommissionen 

I EU-kommissionens strategiska dokument förs en tydlig talakt mot hanteringen av de romska 

EU-migranterna som ett hot mot unionens grundläggande värden. EU-kommissionen fungerar 

inte som en säkerhetiserande aktör av de romska EU-migranterna utan snarare 

medlemsländernas hantering av migranterna i första hand. 

Reding har en stor roll i debatten om romer inom EU men målar inte upp folkgruppen som ett 

hot, även Malmström lyfter frågan men problematiserar i huvudsak ökade hatbrott inom EU. 
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Behandlingen och livssituationen för de romska EU-medborgarna samt mänskliga rättigheter 

står i centrum för dessa aktörers uttalanden. Malmström problematiserar de ökade hatbrotten 

inom EU men projicerar ingen tydlig hotbild och nämner inte frågan om romska EU-

migranter vilket tillför lite till studien då hon varken kan klassificeras som en säkerhetiserande 

eller avsäkerhetiserande aktör. Reding för en tydlig talakt där medlemsstaternas behandling av 

romer beskrivs vara ett hot mot EU:s grundläggande värden. Hon fungerar som en 

avsäkerhetiserande aktör av frågan genom att tydligt markera att romernas fria rörlighet inte 

är ett problem och vikten av att respektera de mänskliga rättigheter som EU bygger på.
54

 

3.1.2. Frankrike 

Sarkozy inramar tydligt romer som ett säkerhetshot och för en talakt som syftar till att vidta 

omedelbara åtgärder mot denna folkgrupp. Utrikesminister Kouchner varierar i sin inramning 

av problemet men kan definieras som en säkerhetiserande aktör om än inte lika tydlig som 

Sarkozy. Kouchner ställer sig bakom Sarkozys uttalanden men förhåller sig samtidigt kritisk 

till de åtgärder som presidenten vidtog 2010. 

Jan-Marie och Marine Le pen är inte säkerhetiserande aktörer av specifikt romska migranter i 

början av denna studies tidsram. Till en början förs en talakt gentemot den så kallade 

massinvandringen till Frankrike vilken romerna beskrivs som en allvarlig del av. Marine Le 

Pen fungerar som en säkerhetiserande aktör mot de romska EU-migranterna i senare 

dokument från 2012 då hon framställer gruppen som ett enskilt hot. 

3.1.2 Sverige 

Reinfeldt och Ohlsson kan inte klassificeras som säkerhetiserande aktörer i frågan. De har 

positioner som når ut till en vid publik och Ohlsson är mycket engagerad i frågan men 

problematiserar inte tiggeriet på svenska gator utan fattigdomen och utanförskapet som ligger 

bakom detta. Reinfeldt kommenterar inte de romska EU-migranterna i någon större 

utsträckning. Reinfeldt och Ohlsson fungerar därmed mer som avsäkerhetiserande aktörer i 

denna fråga då de genom att inte kommentera frågan eller vända infallsvinkel i debatten också 

neutraliserar exempelvis Sverigedemokraternas påstådda problematik med organiserat tiggeri 

på svenska gator.
55

 

Åkesson är en viktig säkerhetiserande aktör i frågan. Även om han inte genomför en lyckad 

säkerhetisering innehåller hans diskurs tydliga tecken på början av en. Åkesson identifierar 

                                                           
54

 Se ”Bilaga” 
55

 Buzan et al., s. 29. 



Carolina Eek  Försvarshögskolan 

20 
 

hot och referentobjekt och genomför tydliga säkerhetiserande steg och kan därmed 

klassificeras som en säkerhetiserande aktör. 

3.2. Existentiellt hot – Hur framställs romer/romska EU-migranter? 

3.2.1. EU-kommissionen 

I första hand problematiseras romers utanförskap i texterna. I samtliga analyserade dokument 

från kommissionen beskrivs romer som offer utsatta för systematisk diskriminering och 

utanförskap. Romerna beskrivs i termer av EU-medborgare och kommissionen understryker 

de ekonomiska och sociala fördelar som medföljer en integrering av romerna. Kommissionen 

återkommer i samtliga dokument till den fria rörligheten som romerna har kommit att använda 

till följd av de problem som utanförskapet medför. Detta beskrivs som en negativ effekt av 

utanförskap och diskriminering.  

Exkluderingen av romer får fortsatta konsekvenser genom att ett ökat antal romer tillfälligt 

utvandrar till EU-medlemsstaterna inom ramen för det viseringsfria systemet. Detta kan 

negativt påverka liberaliseringen av viseringsbestämmelserna, som är ett stort framsteg för 

integreringen av västra Balkan i EU.
56

 

Romernas användning av det viseringsfria tillståndet beskrivs som ett indirekt hot mot EU:s 

grundläggande värden. Det är inte romernas fria rörlighet som är huvudproblemet, det är 

snarare det faktum att medlemsländerna har kommit att ifrågasätta och marginalisera 

romernas fria rörlighet som är problemet och hotet i frågan. 

EU-kommissionens officiella strategiska dokument för integreringen av romer samt 

uttalanden av Malmström och Reding innehåller samtliga en bild av romer som offer för 

diskriminering och utanförskap. Malmström och Reding lägger dock mer vikt vid att 

respekten för mänskliga rättigheter måste upprätthållas och understryker oförenligheten 

mellan exkluderingen av den romska minoriteten inom EU och unionens grundläggande 

värderingar. Dessa aktörer omtalar problemet i termer av normer och social rättvisa snarare än 

säkerhet. 

The integration of Roma in Europe can no longer wait […] …looking away from the 

unacceptable living conditions of the Roma is contrary to our very own values and 

fundamental principles.
57
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Free movement is a fundamental right, and it is not up for negotiation. Let language not 

betray us: European citizens exercising their right to free movement are not “immigrants”. 

European citizens have all the same rights. Let me also be clear that Roma people are EU 

citizens and as such have the right to free movement.
58

  

Citaten ovan exemplifierar det genomgående budskapet i kommissionens vice ordförande 

Viviane Redings uttalanden gällande romernas utanförskap. Hon fördömer diskriminering av 

den romska minoriteten och ifrågasättandet av romernas fria rörlighet. Reding visar tecken på 

en avsäkerhetisering av frågan. Istället för att beskriva de romska migranterna som ett hot 

eller problem och lyfter Reding deras egenskap som EU-migranter. Hon vänder på frågan till 

att gälla utanförskap och exkludering istället för migrationsströmmar. Till skillnad från EU-

kommissionens dokument så beskriver Reding inte migrationen som ett problem, hon nämner 

inte detta i någon större utsträckning och i de fall hon kommenterar migrationen inom EU 

beskriver hon den som normal och var EU-medborgares rättighet. 

Cecilia Malmström omtalar romer i huvudsak som en del av flera minoriteter som utsätts för 

ökade våldsbrott inom EU. Malmström betonar vikten av mångfald inom EU och 

problematiserar den ökade främlingsfientligheten inom unionen. Både Reding och 

Malmström är tydliga med att romer inte är ett problem för EU, det är snarare EU:s 

medlemsstater som skapar problem för folkgruppen. 

3.2.2 Frankrike 

I fransk politik har romska EU-migranter framställts som ett tydligt hot nära sammankopplat 

med andra migrationsströmmar in i landet. Den vanligaste problematiken som framställs med 

romernas närvaro i landet är att de i egenskap av EU-medborgare kan återvända efter att ha 

utvisats. Med andra ord att de kan befinna sig på fransk mark lagligt genom att, i negativ 

mening, ”utnyttja” den fria rörligheten.  

Sarkozy framställde efter upproren i Grenoble romer som ett tydligt självständigt hot som 

krävde akuta åtgärder. 

Regeringen för en skoningslös kamp mot kriminaliteten. Det är ett sant krig som vi ska föra 

mot människohandlare och kriminella. Rättssäkerheten måste respekteras på hela det 

nationella territoriet.
59
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Sarkozy betonar allvaret i situationen i Grenoble genom att tala om att regeringen för en kamp 

mot kriminaliteten och ska föra ett sant krig mot människohandlare och kriminella. Sarkozys 

hänvisning till det nationella territoriet när han understryker vikten av att respektera lagen 

vilket är ett tydligt exempel på en talakt, det är lättare för en statlig företrädare att övertyga 

om nationens behov av säkerhet och skydd än statens.
60

 

Sarkozy beskriver hur vandaliseringen är en liten minoritets verk, nära sammankopplade med 

ett större kriminellt sammanhang av småbrottslighet. Han fortsätter att prata om de romer som 

befinner sig i illegala läger i Grenoble. Sarkozy beskriver en tendens hos romer att inte ha 

respekt för fransk lag, i egenskap av att vara rom tror sig många stå utanför det franska 

samhällets lagar och regler enligt presidenten. 

Jag vill tillägga att händelserna i Loir och Cher belyser problemen som utgörs av beteendet 

av vissa kringresande och romer. [...] Våldsamheterna som drabbade staden Grenoble är ett 

verk av en liten minoritet, säkerligen en minoritet som ville markera sin lojalitet mot 

kriminella.
61

 

Sarkozy menar att romerna som inte respekterar lag och ordning ska utvisas och att dessa inte 

utvisas på grund av sin etnicitet utan på grund av kriminalitet eller illegal vistelse på franskt 

territorium. Dock är det inte enbart i samband med upproren 2010 som Sarkozy 

problematiserar romer på detta vis. I ett tal från 2008 där Sarkozy talar för franska 

medborgare bosatta i Rumänien beskriver Sarkozy att han förstår varför den rumänska 

regeringen har problem med den romska delen av befolkningen. Sarkozy påpekar redan här 

Frankrikes problem med minoriteten och dess bristande respekt för fransk lag. Romer 

problematiseras kraftigt i nedanstående uttalande, en tydlig hotbild som Sarkozy menar har 

eskalerat runt om i Europa på grund av att frågan inte tas på allvar. 

...jag förstår fullt ut att romerna är ett bekymmer för dem (läs : Rumäniens regering). 

Romerna är välkomna till Frankrike, men det är inte för att man är rom som man inte 

behöver respektera lagen och de som är välkommna är de som respekterar lagen. De som 

inte respekterar lagen kommer att eskorteras ut ur vårt land. Slapphet i frågan ger ingenting 

annat än en sak: ohanterliga problem som man har sett i andra länder i Europa som man inte 

har sett i vårt land.
62
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Utrikes- och europaminister Kouchner framställer romer som å ena sidan offer för fattigdom, 

exkludering och diskriminering, men å andra sidan erkänner han att de utgör ett problem för 

det franska samhället i enlighet med Sarkozys uttalanden. Han stödjer Sarkozys åtaganden 

gentemot migranterna och har en angreppssätt på frågan där han försöker rättfärdiga 

Frankrikes agerande genom att hänvisa till det regelverk som råder. Samtidigt beklagar han de 

omständiga åtgärder som vidtogs sommaren 2010. Kouchner pratar om en ohållbar utveckling 

med migrationsströmmarna inom EU som belastar Frankrike.  

Front Nationals företrädare Jean-Marie Le Pen och senare Marine Le Pen beskriver till en 

början romer som en del i en större problematik med massimmigration till Frankrike. De 

romska EU-migranterna används ofta som ett exempel på en irrationell utveckling där de 

genom det viseringsfria tillståndet beskrivs kunna återvända obegränsat till Frankrike. 

Under de senare dokumenten framställer dock Front National liksom Sarkozy romer som ett 

självständigt hot och inte enbart som ”droppen som får bägaren att rinna över” gällande 

massimmigration. Det handlar i samtliga dokument om att Frankrike har tappat kontrollen 

över sina gränser och romerna är en del av denna oproportionerliga invandring. Citatet nedan 

är ett exempel på hur romerna framställs som ett självständigt hot i frågan som är vanligare i 

uttalanden från år 2012 och framåt. Marine Le Pen beskriver genomgående i sin uttalande om 

att bristningsgränsen för hur mycket immigration Frankrike ska tolerera snart är nådd och att 

landet måste återta kontrollen över flödena. 

Frankrike måste återta kontrollen över sina gränser, och inte längre tolerera ankomsten eller 

återkomsten av romer på sitt territorium.
63

 

3.2.3. Sverige 

Reinfeldt kommenterar inte de romska tiggarna i någon större bemärkelse, enbart i intervjuer 

eller utfrågningar. Detta kan i sig visa på en avsäkerhetisering av frågan genom att inte ta upp 

den på agendan. Då Reinfeldt kommenterar Sveriges EU-medlemskap är en av de mest 

frekvent förkommande fördelarna med unionen den fria rörligheten. Han framställer inte 

romer som ett existentiellt hot och lyfter fram den fria rörligheten som en stor fördel med EU-

medlemskapet i sina uttalanden och tal från sin regeringstid. Reinfeldt beskriver även vikten 

av att släppa in fler länder i gemenskapen, däribland fler länder från västra Balkan varifrån 

många romska EU-migranter härrör. 
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Ohlsson är tydlig med att de romska tiggarna är offer för utanförskap och diskriminering. Hon 

problematiserar fattigdomen och inte tiggeriet i sig. Likt Reding vänder hon på debatten och 

understryker vikten av att integrera romer i sina ursprungsländer för att motverka 

diskriminering och utanförskap, inte för att hämma migrationsströmmarna. Ohlsson 

understryker även vikten av att respektera de mänskliga rättigheterna i samtliga uttalanden, 

exempelvis i uttalandet nedan.  

As politicians, we have a responsibility to break Roma exclusion, wherever it may occur. It 

is neither dignified nor sustainable that a large group of people are subject to isolation and 

systematic discrimination in Europe today. Human rights are the foundation of co-operation 

in Europe.
64

 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson beskriver de romska tiggarna som ett 

problem i det svenska samhället och som en social katastrof. Tiggeriet används som ett bevis 

på att EU:s fria rörlighet har ”gått för långt”. Åkesson beskriver problematiken som en börda 

för stor för det svenska samhället att ansvara för och lägger vikt vid att det är en ohållbar 

utveckling. 

Från vissa länder vill vi dessutom ha visumtvång, därför att från vissa medlemsländer så 

utnyttjar medborgarna den fria rörligheten på ett otillbörligt sätt. Och det har inte minst 

koppling till det masstiggeri som numera finns i snart sagt varje svensk stad. […] Det finns 

mycket att säga om den sociala utsatthet som det är ett tecken på men det finns också 

mycket att säga om de effekter som det får på och i det svenska samhället.
65

 

Åkesson menar att tiggeriet är organiserat och ger utrymme för människohandel men lägger 

även vikt vid att det påverkar det svenska samhället negativt. Han målar upp en problembild 

som kommer att förvärras i och med EU:s utvidgning och ett ökat antal migrationsströmmar 

till Sverige. 

3.3. Referentobjekt - Vad beskrivs romerna utgöra ett hot emot? 

3.3.1. EU-kommissionen 

Två referentobjekt går att urskilja efter analysen av kommissionens KOM-dokument: (1) EU:s 

grundläggande värden fri rörlighet och mänskliga rättigheter och (2) sammanhållningen inom 

unionen. 
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Romernas situation och behandlingen av gruppen inom EU är enligt kommissionen oförenligt 

med EU:s grund i mänskliga rättigheter. Kommissionen talar om att ”intensifiera kampen mot 

diskriminering”.
66

 Romska migranter skapar indirekt ett problem genom att nyttja sin rätt till 

det viseringsfria tillståndet. Vissa medlemsstater ifrågasätter den fria rörligheten till följd av 

detta och diskuterar lagstiftning för att hämma migrationsströmmarna. Detta ifrågasättande 

och åtgärder skapar i sin tur ett hot mot sammanhållningen inom EU i frågan och kan förvärra 

situationen genom att migrationsströmmarna ökar enligt kommissionen. 

 

Avsaknaden av en samordnad hållning i frågan om integrering av romer leder till allt större 

olikheter mellan medlemsstaterna. Splittrad och olikartad lagstiftning på nationell nivå 

riskerar dessutom att förvärra situationen genom att skapa ytterligare praktiska problem 

mellan medlemsstaterna. Bristande samordning har visat sig leda till en ineffektiv hantering 

av frågan om integrering av romer i EU som helhet, där medborgarnas fria rörlighet 

garanteras. Det skulle kunna resultera i en betydande ökning av antalet romska migranter i 

medlemsstater med gynnsammare levnadsförhållanden och fördelaktigare åtgärder för 

social integration av missgynnade grupper.
67

 

 

EU-kommissionen beskriver en ojämn börda för medlemsstaterna som kan följa av 

medlemsländerna inte är samordnade i frågan. Genom olika social lagstiftning och 

begränsning av romernas fria rörlighet kan en del länder få en större ström av romska 

migranter än andra vilket i sin tur skapar fler olikheter inom unionen. Reding förstärker bilden 

av EU:s grundläggande värden som hotade. Hon understryker dock enbart vikten av att 

respektera de mänskliga rättigheterna. 

3.3.2. Frankrike 

I Sarkozys uttalanden efter upproren i Grenoble kan tre tydliga referentobjekt urskiljas:  

(1) samhällsordning (2) franska värderingar (3) folkets trygghetskänsla. 

 

Sarkozy beskriver en eskalering av våld utförd av en liten minoritet. Åtgärder behöver vidtas 

mot kriminaliteten och vandaliseringen för att återställa den republikanska ordningen. 

Sarkozy ger i sina uttalanden mest kraft åt att framställa samhällsordningen som 

referentobjekt. De illegala romska migranterna och de romska lägren utgör en säkerhetsfara 

enligt Sarkozy och understryker att fransk lag måste respekteras på hela det nationella 
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territoriet. Som tidigare nämnt beskriver Sarkozy en tendens hos många romer att tro sig stå 

utanför fransk lag.  

 

Sarkozy talar även om att våldet i Grenoble är ett resultat av att värderingar försvinner, 

särskilt hos ungdomar. 

 

Världen förändras. Många av våra unga har förändrats. Värderingarna har raserats, vi måste 

bemöta situationen på lämpligt vis.
68

  

 

Sakozy avslutar sitt anförande med att understryka att omedelbara åtgärder mot upproren är 

nödvändiga för att säkerställa befolkningens individuella säkerhetskänsla, folket i Grenoble 

ska kunna känna en trygghet i att gå ut på gatan igen.
69

 

 

Kouchner stöttar i sina uttalanden Sarkozys bild av de romska lägren och tydliggör att romer 

inte utvisas i egenskap av att vara romer utan på grund av bristande respekt för fransk lag. 

Den franska välfärden står i centrum i Kouchners beskrivning av problem som följer av dessa 

flöden inom EU. Länder som Frankrike med en god välfärd att erbjuda lockar enligt Kouchner 

allt fler migranter. Dessa förmåner borde enligt utrikesministern erbjudas i 

ursprungsländerna.
70

 

Partiledarna för Front National uttrycker referentobjekten fransk identitet och välfärd. Dessa 

referentobjekt hotas av massmigration i första hand. I senare års dokument framställs dock de 

romska EU-migranterna som ett självständigt hot då de enligt Marine Le Pen okontrollerat 

kan återvända till franskt territorium. De romska migranterna framställs som att utnyttja den 

franska välfärden. Det är enligt Le Pen ett problem som måste åtgärdas då det är orimligt att 

fransmännen betalar för dess människors uppehälle, exempelvis dyra hotellnätter och andra 

förmåner som den franska välfärden påstås erbjuda. 

… den europeiska lagen som tvingar staten att betala husrum eller dyra hotellnätter för 

illegala romska familjer.
71

 

                                                           
68

 Tal av Nicolas Sarkozy 2010. 
69

 Ibid. 
70

 Uttalande, 2010-08-27. 
71

 Multiplication des incendies de campements de Roms : quand s’arrêtera la naïveté criminelle du 

gouvernement français?  

http://www.marinelepen.fr/2013/04/multiplication-des-incendies-de-campements-de-roms-quand-sarretera-la-naivete-criminelle-du-gouvernement-francais/
http://www.marinelepen.fr/2013/04/multiplication-des-incendies-de-campements-de-roms-quand-sarretera-la-naivete-criminelle-du-gouvernement-francais/


Carolina Eek  Försvarshögskolan 

27 
 

Le Pen inramar romerna som ett tydligt hot mot fransk identitet genom att beskriva deras 

närvaro som abnorm i det franska samhället. Hon beskriver hur hon måste nypa sig i armen 

vid åsynen av de romska lägren i Frankrike. Lägren och de fordon som romerna använder 

håller ingen säkerhetsstandard enligt Le Pen som jämför de med ”rullande bomber”.
72

 Hon 

beskriver en ständig påfrestning för fransmännen att stå ut med synen av romska läger och 

uttrycker nästan en avsmak för den romska population som ständigt växer.
73

  

År efter år, inser fransmännen att de åtgärder som utförs på TV-skärmarna faktiskt inte 

leder någon vart: dessa operationer utförda under tv-kamerorna inte leder någon vart: 

romerna blir alltid fler, lägren är alltid där, och de har en tendens att föröka sig.
74

 

3.3.3. Sverige 

Åkesson beskriver romernas tiggeri som ett utnyttjande av den fria rörligheten och en 

belastning för det svenska samhället.  

… vi kan inte vara en socialbyrå för socialt utsatta människor i hela EU, det går inte, vi kan 

inte ta det ansvaret. […] Vi har redan väldigt många människor som kommer hit och ska ta 

del av den svenska välfärden och tack vare EU:s utvidgning så kommer det nu ännu fler 

från utsatta delar Europa och ska ha del av den.
75

 

Åkesson fortsätter med att kritisera de resurser som Sverige lägger på utsatta människors 

integrering i EU istället för att prioritera den svenska välfärden som också har ”hål som 

behöver fyllas”. Åkessons diskurs pekar också mot att det är den svenska identiteten som 

hotas av de romska EU-migranterna. Romerna framställs som icke-kompatibla med den 

svenska gatubilden. ”Rent störande” är ett begrepp som Åkesson bland annat använder och 

även ”inte hemmahörande i Sverige”.
76

 Åkesson beskriver ett utnyttjande av den fria 

rörligheten som leder till en oroande utveckling av masstiggeri som sprider sig över hela 

Sverige.
77

 

3.4. Säkerhetiserande steg - Vilka åtgärder föreslås för att lösa problemet? 

Studien har nu visat hur vissa av de undersökta aktörerna har genomfört säkerhetiserande steg 

genom att identifiera ett hot och ett referentobjekt. Detta avsnitt är till för att redogöra för 
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huruvida aktörerna har öppnat upp för att vidta extraordinära åtgärder genom dessa 

säkerhetiserande steg. 

3.4.1. EU-kommissionen 

EU-kommissionen har gjort ett tydligt säkerhetiserande steg där en icke samordnad hantering 

av romska EU-migranter identifieras som ett hot mot EU:s grundläggande värden. EU-

kommissionen ger problemet en lösning genom att integrera romer i EU. Kommissionen 

öppnar upp för åtgärder som avviker från det normala genom sin egen inblandning i 

medlemsstaternas interna arbeten med att integrera romer. EU-kommissionen rättfärdigar sin 

inblandning i frågan genom att hänvisa till det bristande engagemang som många 

medlemsländer har visat i arbetet med att integrera sin romska minoritet. Kommissionen 

menar på att en EU-inblandning krävs för att en förändring ska kunna ske. För att situationen 

för romerna ska kunna förbättras behövs EU:s engagemang i frågan. 

 

Enligt subsidiaritetsprincipen ska EU vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen 

för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna 

(nödvändighetskriteriet) och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller 

verkningar, bättre kan uppnås på EU-nivå (kriteriet om EU-mervärde).
78

  

 

… de delade värderingarna fri rörlighet och grundläggande rättigheter och de gemensamma 

målen att uppnå politisk stabilitet, ekonomisk välfärd, social sammanhållning och 

solidaritet mellan medlemsstaterna (innebär) att EU bör spela en roll i strategierna för att 

integrera romerna.
79

 

 

Kommissionen målar även upp en sorts ”punkt utan återvändo” genom att beskriva hur 

situationen med romska migrationsströmmar mellan EU:s medlemsländer kan komma att 

förvärras om inte integreringsarbetet effektiviseras eller om medlemsländerna inte samordnas 

i hanteringen av migrationsströmmarna. Kommissionen beskriver en ojämn fördelning av 

migranter mellan medlemsländerna och svårigheter i att hantera migrationsströmmarna genom 

olikartad lagstiftning. 

 

Bristande samordning har visat sig leda till en ineffektiv hantering av frågan om integrering 

av romer i EU som helhet. […] Det skulle kunna resultera i en betydande ökning av antalet 

                                                           
78

 COM(2013) 454 final, s. 5. 
79

 COM(2012) 226 final, s. 2. 



Carolina Eek  Försvarshögskolan 

29 
 

romska migranter i medlemsstater med gynnsammare levnadsförhållanden och 

fördelaktigare åtgärder för social integration av missgynnade grupper.
80

 

 

3.4.2. Frankrike  

Sarkozy beskriver i sitt tal i samband med upproren i Grenoble hur han har blivit kritiserad för 

att skapa ett för stort säkerhetsproblem av det inträffade. Sarkozy frågar sig själv och publiken 

”varför inte?”.  

… det är värderingarna som försvinner. Man måste markera ett stopp. […] … i den 

republikanska debatten förekommer utbyten mellan politiska krafter, vilket är normalt. Men 

vem kan tro att några ytterligare kvarterspoliser kommer att utplåna gängledare, kriminella 

och människohandlare? Vi måste komma samman för att visa minoriteten att den inte har 

någon chans och att vi kommer agera. Och det finns inte rum för naivitet och idealism i 

frågan.
81

 

I detta uttalande gör Sarkozy ett tydligt säkerhetiserande steg där en punkt utan återvändo 

identifieras genom att presidenten gång på gång understryker att regeringen måste svara på 

våldsamheterna omedelbart. Enligt presidenten kräver upploppen omedelbara åtgärder, 

regeringen måste visa att beteendet inte är acceptabelt innan det upprepas. Sarkozy fortsätter 

med att beskriva hur det har skjutits mot poliser och att detta är ett problem som hotar den 

republikanska ordningen. Det handlar inte om ett socialt problem utan det är bristande 

värderingar hos en liten minoritet som orsakar stor förödelse. Sarkozy kritiserar den 

republikanska debatten som följer av upproren och de åtgärder som diskuteras. Genom att 

understryka hur problematiken inte kan bemötas med naivitet och idealism och beskriva hur 

man måste besvara upproren samlat öppnar Sarkozy upp för extraordinära åtgärder. Han 

beskriver på så vis problemet som stående ovanför den politiska sfären, någonting som måste 

åtgärdas omedelbart.
82

 

Sarkozy bekräftar också i sitt anförande att de EU-migranter som befinner sig illegalt på det 

franska territoriet eller inte respekterar fransk lag ska utvisas. Illegala romska läger runt de 

berörda områdena i Grenoble kommer även att rivas. Detta blev sedan verklighet och kan 

klassificeras som extraordinära åtgärder då Sarkozy i efterhand mötte mycket kritik från olika 

håll i EU om att ha brutit mot mänskliga rättigheter, många av de utvisade romerna hade inget 
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brottsregister och fortfarande rätt till att använda det viseringsfria tillståndet för att stanna i 

Frankrike.
83

 

Kouchner visar i en del uttalanden en kritisk hållning mot Sarkozys utvisning av romer och 

rivning av romska läger. Utrikesministern erkänner en problematik men står inte bakom 

Sarkozys hållning i frågan fullt ut. 

Partiföreträdarna för Front National är starkt EU-kritiska och använder romerna som ett 

exempel på att en restriktion av den fria rörligheten krävs för att hämma de 

migrationsströmmar som EU öppnar upp för. Partiföreträdarna föreslår åtgärder som att utvisa 

romerna till deras ursprungsländer och återta kontrollen över de franska gränserna. Det är den 

fria rörligheten som ses som grund till problematiken med romska EU-migranter och 

migranter inom EU i stort. Problemet kan enbart lösas genom att denna rörlighet upphör eller 

förses med restriktioner.  

3.4.3. Sverige 

Reinfeldt och Ohlsson understryker vikten av fri rörlighet och ett öppet EU, de ger inga 

förslag på åtgärder för att hantera de romska migrationsströmmarna. 

Åkesson nämner att problemet måste åtgärdas men lägger vikt vid att partiet måste utreda 

frågan innan de kan komma med konkreta förslag. Åkesson pekar dock på att problemet 

härrör från den fria rörligheten som ”har gått för långt” och bör begränsas. Han pratar om 

viseringskrav och en bättre övervakning av våra gränser, extraordinära åtgärder som bryter 

mot EU:s grundläggande principer.
84

 

Sverigedemokraternas valkampanj till Europaparlamentsvalet lyfte frågan om tiggeriet i 

Sverige och kan definieras som ett starkt säkerhetiserande steg av de romska EU-migranterna. 

På Stockholms tunnelbanestationer sattes affischer upp som föreställde partiföreträdare 

Åkesson bredvid texten ”Det är dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator”.
85

 Ett 

tydligt hot uppmålas (det organiserade tiggeriet) och ett referentobjekt (våra gator). Likt Front 

National öppnar Åkesson upp för åtgärder om en restriktion av den fria rörligheten, en 

begränsad fri vistelsetid för EU-medborgare i andra medlemsländer och en återupprättad 
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gränskontroll. Åkesson föreslår även visumtvång för vissa medlemsländer därför att ”från 

vissa medlemsländer utnyttjar medborgarna den fria rörligheten på ett otillbörligt sätt.”
86

 

3.5. Genomslagskraft 

3.5.1. EU-kommissionen 

Med hänvisning till de strategiska planer som EU-kommissionen har fått samtliga 

medlemsstater att formulera för att integrera sin romska minoritet har kommissionens arbete 

med att integrera romer i EU fått genomslagskraft hos medlemsstaterna. Kommissionen har 

även nått framgångar i sitt arbete med att samordna medlemsstaternas hantering av de romska 

migrationsströmmarna. För samtliga europeiska struktur- och investeringsfonder har 

kommissionen upprättat tydliga kriterier för organisering av partnerskap samt planering, 

genomförande och uppföljning av programmen vilka medlemsstaterna har accepterat.
87

 

Dessa framsteg i att forma arbetet med att integrera romer skulle kunna visa på en 

genomslagskraft hos EU:s medlemsländer gällande av vikten av att integrera den romska 

minoriteten. Frågan är dock om genomslagskraften av dessa dokument är nog för att kunna 

representera det sista steget i en lyckad säkerhetiseringsprocess. EU-kommissionen för en 

diskurs där problemtiken med romers utanförskap måste åtgärdas snarast för att värna om 

EU:s grundläggande värden, svårt att mäta är dock vad som har skapat genomslagskraften av 

kommissionens strategiska planer. Medlemsstaternas engagemang och efterlevnad av 

kommissionens rekommendationer behöver nödvändigtvis inte ha skapats av kommissionens 

hotbild utan likväl av en nationell bild liknande den franska framställningen av romernas fria 

rörlighet som hot mot identitet och säkerhet. Därav kan inte en lyckad säkerhetisering 

fastställas i EU-kommissionens fall, klart är dock att kommissionen för en tydlig talakt mot 

romernas utanförskap. 

3.5.2. Frankrike 

Ser man till de omedelbara åtgärder som Sarkozy vidtog sommaren 2010 styrks bilden av att 

romer har konstruerats till ett säkerhetshot och att dessa åtgärder har accepterats. Även om 

Sarkozy mötte en hel del kritik på olika håll i EU genomfördes omedelbara åtgärder gentemot 
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en folkgrupp som presidenten framställde som ett hot. Åtgärderna avvek även från det 

normala gällande uppehållstillstånd och mänskliga rättigheter.
88

 

Ser man till Europaparlamentsvalen innan denna händelse och efter kan en tydlig uppgång ses 

hos det främlingsfientliga partiet Front National som också har fört en kritisk diskurs mot de 

romska EU-migranternas fria rörlighet. Mellan valen 2009 och 2014 har Front National fått 

ett rejält ökat stöd, en ökning med 18,52 procentenheter och är därmed Frankrikes största parti 

i Europaparlamentet. Dock är det svårt att avgöra till hur stor del denna fråga påverkade 

resultatet men tydligt är att den fria rörligheten verkar ses som ett problem hos stora delar 

befolkningen då en av Front Nationals huvudfrågor gällande EU är just en restriktion av 

denna.
89

 

Europaparlamentsvalet 2004 2009 2014 

röster % röster % röster % 

Parti socialiste 44960756 28,90 2838160 16,48 2650357* 13,98 

UMP 2856368 16,64 4799908** 27,88 3943819 20,81 

Front National 1684947 9,81 1091691 6,34 4712461 24,86 

*”Union de la Gauche” ** UMP-NC-LGM i ”La Majorité”
 90

  

3.5.3. Sverige 

Sverigedemokraterna har fått ett ökat stöd hos det svenska folket enligt de senaste 

Europaparlamentsvalens resultat. Det är även här svårt att mäta hur partiets kritik av specifikt 

de romska EU-migranterna har fått genomslagskraft. Inför det senaste Europaparlamentsvalet 

höll dock Sverigedemokraterna en valkampanj där frågan om romska tiggare höjdes. Åkesson 

beskriver kampanjen som ”den mest framgångsrika någonsin” och Sverigedemokraterna fick 

hela 9,67 % av rösterna.
91

 En relativt stor publik verkar ha accepterat de romska tiggarna som 

ett stort problem i Sverige. 

Europaparlamentsvalet 2004 2009 2014 

röster % röster % röster % 

Socialdemokraterna 616963 24,56 773513 24,41 899074 24,19 

Moderaterna 458398 18,25 596710 18,83 507488 13,65 

Sverigedemokraterna 28303 1,13 103584 3,27 359248 9,67
92
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4. Diskussion 

Studiens visar på att en fullbordad säkerhetisering av romska EU-migranter har ägt rum i 

Frankrike. Genom att beskriva en bristande respekt för lag och ordning hos romska 

migranterna målar Sarkozy upp en hotbild där framför allt den republikanska ordningen står 

på spel, men även säkerhetskänslan i samhället och franska värden hotas. Sarkozy fick 

igenom en utvisning av romska migranter sommaren 2010. Samtliga säkerhetiseringssteg kan 

återfinnas i denna aktörs uttalanden och ageranden gentemot de romska EU-migranterna och 

det kan därmed benämnas som en säkerhetisering.  

Från och med år 2012 ändras diskursen gentemot de romska EU-migranterna även hos Front 

National. Istället för att fungera som ett exempel på en ohållbar massimmigration framställs 

romerna som ett enskilt hot mot fransk identitet och välfärd. Marine Le Pen för en tydlig 

talakt där romerna utgör ett hot mot fransk identitet, de romska lägren beskrivs som inte 

hemmahörande i Frankrike och framställs som någonting näst intill motbjudande av 

partiföreträdaren. Intressant är partiets enormt ökade stöd i valet till Europaparlamentet 2014 i 

jämförelse med valet 2009. Partiets EU-kritiska politik har fått en stor genomslagskraft enligt 

dessa siffror och skulle delvis kunna tolkas som en fortsatt säkerhetisering av de romska EU-

migranterna.  

Utrikesminister Kouchners för ingen självständig talakt mot de romska migranterna. Enligt 

Köpenhamnsskolan kan Kouchner tolkas som en säkerhetiserande aktör som tillämpar en 

annan typ av talakt än tydliga säkerhetiserande aktörer som Sarkozy och Le Pen. Genom att 

följa en redan existerande talakt mot en säkerhetisering och förstärka denna kan uttalanden av 

denna typ klassificeras som en intern lingvistisk-grammatisk talakt.
93

 

EU-kommissionen säkerhetiserar inte romska EU-migranter men för en tydlig talakt mot 

följderna av romernas utanförskap och nyttjande av det viseringsfira tillståndet. De romska 

migranterna framställs således som ett indirekt hot då deras utanförskap och användning av 

den fria rörligheten leder till oenighet inom unionen. De åtgärder som medlemsländerna vidtar 

och bristande samordning beskrivs hota EU:s grundläggande värden: mänskliga rättigheter 

och fri rörlighet. Kommissionen beskriver en potentiell händelseutveckling där 

medlemsstaterna drabbas av en ojämn fördelning av romska migranter som förvärrar 

situationen med migrationsströmmarna om arbetet med romernas integration inte 

effektiviseras. Enligt kommissionen kan detta orsakas av en splittring mellan EU:s 
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medlemsländer gällande lagstiftning om välfärd och sociala förmåner, samordning, 

integration krävs i frågan. Kommissionen vidtar även en extraordinär åtgärd när de beskriver 

sin egen del i frågan, genom att ta över frågan om för romernas integrering från det nationella 

planet lyfts även upp frågan på en högre politisk nivå. Den får en stämpel av att ha en prioritet 

och vikt stående över den nationella politiken.
94

 

Kommissionens talakt kan tolkas som en del av EU:s säkerhetisering av Europas historia av 

krig och hatbrott, en sorts ”återsäkerhetisering”. Buzan och Wæver beskriver hur EU arbetar 

för att Europas historia inte under några omständigheter upprepas. Integration fungerar som 

en åtgärd mot detta. EU investerar i integration men denna kan kontraproduktivt även 

upplevas som ett säkerhetshot mot nationell identitet.
95

 Många politiska aktörer identifierar 

främlingar som grundproblem och integrationen som ständig syndabock för alla effekter av 

dagens globalisering. Argument om välfärd används av dessa aktörer mest som ett uttryck för 

identitet som studien visar i både fransk och svensk politik.
96

 

I svensk politik har inte en fullbordad säkerhetisering av romska EU-migranter ägt rum, 

tecken på början av en kan dock återfinnas i Åkessons diskurs. Studien visar på ett sorts 

försök till en dragkamp mellan en säkerhetiserande och avsäkerhetiserande diskurs i svensk 

politik. Åkesson framställer romerna som ett hot mot svensk identitet och välfärd. Reinfeldt 

tar inte upp frågan på sin politiska agenda och bidrar därmed inte till ett problematiserande av 

romska EU-migranter. I de fall där statsministern uttalar sig om frågan med romska tiggare så 

fokuserar han på den bakomliggande fattigdomen och utanförskapet. Reinfeldt är tydlig med 

de fördelar som EU-medlemskapet medför, speciellt fri rörlighet, medan Åkesson pekar på 

detta som grundproblemen som måste åtgärdas för att hämma tiggarströmmarna. Dessa 

motsträviga diskurser skulle kunna förklara varför en lyckad säkerhetisering inte har ägt rum i 

Sverige ännu. Genom att toppolitiker som Reinfeldt inte tar upp frågan på sin politiska agenda 

kan han fungera som en bromskloss för säkerhetiseringen.
97

 

I denna studie har vissa aktörer gått mot en avsäkerhetiserande diskurs av frågan genom att 

byta perspektiv på vad som är problematiken och på så vis neutralisera det som vissa 

säkerhetiserande aktörer påstår vara ett hot. Ohlsson och Reding lyfter frågan men lägger 

fokus vid den fattigdom som orsakar migrationen. De är även tydliga med att romerna har rätt 
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att befinna sig var de önskar vara genom den fria rörligheten och problematiserar istället 

minoritetens utanförskap. Även Malmström problematiserar romernas utanförskap men ger 

ingen tydlig hotbild och nämner inte migrationsflödena eller medlemsstaternas ifrågasättande 

av dessa. Därav fungerar Malmström varken som en säkerhetiserande eller avsäkerhetiserande 

aktör i studien. 

Sarkozy, Marine Le Pen och Åkesson har gemensamma drag av att lägga fram romska läger 

eller tiggare som opassande för respektive samhälle. Det framställs som någonting som inte 

överensstämmer med bilden av det franska respektive svenska samhället. Åtgärder enligt Le 

Pen och Åkesson är att begränsa den fria rörligheten inom EU. Även välfärden står i centrum 

för dessa två aktörers uttalanden. Välfärden verkar dock vara mer av ett uttryck för den 

nationella identiteten. Det talas inte om ekonomi utan snarare talas det om en sorts principsak 

genom att ifrågasätts varför svenskar/fransmän ska betala för andra EU-medborgare och inte 

prioritera sin egen befolkning. Köpenhamnsskolan förklarar som tidigare nämnt detta som ett 

vanligt inslag i EU:s integreringsarbete där en minoritet kan upplevas som ett hot mot 

identiteten och välfärden används som ett annat uttryck för denna.
98

 

Studiens resultat formas av studiens metodval och material. Dokumenten har analyserats 

genom inramning vilket är en relativt vid metodik vars resultat lätt kan formas utefter 

forskaren uppfattning av dokumenten. Att använda diskursanalysen som metod hade också 

varit lämpligt för studien, på så vis skulle dolda maktförhållanden och nationell identitet få ett 

större utrymme i analysen vilket är relevant bland annat för att avgöra säkerhetiserande 

aktörers auktoritet.
99

 Dock har denna undersökning som mål att undersöka hur romska EU-

migranter framställs i politisk diskurs och därav har inramning avgjorts som passande för 

studien. 

Vidare forskning behövs på området gällande säkerhetisering av romer och romska EU-

migranter. Enligt Lene Hansens (se: ”Tidigare forskning”) behöver Köpenhamnsskolan ett 

genusperspektiv i sin analys. Likt Hansens beskrivning om hur kvinnor inte alltid kan komma 

till tals och projicera sin säkerhetsbild är även romer en grupp vars röst sällan hörs. Romer 

framställs som säkerhetshot men hur ser romernas säkerhet ut? För att vända på denna studie 

skulle vidare forskning kunna se närmare på huruvida EU:s arbete för integration utgör ett hot 
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mot romernas traditionella kultur som nomader. Till vilken grad behöver romerna anpassa sig 

och sin kulturella identitet för att bli accepterade EU-medborgare? 

5. Slutsatser 

Genom Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori kan studien visa på hur ”den romska 

frågan” har fått ökad storlek genom en säkerhetiseringsprocess och således ge en förklaring 

om varför frågan har blivit så stor. Samtliga undersökta enheter (fransk, svensk och EU-

kommissionens politik) visar på indikationer av en säkerhetiseringsprocess och omtalar romer 

som direkta eller indirekta säkerhetshot. Var de olika enheterna befinner sig i processen och 

exakt vad som säkerhetiseras skiljer sig dock åt men i samtliga fall finns inslag av en 

säkerhetiserande diskurs vilket kan förklara den romska frågans storlek. Ett hinder för 

undersökningen ligger i svårigheten att mäta genomslagskraft vilket skapar problem när det 

kommer till att avgöra huruvida en lyckad säkerhetisering av romska EU-migranter har ägt 

rum eller inte. 

I det franska fallet visar studien på att en fulländad säkerhetisering har genomförts. I svensk 

politik kan liknande argument återfinnas i Åkessons uttalanden. Åkesson tillämpar en 

inramning av romska migranter som hot liknande den diskurs som Sarkozy och Marine Le 

Pen använder. Reinfeldt och Ohlsson fungerar som avsäkerhetiserande motpoler till Åkessons 

diskurs. Detta kan förklara varför debatten om de romska migranterna inte har lett till samma 

extrema åtgärder som i Frankrikes fall. Genom att toppolitiker inte har samma agenda och inte 

problematiserar en fråga kan de fungera som en sorts bromsklossar för 

säkerhetiseringsprocessen. 

EU-kommissionen för en tydlig talakt mot romska EU-migranter som en indirekt problematik, 

de för en sorts säkerhetiserande diskurs mot den romska frågan i sig. Hotet utgörs av 

medlemsstaternas behandling av romer, hantering av migrationsströmmarna och särskilt 

ifrågasättandet av det viseringsfria tillståndet. Dessa punkter framställs som hot mot de 

mänskliga rättigheterna och den fria rörligheten, EU:s grundläggande värden. Bristande 

sammanhållningen i frågan skapar olika lagstiftning på området vilken skapar en ojämn börda 

och ökad komplexitet i problemet med migrationsströmmar mellan medlemsstaterna, detta 

kan förvärra problematiken. Detta kan tolkas som en tydlig del av EU:s säkerhetisering av sin 

egen historia av krig. Integration av romer används som en säkerhetsåtgärd för att undvika en 

utveckling där EU:s grundläggande värden läggs åt sidan och medlemsländerna strävar bakåt i 

unionens utveckling.  
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Intervju  av "Aujourd'hui en France". Vie publique. 2010. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/103002017.html (Hämtad: 2014-12-08) 

Intervju av "Europe 1". Vie publique. 2010. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/103002014.html (Hämtad: 2014-12-08) 

Intervju av "Le Matin dimanche". Vie publique. 2010. http://discours.vie-

publique.fr/notices/103002291.html (Hämtad: 2014-12-08) 

Intervju av "Radio France internationale" Vie publique. 2010. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/103002019.html (Hämtad: 2014-12-08) 

Presskonferens med Kouchner och Jean-Pierre Jouyet. Vie publique. 2008.  

http://discours.vie-publique.fr/notices/083001494.html (Hämtad: 2014-12-08) 

 

Uttalande. Vie publique. 2010-08-27.  

http://discours.vie-publique.fr/notices/103001863.html (Hämtad: 2014-12-08) 

 

Uttalande. Vie publique. 2010-09-14. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/103002013.html (Hämtad: 2014-12-08) 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-19_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-556_en.htm
http://discours.vie-publique.fr/notices/087000434.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/107001771.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/107001698.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/103002017.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/103002014.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/103002291.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/103002291.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/103002019.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/083001494.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/103001863.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/103002013.html
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Utdrag från intervju av « RTL ». Vie publique. 2010.  

http://discours.vie-publique.fr/notices/103001865.html (Hämtad: 2014-12-08) 

 

Uttalande. Vie publique. 2010-09-06. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/103001987.html (Hämtad: 2014-12-08) 

 

6.3.6. Jean-Marie Le Pen & Marine Le Pen 

Uttalande av Jean-Marie Le Pen. Vie publique. 2007. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/073003288.html (Hämtad: 2014-12-08) 

Uttalande av Jean-Marie Le Pen. Vie publique. 2009. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/093002592.html (Hämtad: 2014-12-08) 

Copé, valls : halte au concours d’insincérité politique sur les roms et schengen. Le site 

officiel de Marine Le Pen. 2013 http://www.marinelepen.fr/2013/09/cope-valls-halte-au-

concours-dinsincerite-politique-sur-les-roms-et-schengen/ (Hämtad: 2014-12-08) 

Marine Le Pen au salon des forrains à pontoise. Le site officiel de Marine Le Pen. 2012. 

http://www.marinelepen.fr/2011/11/marine-le-pen-au-salon-des-forrains-a-pontoise-2/ 

(Hämtad: 2014-12-08) 

Multiplication des incendies de campements de Roms : quand s’arrêtera la naïveté criminelle 

du gouvernement français? Le site officiel de Marine Le Pen. 2013. 

http://www.marinelepen.fr/2013/04/multiplication-des-incendies-de-campements-de-roms-

quand-sarretera-la-naivete-criminelle-du-gouvernement-francais/ (Hämtad: 2014-12-08) 

Roms: Manuel Valls Pris en flagrant délit d’impuissance. Le site officiel de Marine Le Pen. 

2013. 

http://www.marinelepen.fr/2013/09/roms-manuel-valls-pris-en-flagrant-delit-dimpuissance/ 

(Hämtad: 2014-12-08) 

Roms : plutôt qu’un nouveau plan com’, assurer la maîtrise de nos frontières! Le site officiel 

de Marine Le Pen. 2012. http://www.marinelepen.fr/2012/08/roms-plutot-quun-nouveau-plan-

com-assurer-la-maitrise-de-nos-frontieres/ (Hämtad: 2014-12-08) 

UDT 2012 – la baule : discours de Marine Le Pen. Le site officiel de Marine Le Pen. 2012. 

http://www.marinelepen.fr/2012/09/udt-2012-la-baule-discours-de-marine-le-pen/ (Hämtad: 

2014-12-08) 

http://discours.vie-publique.fr/notices/103001865.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/103001987.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/073003288.html
http://discours.vie-publique.fr/notices/093002592.html
http://www.marinelepen.fr/2013/09/cope-valls-halte-au-concours-dinsincerite-politique-sur-les-roms-et-schengen/
http://www.marinelepen.fr/2013/09/cope-valls-halte-au-concours-dinsincerite-politique-sur-les-roms-et-schengen/
http://www.marinelepen.fr/2011/11/marine-le-pen-au-salon-des-forrains-a-pontoise-2/
http://www.marinelepen.fr/2013/04/multiplication-des-incendies-de-campements-de-roms-quand-sarretera-la-naivete-criminelle-du-gouvernement-francais/
http://www.marinelepen.fr/2013/04/multiplication-des-incendies-de-campements-de-roms-quand-sarretera-la-naivete-criminelle-du-gouvernement-francais/
http://www.marinelepen.fr/2013/09/roms-manuel-valls-pris-en-flagrant-delit-dimpuissance/
http://www.marinelepen.fr/2012/08/roms-plutot-quun-nouveau-plan-com-assurer-la-maitrise-de-nos-frontieres/
http://www.marinelepen.fr/2012/08/roms-plutot-quun-nouveau-plan-com-assurer-la-maitrise-de-nos-frontieres/
http://www.marinelepen.fr/2012/09/udt-2012-la-baule-discours-de-marine-le-pen/
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Université d’été 2013: discours de Marine Le Pen. Le site officiel de Marine Le Pen. 2013. 

http://www.marinelepen.fr/2013/09/universite-dete-2013-discours-de-marine-le-pen/ 

(Hämtad: 2014-12-08) 

Voeux de Marine Le Pen à la presse. Le site officiel de Marine Le Pen. 2014. 

http://www.marinelepen.fr/2014/01/voeux-a-la-presse-de-marine-le-pen-2/ (Hämtad: 2014-

12-08) 

6.3.7. Fredrik Reinfeldt 

Kommentarer 2010-2014 – Fredrik Reinfeldt. Regeringskansliets hemsida. 2014. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/13/12/40db2609.pdf (Hämtad: 2015-01-02) 

Statsministerns frågestund. Sveriges riksdags hemsida. 2014. 

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter-

beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H1C120140508sf#/pos=596 (Hämtad: 2015-01-02) 

Tal 2006-2010 – Fredrik Reinfeldt. Regeringskansliets hemsida. 2014. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/77/95/26b02315.pdf (Hämtad: 2015-01-02) 

Tal 2010-2014 – Fredrik Reinfeldt. Regeringskansliets hemsida. 2014. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/13/12/f73ea32b.pdf (Hämtad: 2015-01-02) 

Uttalanden 2010-2014 – Fredrik Reinfeldt. Regeringskansliets hemsida. 2014. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/13/12/9fa05eea.pdf (Hämtad: 2015-01-02) 

Uttalanden 2006-2010 – Fredrik Reinfeldt. Regeringskansliets hemsida. 2014. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/77/95/2496cb89.pdf (Hämtad: 2015-01-02) 

 

6.3.8. Birgitta Ohlsson 

Speech by Birgitta Ohlsson, "High Level meeting on roma at the Council of Europe 

Strasbourg, 20 October 2010". Regeringskansliets hemsida. 2010. 

http://www.ud.se/sb/d/3211/a/154966 (Hämtad: 2015-01-02) 

Tal 2006-2010 – Birgitta Ohlsson. Regeringskansliets hemsida. 2014. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/93/15/e58c354b.pdf (Hämtad: 2015-01-02) 

Tal 2010-2014 – Birgitta Ohlsson. Regeringskansliets hemsida. 2014. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/14/27/cf5837de.pdf (Hämtad: 2015-01-02)  

Uttalanden 2006-2010 – Birgitta Ohlsson. Regeringskansliets hemsida. 2014. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/93/15/d7ce2a04.pdf (Hämtad: 2015-01-02) 

http://www.marinelepen.fr/2013/09/universite-dete-2013-discours-de-marine-le-pen/
http://www.marinelepen.fr/2014/01/voeux-a-la-presse-de-marine-le-pen-2/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/13/12/40db2609.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter-beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H1C120140508sf#/pos=596
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter-beslut/Fragestunder/Fragestund8/?did=H1C120140508sf#/pos=596
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/77/95/26b02315.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/13/12/f73ea32b.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/13/12/9fa05eea.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/77/95/2496cb89.pdf
http://www.ud.se/sb/d/3211/a/154966
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http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/93/15/d7ce2a04.pdf
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6.3.9. Jimmie Åkesson 

Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2014. Sveriges Radio. 2014. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/401044?programid=3227 (Hämtad: 2015-01-03) 

Partiledardebatt inför EU-valet: Jimmie Åkesson (SD). SVT Nyheter. 2014. 

http://www.svt.se/nyhetsklipp/svtforum/article2026705.svt (Hämtad: 2015-01-03) 

Åkesson: Vi vill förbjuda tiggeri. SVT Nyheter. 2014. 

http://www.svt.se/nyheter/val2014/akesson-vi-vill-forbjuda-tiggeri (Hämtad: 2015-01-03) 

  

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/401044?programid=3227
http://www.svt.se/nyhetsklipp/svtforum/article2026705.svt
http://www.svt.se/nyheter/val2014/akesson-vi-vill-forbjuda-tiggeri
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Bilaga – Analysmodell med resultat 

Resultat Säk. 

aktör? 

Hot Referentobjekt Säkerhetiserande 

steg 

Genomslagskraft 

EU- 

Kommissionen 

Ja Medlemsstaters 

behandling av romer 

och ifrågasättande av 

fri rörlighet 

EU:s grundläggande 

värden: fri rörlighet 

och mänskliga 

rättigheter 

Legitimerar EU:s 

inblandning i 

integreringen av 

romer  

Till viss del, 

tillräckliga 

åtgärder? Vad ligger 

bakom 

engagemanget? 

Viviane 

Reding 

Nej Romer är offer, 

hotet är snarare 

medlemsstaternas 

exkludering 

EU:s grundläggande 

värden, mänskliga 

rättigheter 

Avsäkerhetiserar: 

Vänder frågan till 

fattigdom, 

neutraliserar romers 

fria rörlighet, 

_ 

Cecilia 

Malmström 

Nej Romer är offer  _ Nej, lyfter 

problematik med 

hatbrott 

_ 

Nicolas 

Sarkozy 

Ja Romers bristande 

respekt för lag och 

ordning, illegala 

vistelse i Frankrike 

Samhällsordningen, 

franska värden och 

folket 

säkerhetskänsla 

Utvisning, rivning 

av läger 

”omedelbart”  

Ja: Utvisning 

2010 

Bernard 

Kouchner 

Ja Stöttar Sarkozys 

bild men beskriver 

även romer som 

offer 

Fransk välfärd Begränsa den fria 

rörligheten 

_ 

Jean-Marie 

Le Pen 

Nej Massimmigration, 

romer som ex. på 

denna 

Fransk identitet, 

välfärd 

Begränsning av fri 

rörlighet, utvisning  

Nej 

Marine Le Pen Ja Opassande franska 

samhället, lägren, 

ohållbar utveckling 

Fransk identitet, 

välfärd, säkerhet 

Begränsa fri 

rörlighet, utvisning  

Ja: resultat EU-

valet 2014 

Fredrik Reinfeldt Nej Romer är offer Nej Avsäkerhetiserar: 

Uttalar sig ej 

_ 

Birgitta Ohlsson Nej Romer är offer, hotet 

är medlemsstaternas 

behandling av 

minoriteten 

Nej Avsäkerhetiserar: 

Vänder frågan till 

fattigdom, 

neutraliserar romers 

fria rörlighet 

_ 

Jimmie Åkesson Ja Masstiggeri, fri 

rörlighet 

Svensk identitet, 

välfärd 

Begränsa fri rörlighet, 

prioritera svensk 

välfärd, valkampanj 

2014 

Ja, resultat EU-

valet 

 


