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Abstract 
This paper aims to investigate a medial construction of securitization. It aims to 

comprehend the way a discourse of securitization is constructed and in what 

sense a certain group of immigrants are constructed as an existential threat 

within it. With postcolonialism, discourse theory and securitization theory 

providing the theoretical framework the discourse of a far-right internet 

newspaper is analysed. It is argued that the discourse indeed ought to be 

considered a discourse of securitization while also maintaining that the 

relevant group of immigrants are constructed as an existential threat. What 

this paper thus argues, is that, at least to a limited extent, a securitization of 

migration is occuring in Swedish far-right media. 
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1. Introduktion 
I skuggan av den större mängd immigranter som kom till Sverige från Syrien och Afghanistan 

2015 steg antalet asylsökningar från ensamkommande barn från Marocko från att endast varit 

2 stycken år 2005, till att vara 403 stycken år 2015. Denna grupp utgjorde endast den nionde 

största gruppen asylsökande 2015 men tidigt detta år, 2018, utgör den största gruppen 

ensamkommande som söker asyl (Migrationsverket, 2018a). Ofta avslås dessa asylsökningar 

(Migrationsverket, 2018b), men eftersom Marocko tidigare inte erkänt deras medborgarskap 

(Granlund & Lindberg, 2015), även om detta ändrats bitvis under senare år (TT, 2018), 

befinner sig fortfarande ett stort antal ensamkommande marockaner i Sverige utan asyl och 

ofta på gatan (Maaloum & Sahlberg, 2016).  

I och med deras ålder och avsaknad av ett ’hemland’ som kan ta emot dem samt riktiga 

identitetshandlingar (Leander, 2016, 8, 25–29) har det inte varit juridiskt möjligt att utvisa de 

ensamkommande. De har således levt i en slags juridisk gråzon och samhällelig limbo där de 

formellt inte ’tillhört’ något land. Denna formella rotlöshet har flertalet gånger 

uppmärksammats i svensk media och vidare har delar av ’majoritetsbefolkningen’ uttryckt 

missnöje i form av våldsamheter (Ekstrand, 2016). Detta tillsammans med det faktum att 

väktare använt sig av, vad som medialt betecknats som, övervåld i samband med ingripanden 

mot barnen (Mikkelsen & Sjö, 2015). Ett systematiskt utnyttjande från kriminella (Salihu, 

2017; Wagner, 2017, 236–244) tyder på att dessa ensamkommande är en utsatt grupp som 

befinner sig långt ner i det svenska samhällets konstruerade hierarki – ekonomiskt som 

socialt. Samtidigt som detta är ett faktum uttrycks kontinuerliga antipatier mot de 

ensamkommande - allt från en lynchmobb till passivt-aggressiva uttalanden från folkkära 

kriminologiprofessorer (Wagner, 2017, s81-82). De marockanska ensamkommande förefaller 

således formellt som informellt ”stötas bort” från ’majoritetssamhället’. Ljuset av detta 

förefaller det vara relevant att fråga sig hur detta uppstår – hur kommer det sig att delar av 

’majoritetsbefolkningen’ verkar vilja bli av med de ensamkommande?  

I svensk massmedia handlar en majoritet av de artiklar och inslag som går att hitta i relation 

till de marockanska ensamkommande om kriminalitet, sexuella överfall och utvisning. De 

beskrivs samtidigt frekvent som ’marockanska gatubarn’ vilket verkar konstruera dem som 

någonting annorlunda från det majoritetssamhälle som förväntas ta del av artiklarna. Är denna 

representation av marockanska ensamkommande någonting som påverkar det sätt som 

’majoritetsbefolkningen’ betraktar dem? Och är denna representation det ’hur’ som efterlystes 

svar på ovan?  
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Termer som ’kaos’, ’våg’ och ’akut’ används ofta i relation till migration, vilket inte var ett 

undantag för det år då Sverige föreslogs en, om en tillfällig, men väldigt restriktiv 

migrationspolitik (se: Prop.2015/16:67; Prop.2015/16:174; TT, 2015a; 2015b samt 

Magnusson, 2015). Huysmans (2006, 47–48) argumenterar att en sådan retorik är signifikativ 

för vad som betecknas som en säkerhetisering av migration. Detta innebär att man konstruerar 

migrationen och således immigranterna som ett hot och vidare som ett säkerhetsproblem 

snarare än ett politiskt problem. Någonting vilket legitimerar drastiska lösningar som att 

frångå lagstiftning av mänskliga rättigheter etc. (Buzan et al., 1998, 23). Elizabeth Arbi 

(2000) visade att en säkerhetisering av svensk migrationspolitik skett redan under 90talet 

under Bosnienkriget, vilket innebar att Sverige tog emot ett större antal immigranter. Det är, i 

kraft av detta, inte omöjligt att tänka sig att detta skett igen 2015 och vidare att detta sker nu 

2018.  

Sättet de marockanska ensamkommande representeras i media som kriminella, våldsamma, 

att komma i vågor etc. (Fria tider,2016d) motiverar i kraft av vad som skrivs ovan, en 

reflektion över huruvida de säkerhetiseras av svenska media och vidare om media konstruerar 

en säkerhetiserande diskurs. Vidare har Ibrahim (2005, 171) visat att säkerhetisering har en 

koppling till rasism och vidare andrafiering. Vilket förefaller ge relevans åt postkoloniala 

teorier. 

Edward Saids projekt i Orientalism (1978) var inte att undersöka Orientalismen förstått som 

ett objekt, snarare var projektet att undersöka det västerländskas representation av det 

österländska. D.v.s. sättet som väst samtidigt producerade det orientalistiska och hur detta 

fungerade som ett ideologiskt bihang till ett kolonialt maktutövande (Loomba, 2015, 60). Den 

här uppsatsen bör förstås som upplyst av Saids projekt. Termer såsom ’gatubarn’ kan tolkas 

antyda den binäritet som Said betonande vara en del av Västs representation av Orienten. Där 

en underlägsenhet konstruerades för att konstituera den västerländska identiteten1. Sättet 

svensk media kategoriserar och representerar de marockanska ensamkommande är således 

relevant sett ur ett postkolonialt perspektiv. Detta är ett sätt att förstå hur det postkoloniala 

arvet och den kvarvarande ideologin påverkar den maktrelation som är mellan ’den Andra’ 

(de marockanska gatupojkarna) och det ’europeiska’, eller mer specifikt för den här 

uppsatsen, det ’svenska’. Vidare kan det postkoloniala perspektivet belysa hur denna 

                                                           
1 Se avsnitt 2.2. för en detaljerad redogörelse om postkolonialism och Orientalism. 
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kunskapsproduktion (vilket än kategoriseringen slutligen bör betraktas som) kan utgöra ett 

slags postkolonial maktutövning över de marockanska gatubarnen.   

Om mina ovananstående reflektioner har någon slags bäring, förefaller det relevant att 

analysera och vidare dekonstruera den diskurs som de marockanska befinner sig i, att försöka 

förstå på vilket sätt diskursen representerar dem. Uppsatsen kommer alltså, i ljuset av 

ovanstående, försöka dekonstruera den diskurs som de marockanska ensamkommande 

representeras inom. Med det fokus som postkolonialism och säkerhetiseringsteori tillgodoser, 

kommer en dekonstruktion av den vederbörande diskursen att utföras för att blottgöra de 

strukturer som omgärdar och utgör den vederbörande diskursen och vidare belysa dessa 

strukturers kontingens (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, 56). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Den här uppsatsens syfte är alltså dekonstruktion, mer specifikt att undersöka på vilket sätt 

man kan argumentera att de marockanska ensamkommande medialt konstrueras inom en 

säkerhetiserande diskurs. Syftet är således inte att undersöka konsekvenser av en 

säkerhetisering, inte heller säkerhetiseringen i sig själv, snarare är det som uppsatsen inriktar 

sig på de element som utgör den säkerhetiserande diskursen och således vad som gör den till 

en säkerhetiserande diskurs. Man kan precisera detta syfte genom att undersöka frågor såsom: 

På vilket sätt relaterar diskursens element till varandra? Hur förstås marockanska 

ensamkommande inom den här diskursen? etc. Man kan således förstå uppsatsens syfte som 

ett sätt att försöka kartlägga hur en säkerhetiserande diskurs konstrueras i media. För att 

fokusera syftet kommer migrationsfientlig media vara av intresse, detta främst då det, för det 

ovannämnda syftet, saknas tidigare relevant forskning om den vederbörande gruppen. Detta 

innebär att det är rimligt att först undersöka det material som troligast innehåller extrema 

exempel på den vederbörande konstruktionen och därmed också de tydligaste exemplen på en 

sådan konstruktion.2 

För att kunna analysera ovanstående syfte så kommer följande frågeställningar försöka 

besvaras: 

                                                           
2 Se avsnitt 3.2 för en mer utförlig motivering av detta. 
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1. Vilka element konstituerar den migrationsfientliga diskurs som konstrueras i 

migrationsfientliga media och vidare inom vilken diskurs de marockanska ensamkommande 

representeras inom? 

2. På vilket sätt är marockanska ensamkommande representerade i migrationsfientliga media 

och således vilka subjektspositioner interpellerar3 diskursen in dem i?   

1.2. Begränsningar 
Då uppsatsens syfte är att undersöka konstruktionen av en diskurs och sättet denna 

representeras, kommer det inte vara möjligt att dra konkreta slutsatser, i termer av policy etc., 

vad gäller den efterföljande och implicerade svenska politiska praktiken från uppsatsens 

resultat isolerat. Vidare undersöks bara ett visst slags media, det är således inte en diskurs som 

omfattar all svensk media. Diskursen är alltså bara en av många diskurser som skapas av 

svenska medier. Det är således inte möjligt att dra slutsatser om svenska media generellt, utan 

bara det medium som utgör det empiriska underlaget för analysen. Vidare har inte alla 

grupper som innefattas av migration kartlagts, utan endast en liten del, och således kan inte 

några slutsatser göras kring säkerhetisering av migration i stort. Man kan inte heller, med 

hjälp av den här uppsatsens resultat, förstå alla de mekanismer som en säkerhetisering 

innebär, utan endast sättet en säkerhetisering konstrueras och vidare hur en viss grupp 

representeras medialt av ett specifikt svenskt medium. 

1.3. Tidigare Forskning 
Att mer utbrett förstå och tala om migration som en säkerhetsfråga, d.v.s. säkerhetisera 

migration,4 är någonting som vissa argumenterar går att härleda från slutet av kalla kriget 

(Ibrahim, 2005; Huysmans & Squire, 2009, 1).  Bigo (2002, 77) argumenterar vidare att 

skiftet från att betrakta någonting annat än staten som en säkerhetsfråga skett ganska nyligen. 

Det argumenteras även att säkerhetiseringen av migration intensifierats efter 

terroristattentaten i New York den 11 september 2001 (Humphrey, 2013, 179). Tidigare 

forskning har även fokuserat på de konkreta resultat som ett säkerhetiserande av migration 

medför. Elisabeth Arbi (2000, 2–6) argumenterar, i kraft av en undersökning av en svensk 

kontext, att säkerhetiserande av en stats officiella diskurs påverkar möjligheten för asylsökare 

att erhålla asyl och vidare det vederbörande samhällets respekt för mänskliga rättigheter. 

Detta samtidigt som det även kan utgöra en legitimerande grund för extrema ideologier och de 

                                                           
3 ’Interpellerar’ förstås här på det sätt som Louis Althusser förstod ’interpellation’, som ett slags ideologisk 
representation av subjektet som också konstituerar subjektet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, 22). 
4 Se avsnitt 2.3 för en utveckling av begreppet ’säkerhetisering’. 
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som letar efter sätt att rationalisera sin propaganda gentemot migration och asylsökare. Andra 

argumenterar att det kan påverka samhällelig närvaro av polis och militär (Goodrich, 2002), 

legitimerandet av anti-immigrations policys (Cap, 2018), gränsbevakning (Biehl, 2009) och 

generellt mer restriktiv migrationspolitik (Rheindorf & Wodak, 2018). Samtidigt som forskare 

frågar sig vad en säkerhetiserande av migration kan medföra undersöker de även varför en 

säkerhetisering sker, varför förstås immigranter som kriminella och fattiga etc. (Ceyhan & 

Tsoukala, 2002.)? 

Maggie Ibrahim (2005) analyserar hur en säkerhetiseringsdiskurs påverkar politiska händelser 

och visar på en tydlig koppling mellan rasism och säkerhetisering av migration. Ibrahim 

(2005, 168–173) argumenterar att ett skifte skett från en nationcentrerad säkerhetisering till en 

människocentrerad säkerhetisering, där den senare innebär att förstå säkerhet i termer av 

individer snarare än stater. Någonting vilket innebär att allt fler problem beskrivs som 

säkerhetsproblem, inklusive migration. När människocentrerad säkerhetisering relateras till 

migration noterar dock Ibrahim (2005, 169) att en paradox uppstår. Denna paradox kan 

uttryckas på följande sätt: från migranternas perspektiv så är dem hotade och utsatta för risk, 

men att närma sig det från det människocentrerade perspektivet innebär ofta att 

immigranterna konstrueras som en säkerhetsrisk för det land de ska immigrera till (då de 

argumenteras skapa instabilitet etc.). Det är således en prioriteringsfråga som uppstår i 

relation till vems säkerhet som ska tillskrivas störst vikt. Ibrahim (2005, 173) argumenterar att 

det människocentrerade perspektivet slutligen inte är att betrakta som till immigranternas 

fördel, snarare någonting vilket legitimerar rasism. Vidare argumenterar Ibrahim (2005) att 

medial diskurs, internationella organisationer och akademin har konstruerat migration som ett 

hot och således också normaliserat synsättet att migration är en risk. Media, argumenterar 

Ibrahim (2005), har skapat en konstruktion av immigranter som ekvivalerar dem med ett hot 

mot människor och stat. Hon argumenterar att en dikotomi mellan ett kulturellt ’oss’ och 

’dem’ blir central och media skapar således ett ramverk som sedermera ledde till en kritik av 

den kanadensiska migrationslagstiftning – detta är, enligt henne, den mest moderna formen av 

rasism. Hotet som migration påstås utgöra mot kulturella identiteter går vidare att identifiera i 

Samuel Huntingtons numera klassiker Clash of Civilizations (1996), där denne, starkt 

influerad av saidanska förståelsen av ’den Andra’, argumenterar att den huvudsakliga 

bevekelsegrunden för konflikt efter kalla kriget kommer att vara kulturellt betingad. Således 

kommer ideologiska skiljelinjer ersättas av kulturella.  
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Vad man således kan betrakta som en gemensam nämnare i säkerhetiseringen av migration är 

ett konstruerande av immigranten som en saidansk och postkolonial ’den Andra’5 och således 

annorlunda från majoritetssamhället/det samhälle de potentiellt ska immigrera till (se t.ex. 

Huysmans, 2006, 56). Detta konstruerar immigranten som ett externt hot som potentiellt kan 

omvälva den ursprungliga samhälleliga strukturen. Ibrahim (2005. p.171) argumenterar 

exempelvis ovan att skiljelinjen mellan det annorlunda (orienten) och ett ’oss’ (occidenten) 

och sättet det annorlunda porträtteras som ett hot mot detta ’oss’, skapar en maktrelation som 

kan mynna ut i ekonomiska och politiska orättvisor. Men även om än man tagit steg från ett 

statscentrerat perspektiv enligt exempelvis Ibrahim (2005, 173), så är fortfarande 

säkerhetiserande av migration ofta förstått i relation till termer som endast är meningsfulla i 

relation till ett territorium och värderar således detta högt vid en säkerhetisering.  

1.4. Relevans  
I skrivande stund är det mindre än 4 månader kvar till det svenska riksdagsvalet 2018. 

Migration är en av de frågor som diskuteras mest och verkar få utrymme även när annat står 

på debattens dagordning (Habul & Holmqvist, 2018). Den 7e april 2017 utförs ett terrordåd på 

Drottninggatan i Stockholm och är att betrakta som en av raden anledningar till att migration 

och terrorism kopplas samman (TT, 2017b). Som nämns ovan benämns ofta migration i 

relation till slagkraftiga metaforer signifikativa för en säkerhetisering av migration. Då en 

säkerhetisering av migration, ytligt betraktat, förefaller vara pågående, så anser jag det vara 

relevant att undersöka på vilket sätt en sådan diskurs konstrueras. Då forskning om 

säkerhetisering ofta handlar om konsekvenser, eller funktionen av en säkerhetisering och, inte 

lika ofta, den diskursiva konstruktionen av en säkerhetisering, ser jag det som relevant att 

kartlägga en sådan konstruktion. Vidare finns det ingenting, vad jag är medveten om, om hur 

en sådan konstruktion sker i relation till vad som bör betraktas som uppsatsens mest relevanta 

grupp; marockanska ensamkommande. I tillägg ger uppsatsens postkoloniala perspektiv en 

fruktbar och unik vinkel där kopplingen mellan säkerhetisering och en saidansk orientalism 

kan understrykas och således belysa de maktstrukturer som impliceras i en säkerhetisering av 

migration. 

1.5. Disposition 
Uppsatsen kommer att vara strukturerad på följande sätt: först kommer ett teoretiskt ramverk 

att presenteras och kritiseras. Ett teoretiskt ramverk innehållande postkolonialism, 

säkerhetiseringsteori och diskursteori som vidare kommer att harmoniseras. Dessa kommer 

                                                           
5 Se avsnitt 2.1 för en grundlig genomgång av detta. 
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utgöra det ramverk inom vilket uppsatsens empiriska upptäckter kan placeras. Sedan kommer 

uppsatsens metod att presenteras vilken bygger på den diskursteori som presenterats under 

teoriavsnittet. Vad som är unikt för metodavsnittet är att här kommer sättet som diskursteorin 

och dess begrepp operationaliseras att förklaras. Vidare kommer även detta avsnitt att 

innehålla en motivation av det empiriska urvalet samt på vilka sätt man kan betrakta metoden 

som begränsad. Efter detta kommer ett avsnitt innehållandes analysen av det empiriska 

materialet. Först kommer den vederbörande diskursens beståndsdelar och formering att 

presenteras under avsnitt 4.1. Denna innehåller en presentation av det sätt diskursens element 

relaterar till varandra, hur diskursen förhåller sig till andra diskurser, d.v.s. diskursens 

demarkationslinje samt vilka subjektspositioner som finns inom den och vilka som är mest 

relevanta. Analysen i avsnitt 4.1. utgör grunden för analysen som kommer att genomföras 

under avsnitt 4.2. Här kommer den diskurs som kartläggs under 4.1. att relateras till 

säkerhetiseringsteori och postkolonialism, där först konstruktionen av subjektspositionen 

’marockanskt gatubarn’ som en postkolonial ’den Andra’ kommer att kartläggas för att sedan 

identifiera diskursens referensobjekt6. Efter detta följer en kartläggning av hur diskursen 

konstruerar ett existentiellt hot av subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’, vilket 

möjliggörs av kartläggningen av konstruktionen av en postkolonial ’den Andra’. Efter detta 

följer korta teoretiskt drivna spekulationer gällande säkerhetiseringens effektivitet. 

2. Teori 

2.1. Diskursanalys 
När Ferdinand de Saussure (1966) i början av 1900talet presenterade en systematisk förståelse 

av språket snarare än en genealogisk är det också möjligt att argumentera att han påbörjade 

någonting som liknar en teori om diskurser. Genom att förstå språket som lingvistiska 

strukturer vid en viss tidpunkt (Saussure, 1966) gavs diskursteoretiska ansatser en 

språngbräda med vilken de sedermera tog sig in i samhällsvetenskaperna. Att erhålla tillgång 

till det sociala och sedermera förståelse av det sociala var således någonting man 

argumenterar kunna få genom språket där verklighetens fenomenologiska aspekter 

understryks genom att betrakta representationer av verkligheten som det relevanta 

studieobjektet. Representationerna av verkligheten skapas av språket och är de genom vilka 

verkligheten förstås som någonting meningsfullt (Winther Jörgensen & Philips, 2000, 15–18). 

                                                           
6 Se avsnitt 2.3. för en utförlig definition 
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Man förnekar således inte en yttre verklighet, snarare argumenteras det att den ges mening 

genom att förstås genom olika perspektiv. 

Diskursanalys bör förstås som en teoretisk och metodisk helhet, där ontologiska och 

epistemologiska antaganden följs av specifika tekniker att analysera en diskurs. Diskurs är 

vidare ett kontroversiellt begrepp, men man kan ytligt definiera det som ett speciellt sätt att 

förstå och benämna världen på (Winther Jörgensen & Philips, 2000, 7). Den diskursanalys 

och således den teori som kommer att underbygga den här uppsatsens analys är diskursteorin 

som den är utvecklad av Chantal Mouffe och Ernest Laclau (1985). Enligt dem är 

diskursanalysens syfte att synliggöra och kartlägga den process inom vilken man kämpar om 

vilket specifikt sätt man ska förstå tecken, hur deras mening fixeras och hur denna 

meningsfixering blir så konventionaliserad att vi upplever den som naturlig (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, 32). Detta förefaller relatera väl till uppsatsens syfte att 

dekonstruera en diskurs som både är omstridd och i viss mån konventionaliserad, där en 

förståelse av ensamkommande som marockaner verkar vara konventionaliserad i kraft av 

myten om nationalstaten, medan den är omstridd i meningen hur denna annorlundahet ska 

betraktas. 

2.2. Postkolonialism 
Postkolonialism, ett slags diskursanalytiskt teori, kan argumenteras ha sitt ursprung eller 

åtminstone sin, möjligen huvudsakliga, inspirationskälla i Saids bok Orientalism. Orientalism 

(1978) är en diskursanalytisk ansats som tar avstamp i en foucauldiansk diskursanalys där den 

västerländska kunskapsproduktionen om Orienten utgör dess huvudsakliga studieobjekt. Vad 

man skulle kunna beskriva som Saids analys huvudsakliga dygd, är dess möjliggörande av 

reflektion och dekonstruktion av texter om Orienten och det sätt dessa reflekterade de 

imperialistiska projektet och dess implicerade maktförhållanden. I foucauldiansk anda belyste 

Said förhållandet mellan kunskap och makt (Foucault, 1980) och gav analysen av det 

koloniala en ny dimension. Där det tidigare, inom framförallt marxistisk analys, fokuserats på 

den framförallt ekonomiska, men också, politiska logiken,7 analyserade och ifrågasatte Said 

de epistemologiska, ideologiska och kulturella antagandena om värdefri kunskap - att kunna 

orienten var en del av att dominera den menade Said (Said, 1978, 65–66; Loomba, 2015, 61).  

Begreppet ’postkolonialism’ består dels av prefixet ’post’ och suffixet ’kolonialism’, båda 

vilka kräver diskussion och definition. Vad man menar med kolonialism kommer att variera 

                                                           
7 Huruvida detta är det korrekta fokuset för postkoloniala studier är fortfarande en levande debatt, se 
exempelvis (Chibber, 2013) 
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då en förståelse av ’kolonialism’ innebär en förståelse av de kontextuella betingelser av 

geografisk och erfarenhetsmässig karaktär som präglar en viss form av kolonialism. Men, vad 

man generellt kan definiera kolonialism som är en slags erövring av och kontroll över ett 

annat folks land och egendom (Loomba, 2015, 20–21). Således kan man redan i definitionen 

av kolonialism och uttrycket ’ett annat folk’ urskilja den binäritet som sedermera kommer att 

strukturera det postkoloniala.  

Huruvida vi faktiskt är bortom det koloniala är vidare kontroversiellt. Är det koloniala, som 

en historisk epok, över? D.v.s. är prefixet ’post’ nödvändigt och vidare rättfärdigat? Ania 

Loomba (2015, 28–29) argumenterar att vad prefixet ’post’ i postkolonialism antyder är att 

två aspekter av det koloniala är överspelat: det ideologiska och det tidsmässiga. Vad som är 

kontroversiellt är det som Loomba denoterar som antydandet om att den koloniala ideologin 

är överspelad. Om de orättvisor och ojämlikheter som karaktäriserade den koloniala ideologin 

fortfarande präglar det koloniala subjektets verklighet, då förefaller det problematiskt att, 

genom prefixet ’post’, proklamera att detta på något sätt är överspelat. Även om ett land är 

formellt postkolonialt i meningen att det vederbörande landet formellt är självständigt, är det 

samtidigt möjligt att det vederbörande landet är ekonomiskt och/eller kulturellt beroende av 

andra länder? Även om länder inte, på samma sätt som tidigare, är kolonialt dominerade av 

direkt makt, så finns det koloniala arvet och logiken som en del av de kontemporära 

relationerna mellan första – och tredjevärldens nationer.  

Som redan antytts av diskussionen ovan kan det postkoloniala användas dels som en historisk 

term, där man med termen avser att denotera det historiska tillstånd där den territoriella 

kolonialismen har avskaffats, men, där det kolonialistiska förflutna och arvet fortfarande 

präglar det vederbörande landet i form av maktrelationer etc. Det kan även vara en teori, och 

användas som ett begrepp vilket refererar till specifika perspektiv på maktrelationer och 

etnicitet. Ett fokus riktas då mot relationen mellan kunskap och makt, kunskapsproduktion, 

kunskapens subjekt/agent och andrafiering av icke-vita (Loomba, 2015, 36). Ändock är 

postkolonial teori, i en mening, inte en teori som kan förstås som en koherent teori, likt 

socialism och feminism har den variationer och olika slags fokus (Young, 2003, 6). Vad man 

däremot kan förstå postkolonialism som, är ett generaliserande begrepp vilket betecknar en 
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process vilken lösgör oss från det koloniala syndromet8, ett syndrom som tar olika former i 

olika miljöer (Loomba, 2015, 38). 

Den version av postkolonial teori som kommer att användas här är i högsta grad inspirerad av 

den som presenteras i Saids Orientalismen. Med termen ’Orientalism’ betecknade Said (1978, 

63–67) flertalet olika saker. ’Orientalism’ kunde denotera ett speciellt akademiskt fält vilket 

studerade Mellanöstern och Asien. Utöver det, var det även praktiken vilken hjälpte Europa 

att skapa en stabil förståelse av sin ’den Andra’, den utanför det europeiska som uppfyllde en 

konstituerande funktion i relation till den europeiska identiteten. Orientalismen utgjorde, i 

denna förståelse av termen, ett sätt att karakterisera Europa med hjälp av en serie av binära 

och motsättande idéer eller motsättande begrepp, likt i diskursteorin förstås således identiteter 

som relationellt konstituerade. Man kan d.v.s. förstå det som ett sätt att definiera sig själv med 

hjälp av en motsättning, på samma sätt som ’någonting’ definieras av ’ingenting’, eller 

’irrationellt’ av ’rationellt’ (vilket är ett mer relevant motsatspar i den här kontexten). Med 

’Orientalism’ menade även Said (1978, 65–66) ett sätt att utöva makt genom att klassificera 

och organisera kunskap om orienten och i förlängningen ’den Andra’. Said (1978, 75) tar på 

så vis avstånd från en klassisk marxistisk förståelse av kunskap, där kunskap är en reflektion 

av den politiska/ekonomiska hegemonin, samtidigt som han även tar avstånd från den 

idealistiska förståelsen av kunskap som någonting icke-sentimentalt och neutralt. Kunskap är, 

för Said liksom Foucault, inte ett instrument för makt utan det är makt.  

Det är Saids två senare förståelser av ’Orientalism’ som kommer att bli relevant för den här 

uppsatsen. Loomba (2015, 63–64) argumenterar att vad Said (1978) understryker är hur 

litteraturen och språket konstruerar en binäritet innefattande det europeiska Jaget och den 

icke-europeiska Andra, vilket är en del av skapelsen av en kolonial auktoritet. Där mötet med 

vad som ligger utanför ens egna gränser är centrala för formerande av ens kultur där ’Jaget’ 

och ’den Andra’ alltid skiftar. Konstruktionen av en homogen ’den Andra’ som underlägsen 

var en central del av konstruktionen av den europeiska självbilden och sättet man 

rättfärdigade koloniala praktiker.  Att kategorisera det koloniala subjektet, eller ’den Andra’ 

och dennes land var ett sätt att kunna kontrollera och härska, att bestämma den härskarstrategi 

som var lämpligast (Loomba, 2015, 105, 83–85, 112; Said 1978, 320–323). Vad man således, 

i diskursteoretisk terminologi gjorde, var att diskursivt (genom att relationellt förstå ett visst 

                                                           
8 Kolonialt syndrom kan manifesteras i t.ex. acceptans av ’den Andra’ som överlägsen (orienten ser occidenten 
som överlägsen tex.) eller försök att efterlikna den dominerande kulturen och bli överlägsna som dem, eller 
assimileras intellektuellt och t.om fysiskt. 
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slags element) konstruera en myt om det europeiska och således möjliggöra en viss slags 

social praktik.9  

Den koloniala konstruktionen av den ’Andra’ kommer att variera i relation till vem det är som 

styr men vad som är gemensamt vad gäller alla dessa konstruktioner av ’den Andra’, är viljan 

hos de som härskar att härska över ’den Andra’. Konstruktionen av ’den Andra’ varierar 

således i relation till det politiska, där olika typer av kategoriseringar kommer att vara 

relevanta i olika politiska kontexter (Loomba, 2015, 119). Det är således rimligt att påstå att 

en konstruktion av ’den Andra’ kommer att säga oss någonting om den politiska kontext inom 

vilken den konstrueras.  

2.2.1. Kritik av postkolonialism 
Det är möjligt att kritisera denna typ av teori på flertalet sätt (förutom de sätt som nämnts 

ovan gällande prefixet ’post’). Dels så förefaller det (i) ges väldigt mycket utrymme åt 

kulturellt uttryck och således från t.ex. klassiskt marxistiskt håll kan påstås att det ekonomiska 

konstituerandet av förtrycket förbises genom att fokusera på den kulturella produktionen. Men 

man kan även (ii) kritisera försöket av Said att kombinera Foucaults poststrukturalism med 

Gramsci, då poststrukturalismen tar avstånd till förekomsten av en s.k. transcendental 

betecknade.10 Detta medan det förefaller, inom Gramsci, antydas att det finns en samhällelig 

logik att betona förekomsten av fixerade subjektspositioner i sitt klassbegrepp och teorier om 

socialt motstånd.  

Jag är generellt sympatiskt inställd till en sådan kritik och jag anser att det finns anledning att 

tro att det ekonomiska till viss mån är konstituerande, men inte ensamt såsom är fallet inom 

klassisk marxism. Detta åsido, är uppsatsens syfte att undersöka en representation av en viss 

grupp och i en viss diskurs. En betoning av det kulturella är således viktig och kan ses som 

fruktbar i relation till det givna syftet. Således, huruvida det kulturella eller ekonomiska är det 

konstituerande, eller om foucauldiansk diskursanalys går att kombinera med gramsciansk 

förståelse av det sociala, finns det anledning att påstå att denna typ av postkoloniala 

perspektiv kommer kunna belysa det som denna uppsats ämnar undersöka. 

För att konkludera, så verkar postkolonial teori sammanfalla väl med uppsatsens 

dekonstruerande och vidare statsvetenskapliga anspråk. Dess syfte är dels att förstå 

                                                           
9 Se avsnitt 2.4. för en utveckling av dessa begrepp. 
10 Derridanskt begrepp som kan definieras som någonting fixerat till vilket man kan knyta an det sociala eller 
sitt meningsskapande till. Ett slags permanent fixerat meningscentrum om man så vill, såsom man kan förstå 
religion som någonting fixerat och fast i relation till vilket det sociala ges mening. 
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maktrelationer, men även vidare relatera språket till politiken. Om Said (1978) har rätt i att 

kunna Orienten är att dominera den, kommer det postkoloniala relatera väl till uppsatsens 

syfte att dekonstruera en diskurs som förstås som någonting utöver det lingvistiska.11 Det är 

vidare viktigt att notera de relation som postkolonialism och säkerhetisering av migration har. 

En förståelse av en diskurs om migration som verkar kunna knytas an till säkerhetisering 

kräver således en förståelse av postkolonialism i min mening. Denna poäng kommer nedan i 

avsnitt 2.3.1. att bli än mer tydlig. 

2.3. Säkerhetiseringsteori 
En central del av den här uppsatsen är säkerhetiseringsteori. Teorin har sitt ursprung i 

Köpenhamsskolan12, men termen myntades av Ole Wäver. Den generella förståelsen av 

säkerhetiseringsteorin som kommer att vara relevant för den här uppsatsen hämtas från det 

arbete utfört av Buzan, De Wilde och Wäver (1998). 

Teorin vilar på antagandet att ett givet problem blir ett säkerhetsproblem först när händelsen 

omtalas som ett sådant. Således huruvida ett problem är ett säkerhetsproblem eller inte är 

villkorat av sättet det språkmässigt ramas in och det är möjligt att argumentera att det 

konstrueras av språket. Genom att rama in ett problem som ett säkerhetsproblem tillåter sig 

t.ex. makthavare, att vidta drastiska åtgärder och på alla möjliga sätt försäkra sig om att det 

objekt problemet betecknar som utsatt för en risk, sätts i säkerhet. På så vis konstrueras ett 

problem av vanlig politisk karaktär till ett akut politiskt problem. Problemet kan genom att 

konstrueras som ett akut politiskt problem behandlas som ett existentiellt hot. I kraft av att 

betraktas som ett existentiellt hot, kan sedvanliga demokratiska och politiska processer 

förbises till förmån för att hålla det existentiella hotet i schack. Därmed legitimeras till 

regeringar att ta odemokratiska beslut (Buzan et al., 1998, 23). 

Säkerhetisering kan ses som en extrem version av politisering, där politisering av ett problem 

är att betrakta det som föremål för politiska beslut och policy, presenterar säkerhetisering ett 

problem som föremål för akuta insatser för att skydda ett folk från ett existentiellt hot. Således 

kan man argumentera att säkerhetisering intensifierar politiseringsprocessen. Politisering 

innebär dock att en hantering av ett givet problem blir mer transparent vilket inte 

nödvändigtvis är fallet vid en säkerhetisering av ett givet problem. Vid vissa tillfällen kan ett 

givet problem karaktäriseras på ett sätt så dess korresponderande information betraktas som 

                                                           
11 Se avsnitt 2.4.2. för definitionen av diskurs. 
12 Kort presentation av den. 
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för känslig för allmänheten. Således konstrueras problemet som stängt och endast lämpligt att 

hanteras av ett fåtal och högt uppsatta personer (Buzan et al., 1998, 29).   

Oavsett om ett givet problem hemlighålls eller tas till ytan, så är säkerhetiseringens 

korresponderande extrema åtgärder rättfärdigade av det existentiella hotet och sättet det 

konstrueras. Hotet förstås vidare vara av sådan vikt att alla andra problem måste 

nedprioriteras till förmån för det vederbörande existentiella hotet – om inte det givna hotet tas 

hand om, hastigt och korrekt, så omöjliggörs problemhantering gällande andra frågor. 

Säkerhetiseringen karaktäriseras således av att det givna problemet konstrueras som 

villkorande av all fortsatt politisk och social praktik – problemet är allomfattande och 

allestädes relevant (Buzan et al., 1998, 24). 

Enligt Buzan et al. (1998, 25) är en säkerhetiserings lyckosamhet villkorad av om den tänkta 

och relevanta publiken accepterar föreställningen om det vederbörande hotet som existentiellt. 

På så vis är samtycke nödvändigt för att säkerhetiseringen ska kunna genomföras, en 

säkerhetisering kan således inte påtvingas. Med detta sagt, är det dock nödvändigt att påpeka 

att en säkerhetisering inte kräver ett allomfattande samtycke, ett sådant samtycke behöver 

endast gälla uppfattningen av det vederbörande hotet som existentiellt. Således är de åtgärder 

man tar i relation till hotet inte villkorade av ett allomfattande samtycke. Vidare argumenterar 

Buzan et al. (1998, 25) att säkerhetisering är intersubjektivt då det inte finns några objektiva 

kriterier med vilka man kan bedöma huruvida någonting är ett hot eller inte då alla har olika 

uppfattning om vad ett hot är (Buzan et al., 1998, 30). Det existentiella hotet förstås således 

som någonting intersubjektivt konstruerat och att studera säkerhetisering är inte att leta efter 

specifika indikatorer, snarare förstå sättet det existentiella hotet är motiverat och således 

språkligt konstruerat. 

Inom språkteorin använder man sig av benämningen ’talakt’. En talakt betraktas som en 

handling, det är således någonting man gör och inte bara säger. En säkerhetisering betraktar 

Buzan som en talakt. Vad som dock är viktigt att notera är att en talakt inom 

säkerhetiseringsteorin inte definieras med hjälp av termen ’säkerhet’, snarare använder teorin 

s.k. säkerhetslogik, där en viss orologihet alltid är implicit närvarande. Om man exempelvis 

nämner termen ’terrorist’ på en flygplats så etableras direkt en känsla av prioritet (Buzan et 

al., 1998, 26–27). 

Terrorister är ett exempel på ett, om inte globalt, åtminstone i väst, institutionaliserat hot. 

Situationen vad gäller t.ex. närvaro av terrorister behöver nödvändigtvis inte utvecklas 
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någonting i sig själv, men trots detta är ett hotets närvaro alltid en del av ett samhälles 

medvetande. När ett hot är institutionaliserat så behövs inte längre dramatiska händelser för 

att säkerhetisera, då ett problem är kvarvarande och alltid pågående så behöver inte problemet 

uppkomma plötsligt. Då säkerhetiseringsprocessen gällande det givna problemet upprepats så 

många gånger, då det är institutionaliserat, så tar allmänheten det för givet och behöver inte 

övertalas på samma sätt som om det var ett ad hoc hot, vilka kräver en viss dramatik för att 

kunna säkerhetiseras lyckosamt. Den säkerhetiserande aktören måste då utföra en talakt 

vilken övertygar hans publik att ett visst problem är att betrakta som ett existentiellt hot 

(Buzan et al., 1998, 27). 

De bästa förutsättningarna för en lyckosam talakt för Buzan et al. (1998, 32), är (i) den interna 

lingvistiska och grammatiska aspekten (att en talakt innefattar säkerhetsgrammatik) och (ii) 

det externa, d.v.s. det kontextuella och sociala förhållandet relaterade till den auktoritativa 

position talaktens utförare innehar. Maximal lyckosamhet uppnås när båda kategorierna är 

uppfyllda och när man använder en säkerhetiserande aktör med auktoritet och det existentiella 

hotet innefattar objekt som generellt sätt betraktas som hotfulla (vulkaner, orkaner, mördare 

etc.). 

Säkerhetiseringens talakt innefattar tre analysföremål: (i) det refererade 

objektet/referensobjektet, (ii) den säkerhetiserande aktören och (iii) de funktionella aktörerna. 

Den förra betecknar det objekt som betraktas som under ett existentiellt hot, den andra 

betecknar aktörerna som säkerhetiserar genom att påstå att det finns ett existentiellt hot och 

den tredje betecknar aktörer som påverkar den vederbörande dynamiken, men som varken är 

det refererade objektet eller den säkerhetiserande aktören (Buzan et al., 1998, 36).  

Traditionellt har staten betraktats som referensobjektet men under senare år har andra objekt 

såsom ekonomi och ekologi betraktas som referensobjekt. I teorin är det möjligt att 

säkerhetisera vad som helst. Men generellt sett är lyckosamma säkerhetiseringar de som 

refererar till ett kollektiv (Buzan et al., 1998, 36).  

Att rama in ett problem som ett hot består av tre steg: (i) identifikation 

(säkerhetiseringssteget), (ii) handling och (iii) effekter. Det första steget markerar det tillfälle 

när ett givet problem presenteras som ett existentiellt hot. En delad förståelse om vad ett 

existentiellt hot är för någonting skapas intersubjektivt. Handling och effekt följer, villkorat 

av att säkerhetiseringen tilltalade den tänkta publiken (Buzan et al., 1998, 26). 



18 
 

2.3.1 Säkerhetiseringsteori och Migration 
Buzan et al. (1998, 7–8) föreställer sig att säkerhet och således säkerhetisering bör 

kategoriseras inom olika sektorer; militära sektorn, ekonomiska sektorn, politiska sektorn, den 

samhälleliga sektorn och den ekologiska sektorn. Dessa förstås som olika sätt att identifiera 

en specifik form av interaktion där de olika sektorerna implicerar särskild interagerande logik, 

där exempelvis den militära sektorn identifierar relationer av våldsamt tvång eller dylikt, 

medan den samhälleliga identifierar relationer om kollektiva identiteter. Migration tillhör den 

samhälleliga sektorn (Buzan et al., 1998, 121), inom vilken säkerheten gäller upprätthållandet, 

med acceptabla förbehåll för evolution, av traditionella mönster i språk, kultur, religiös och 

nationell identitet (Buzan et al., 1998, 7–8). Således är det existentiella hotet riktat mot kultur, 

identitet, språk etc. vilket gör en konstruktion av ett ’oss’ centralt för säkerhetiseringen, där ett 

medlemskap i detta ’oss’ möjliggör säkerhetiseringen och vidare skapar ett behov att skydda 

den vederbörande konstruktionen. Därmed skapas en extern som intern sfär där det 

existentiella hotet kan upplevas som närvarande och vidare kan detta hot möjliggöra 

fortgången av det diskursivt konstruerade ’oss’:  

Migration is identified as being one of the main factors weakening national 

tradition and societal homogeneity. It is reified as an internal and external danger 

for the survival of the national community or western civilization (Huysmans, 2000, 

758).  

Säkerhetisering av migration är således en process vilken kan och ofta konstruerar 

immigranter som en, extern och farlig grupp (Huysmans, 2006, 56). Där migrationen 

konstrueras med hjälp av slagkraftiga metaforiska uttryck såsom: ’våg’, ’kaosartat’, ’invasion’ 

etc. och således konstrueras den som ett existentiellt hot mot den upplevda gemenskapen 

(Huysmans 2006, 47–48). Detta innebär att ’problemet’ migration inte längre är en del av den 

politiska sfären, utan flyttas till säkerhetssfären. Demokratisk dialog försvåras således mellan 

dem som söker asyl och de som bor i det vederbörande landet (Huysmans, 2006, 58). 

2.3.2. Kritik av säkerhetiseringsteorin 
Säkerhetiseringsteorin förefaller vara normativ i meningen att det antas att säkerhetisering är 

någonting dåligt och vidare uttrycker Buzan et al. (1998, 29) att en ’avsäkerhetisering’ är det 

optimala långsiktiga målet, d.v.s. motarbeta säkerhetiseringen och ta problemen från 

säkerhetssfären till politiksfären. Detta möjliggör ’normal’ diskussion om de givna problemen 

och främjar demokratisk debatt. Man kan möjligen invända med detta normativa inslag om 

man har för avsikt att genomföra en ’opartisk’ studie. Även om den här uppsatsen inte gör 
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anspråk på total opartiskhet, anser jag dock att detta inte någonting som bör betraktas som ett 

problem för teorin som helhet, den utgör, i min mening, ett utmärkt verktyg för att analysera 

sättet politiska fenomen språkligt konstrueras som säkerhetsfenomen. Säkerhetiseringen må 

vara ett sätt att ta steg bort från det uttryckta normativa idealet, men det påverkar inte teorin 

om säkerhetisering mer än vad andra ideal påverkar andra teorier.  

Säkerhetiseringsteori och vidare säkerhetisering av migration som förstås tillsammans med 

postkolonialism ger uppsatsen en viktig teoretisk anknytning till utövandet av makt i form av 

ord och, inte minst, i diskurs. Om än, som kommer bli klart nedan, diskursen förstås som 

allomfattande så preciserar ovanstående teorier uppsatsens diskursiva dekonstruktion och 

således blottläggande av strukturell kontingens. 

2.4. Diskursteori 
I sin förståelse av språket som en systematisk helhet, eller en struktur, så använde sig de 

Saussure av begreppen langue och parole. Langue förstod Saussure som språkets oföränderliga 

och fasta struktur och parole som det konkreta språkbruket (Saussure 1966, 7–13). Det som 

skiljer Mouffe och Laclau från Saussures strukturalism och det som gör deras teori 

poststrukturalistisk är hur de argumenterar att langue är en ontologisk omöjlighet. Språket och 

således det sociala (vilket hädanefter kommer att fokuseras på), eftersom det är språket som ger 

dess sociala mening, saknar den permanens som Saussure argumenterade att det hade. Laclau 

och Mouffe insisterar på en strukturell obestämbarhet, det sociala saknar således, i derridanska 

termer, en transcendental betecknade13 (Laclau & Mouffe, 1985, 110–111).  

I avsaknaden av en transcendental betecknade så är det sociala kontingent, men detta är inte att 

säga att det sociala saknar mening. Snarare innebär det att det sociala är föremål för konstant 

omförhandling och konkurrens där olika artikulationer av mening försöker hävda sig. Det är 

dock viktigt att understryka att detta inte är att argumentera att allt meningsskapande alltid är 

villkorslöst. Meningsskapandet präglas alltid av den diskurs inom vilken den uttrycks och i 

relation till (Laclau & Mouffe, 1985, 112).  

Mening förstås, likt Saussure (1966, 67), som någonting relationellt konstituerat, där ett givet 

fenomen, objekt eller subjekts mening är villkorad av att det förstås i relation till någonting 

annat (Laclau & Mouffe, 1985, 92,112–113). Meningsinnehållet i t.ex. en europeisk identitet 

                                                           
13 Här utgår jag från en svensk översättning av de Saussures förståelse av tecknet som bestående av två delar 
significant och signifié, som på svenska blir det betecknande och det betecknade. D.v.s. det som det betecknade 
är idén eller konceptet gällande ett givet ting, och det betecknande är den lingvistiska benämningen, d.v.s. 
ordet som pekar på idén (Saussure, 1966, 67). 
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möjliggörs av att det förstås i relation till vad det är respektive inte är, t.ex. en orientalisk 

identitet i Said (1978). För att skapa mening försöker man således fixera tecken i en saussuresk 

struktur där man relaterar dem till varandra och således möjliggör mening och en förståelse av 

dessa tecken.  

Jag kommer nu att komplettera denna generella och grundläggande förståelse med en 

presentation av de begrepp och deras nödvändiga teorier som kommer att vara indirekt eller 

direkt relevant att ha en förståelse kring för att i sin tur förstå den analys som kommer att göras 

gällande den mediala representationen av de marockanska ensamkommande i svenska media 

och den diskurs denna representation sker inom. 

2.4.1. Element, moment och nodalpunkter 
Tre typer av tecken som är centrala för en förståelse av Laclau och Mouffes (1985) diskursteori 

är: ’element’, ’moment’ och ’nodalpunkter’.  Som nämnt ovan ges tecken sin mening 

relationellt, och således är det en ständigt pågående aktivitet att sätta dessa tecken i en struktur. 

Ett element är ett tecken som är utanför ett sådant sammanhang, ett element har inte, i 

diskursteoretisk terminologi, artikulerats. En artikulation sker när man sätter ett element i en 

struktur, eller relationellt förstår elementet och således också tillskriver det mening. Moment är 

beteckningen på tecken som gått från element till moment genom att uttryckas som någonting 

som en del av en struktur (Laclau & Mouffe, 1985, 91). En artikulation är således processen att 

göra element till moment. Om man föreställer sig tre olika tecken: A, B och C. A saknar någon 

slags anknytning till både B och C, men B och C och andra sidan sitter ihop och förstås 

relationellt som lika respektive olika. Eftersom A saknar en anknytning till någonting, och 

således saknar mening är det ett element. Vidare är B och C moment, då dessa förstås 

tillsammans och är meningsfulla av just den anledningen, nämligen att de relaterar till varandra. 

Om vi sedermera knyter ihop A med B och C, så är den sammanknytningen en artikulation och 

A går från att vara ett element till ett moment i den vederbörande strukturen.  

En diskurs (som är ett slags föreställd struktur, men mer om detta nedan), såsom en 

migrationsfientlig diskurs t.ex. består av flera olika element (som blir moment i strukturen). 

Ofta är dessa element artikulerade kring ett särskilt viktigt tecken, ett tecken vilket strukturerar 

en given diskurs. Detta tecken betecknas som en nodalpunkt. Nodalpunkten är således ett 

priviligierat tecken kring vilket alla andra tecken kan förstås som meningsfulla (Laclau & 

Mouffe, 1985, 98–99). Om vi tänker oss den nämnda migrationsfientliga diskursen, så består 

den av flertalet element (moment när de är kontingent fixerade i en diskurs) såsom: immigrant, 

gränser etc. Men ingen av dessa element betyder någonting om de inte struktureras kring en 
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nodalpunkt, en sådan kan t.ex. vara tecknet ’nationalstaten’. Om inte tecknet ’nationalstaten’ är 

en del av den migrationsfientliga diskursen så blir tecken såsom ’immigrant’, ’gränser’, 

’säkerhet’ etc. meningslösa. Exempelvis blir tecknet ’gräns’ meningsfullt om det är en gräns 

till någonting, en nationalstat t.ex., eller ’säkerhet’ får sin mening i relation till det 

objekt/subjekt säkerheten gäller (nationalstaten eller nationalstatens folk, ett tecken vilket blir 

meningsfullt i relation till nationalstaten). 

2.4.2. Diskurs 
I vad som hittills formulerats i avsnitt 2.4., har jag försökt undvika att använda begreppet 

’diskurs’, vilket ibland visats sig vara omöjligt. Denna ambition har jag haft då begreppets 

innebörd inte varit tillräckligt inringat. Även om en ’struktur’ bestående av moment på sätt och 

vis betecknar någonting som liknar en diskurs, är ’diskurs’ för Laclau och Mouffe (1985) ett 

väldigt tekniskt begrepp och förstås som någonting väldigt specifikt.  

En diskurs är för Laclau och Mouffe (1985) exkluderande. Även om strukturen bestående av 

A, B och C bestod av nodalpunkter och vidare moment, så fanns det en möjlighet för nya 

element att anslutas och artikuleras på ett sätt som innebar att de blev moment i den givna 

strukturen. B och C var som bekant sammanknutna och vidare artikulerades A på ett sätt så A 

blev ett moment snarare än ett element och således en del av strukturen. Vad som gör att detta 

endast är en struktur och inte en diskurs, är att den inte är stängd. Diskursen definieras således 

av vad den inte är och således definieras den av de element som den stänger ute. På detta vis 

försöker en diskurs skapa entydighet genom att stänga ute alternativa betydelsemöjligheter och 

artikulera element på ett visst sätt och således fixera deras betydelse och göra dem till moment. 

I kraft av detta kan man förstå en diskurs som en exkluderande totalitet, en exkluderande 

totalitet vars existens är villkorad av att dess struktur och att den inte förändras.14 Denna 

exkluderande totalitet är det genom vilka olika slags praktiker eller händelser kan sägas ha 

mening. Varje social handlings mening är således villkorad av att förstås inom en viss diskurs, 

och diskursen blir således allomfattande. På så vis kan man förstå allt som diskursivt 

konstituerat och det blir således meningslöst att skilja på det icke-diskursiva och diskursiva. 

Varje social praktik är alltså en diskursiv handling, inom och genom vilken man fixerar och 

etablerar mening (Laclau & Mouffe, 1985, 91–93, 99–101 samt 115).  

De element som en given diskurs utestänger i sin konstruktion av tecknens kontingenta 

entydighet utgör för Laclau och Mouffe (1985, 97–98) ’det diskursiva fältet’. Det diskursiva 

                                                           
14 Om element artikuleras på ett alternativt sätt blir det helt enkelt en annan diskurs. 
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fältet utgör ett konstant hot mot en given diskurs och det finns alltid en potential att en diskurs 

element omformuleras och således destabiliseras. Exempelvis kan en konkurrerande diskurs 

artikulera elementen på ett annorlunda sätt: Om vi tar strukturen bestående av A, B och C, och 

betraktar den som en diskurs, diskurs x, och således som en exkluderande totalitet där A utgör 

dess nodalpunkt. Diskursen utesluter således element såsom D, E och F, samtidigt som den 

utesluter vissa element från att vara dess nodalpunkt. En konkurrerande diskurs y tillkommer 

och formuleras utifrån element från det diskursiva fältet och består av B, C, och D där D utgör 

dess nodalpunkt. Här utesluts således A, E och F och blir en del av det diskursiva fältet för den 

givna diskursen. Uppkomsten av den konkurrerande diskursen y har här destabiliserat diskurs 

x och dess artikulation.  

I relation till begreppet ’diskurs’ är det viktigt att förstå begreppen ’objektivitet’, ’politik’ och 

’makt’. Diskurser är som nämnt kontingenta, vad begreppet ’objektivitet’ betecknar, är när 

denna kontingens försummats och en illusion om permanens omgärdar en given diskurs - en 

viss diskurs existens förefaller nödvändig (Laclau & Mouffe, 1985, 108). Om än ingen diskurs 

är nödvändig är ändock förekomsten av objektivitet det. Objektiva diskurser är en förutsättning 

för social praktik (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, 44).  

Samtidigt som det finns objektiva diskurser, finns det politiska diskurser. Politiska diskurser är 

de som fortfarande kämpar om att få konstituera det sociala, således ska politik förstås brett 

som en social artikulation med vilken man konstituerar den sociala verkligheten. Diskursens 

kontingens framhävs av begreppet ’politik’, vad begreppet ’makt’ gör i Laclau och Mouffes 

(1985) teoretiska ramverk är att frambringa en viss slags social ordning, inom vilken mening 

blir möjligt. Makt ska således förstås foucauldianskt som ett slags nätverk vilken konstituerar 

denna ordning och är således nödvändig för att möjliggöra uppfattningar av det sociala som 

meningsfullt och därför möjliggöra praktiskt handlande. Objektiviteten uppstår således när 

rollen politik och makt spelar i diskursiv formation, glömts bort (Winther Jörgensen & Philips, 

2000, 43–46). 

2.4.3. Subjektspositioner, Identiteter och Ekivalenskedjor 
Inom diskursteorin så betecknar en ’subjektsposition’ den position som ett givet subjekt 

interpelleras in i via en given diskurs. Subjekt blir i den meningen determinerat av diskurser att 

inta vissa typer av subjektspositioner. Då det, som bekant, kan finnas flera konkurrerande 

diskurser så kan ett givet subjekt determineras av olika diskurser på olika sätt. Exempelvis kan 

en kvinna determineras av en feministisk diskurs att inta en viss slags position, självständig 

t.ex., medan en konservativ diskurs determinerar henne att inta en annan slags position, 
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hemmafru t.ex. Att konkurrerande (och i detta fall antagonistiska, men mer om detta i avsnitt 

2.4.4) diskurser existerar innebär att subjektet inom diskursteorin är fragmenterat. Då Laclau 

och Mouffe (1985, 101–108) förkastar existensen av en objektiv logik som kan determinera 

subjektets subjektsposition, likt t.ex. klassisk marxism som insisterar på en determinerande 

ekonomisk logik, och istället argumenterar att diskursernas kontingens är permanent, är 

subjektet alltid överdeterminerat. Således kan alltid subjektet försättas, av olika diskurser, i 

olika subjektspositioner som omöjliggör varandra, en s.k. antagonism. Detta är fallet gällande 

den feministiska och konservativa diskursen, där antagonismen uppstår när 

subjektspositionerna ’självständig kvinna’ och ’hemmafru’ kan uppfattas som oförenliga  

Subjektet interpelleras i diskurserna och de korresponderande subjektspositionerna i kraft av ett 

omedvetet inre. Subjektet är, likt diskurserna och det sociala, en kontingent struktur vilken 

strävar efter att bli ett fixerat och färdigställt Jag respektive objektiv totalitet. Likt det sociala 

är denna färdigställda fixering en ontologisk omöjlighet, ändock utgör illusionen av ett Jag en 

strukturerande meningshorisont för subjektet som i sin tur utgör dess drivkraft Detta subjekt 

försöker hela tiden, förgäves, finna det Jag som det föreställer sig att ha genom att identifiera 

sig med olika subjektspositioner i olika diskurser och subjektet konstrueras således diskursivt 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, 49–48). De nodalpunkter som upplevs som konstitutiva 

för det givna subjektets identitet, d.v.s. mästersignifikanterna (Winther Jörgensen & Philips, 

2000, 50), erbjuds olika innehåll i olika diskurser. Detta görs genom ekvivalenskedjor inom 

vilka en given mästersignifikant knyts ihop med olika slags element med hjälp av 

nodalpunktens likhet respektive olikhet till dessa element. Denna typ av relationella 

meningsskapande kan klargöras genom ett exempel. Om man åter reflekterar över 

subjektspositionen ’kvinna’ i den konservativa respektive feministiska diskursen, är det möjligt 

att nodalpunkten, eller mästersignifikanten (kvinna) kommer att knytas an med olika slags 

element i de olika diskurserna (Laclau & Mouffe, 1985, 113–115; Winther Jörgensen & Philips 

48–51). I den konservativa diskursen så kanske kvinna ekvivaleras med element såsom: 

’irrationell’ och således skiljs från element som ’rationell’. Detta medan subjektspositionen i 

den feministiska diskursen knyter an element såsom ’kompetent’, ’självständig’ etc. till den 

relevanta mästersignifikanten ’kvinna’. Identiteten blir således en diskursiv konstruktion, där 

subjektet skapar sin identitet genom att identifiera sig själv med de subjektspositioner och 

således ekvivalenskedjor och mästersignifikanter som erbjuds inom olika diskurser. 

Någonting som är relevant för den här uppsatsen är den diskursiva konstruktionen av den 

kollektiva identiteten, någonting vilket är intimt sammanlänkat med subjektets identitet, och 



24 
 

vidare kommer inte uppsatsens analysen av gruppen och subjektspositionen åtskiljas. Om man 

identifierar sig som ’kvinna’ t.ex., förefaller det naturligt att man även identifierar sig som en 

del av gruppen ’kvinnor’.  

Gruppidentiteten bildas, i likhet med subjektets identitet, med hjälp av ekivalenskedjor inom 

vilka en given grupp och dess upplevda konstituerande nodalpunkt, t.ex. ’kvinna’, förknippas 

med en viss slags egenskap och element. Exempelvis har kvinnor traditionellt förknippats med 

’irrationalitet’, ’sentimentalitet’ etc. Således framhävs vissa slag identitetsmöjligheter medan 

andra utesluts. Bildandet av en kvinnlig kollektiv identitet blir, i kraft av sitt uteslutande av 

andra möjliga identiteter, ett sätt att andrafiera åtskilda grupper såsom t.ex. män som 

traditionellt förknippats med motsatta egenskaper. Den kollektiva identiteten skapas således 

relationellt till det som är annorlunda där en artificiell entydighet skapas genom att fokusera på 

en viss slags nodalpunkt (kvinna), till förmån för någonting annat (t.ex. etnisk tillhörighet) 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, 51–52).  

Eftersom den kollektiva identiteten inte är essentialistiskt konstituerad, utan snarare en produkt 

av kontingenta ekivalenskedjor, är representationen av grupperna nödvändig för att de ska 

kunna finnas. Existensen av gruppen ’marockanska gatupojkar’ är villkorad av att dess 

representation, d.v.s. att någon talar om dem, skriver om dem etc. (Winther Jörgensen & Philips, 

2000, 53). Denna representation bestäms av den diskurs inom vilken den uttrycks, och sättet 

dessa ska representeras är politisk i meningen att deras representation är föremål för 

antagonism. Således är det nödvändigt att förstå begreppet ’antagonism’ och vidare begreppet 

’hegemoni’.  

2.4.4. Hegemoni, Antagonism och Flytande Signifikanter 
Det sociala genomsyras av konflikt enligt Laclau och Mouffe. Detta då det sociala enligt dem 

saknar permanens, och den struktur vilken utgör status quo blir därför, per definition, 

kontingent.  En diskurs kan således alltid störtas och all förståelse av en diskurs som permanent 

är således en villfarelse. Det finns alltid diskurser inom vilka det epistemologiska och 

ontologiska förstås på ett annat sätt än den rådande diskursen som i sin tur leder till att den 

sociala praktiken och dess implikationer kommer att förstås annorlunda. Begreppet 

’antagonism’ denoterar när två sådana diskurser kolliderar och de blir inkompatibla, när de 

subjektspositioner som beskrivits ovan, inte går att tillfredsställa samtidigt för ett givet subjekt 

(Laclau & Mouffe, 1985, 112 Winther Jörgensen & Philips, 2000, 55). Antagonismer upplöses, 

eller åtminstone dämpas, genom s.k. hegemoniska interventioner. En hegemonisk intervention 

är en typ av artikulation, som med kraft, förstått som ett undertryckande av faktiska diskursiva 
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möjligheter, återupprättar entydighet där det tidigare funnits mångtydighet. En hegemonisk 

intervention är således överdiskursiv i meningen att den skapar entydighet där det tidigare 

funnits en antagonism. En diskurs blir således dominerande inom en viss diskursiv terräng efter 

att en hegemonisk intervention genomförts. En hegemonisk intervention skapar således 

objektivitet där det tidigare var politiskt (Laclau & Mouffe, 1985, 120–123; Winther Jörgensen 

& Philips, 2000, 55). 

Antagonismer uppstår ofta i anslutning till s.k. flytande signifikanter vilket kan definieras som 

ett element och nodalpunkter som är extra öppna för tillskrivning av meningsinnehåll. En 

flytande signifikant blir i kraft av detta en nodalpunkt och ett element vars artikulering är bestritt 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, 35, 47). Flytande signifikanter såsom ’Sverige’ eller 

’folket’ betecknar Laclau som ’myter’. Vad dessa två element har gemensamt och således 

kvalificerar dem till att kategoriseras som myter, är att de betecknar föreställt fixerade, 

fullbordade och objektiva storheter eller totaliteter. Dessa totaliteter är enligt Laclau och 

Mouffe (1985) ontologiska omöjligheter, på samma sätt som ett sant och enhetligt Jag är en 

ontologisk omöjlighet för subjektet. Fixeringen är som bekant en omöjlighet, då det sociala 

präglas av kontingens, en given fixering kan alltid förändras. Samtidigt utgör en föreställning 

om sådana objektiva storheter en nödvändig meningshorisont för social praktik, att förstå den 

sociala verkligheten som en objektiv storhet är det som ger den sociala praktiken mening. Om 

man reflekterar över myter såsom ’Sverige’ som en objektiv och fixerad storhet, så är detta vad 

som möjliggör svensk politik etc. (Winther Jörgensen & Philips, 2000, 47). Begreppet ’myt’ 

betecknar således en felaktig ontologisk förståelse av det sociala som samtidigt som den är 

felaktig, organiserar den det sociala rummet vilket gör den nödvändig för den sociala praktiken.  

2.4.5. Kritik av diskursteori 
Samtidigt som Laclaus och Mouffes diskursteoretiska ramverk ger uppsatsen ett av dess 

nödvändiga strukturerande perspektiv, är det inte utan medvetenhet vad gäller dess teoretiska 

brister perspektivet har valts. Det är exempelvis möjligt att argumentera att deras förståelse av 

de sociala som helt och hållet kontingent är en svaghet, då det överskattar möjligheten till 

förändring. Det finns förbehåll för förändring, såsom ras, klass etc. Kritikerna menar således att 

Laclau och Mouffe (1985) inte tillräckligt teoretiserat samhällelig förändring.  Laclau och 

Mouffe (1985) argumenterar dock att det sociala har en viss tröghet, vilket är ett sätt att 

adressera kritikernas oro. Men ändock är det möjligt att argumentera att permanensen är 

underteoretiserad, då om än de medger att det finns någon slags permanens saknas anvisningar 

på hur detta ska förstås och undersökas (Winther Jörgensen & Philips, 2000, 63) 
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Det är även möjligt att argumentera att det sociala som kontingent öppnar för moralisk 

relativism. Om man antar att exempelvis etiken, vilket det politiska blir ett slags förlängning 

på, är social så är även den kontingent. Således förefaller även alla invändningar som finns mot 

moralisk relativism gälla för Laclau och Mouffe (1985). Exempelvis förefaller det svårt att 

kritisera en viss social ordning till förmån för en annan då man saknar ett ’korrekt’ fundament 

eller förståelse att kritisera denna ordning ifrån, om rättvisa, etik etc. är kontingent är endast 

den ’korrekta’ förståelsen kontingent ’korrekt’. 

Vad man kan konkludera från ovanstående teoripresentation är att Laclau och Mouffes (1985) 

diskursteori tillhandahåller uppsatsen med dess struktur. Med en förståelse av hur man förstår 

begrepp som ’representation’ och ’subjektspositioner’ är det möjligt att reflektera över 

marockanska ensamkommandes subjektspositioner i den specifika diskursen. Vidare 

tillhandahåller begrepp som ’myt’, ’objektivitet’ och ’nodalpunkter’ etc. verktyg att urskilja 

diskursen och försöka förstå dess konstitution. Diskursteorin utgör således uppsatsens 

nödvändiga generella förståelse för diskurser och vidare subjektspositioner. Den möjliggör 

således den dekonstruktion som eftersträvas, att blottlägga den vederbörande diskursens 

kontingens. 

2.5. Harmonisering av Diskursteori, Säkerhetisering och Postkolonialism 
Samtliga valda teorier anser jag innefatta antaganden och en inneboende logik vilka möjliggör 

en kombination av dessa. Samtliga tre betonar, i olika utsträckning, sättet språket konstruerar 

det politiska, men det finns även, i samtliga, gemensamma sätt att förstå makt och det 

politiska som en sfär karaktäriserad av kamp.  

Om än Thierry Balzacqs specifika förståelse av säkerhetiseringsteori inte är en del av min 

analys så förfaller han, i sin vidareutveckling av Buzan et al (1998), antyda att uppsatsens 

valda teori är möjliga att harmonisera och ger kombinationen rimlighet. Balzacq (2011, 15–

17) använder sig av det foucauldianska begreppet, dispositif för att beteckna den 

konstruktionskraft som han argumenterar den säkerhetiserande praktiken har. I kraft av detta 

argumenterar Balzacq (2015) att inte endast talakten är vad man bör ta hänsyn till, utan den 

vidare sociala praktiken. Om än talakten redan betraktas som en handling, så är det möjligt att 

argumentera att Balzacq här, på diskursteoretiskt manér (om än oavsiktligt)15, öppnar för en 

analys av en diskurs förstådd som någonting väldigt brett, som inte endast förstås som 

                                                           
15 Ibland förefaller Balzacq skilja på det diskursiva, ideologiska och sociala praktiker, således är jag osäker på 
vilket sätt han uppfattar det diskursiva på detta sätt (se tex. Balzacq, 2011, 15–16), dock så öppnar han genom 
ovanstående upp för att uppfatta det diskursiva som allomfattande. 
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någonting lingvistiskt, snarare omfattar den diskursiva sfären allt. Vidare förefaller dispositif 

på samma sätt som makt inom diskursteorin och postkolonialistisk teori formar diskursen. 

Vidare förstår Balzacq säkerhetisering som sker inom ” (…) a field of struggle” (Balzacq, 

2011. s.15), som bekant är detta även signifikativt för diskursteorin vilken förstår det 

diskursiva och således det politiska som en sfär fundamentalt präglad av kamp där olika 

diskurser försöker fylla element med mening (Laclau & Mouffe, 1985). Detta är vidare ett 

tema som återfinns inom postkolonialismen, där kampen om kunskap och makt är central, där 

en postkolonial diskurs försöker utesluta det postkoloniala subjektet från den grupp som 

konstituerar diskursen och således den grupp som har makt (Said, 1978). Denna saidanska 

andrafiering är vidare en central del av säkerhetiseringen av migration som beskrevs ovan, 

Huysmans beskriver säkerhetiseringen av invandring som problematisk eftersom den 

konstruerar invandraren som ett hot och således effektivt andrafierar vederbörande grupp 

(Huysmans. 2000, 758). Detta medan Said (1978) argumenterar att den västerländska 

andrafieringen av Orienten direkt påverkar sättet ’den Andra’ tas emot i väst. Förståelsen av 

’den Andra’ som orientalisk, förstås då också effektivt som ett existentiellt hot mot väst som 

Ibrahim (2005, s171) argumenterar.  

Vidare anser jag att teorierna kompletterar varandra på ett sätt som ger uppsatsen ett 

perspektiv som ger mig möjligheten att förstå det vederbörande forskningsproblemet på ett 

bra sätt. Diskursteorin tillhandahåller mig med ett perspektiv från vilket jag kan förstå den 

diskursens beståndsdelar generellt och vidare dekonstruera den, medan postkolonialismen ger 

mig ett unikt sätt att förstå den roll makt har i relation till en specifik grupp av personer. Detta 

samtidigt som säkerhetiseringsteorin tillhandahåller det perspektiv genom vilket man vidare 

väldigt specifikt kan förstå hur en given diskurs är konstruerad som någonting politiskt. 

I kraft av ovanstående jämförelser anser jag att teorierna på ett förtjänstfullt sätt kompletterar 

varandra samtidigt som de teoretiska överlapparna är tillräckliga för att uppsatsens teoretiska 

ramverk kan förstås som koherent och vidare meningsfullt. 

3. Metod 

3.1. Implementering av Laclau och Mouffes diskursteori 
Syftet med det diskursteoretiska kan på ett sätt beskrivas som dekonstruktion, vilket är en 

process inom vilken man blottlägger kontingensen i en given objektivitet. Den till synes 

’naturliga’ struktur vilken utgör det sätt man varseblir världen på ska visas vara en 

organisering vilken är kontingent och ett resultat av politiska processer. Vad som kommer att 
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vara relevant för denna diskursteoretiska modell är att översätta språket i det empiriska 

materialet till de relevanta analytiska begreppen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, 47, 

161). Således kommer det här avsnittet handla om hur dessa analytiska begrepp kommer att 

appliceras på det empiriska materialet för att det ska kunna förstås med hjälp av de teoretiska 

glasögon diskursteorin tillhandhåller. 

Laclau och Mouffes teoribygge är väldigt välutvecklat, men, vad gäller metodologiskt 

tillvägagångssätt är det nödvändigt att hänvisa till annan litteratur. Philips och Winther 

Jörgensen (2000, 57–59) föreslår att man använder sig av en knippe med nyckelbegrepp som 

utvecklas i teorin och vidare applicerar dessa i en fyrastegsprocess. Först identifierar man 

nodalpunkter och andra typer av knutpunkter som organiserar diskurser, sociala rum och 

identiteter. Sedermera måste man förstå på vilket sätt dessa knutpunkter konstrueras, för att 

förstå på vilket sätt dessa organiserar diskurser, identiteter och sociala rum. Detta gör man 

genom att utröna på vilket sätt de relevanta knutpunkterna relaterar till andra element och 

vilka andra element. Detta då samtliga knuttecken är tomma tecken, och således är de 

meningslösa i sig själva och deras mening konstitueras genom relationen till andra element. 

Således kan man förstå och karaktärisera diskursen, identiteter och sociala rum, genom att 

blottgöra de element som de ekvivaleras med, men också viktigt, vad de inte ekvivaleras med. 

Slutligen är det viktigt att identifiera diskursens demarkationslinje, detta gör man genom att 

undersöka vilka element som är omstridda, d.v.s. behöver man lokalisera vilka flytande 

signifikanter den vederbörande diskursen kämpar om att få fylla med mening. Ovanstående 

fyrastegsprocess är vad som kommer genomföras i analysen nedan. Diskursens nodalpunkt 

och knutpunkter kommer att identifieras och vidare kommer deras meningsinnehåll att 

analyseras, sedan kommer diskursens mest centrala subjektspositioner att förstås och vidare 

kommer diskursens demarkationslinje identifieras genom att fokusera på diskursens flytande 

signifikanter. 

3.2. Urval 
Det material som kommer att behandlas är tidningsartiklar från nättidningen ’Fria tider’. Fria 

tider förstås av statens medieråd som en del av den radikala högerpopulistiska nätmiljön 

(Statens medieråd, 2013, 56–57).  Eftersom tidigare forskning om en säkerhetisering av 

gruppen ensamkommande marockanska barn, så ansåg jag det vara lämpligast att först 

undersöka en diskurs där en säkerhetisering var mest extrem, vilket gör säkerhetiseringen 

tydlig, och vidare mest sannolik. Att en säkerhetisering i en högerpopulistisk tidning föreföll 

vara mest troligt, och vidare mest extremt motiveras av att den tidigare forskning jag tagit del 
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av. I denna framgår det att, säkerhetisering av migration, ofta går att se hos 

invandringskritiska aktörer (Cap, 2018; Rheindorf & Wodak, 2018; Beck, 2017). Vidare 

valdes de material var diskursen var mest trolig att konstruera den säkerhetiserande diskursen 

då ingen tidigare forskning om marockanska ensamkommande återfanns. Den specifika 

nättidningen, Fria tider, valdes eftersom det är den högerpopulistiska nättidning som läses av 

flest individer i Sverige (Google trends, 2018) och således är det sannolikt att denna 

nättidning är den som bidrar mest av till konstruktionen av en säkerhetiserande diskurs kring 

de marockanska ensamkommande. 18 artiklar valdes sedermera från nättidningen, vilka alla 

är publicerade mellan 2015 och första halvan av 2018. Denna tidsperiod valdes då de 

marockanska ensamkommande 2015 började erhålla mycket medial uppmärksamhet och 

migration generellt blev väldigt omtalat i och med ’flyktingkrisen’ 2015. Samtidigt 

begränsades inte materialet enbart till det året då detta endast är att betrakta som startskottet 

till den diskursiva konstruktionen och materialet behövdes utvidgas för att analysen skulle 

erhålla de nyanser som diskursen antogs ha. Flertalet av de valda artiklarna har delats på 

Facebook tusentals gånger, och de artiklar med mest delningar har valts ut och prioriterats, 

men då vissa artiklar med flest delningar ibland var identiska eller behandlade samma 

händelse, har artiklar även valts ut på basis av teoretisk relevans.  

3.3. Begränsningar med metod 
Även om syftet med den här uppsatsen är att dekonstruera och påvisa den ’sanna strukturen’ 

av en given diskurs, så finns det ingen förhoppning om att uppnå någon form av opartisk 

sanning. Detta då det inom diskursteorin är omöjligt att helt och hållet distansera sig från det 

objektiva. Den analys som jag kommer att utföra i den här uppsatsen kommer således att 

präglas av den objektivitet inom vilken jag verkar (Winther Jörgensen & Philips, 2000, 46) 

och bör värderas därefter. 

4. Analys 
Analysen kommer bestå av två delar. Först kommer diskursens mer generella beståndsdelar 

att presenteras, sedan kommer de att förstås mer specifikt med hjälp av det teoretiska ramverk 

som utgörs av postkolonialistisk teori och säkerhetiseringsteori. 

4.1. Diskursens formering 
Syftet med detta avsnitt är att presentera vad jag anser vara diskursens generella beståndsdelar 

och urskilja den vederbörande diskursen från andra diskurser. Detta är sedermera någonting 

som möjliggör den mer specifika analysen i avsnitt 4.2. Som nämnt ovan i avsnitt 2.4.3 

kommer inte någon speciell skillnad göras på gruppen ’marockanska gatubarn’ och 
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subjektspositionen ’marockanskt gatubarn då dessa är så pass tätt sammanknutna, att en 

analys av dem som åtskilda är meningslös. Således kommer gruppen ’marockanska gatubarn’ 

och subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ förstås som omväxlingsbara.  

4.1.1. Knuttecken 
Vad som nedan kommer argumenteras är hur diskursens nodalpunkt ’säkerhet’ förstås och ges 

sitt meningsinnehåll i relation till elementet ‘osäkerhet’. Detta tecken får i sin tur sitt 

meningsinnehåll genom att förstås i relation till andra tecken. Elementet ’terror’ i olika 

variationer återkommer exempelvis 15 gånger i det empiriska materialet, ett element vilket 

man i en västerländsk kontext och annan kontext förknippar med osäkerhet. Detta medan 

tappad kontroll av staten antyds frekvent och vidare beskrivs samhället som staten ska 

kontrollera att vara under attack, överväg exempelvis ett av många exempel på detta: 

De så kallade gatubarnen från Nordafrika är ofta vuxna arabiska män som reser 

runt mellan olika länder i Västeuropa under olika identiteter och ägnar sig åt att 

begå brott, bland annat sexualbrott och våldtäkter (Fria tider, 2017a) 

Tappad kontroll antyds här genom att författaren av artikeln dels understryker att de 

marockanska ensamkommande inte identifieras av staten. Således förefaller staten, som har 

ansvar över denna kontrollerande praktik, ha tappat kontroll över denna grupp. Man kan 

urskilja detta genom att de dels, vilket är frekvent förekommande, använder frasen ’så 

kallade’ innan termen ’gatubarn’ för att ifrågasätta suffixet ’barn’. Vidare understryks de att 

de är vuxna män (och arabiska, men detta blir relevant senare i analysen), vilket ytterligare är 

ett sätt att visa på hur dessa har blivit felaktigt identifierade av myndigheter 16. Utöver detta 

skriver man att dessa ’män’ reser runt, under falska identiteter, och begår brott, våldtar etc. i 

Västeuropa. Således antyds det även att denna region har tappat kontroll över den 

konstruerade gruppen. Det förefaller rimligt att påstå att det ger konnationer liknande dem 

man får i relation till laglösa plundringståg eller dylika fenomen. Man har således tappat 

kontroll över en grupp som man betraktar som ett hot för de samhällen och regioner man 

anser vara värda att skydda. 

Den myt som organiserar det sociala rummet och således möjliggör den sociala praktiken är 

myten om nationalstaten och nationell uppdelning, vilket mer specifikt uttrycks av myterna 

’Sverige’ respektive ’Marocko’. Myten ’Sverige’ konstrueras som en etniskt homogen 

                                                           
16 Detta är inte den enda slutsats man kan dra av detta, men det är ändock den som är relevant för 
karaktäriseringen av nodalpunkten. 
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totalitet där kulturella avvikelser och intrång ses som någonting vilket disharmoniserar den 

ordning som essentialistiskt föreställs vara en del av myten ’Sverige’. Om man exempelvis 

reflekterar över följande citat: 

Ett större bråk uppges under kvällen ha brutit ut mellan något slags huliganer och 

de marockanska gäng som sedan en tid driver runt och begår rån och sexualbrott i 

centrala Stockholm (…) fotbollshuliganer var på väg till stan för att ”rensa upp”. 

Måltavlan ska ha varit de marockaner som sedan flera månader härjar i City (…) 

(Fria tider, 2016c) 

Först och främst är det viktigt att notera, att förutom termen ’huliganer’ som är att betrakta 

som mästersignifikanten för den subjektspositionen och som i många diskurser konstrueras 

som någonting negativt, ansluts inget element som möjligen kan betraktas som negativa i 

relation till den vederbörande subjektspositionen. Snarare konstrueras subjektspositionen, i 

artikeln generellt och citatet, på ett sådant sätt att den inrymmer individer som är förståeligt 

frustrerade över närvaron av subjektspositionen ’marockansk gängmedlem’, vilken i sin tur 

förstås i relation till element såsom ’rån’’ och ’sexbrott’. Att det konstrueras som förståelig 

frustration går att härleda från att handlingen som artikeln handlar om, huliganer som samlar 

ihop en mobb och attackerar ’gäng med marockanska gatubarn’, en handling som alltid 

kontrasteras med subjektspositionen ’marockanskt gatubarns’ kriminalitet. Vidare uttrycks det 

att huliganerna ville rensa upp ’de marockaner’ som ’härjar’ och skapar oreda i City, vilket 

antyder att det är någonting externt som bör bort. Disharmonin beskylls på de ’marockanska’ 

gängen, man understryker således det externa som skapar oredan är etniskt annorlunda och att 

den harmonin är villkorad av att detta annorlunda ’rensas upp’ av huliganerna. Huliganer som 

förvisso benämns som huliganer, men när de benämns individuellt används termer som 

’pojke’ och ’person’ vilket antyder att de tillhör diskursens ’oss’. Myten ’Sverige’ blir således 

någonting som konstrueras som harmoniskt och harmoniskt på grund av dess (etniska) 

homogenitet. Poängen kan vidare förtydligas av följande citat: 

Polisman varnar: ”Gatubarn” skapar kaos i Göteborg (…) Göteborg står inför en en 

(sic) ”kaotisk sommar”, enligt polisen Peter Larsson. Anledningen är de unga 

arabiska män från Marocko, så kallade gatubarn, som uppehåller sig i Staden (Fria 

tider, 2016d) 

Genom att konstruera subjektspositionen ”marockanska gatubarn” som en skapare av kaos, 

antyds det att den myt man anser vara under fara är icke-kaotisk d.v.s. harmonisk eller 
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strukturerad. Den vederbörande myten, ’Sverige’, går således att argumentera som någonting 

man konstruerar som harmonisk och subjektspositionen ’marockanska gatubarn’ stör denna 

harmoni. 

Vidare förstärks myten ’Sverige’ av en konstruktion av dess motsats ’Marocko’:  

Regeringens arbete ger resultat. Marocko återtar allt fler av sina medborgare som 

varit i Sverige utan tillstånd (…) Ygeman (S) tryckt på marockanska 

myndighetspersoner för att landet ska ta tillbaka fler (…) det är Marockos ansvar 

att ta hand om sina egna medborgare (Fria tider, 2017e) 

Om än artikeln refererar påståendet till dåvarande migrationsminister Morgan Johansson och 

inrikesminister Ygeman, så är denna konstruktion av myten ’Marocko’ någonting som väl 

sammanfaller med den diskursiva konstruktionens binäritet generellt sett. Myten ’Marocko’ 

konstrueras i kontrast till myten ’Sverige’ som ansvarslöst, de tar inte ansvar för sina 

medborgare och när de väl gör det så är det av på grund av svenska påtryckningar. Myten 

’Marocko’ blir i den meningen myten ’Sveriges’ motsats, man försöker från ’svenskt’ håll se 

till att ’Marocko’ tar sitt ansvar och visar således ansvar medan ’Marocko’ per implikation 

blir det motsatta.  

4.1.2. Subjektspositioner 
De vanligaste mästersignifikanter som förekommit är ’kvinna’, ’polis’, ’marockan’, 

’gatubarn’, ’arab’, ’terrorist’, ’svensk’, ’kriminell’ och ’invandrare’. Det är således möjligt att 

urskilja flertalet subjektspositioner, men det förefaller mig veterligen vara tre 

subjektspositioner som är de mest centrala i den här diskursen: ’kvinna’, ’polis’ och 

’marockanskt gatubarn’. Men innan jag presenterar dessa subjektspositioner så vill jag 

kommentera de andra och varför de inte är lika relevanta som de ovannämnda. 

Mästersignifikanterna ’terrorist’, ’invandrare’, ’arab’ och ’kriminell’ används ofta som 

element i relation till subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ och konstruerar dess 

innehåll. Samtliga mästersignifikanter förefaller vidare präglas av en viss objektivitet, där 

deras innebörd, i diskursen, upplevs som självklar. ’Arab’ förefaller exempelvis tas förgivet 

som någonting negativt: 

Unga, kriminella och arabiska. De så kallade marockanska gatubarnen har retat upp 

viktiga väljargrupper i Stockholms innerstad (…) (Fria tider, 2016a) 

Här kan man tolka det som att antingen arabisk knyts samman med kriminell och relationellt 

skapar dess innehåll, men samtidigt är det huvudsakliga i diskursen subjektspositionen 
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’marockanska gatubarn’ och det är vad som ges innehåll via elementen ’kriminell’ och ’arab’. 

Den relationella sammanknytningen mellan elementen ’kriminell’ och ’arab’ konstitueras av 

diskursens objektivitet. Tillsammans ger de subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ dess 

meningsinnehåll. Samma resonemang går att föra vad gäller ’invandrare’, ’terrorist’ etc.  

Med mästersignifikanten ’svensk’ kan man konstruera subjektspositionen ’svensk’, elementet 

’svensk’ är vidare centralt i diskursen och konstitueras av diskursens centrala myt om 

nationalstaten, ändock så förefaller det mest behandlas indirekt. Det är således en relevant 

subjektsposition, men den kommer inte att behandlas lika ingående som de andra. Dess 

relevans bör snarare förstås i den bemärkelse att det är den motsättande positionen till 

mästersignifikanten ’marockanskt gatubarn’. Således kommer dess behandling främst vara 

indirekt. 

Mästersignifikanterna ’gatubarn’ och ’marockansk’ går att förstås tillsammans som en 

gemensam mästersignifikant i den vederbörande diskursen: ’marockanskt gatubarn’. Således 

är en subjektsposition betecknad som ’marockanskt gatubarn’ möjlig att urskilja. Den 

vederbörande subjektspositionen skapas genom en ekvivalenskedja innehållandes element 

vilka intitiellt kan förstås inom fyra olika kategorier. 

Den första kategorin anser jag det är lämpligt att beteckna som ’okontrollerbarhet’. Denna 

kategori innehåller element som på olika sätt påvisar oärlighet och att subjektspositionen är 

kringdrivande och hal i meningen att de är svåra för myndigheter att få tag i, om man 

reflekterar över följande citat: 

Enligt gränspolisen har 90 procent av de marockaner som sagt att de är 

under 18 år ljugit om sin ålder. 

Unga marockaner som kommer till Sverige saknar ofta helt asylskäl och 

väljer sedan att ägna sig åt kriminalitet och drogmissbruk. (Fria tider, 2018b) 

Här förstås adjektivet ’ljuger’ som tätt sammaknytet med subjektspositionen ’marockanska 

gatubarn’, som här betecknas som ’unga marockaner’. Det påstås att de ljuger om sin ålder, 

vidare att de saknar asylskäl, och således påstås det även att individerna ifråga inte är 

välkomna i ’Sverige’. Sedermera nämns det att dessa ägnar sig åt aktiviteter som konstrueras 

som avvikande i den givna diskursen, såsom drogmissbruk och kriminalitet. Någonting vilket 

konstruerar subjektspositionen som någonting vilket man bör kontrollera. Förutom detta så 

används frasen ’så kallade’ innan substantivet ’gatubarn’, i stort sett, uteslutande i 
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textmaterialet och ibland används även citationstecken för att markera ståndpunkten att man 

anser subjektspositionen är oärlig vad gäller ålder. 

Den andra kategorin anser jag rimlig att beteckna som ’annorlundahet’. Här är det viktigt att 

notera dels vad som subjektspositionen ekvivaleras med, men även särskiljs ifrån. Vad gäller 

den sistnämnda så förstås subjektspositionen att inte vara svensk, vilket utgör det ’oss’ som 

diskursen refererar till. Detta går att urskilja på flertalet ställen, det kanske enklaste är helt 

enkelt att reflektera över prefixet ’marockansk’ i termen ’marockanskt gatubarn’, men även 

prefixet ’gatu’ i termen ’gatubarn’.  Elementet ’marockansk’ förstås i relation till 

’svensk/västerländsk’, elementet ’marockansk’ utgör i den meningen det svenska och 

västerländskas konstituerande negation. Vidare är det rimligt att tolka ’gatu’ som någonting 

som ställer subjektspositionen utanför diskursens ’oss’, där ’normala’ individer bor i hem, så 

bor ’onormala’ på gatan. Det är också möjligt att urskilja konstruktion av annorlundahet i 

sättet man beskriver subjektspositionen som kriminell, missbrukare och sexbrottslingar –vilka 

samtliga beskriver annorlundahet från det legitima på något sätt. Men kanske det tydligaste 

sättet som subjektspositionen konstrueras som annorlunda finner jag i den här 

rubriksättningen från 2017: 

9-åriga gatubarn rånar människor [min kursivering] i Stockholm (Albinsson, 2016a) 

Här sätts subjektspositionen ’marockanska gatubarn’ i relation till människor, men den 

ekvivaleras inte med människor. Genom att särskilja den från det, i sammanhanget, 

symboliskt viktiga elementet ’människor’ som är att betrakta som ett viktigt element i 

konstruktioner av mänskliga samhörigheter. Man kan t.ex. reflektera över termen ’omänsklig’ 

som både negativt och positivt brukar peka på sätt en given individ skiljer sig från det 

mänskliga. Det är alltså möjligt att argumentera att diskursen konstruerar subjektspositionen 

som radikalt annorlunda till diskursens ’oss’. 

Den tredje kategorin betecknar jag som ’hot’. Det finns flera element som kopplas samman 

med subjektspositionens mästersignifikant på ett sådant sätt att subjektspositionen konstrueras 

som ett hot. Element såsom ’kriminell’, ’sexbrottsling’, ’terrorist’, ’våldsamma’, ’mördare’.  

Två av de åtta som vårdas på sjukhus efter fredagens terrorattentat i Åbo är 

svenska medborgare. Det meddelade polisen under en presskonferens på 

lördagen, skriver SVT nyheter. Samtidigt säger polisen att gärningsmannen är en 

18-årig invandrare från Marocko. Kniven han hade var enorm, säger ett vittne till 

SVT. (Fria tider, 2017f) 
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Här är det relativt tydligt att subjektspositionen ’marockanska asylsökare’, vilket här förstås 

ekvivalent med ’marockanska gatubarn’17, konstrueras som ett hot och dessutom ett hot mot 

det svenska och västerländska. Rubriken för den vederbörande artikeln lyder ”Terroristen i 

Åbo: en 18-årig asylsökare från Marocko – ville döda finska kvinnor”, subjektspositionen 

’marockanska gatubarn’ porträtteras således inte bara som mordisk, utan även mordisk på ett 

specifikt sätt. Subjektspositionen konstrueras som ”ute efter” specifikt finska och således 

västerländska, kvinnor, vilket i förlängningen är att konstruera subjektspositionen som ute 

efter det västerländska. Vidare nämns det i citatet att två stycken svenska medborgare var 

bland offren, vilket, förstått i den kontext som rubriken förser oss med, är att förstå som om 

subjektspositionen också är ’ute efter’ det svenska och således ett hot mot det svenska. 

Den sista och fjärde kategorin betecknas som ’agentskap’. ’Agentskap’ är ett begrepp som 

inom moralfilosofin betecknar individer som innehar en egenskap som kvalificerar dem till att 

ha etiska förpliktelser. Ett spädbarn har t.ex. inte ett agentskap, då denne inte kan förstås som 

etiskt ansvarig för sina handlingar då ett spädbarn t.ex. saknar rationalitet (en vanlig kandidat 

till vad som kvalificerar en till moraliskt agentskap), medan en ’vanlig’ vuxen har det och 

således är en agent. Ett spädbarn är istället en moralisk patient, vilket innebär att hen är 

föremål för etiska plikter och handlande (man har etiska skyldigheter gentemot barnet), men 

det saknar moraliskt ansvar. Subjektspositionen ’marockanska gatubarn’ konstrueras i den 

vederbörande diskursen som ekvivalent med agentskap och således frånskilt från patientskap. 

Förutom, att som beskrivits ovan, ekvivaleras med vuxenhet och således agentskap, 

understryks deras agentskap genom att hänvisa till en upplevelse av subjektspositionens fria 

handlingsutrymme: 

Unga marockaner som kommer till Sverige saknar ofta helt asylskäl och väljer [min 

kursivering] sedan att ägna sig åt kriminalitet och drogmissbruk (Fria tider, 2018b)  

I en artikel vars huvudsakliga syfte är att ’rapportera’ att subjektspositionen ’marockanska 

gatubarn’ är vuxna och ljuger om sin ålder, understryks vidare att dessa har valt att ägna sig åt 

kriminalitet och missbruk, det är således inte miljö eller andra omständigheter som är det 

huvudsakliga skälet till deras, vad som i diskursen konstrueras som, avvikande beteenden, 

utan det är ett fritt val. Således konstrueras de som innehavande av ett agentskap, samtidigt 

                                                           
17 Detta görs då det enda som skiljer subjektspositionerna är beteckningen, så i den meningen är de egentligen 
inte olika subjektspositioner.  
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som de i kraft av detta agentskap konstrueras som onda då de valt att vara kriminella och 

terrorisera diskursens ’oss’. 

Den andra viktiga mästersignifikanten i den vederbörande diskursen är ’kvinna’ som genom 

ekvivalenskedjor konstituerar subjektspositionen ’kvinna’. Någonting som man noterar när 

man läser igenom det vederbörande empiriska materialet är att subjektspositionen ’kvinna’ 

ofta förstås i relation till element som på olika sätt konstruerar subjektspositionen som utsatt 

på något sätt och under hot. Subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ konstrueras i relation 

till subjektspositionen ’kvinna’, där den förstnämnda subjektspositionen utsätter den 

sistnämnda subjektspositionen för olika våldsdåd. I ett av de ovannämnda citatet på sida 33 är 

exempelvis subjektspositionen specifikt ute efter ’finska kvinnor’, medan andra artiklar 

innehåller citeringar som understryker ett kulturellt betingat hat mot västerländska kvinnor: 

”Varför attackerade han kvinnor? Jag tror att det beror på att, för muslimska 

fundamentalister, den obeslöjade kvinnan är en symbol för den ’satanistiska’ 

västerländska kulturen. När muslimska fundamentalister talar om det man hatar 

med väst så kommer alltid detta fram: kvinnorna täcker sig inte, kvinnorna är 

horor” skriver ex Muslimen Mohamed Omar i en egen teori (Fria tider, 2017c) 

Här är det först och främst viktigt att notera att subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ har 

ekvivalerats med muslimska fundamentalister. Vilket framkommer av artikeln som helhet, 

men vad som är viktigast i relation till subjektspositionen ’kvinna’ är att denne målas upp som 

under attack av subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’. Vidare betraktas kvinnan som 

försvarslös och förstås ofta som västerländsk och oskyldig. Ofta faller subjektspositionen 

offer för sexbrott som begåtts av subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’:  

De unga männen uppehåller sig främst i centrala Stockholm och Göteborg, där de 

ägnar sig åt att begå brott, våldta och sexofreda flickor och unga kvinnor. (Fria 

tider, 2016d) 

’De unga männen’ refererar här till subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’, där 

subjektspositionen ’kvinna’ knyts an till elementet ’ung’, vilket vidare konstruerar 

subjektspositionen som oskyldig och under attack. 

Den tredje mästersignifikanten som är relevant är ’polis’, vilken vidare är nodalpunkten i 

subjektspositionen ’polis’. Subjektspositionen konstrueras som en auktoritet och kommer 

mest till tals under diskursen, men auktoriteten är ändock under attack av subjektspositionen 



37 
 

’marockanskt gatubarn’. Detta citat är från en artikel med rubriksättningen ”Marockanskt 

gatubarn knivhögg polisen på Medborgarplatsen”: 

En polis har skadats på Medborgarplatsen i Stockholm. Enligt uppgifter till 

Aftonbladet ska polismannen helt oprovocerat ha angripits och knivhuggits i 

nacken är han patrullerade på platsen. En person har gripits för knivdådet, 

bekräftar polisen på sin hemsida. Det är det andra mordförsöket på en svensk polis 

inom loppet av några timmar (Fria tider, 2017d). 

I en mening så konstrueras alltså subjektspositionen som en auktoritet, om än detta inte sker 

genom en tydlig ekvivalenskedja innehållande explicit text, så är det rimligt att argumentera 

att genom att låtas komma till tals mest så konstrueras man med hjälp av element såsom 

’pålitlig’, ’maktinnehavande’ etc. Samtidigt, genom att antyda att subjektspositionen har 

tappat den kontroll den ska ha, samt offer för våldsbrott, förefaller subjektspositionen 

paradoxalt nog konstrueras med hjälp av element såsom ’inkompetent’, ’opålitlig’ och 

’försvarslös’.  

4.1.3. Flytande signifikanter och antagonismer 
Diskursens omstridda termer är det som hjälper oss lokalisera dess demarkationslinje, vilket 

blir ett sätt att relationellt definiera diskursen – genom att förstå vad den är och vad detta står i 

motsats till kan man urskilja diskursen. Då det vederbörande materialet är att betrakta som 

någorlunda homogent, där vad som kommer till tals präglas av samma eller väldigt liknande 

objektivitet, är det inte rimligt att leta efter explicita antagonismer i materialet som sådant. 

Vad man ändock kan göra är att försöka förstå på vilket sätt vissa flytande signifikanter tolkas 

och vilka tolkningar som utesluts och således urskilja diskursens demarkationslinje. De 

tydligaste flytande signifikanter som går att återfinna är ’Sverige’ ’Västerlandet’, ’Marocko’ 

’Invandrare’, ’arab/arablandet’, och termen ’gatubarn’.  

’Sverige’ verkar man förstå som någonting kulturellt homogent, detta går att argumentera då 

det hela tiden understryks att denna förståelse av ’Sverige’ (och ’västerlandet’ för den delen) 

är under kulturell attack (vilket kommer att utvecklas i nästa del). Således antyds en homogen 

kultur som blir attackerad. Denna nativistiska förståelse av ’Sverige’ är att kontrastera med en 

mer multikulturell förståelse av ’Sverige’ där kriminellt beteende exempelvis inte ekvivaleras 

med andra kulturer och således är mer tolerant gentemot det annorlunda (Hiltunen, 2017). 

Den flytande signifikanten ’Marocko’ förstås som ett hot i den givna diskursen, ett kulturellt 

hot och vidare som oansvarig och en börda. Detta är att kontrastera med förståelser av 
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’Marocko’ som ett hem, internationell samarbetspartner eller t.om som progressivt 

(Hammargren, 2004; TT, 2017a). Vidare ges den flytande signifikanten ’invandrare’ ett 

enkom negativt innehåll, och förstås ofta i relation till element såsom ’rånar’, ’våld’, ’häktad’, 

problem, en börda etc. I andra diskurser konstrueras den flytande signifikanten ’invandrare’ 

som produktiv, föremål för omhändertagande etc. (Lauffs, 2015). Detta resonemang gäller 

även den flytande signifikanten ’gatubarn’, vilken i den vederbörande diskursen ofta nämns i 

relation till ’rånar’, ’knivhögg’ etc. och således fylls med ett innehåll som ofta förstås som 

negativt. Detta medan det i andra diskurser, ’gatubarn’ kan förstås som någonting man bör ta 

hand om, som det är synd om etc. Vidare används den flytande signifikanten ’arablandet’/ 

’arab’, som även den används i relation till element som ’våldtog’ etc. eller som någonting 

som raserar samhällets konstituerande kultur, men även i relation till den flytande 

signifikanten ’gatubarn’ och ’Marocko’/’marockan’ vilket konstituerar dess innehåll som 

negativt. Detta medan ’arab’ i andra diskurser kan förstås som någonting mer positivt och 

kulturellt berikande (Wistrand, 2012). Vad man således kan urskilja av att dels kort 

kontrastera den vederbörande migrationsfientliga diskursen med andra diskurser och 

undersöka diskursen som sådan, är att det är möjligt att urskilja diskursiva antagonismer. 

D.v.s. genom att förstå vad en given subjektsposition inte är i den vederbörande 

migrationsfientliga diskursen men också vad den är i andra diskurser, är det möjligt att 

härleda antagonismer. Subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ förefaller exempelvis inte 

kunna vara både en kriminell lögnare etc. och en bra handelspartner eller någonting man 

förstår i relation till ett gott hem. Subjektspositionen ’Arab’ verkar inte både kunna berika 

kulturen och förstöra den. Samtidigt förefaller subjektspositionen invandrare inte både kunna 

vara en produktiv medlem av samhället och en börda etc. Det är rimligt att anta att dessa 

diskurser konkurrerar om att ge de mästersignifikanter som utgör de vederbörande 

subjektspositionernas nodalpunkter meningsinnehåll. 

4.2. En postkolonial konstruktion av ett hot 
Den slutgiltiga analysen kommer att vara strukturerad på följande sätt: först kommer det 

påvisas på vilket sätt den vederbörande diskursen konstruerar sin konstituerande binäritet och 

’den Andra’, d.v.s. vilka slags egenskaper som tillskrivs ’den Andra’ och vidare sättet detta 

konstituerar majoritetssamhällets befolkning, d.v.s. diskursens ’oss’. Sedermera kommer 

analysen belysa konstruktionen av denna säkerhetiserande diskurs genom att (i) påvisa vem 

som är säkerhetiseringens refererade objekt, och (ii) visa på vilket sätt den postkoloniala 

’Andra’ konstrueras som ett hot mot detta refererade objekt. 
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4.2.1. Konstruktionen av ’den Andra’ 
 

I sin introduktion till den svenska utgåvan av Saids orientalism skriver Edda Manga:  

Det är vår tids tragedi att Saids Orientalism inte blir daterad. Tvärtom lyckas den 

mer än någonsin belysa samtiden, hans analys vinner i skärpa ju mer påverkade vi 

blir av nutidens islamofobi och euronationalism (…) I den terroriserade värld i vilket 

vi lever är Orientalism en sorts sanningssägare som har mod att kritisera de 

förmenta sanningar som bär upp och reproducerar en förtryckande ordning, 

oavsett hur mäktiga instanser som investerar i dem (Said, 1978, 8–9) 

Den diskurs som går att återfinna i det empiriska material som Fria tider tillgodoser, är 

sannerligen någonting som vidare aktualiserar Saids arbete – någonting vilket manifesterar sig 

i den konstruktionen av ’den Andra’ som går att återfinna i materialet. Detta har, mest 

sannolikt, för den uppmärksamma läsaren redan blivit klart av den ovanstående analysen av 

subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’. Huruvida detta antagande är korrekt eller inte är 

dock irrelevant, en konkret demonstration av denna konstruktion är ändock nödvändig. 

I den ovanstående analysen belyses flertalet gånger den relationella konstruktionen av 

subjektspositionen och vidare gruppen ’marockanska gatubarn’. I avsnitt 4.1.2. argumenterar 

jag att subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ kan förstås med hjälp av fyra kategorier av 

element, varav den ena är annorlundahet. Said (1978) argumenterade att väst konstruerade 

orienten och att idén om den europeiska konstruktionen av orienten är den europeiska 

identitetens konstituerande motsats. Den europeiska identitetens innehåll blir i den meningen 

negationen av innehållet hos representation av ’den Andra’ d.v.s. orienten (Loomba 2015, 63–

64). Om man exempelvis reflekterar över citatet på sida 32 som antyder subjektspositionen 

’marockanskt gatubarns’ omänsklighet förefaller denna omänsklighet konstituera 

mänskligheten hos diskursens ’oss’. En liknande poäng är möjlig att göra i relation till den 

kulturella annorlundaheten och dess implikationer som diskursen representerar 

subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ att ha: 

Ågren säger att marockanerna ger sig på och ofredar och våldtar kvinnor och 

flickor och att det beteendet är en del av deras kultur (…) Och det tycker jag att vi 

har identifierat gemensamt att det är en kulturproblematik (Albinsson,2016a) 

Detta och det ovannämnda citatet på sida 34 som även det pekar på en kulturellt villkorad 

våldsamhet och kvinnohat, förefaller vara utmärkta exempel på den postkoloniala 

konstruktionen av ’den Andra’ som präglar diskursen. Saids (1978) förståelse av den 

europeiska identiteten och självbilden som negationen av den orientaliska, blir alltså vidare 
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relevant här. Den svenska identitet som konstrueras, ges innehåll i motsats till den kulturella 

identitet och den korresponderade subjektsposition18 som diskursivt konstrueras åt det 

marockanska och i förlängningen marockanska ensamkommande. Då de marockanska 

beskrivs som kulturellt motiverade våldtäktsmän – d.v.s. brist på respekt mot kvinnor, 

ociviliserade, brutala (attackerna är ofta på ’svagare’ grupper såsom kvinnor, barn, äldre) etc. 

förstås det svenska som civiliserat, respekterande, kontroll på sin sexuella aptit etc. Detta 

generaliserar diskursen dessutom genom att växelvis benämna den vederbörande andrafierade 

subjektspositionen som ’arab’, ’nordafrikan’, ’invandrare’ etc. Således skapas en homogen 

och stor grupp, vilken man andrafierar och konstruerar som den svenska, och i förlängningen, 

europeiska identitetens konstituerande motsats. Diskursen präglas således av en postkolonial 

binäritet och maktutövning (Loomba, 2015, 60) som vidare bör förstås i relation till en 

säkerhetisering av denne, vilket kommer att motiveras i nästa stycke. 

4.2.2. Diskursens refererade objekt och säkerhetiseringen av ’den Andra’ 
 

I kraft av analysen ovan finns det en god grund med vilken man kan klassificera den 

vederbörande migrationsfientliga diskursen som en säkerhetiserande diskurs. Detta är vad 

som kommer göras nedan, genom att först identifiera säkerhetiseringens referensobjekt och 

sedan diskutera på vilket sätt säkerhetiseringens nödvändiga existentiella hot konstrueras. För 

att sedan kort reflektera över på vilket sätt denna säkerhetisering kan förstås som effektiv. 

4.2.3 Säkerhetiseringens referensobjekt 
 

Jag anser det vara rimligt att argumentera att säkerhetiseringens referensobjekt är myten 

’Sverige’, således är vad som är under attack en föreställd homogen och kulturell totalitet – 

samhället Sverige och i förlängningen diskursens ’oss’ d.v.s. det svenska folket.19 

Referensobjektet konstrueras ibland direkt och indirekt, nedan följer ett exempel en direkt 

konstruktion av referensobjektet: 

I samband med asylkaoset i somras kom en våg av så kallade gatubarn från 

Marocko till Sverige via Spanien. De unga männen uppehåller sig främst i centrala 

                                                           
18 Identitet innebär, inom det diskursteoretiska ramverket, att man identifierar sig själv eller att andra 
identifierar en själv, med olika subjektspositioner (se avsnitt…) 
19 Vid vissa tillfällen refereras det även till ’Västeuropa’, ’Finland’ etc., men detta är att betrakta som en logisk 
och metafysisk ekvivalent till ’svensk’. D.v.s. representerar de samma idé och är en del av samma företeelse.  
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Stockholm och Göteborg, där de ägnar sig åt att begå brott, våldta och sexofreda 

flickor och unga kvinnor (Fria tider, 2016d) 

Här är ganska tydligt ’Sverige’ under attack, där subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ 

attackerar i en våg och skapar ett kaos i ’Sverige’. Huysmans (2006, 47–48) argumenterar 

som nämnt ovan att termer som ’våg’, ’kaos’ etc. utgör en indikation på att en säkerhetisering 

sker och båda är termer som används i citatet ovan, samtidigt som subjektspositionen påstås 

utsätta befolkningen för diverse våldsbrott. Detta är dock inte vilken befolkningsgrupp som 

helst, utan den som interpelleras in i subjektspositionen ’kvinna’ eller ’flicka’. Denna 

subjektsposition, som argumenterat ovan, konstrueras ofta som utsatt och försvarslös – 

subjektspositionen är under attack. Det förefaller för mig rimligt att referensobjektet, d.v.s. 

myten ’Sverige’, ofta konstrueras som under attack genom att konstruera subjektspositionen 

’kvinna’ som under attack. Gemensamt med andra subjektspositioner som kan betraktas som 

’svagare’ förfaller attacker på kvinnor vara ett slags ställföreträdare för attacker på myten 

’Sverige’. Denna slutsats går att göra med hjälp av det ovannämnda citatet på sida 34 där en 

ex-muslim argumenterar att muslimska fundamentalister (och således subjektspositionen 

’marockanska gatubarn’, då den ekvivaleras med muslim som egentligen inte särskiljs från 

fundamentalist i den vederbörande diskursen) är ute efter subjektspositionen ’kvinna’ 

eftersom de representerar det västerländska som de påstås hata. Genom att attackera 

subjektspositionen ’kvinna’ attackerar subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ det 

västerländska och i förlängningen det svenska. Subjektspositionen ’polis’ förefaller fylla en 

liknande funktion. I en artikel som beskriver en knivattack gentemot en polis återfinns 

följande citat 

Det är andra mordförsöket på svensk polis inom loppet av några timmar (Fria tider, 

2017d) 

Vad som är relevant här är först och främst termen ’svensk’ innan polis samt att detta skett två 

gånger inom loppet av några timmar. Först och främst påvisar termen ’svensk’ att det inte 

bara är en polis som är attackerad, utan en polis som är en del av myten ’Sverige’, således är 

inte bara subjektspositionen polis under attack utan myten som denne konstrueras som en del 

av. Vidare antyds att detta är systematiskt, d.v.s. det är inte en isolerad händelse, myten 

’Sverige’ är således under en systematisk attack. 

I kraft av ovanstående analys anser jag att det är plausibelt att den vederbörande 

säkerhetiseringens referensobjekt är myten ’Sverige’, vilket stämmer väl överens med vad 
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Buzan et al (1998, 7–8) argumenterar, nämligen att säkerhetisering av migration ofta 

innefattar att en kultur är under attack – ’Sverige’. Vidare förefaller sättet människor utgör en 

del av referensobjektet, väl överensstämma med Ibrahims (2005 168–173) tes om att 

säkerhetiseringen genomgått ett skifte från stat till människor. Om än myten ’Sverige’ är att 

betrakta som en nation och argumenteras vara det slutgiltiga folket, utgör människan en 

central ställföreträdare. Att använda människor som ställföreträdare, specifikt människor 

interpellerade i subjektspositioner som konstrueras som svaga, gör referensobjektet lättare att 

relatera till för säkerhetiseringens tänkta publik. 

Nästa del kommer att visa hur hotet konstrueras och på vilket sätt man konstruerar hotet på ett 

sätt som legitimerar drastiska åtgärder. 

4.2.4 Konstruktionen av ett existentiellt hot 
 

Vad som eventuellt redan har framkommit i diskussionen ovan gällande säkerhetiseringens 

referensobjekt, så är det subjektspositionen ’marockanska gatubarn’ som säkerhetiseringen 

konstruerar som ett hot. Om än detta är sant, så är det fortfarande relevant att analysera på 

vilket sätt detta hot konstruerats i den vederbörande säkerhetiseringen.  

Som redan nämn, argumenterar Huysmans (2006, 47–48, 56) att säkerhetisering av migration 

innebär att konstruera en homogen grupp som vidare betraktas som extern och farlig, med 

hjälp av metaforiska och slagkraftiga uttryck. Detta är någonting som är möjligt att synliggöra 

även i diskursen om ensamkommande marockaner. I del 4.2.1 argumenterar jag att diskursen 

konstruerar subjektspositionen ’marockanska gatubarn’ som en saidansk ’den Andra’. Om 

detta anses vara en plausibel ståndpunkt, förefaller det vidare rimligt att argumentera att med 

hjälp av denna konstruktion så externaliseras och även homogeniseras subjektspositionen 

’marockanska gatupojkar’ som någonting annorlunda, men vidare även någonting hotfullt. 

Hotfullheten är inte nödvändigtvis inneboende i en saidansk ’den Andra’, men etablerandet av 

’den Andra’ möjliggör ändock konstruktionen av hotet. Om man reflekterar över citatet från 

samma artikel på sida 38, går denna poäng att urskilja, någonting vilket även detta citat 

möjliggör: 

Bakgrunden till attacken är den stora våg av kriminalitet, alltifrån personrån till 

våldtäkter och sexövergrepp mot barn, som nordafrikaner gör sig skyldiga till 

(Albinsson, 2016d) 
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Som i det ovannämnda citatet används även här metaforen ’våg’, men inte i relation till 

subjektspositionen ’marockanska gatubarn’ utan i relation till ett av de element som definierar 

den: kriminalitet. Subjektspositionen konstrueras således som någonting annorlunda, 

kriminellt, våldsamt och vidare som någonting som kommer i vågor - en naturkatastrof som 

kommer förstöra myten ’Sverige’. De drastiska åtgärder som huliganerna i citatet utför 

konstrueras i den meningen som mer eller mindre legitima då handlingen att samla ihop en 

mobb och ’rensa upp’ förefaller vara av sådan art. Vidare är konstruktionen av 

subjektspositionen som ’vuxen’ och innehavande av ett agentskap (se avsnitt 4.1.2.) 

någonting som legitimerar drastisk handling och underblåser en känsla av nöd. Ett barn kan 

inte utvisas och förefaller inte vara ett hot, men en vuxen är det. Således konstruerar diskursen 

subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ som någonting annorlunda och externt som hotar 

det som konstituerar myten ’Sverige’- dess folk och således dess kultur – och således myten 

’Sverige’. Subjektspositionen och det fenomen den ses som en del av (migration) konstrueras 

således som ett existentiellt hot. 

4.2.5. Säkerhetiseringens effektivitet 
Innan analysen konkluderas, förefaller det passande att reflektera över i vilken mån 

säkerhetiseringen av den vederbörande gruppen kan betraktas som effektiv eller inte. Det går 

självklart att försöka förstå i vilken utsträckning detta påverkat allt mer restriktiv 

migrationspolitik etc. mer konkret genom att undersöka efterföljande policys etc. Detta kräver 

dock en djupgående analys och faller bortom uppsatsens omfång. Vad man ändock kan göra 

är att identifiera på vilket sätt den vederbörande säkerhetiseringen förhåller sig till de kriterier 

Buzan et al. (1998) argumenterar utgör en effektiv säkerhetisering (se avsnitt 2.3) och således 

håller man sig inom uppsatsens syfte att förstå konstruktionen av en säkerhetisering och inte 

dess effekter. Först och främst förefaller det onekligen som om de använder sig av en 

säkerhetsgrammatik. Termer som ’våg’ ’oro’ etc. är väldigt vanliga, vidare används väldigt 

ofta polis eller annan auktoritet för att ge säkerhetiserandet legitimitet. Utöver detta så knyter 

man ofta an den relevanta subjektspositionen, d.v.s. subjektspositionen som konstrueras som 

ett hot ’marockanska gatupojkar’, till terrorism. Som argumenterat ovan är terrorism att 

betrakta som ett institutionaliserat existentiellt hot, genom att knyta an den vederbörande 

gruppen till terrorism så krävs väldigt lite övertalning från den säkerhetiserande aktören (Fria 

tider). Det är således rimligt att spekulera att denna säkerhetisering kan vara effektiv. 
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5. Slutsatser  
Den här uppsatsen har försökt förstå på vilket sätt gruppen ensamkommande marockanska 

barn konstrueras inom diskurs, och vidare hur denna diskurs är konstituerad. Upplyst av 

Laclau och Mouffes (1985) diskursteori har det varit möjligt att urskilja diskursens 

nodalpunkt som ’säkerhet’. Identifieringen av denna nodalpunkt möjliggjorde en analys av de 

element som knöts an till den. Exempelvis förstods nodalpunktens mosats ’osäkerhet’ som det 

som konstituerade meningsinnehållet i nodalpunkten, vilket i sin tur förstods i relation till 

element som ’terror’ och ’tappad kontroll’. Vidare förstods myten om nationalstaten vara den 

myt som organiserade det sociala rum och som vidare möjliggjorde social praktik. Specifikt 

var myten ’Sverige’ den mest relevanta och det argumenterades vidare att den här myten och 

dess implicerade folk var säkerhetiseringens referensobjekt. Vidare argumenterades det att 

diskursens mest centrala subjektspositioner var ’polis’, ’kvinna’ och ’marockanskt gatubarn’. 

Den senare konstruerades, i diskursen, som någonting annorlunda och som vidare gick att 

jämföra med det sätt Said (1978) argumenterat väst porträtterat orienten. Ekvivalenskedjan 

som konstituerade subjektspositionens meningsinnehåll var således mestadels bestående av 

termer som andrafierade och på andra sätt konstruerade den som någonting negativt. 

Subjektspositionen konstruerades således på ett sätt som är signifikativt med en 

säkerhetisering av migration (Huysmans (2006, 47–48, 56) och konstruerades som det 

existentiella hotet mot referensobjektet. Vidare argumenterades det att subjektspositionen 

’polis’ och ’kvinna’ på olika sätt symboliserade myten ’Sverige’ och således var att betrakta 

som dess ställföreträdare. Varje gång subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ 

konstruerades som fientlig mot någon av dessa subjektspositioner, var den också fientlig mot 

myten ’Sverige’ och således referensobjektet. Med människor utgörande referensobjektets 

ställföreträdare, förefaller delar av Ibrahims (2005 168–173) tes om ett skifte inom 

säkerhetisering – från stat till människa – stå fast.  Utöver detta reflekterade jag över 

säkerhetiseringens effektivitet, och jag argumenterade då att det existentiella hot som 

subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ konstruerats som möjligen kunde betraktas som 

institutionaliserat hot och således ett effektivt hot. Detta då dess ekvivalenskedja innehöll 

element som är att betrakta som institutionaliserade hot såsom ’terrordåd’, ’terrorism’ och 

’terrorist. 

Uppsatsen har, i och med ovanstående, påvisat på vilket sätt diskursen är konstruerad i 

migrationsfientliga media, och vidare på vilket sätt ensamkommande marockanska barn 

representeras inom denna och även argumenterat för på vilket sätt detta går att relatera till 
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postkolonial - och säkerhetiseringsteori. Slutsatsen jag drar av detta är att diskursen är att 

betrakta som en säkerhetiserande diskurs, där subjektspositionen ’marockanskt gatubarn’ 

konstrueras som ett existentiellt hot mot myten ’Sverige’ som utgör den säkerhetiserande 

diskursens referensobjekt. På ett generellt plan har således uppsatsen visat vilken roll media 

kan spela i en säkerhetisering och vidare på vilket sätt belyst ett exempel på säkerhetisering av 

migration i Sverige.  

Den vederbörande säkerhetiserande diskursen omvandlade någonting som förefaller vara 

individer i utsatta positioner, ensamkommande barn, till ett existentiellt hot. Detta förefaller 

påvisa den kraft en säkerhetisering kan ha, samtidigt vikten en konstruktion av kulturell 

homogenitet har vid en säkerhetisering av migration. De marockanska ensamkommandes 

konstruerade och kulturella annorlundahet möjliggjorde konstruktionen av dem som ett 

existentiellt hot – någonting att ’rensa upp’.  

I avsnitt 1.2 klargjordes uppsatsens begräsningar, där uppsatsens blinda fläckar presenterades. 

Bara en liten del av svenska media täcktes och en liten grupp och det är således inte möjligt 

att dra slutsatser kring svenska media eller migration i stort och huruvida en säkerhetisering i 

media pågår där. Sen saknas även en redogörelse för de effekter den säkerhetiserande diskurs 

som den här uppsatsen behandlar kan ha. Således skulle det vara intressant i vidare forskning 

ytterligare kartlägga huruvida svenska media och migration ytterligare för att avgöra huruvida 

en säkerhetisering pågår även där. Vidare skulle det vara intressant att undersöka vilka policys 

och politiska åtgärder den här specifika säkerhetiserande diskursen legitimerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

6. Referenser 
Abiri, Elisabeth (2000). The securitisation of migration: towards an understanding of 

migration policy changes in the 1990s: the case of Sweden. Diss. Göteborg: Univ. 

Albinsson, Mattias. 2016(a). Marockaner rånar och sexofredar flickor i Stockholm – Polisen: 

”Stort problem”. Fria tider. 24 januari. http://www.friatider.se/marockanska-gatubarn-stort-

problem-stockholmspolisen (hämtad: 2018 – 05–23) 

Albinsson, Mattias. 2016(b). ”Svårt att se” att Marocko är välkommet tillbaka efter sexmobb 

på Gothia cup. Fria tider. 21 juli. http://www.friatider.se/36-arig-marockan-begars-haktad-for-

taharrush-pa-gothia-cup (hämtad: 2018 – 05–23) 

Albinsson, Mattias. 2016(c). Marockaner gripna efter brutala rånet mot 87-årig vinna i hennes 

hem i Stockholm. Fria tider.  11 mars. http://www.friatider.se/marockaner-kvinna-stureby-ran 

(hämtad: 2018 – 05–23) 

Albinsson, Mattias. 2016(d). Polisen ryckte ut för att skydda marockanska gäng från 

huliganer. Fria tider.  30 januari. http://www.friatider.se/polisen-bekraftar-svenskar-

planerade-rensa-upp-kriminella-marockaner (hämtad: 2018 – 05–23) 

Balzacq, Thierry (red) 2011. Securitization theory: how security problems emerge and 

dissolve. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge 

Beck, Martin. 2017. Securitization of Refugees in Europe. E-international relations. 

http://www.e-ir.info/2017/09/18/securitization-of-refugees-in-europe/ (hämtad 2018-05-24). 

Biehl, K.S. 2009. Migration “securitization” and its everyday implications: an examination of 

Turkish asylum policy and practice. 

Bigo, D. 2002. Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of 

Unease. Alternatives: Global, Local, Political, 27(1), .63-92. 

Buzan, Barry, Wæver, Ole & Wilde, Jaap de (1998). Security: a new framework for analysis. 

Boulder, Colorado: Lynne Rienner 

Cap, Piotr. 2018. ‘We don’t want any immigrants or terrorists here’: The linguistic 

manufacturing of xenophobia in the post-2015 Poland. Discourse & Society. doi: 

https://doi.org/10.1177/0957926518754416 

Ceyhan, A., & Tsoukala, A. 2002. The Securitization of Migration in Western Societies: 

Ambivalent Discourses and Policies. Alternatives: Global, Local, Political, 27(1), 21-39 

Chibber, Vivek (2013). Postcolonial theory and the spectre of capital. London: Verso 

Ekstrand, Mattias. 2016. Maskerade gäng i Stockholmsattack. SVT. 30 januari. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/maskerade-gang-i-stockholmsattack (hämtad 

2018-05-24). 

Foucault, Michel & Gordon, Colin (1980). Power/knowledge: selected interviews and other 

writings, 1972-1977. 1st American ed. New York: Pantheon Books 

Goodrich, Jonathan N. 2008 September 11, 2001 Attack on America: Impact on Tourism 

Security. Journal of Travel & Tourism Marketing, 11 (4). 1-12 

http://www.friatider.se/marockanska-gatubarn-stort-problem-stockholmspolisen
http://www.friatider.se/marockanska-gatubarn-stort-problem-stockholmspolisen
http://www.friatider.se/36-arig-marockan-begars-haktad-for-taharrush-pa-gothia-cup
http://www.friatider.se/36-arig-marockan-begars-haktad-for-taharrush-pa-gothia-cup
http://www.friatider.se/marockaner-kvinna-stureby-ran
http://www.friatider.se/polisen-bekraftar-svenskar-planerade-rensa-upp-kriminella-marockaner
http://www.friatider.se/polisen-bekraftar-svenskar-planerade-rensa-upp-kriminella-marockaner
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/maskerade-gang-i-stockholmsattack


47 
 

Google Trends. 2018. 

https://trends.google.com/trends/explore?geo=SE&q=avpixlat.info,friatider.se,nyheteridag.se 

(hämtad 2018-05-24).  

Granlund, Johan & Lindberg, Staffan. 2015. ”Marocko måste ta ansvar för barnen”. 

Aftonbladet. 9 oktober. https://www.aftonbladet.se/nyheter/utrikes/article21548669.ab 

(hämtad 2018-05-24). 

Habul, Kenan & Holmqvist, Anette. 2018. Storbråk och hånskratt: ”Håll dig till ämnet”. 

Aftonbladet. 6 maj. https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/l10g8e/storbrak-och-

hanskratt-hall-dig-till-amnet (hämtad 2018-05-24). 

Hammargren, Bitte. 2004.  Marocko kryssar mot modernitet. Svenska dagbladet. 19 januari. 

https://www.svd.se/marocko-kryssar-mot-modernitet (hämtad 2018-05-24). 

Humphrey, Michael. 2013. Migration, Security and Insecurity. Journal of Intercultural 

Studies. 34(2).178-195 

Huntington, Samuel P. (2011/1996). The clash of civilizations and the remaking of world 

order. New York: Simon & Schuster 

Huysmans, Jef (2006). The politics of insecurity: fear, migration and asylum in the EU. 

Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge 

Huysmans, Jeff. 2000. The European Union and the Securitization of Migration. Journal of 

Common Market Studies. 38(5).751-777. 

Huysmans, Jeff. and Squire, Vicki. 2009. Migration and Security. Hämtad från: 

http://oro.open.ac.uk/17257/2/B2FAA87.pdf (hämtad 2018-05-24)  

Ibrahim, Maggie. 2005. The Securitization of Migration: A Racial Discourse. International 

Migration. 43(5). 164–187 

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985). Hegemony & socialist strategy. London: Verso 

Lauffs, Tomas. 2015. Ny rapport visar invandringens nyttoeffekter. SVT. 24 juni. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-rapport-visar-invandringens-nyttoeffekter (hämtad 

2018-05-24). 

Leander, Peter. 2016. De oönskade: En rapport om de ensamkommande marockanska barnen i 

Sverige. Rapport/Barnrättsbyrån. Stockholm: Barnrättsbyrån. 

Loomba, Ania (2015). Colonialism/postcolonialism. Third edition. Milton Park, Abingdon, 

Oxon: Routledge 

Maaloum, Abdelaziz & Sahlberg, Anja. 2016 Fruktlöst samarbete om unga marockaner som 

lever på gatan. Sveriges radio. 23 september. 

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=23272&artikel=652340

1 (hämtad 2018-05-24). 

Magnusson, Erik. 2015. Så blev flyktingkrisen en svensk beredskapskatastrof. Sydsvenskan. 

26 december. https://www.sydsvenskan.se/2015-12-26/sa-blev-flyktingkrisen-en-svensk-

beredskapskatastrof (hämtad 2018-05-24). 

https://trends.google.com/trends/explore?geo=SE&q=avpixlat.info,friatider.se,nyheteridag.se
https://www.aftonbladet.se/nyheter/utrikes/article21548669.ab
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/l10g8e/storbrak-och-hanskratt-hall-dig-till-amnet
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/l10g8e/storbrak-och-hanskratt-hall-dig-till-amnet
https://www.svd.se/marocko-kryssar-mot-modernitet
http://oro.open.ac.uk/17257/2/B2FAA87.pdf
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-rapport-visar-invandringens-nyttoeffekter
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=23272&artikel=6523401
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=23272&artikel=6523401
https://www.sydsvenskan.se/2015-12-26/sa-blev-flyktingkrisen-en-svensk-beredskapskatastrof
https://www.sydsvenskan.se/2015-12-26/sa-blev-flyktingkrisen-en-svensk-beredskapskatastrof


48 
 

Migrationsverket 2018 (a). Inkomna ansökningar om asyl, 2018. 

https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113b20/1525331728416/In

komna%20ans%C3%B6kningar%20om%20asyl%202018%20-

%20Applications%20for%20asylum%20received%202018.pdf (hämtad 2018-05-24) 

Migrationsverket. 2018 (b). Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 

ensamkommande barn, förstagångsansökningar, 2018. 

https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113176/1525331728331/A

vgjorda%20asyl%C3%A4renden%202018%20-%20Asylum%20decisions%202018.pdf 

(hämtad 2018-05-24) 

Mikkelsen, Jens & Sjö, Björn. 2015. Vakt dunkade nioårings huvud i marken. Sydsvenskan. 9 

februari. https://www.sydsvenskan.se/2015-02-09/vakt-dunkade-nioarings-huvud-i-marken. 

(hämtad 2018-05-24). 

Okänd. 2015. Ordningsvakter i Malmö åtalas inte. Fria tider.  20 april. 

http://www.friatider.se/ordningsvakter-i-malm-talas-inte (hämtad: 2018 – 05–23) 

Okänd. 2016(a). Avtal klart om utvisning av marockanska ”gatubarn”. Fria tider. 13 maj. 

http://www.friatider.se/avtal-klart-om-utvisning-av-marockanska-gatubarn (hämtad: 2018 – 

05–23) 

Okänd. 2016(b). Flyktingbarn gick fri efter gruppvåldtäkt efter åklagare struntade i ålderstest. 

Fria tider. 13 augusti. http://www.friatider.se/flyktingbarn-gick-fri-efter-gruppv-ldt-kten-n-r-

klagare-struntade-i-lderstest (hämtad: 2018 – 05–23) 

Okänd. 2016(c). Maskerade huliganer angriper marockanska gäng i Stockholm. Fria tider.  29 

januari. http://www.friatider.se/maskerade-huliganer-angriper-marockanska-g-ng-i-stockholm 

(hämtad: 2018 – 05–23) 

Okänd. 2016(d). Polisen varnar: ”Gatubarn skapar kaos i Göteborg. Fria tider.  26 april. 

http://www.friatider.se/polisman-varnar-gatubarn-skapar-kaos-i-g-teborg (hämtad: 2018 – 05–

23) 

Okänd. 2017 (a). 48 av 50 marockanska barn var vuxna. Fria tider.  29 maj 

http://www.friatider.se/48-av-50-marockanska-barn-var-vuxna (hämtad: 2018 – 05–23) 

Okänd. 2017(b). 9-åriga gatubarn rånar människor i Stockholm. Fria tider.  24 juli. 

http://www.friatider.se/9-riga-gatubarn-r-nar-m-nniskor-i-stockholm (hämtad: 2018 – 05–23) 

Okänd. 2017(c). Fem begärs häktade för terrordådet i Åbo – alla marockaner. Fria tider.  21 

augusti. http://www.friatider.se/fem-beg-rs-h-ktade-f-r-terrord-det-i-bo-alla-r-marockaner  

(hämtad: 2018 – 05–23) 

Okänd. 2017(d). Källa till Nyheter Idag: Marockanska gatubarn knivhögg polisen på 

Medborgarplatsen. Fria tider.  31 augusti http://www.friatider.se/polis-knivhuggen-i-nacken-

p-medborgarplatsen (hämtad: 2018 – 05–23) 

Okänd. 2017(e). Nu skickas de marockanska gatubarnen hem. Fria tider.  9 juni. 

http://www.friatider.se/nu-skickas-de-marockanska-gatubarnen-hem (hämtad: 2018 – 05–23) 

https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113b20/1525331728416/Inkomna%20ans%C3%B6kningar%20om%20asyl%202018%20-%20Applications%20for%20asylum%20received%202018.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113b20/1525331728416/Inkomna%20ans%C3%B6kningar%20om%20asyl%202018%20-%20Applications%20for%20asylum%20received%202018.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113b20/1525331728416/Inkomna%20ans%C3%B6kningar%20om%20asyl%202018%20-%20Applications%20for%20asylum%20received%202018.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113176/1525331728331/Avgjorda%20asyl%C3%A4renden%202018%20-%20Asylum%20decisions%202018.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113176/1525331728331/Avgjorda%20asyl%C3%A4renden%202018%20-%20Asylum%20decisions%202018.pdf
https://www.sydsvenskan.se/2015-02-09/vakt-dunkade-nioarings-huvud-i-marken
http://www.friatider.se/ordningsvakter-i-malm-talas-inte
http://www.friatider.se/avtal-klart-om-utvisning-av-marockanska-gatubarn
http://www.friatider.se/flyktingbarn-gick-fri-efter-gruppv-ldt-kten-n-r-klagare-struntade-i-lderstest
http://www.friatider.se/flyktingbarn-gick-fri-efter-gruppv-ldt-kten-n-r-klagare-struntade-i-lderstest
http://www.friatider.se/maskerade-huliganer-angriper-marockanska-g-ng-i-stockholm
http://www.friatider.se/polisman-varnar-gatubarn-skapar-kaos-i-g-teborg
http://www.friatider.se/48-av-50-marockanska-barn-var-vuxna
http://www.friatider.se/9-riga-gatubarn-r-nar-m-nniskor-i-stockholm
http://www.friatider.se/fem-beg-rs-h-ktade-f-r-terrord-det-i-bo-alla-r-marockaner
http://www.friatider.se/polis-knivhuggen-i-nacken-p-medborgarplatsen
http://www.friatider.se/polis-knivhuggen-i-nacken-p-medborgarplatsen
http://www.friatider.se/nu-skickas-de-marockanska-gatubarnen-hem


49 
 

Okänd. 2017(f). Terroristen i Åbo en 18-årig asylsökare från Marocko – ville döda finska 

kvinnor. Fria tider.  19 augusti. http://www.friatider.se/terroristen-i-bo-en-18-rig-asyls-kare-

fr-n-marocko-ville-d-da-finska-kvinnor (hämtad: 2018 – 05–23) 

Okänd. 2017(g). Tre marockaner gripna efter det brutala terrordådet. Fria tider. 18 augusti. 

http://www.friatider.se/tre-marockaner-gripna-efter-det-brutala-terrord-det (hämtad: 2018 – 

05–23) 

Okänd. 2018 (b). Gränspolisen: ”Nio av tio marockaner ljuger om åldern – är vuxna”. Fria 

tider.  22 januari. http://www.friatider.se/gr-nspolisen-90-procent-av-marockaner-har-ljugit-

om-sin-lder-r-egentligen-vuxna (hämtad: 2018 – 05–23) 

Okänd. 2018(a). ”Jag blev bara så arg”. Fria tider.  2 maj. http://www.friatider.se/h-r-brottar-

henrik-schyffert-50-ner-arabiska-gatubarnet-jag-blev-bara-arg (hämtad: 2018 – 05–23) 

ordningen och den inre säkerhet i landet 

Proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar att av möjlighet att få  

uppehållstillstånd i Sverige. 

Proposition 2015/16:67. Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

Reyes Hiltunen, Melinda. 2017. Mångkulturellt projekt krossar fördomar. Norrköpings 

tidningar.  29 juni. http://www.nt.se/kultur-noje/mangkulturellt-projekt-krossar-fordomar-

om4720436.aspx (hämtad 2018-05-24). 

Rheindorf, Markus & Wodak, Ruth. 2018. Borders, Fences, and Limits—Protecting Austria 

From Refugees: Metadiscursive Negotiation of Meaning in the Current Refugee Crisis. 

Journal of immigrant & refugee studies. 16 (1-2), 15-38. 

Said, Edward W. (1978/2016). Orientalism. Nyutg. Stockholm: Ordfront  

Salihu, Diamant. 2017. Polisen larmar: ”Allt fler marockanska gatubarn under 12 år”. 19 

september. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/marockanska-barn-utnyttjas-och-tvingas-bega-

brott (hämtad 2018-05-24). 

Saussure, Ferdinand de (1966). Course in general linguistics. 1. ed. New York: McGraw-Hill 

Statens medieråd. 2013. Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet. 

Stockholm: Statens medieråd. 

TT. 2015(a). FN varnar för fortsatt flyktingvåg. SVT 25 augusti. 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rekordmanga-flyktingar-till-ungern (hämtad 2018-05-24). 

TT. 2015(b). Tjeckiens president: Flyktingvåg "organiserad invasion". Svenska Dagbladet 27 

december. https://www.svd.se/zeman-flyktingvag-en-invasion (hämtad 2018-05-24). 

TT. 2017(a). Marockos kung "äntligen hemma". Sydsvenskan. 30 januari. 

https://www.sydsvenskan.se/2017-01-31/marockos-kung-antligen-hemma (hämtad 2018-05-

24). 

http://www.friatider.se/terroristen-i-bo-en-18-rig-asyls-kare-fr-n-marocko-ville-d-da-finska-kvinnor
http://www.friatider.se/terroristen-i-bo-en-18-rig-asyls-kare-fr-n-marocko-ville-d-da-finska-kvinnor
http://www.friatider.se/tre-marockaner-gripna-efter-det-brutala-terrord-det
http://www.friatider.se/gr-nspolisen-90-procent-av-marockaner-har-ljugit-om-sin-lder-r-egentligen-vuxna
http://www.friatider.se/gr-nspolisen-90-procent-av-marockaner-har-ljugit-om-sin-lder-r-egentligen-vuxna
http://www.friatider.se/h-r-brottar-henrik-schyffert-50-ner-arabiska-gatubarnet-jag-blev-bara-arg
http://www.friatider.se/h-r-brottar-henrik-schyffert-50-ner-arabiska-gatubarnet-jag-blev-bara-arg
http://www.nt.se/kultur-noje/mangkulturellt-projekt-krossar-fordomar-om4720436.aspx
http://www.nt.se/kultur-noje/mangkulturellt-projekt-krossar-fordomar-om4720436.aspx
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/marockanska-barn-utnyttjas-och-tvingas-bega-brott
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/marockanska-barn-utnyttjas-och-tvingas-bega-brott
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rekordmanga-flyktingar-till-ungern
https://www.svd.se/zeman-flyktingvag-en-invasion
https://www.sydsvenskan.se/2017-01-31/marockos-kung-antligen-hemma


50 
 

TT. 2017(b). SD begär riksdagsdebatt om terrordådet. Sydsvenskan 18 april. 

https://www.sydsvenskan.se/2017-04-18/sd-begar-riksdagsdebatt-om-terrordadet (hämtad 

2018-05-24). 

TT. 2018. Fler marockaner utvisas efter nytt samarbete. SVT. 22 januari. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-marockaner-utvisas-efter-nytt-samarbete (hämtad 

2018-05-24). 

uppehållstillstånd i Sverige 

Wagner, Katia (2017). Pojkarna och de ensamma poliserna: reportage. Stockholm: Natur & 

Kultur.  

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur 

Wistrand, Kersti. 2012. Den arabiska kulturens betydelse för den västerländska civilisationen. 

Humanism och Kunskap. https://humanismkunskap.org/2012/11/04/den-arabiska-kulturens-

betydelse-for-den-vasterlandska-civilisationens-uppkomst-och-renassans/ (hämtad 2018-05-

24). 

Young, Robert J. C. (2003). Postcolonialism: a very short introduction. Oxford: Oxford 

University Press 

https://www.sydsvenskan.se/2017-04-18/sd-begar-riksdagsdebatt-om-terrordadet
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-marockaner-utvisas-efter-nytt-samarbete
https://humanismkunskap.org/2012/11/04/den-arabiska-kulturens-betydelse-for-den-vasterlandska-civilisationens-uppkomst-och-renassans/
https://humanismkunskap.org/2012/11/04/den-arabiska-kulturens-betydelse-for-den-vasterlandska-civilisationens-uppkomst-och-renassans/

