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Abstract 

This thesis is a case study, which sets out to argue that the U.S., through the 

discourse of security, has been able to use measures to control migration that 

would otherwise not have been legitimized. The new agenda of migration as a 

security threat makes it possible to frame a necessity of increased regulations 

around the boarder. The effects of 9/11 on US policy with regards to Mexican 

immigration are investigated. 

The paper is based on the theory of securitisation, which focuses on the role 

played by important political actors in shaping a discourse around migration. This 

discourse is then seen as legitimizing for the actions taken in controlling 

migration, which might otherwise go against the standards of human rights that 

are normally the focus of liberal democracies.  

In the case of Mexican migration to the U.S., it is clear that there has been an 

actual discourse of securitization due to the 9/11-events. This would indicate that 

the Mexican boarder has been framed as a threat to the American national security 

even though it does not pose any proved connection to terrorism. 
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1 Inledning 

Bara några veckor före terroristattackerna mot USA den 11:e september 2001 

hade USA:s president George W. Bush och Mexikos ledare Vicente Fox 

förhandlat om ett avtal för legalisering av illegala mexikanska invandrare som då 

redan befann sig i USA (Adelman, 2002:21). De båda presidenterna tillsattes 2000 

och var båda konservativa, vilket bådade gott för ett integrerat bilateralt 

samarbete. I och med 11:e september-dåden ändrades dock förutsättningarna 

radikalt. USA:s främsta prioritet blev nu istället den egna nationella säkerheten, 

som hamnade överst på dagordningen även bilateralt. Fox försök till förbättrade 

betingelser för mexikanska immigranter lades åt sidan och Mexiko återgick till att 

som förut mest vika sig för USA:s intressen (Velázquez & Schiavon, 2008:62-4). 

För att förstå migrationen som ett hot mot den nationella säkerheten används 

här teorin om sekuritisering. Teorin går ut på att viktiga politiska aktörer för en 

retorik om migration som ett säkerhetshot för att legitimera striktare åtgärder mot 

densamma, något som annars inte vore möjligt. Uppsatsen fokuserar på 

sekuritisering av just mexikansk invandring, eftersom den tycks ha påverkats trots 

att invandringen från Mellanöstern setts som ‟det verkliga hotet‟. 

Vad den här uppsatsen erbjuder är således en fördjupad förståelse för teorin 

om sekuritisering och hur den kan appliceras på det för USA klassiska problemet 

med illegal mexikansk invandring. Huvudargumentet för studien är att USA redan 

före 11:e september-dåden hade dessa problem men att händelsen i ökad 

utsträckning gjorde det möjligt att vidta åtgärder genom en ändrad diskurs.  

Argumentationen grundas i en förmodan om att hårdare åtgärder mot illegala 

invandrare förut inte kunnat legitimeras, på grund av de inskränkningar som finns 

på USA:s suveränitet genom exempelvis avtalet under NAFTA. Dessutom är olika 

intressegrupper av vikt för utformandet av policyförändringar i en liberal 

demokrati, vilket gör det svårt att skapa en enhetlig policy. Genom att skapa en 

allmän uppfattning om att nationen varit hotad, kan USA ha sökt gå emot olika 

intressegrupper och avtal och på så vis återta sin suveränitet. 
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1.1 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna uppsats består i att utreda om en diskurs kring invandring som 

terrorhot har ändrat synen på illegal mexikansk invandring till USA. En allmänt 

mer fientlig diskurs gentemot invandrare antas ha uppkommit i och med 

terrordåden den 11:e september 2001. Det intressanta blir här att utreda om även 

mexikansk invandring berörts av den ändrade diskursen, trots att mexikaner i sig 

inte utgör ett egentligt hot som terrorister. Anledningen till att just mexikansk 

invandring berörts är att den utgjort en viktig del genom i stort sett hela USA:s 

historia och är ett ständigt aktuellt utrikespolitiskt ämne för landet.  

För att besvara problemställningen används teorin om sekuritisering, som är 

en del av Köpenhamnsskolan. Teorin ger en ny och intressant vinkel till studier 

om säkerhet (Ackleson, 2005:168). Den är aktuell i de diskussioner som förs just 

nu på området illegal invandring, såväl i USA som i Europa. 

 

Uppsatsen problemformulering lyder som följer: 

 

-Vad har teorin om sekuritisering för värde för migrationsdebatten i stort? 

-Hur kan teorin appliceras på mexikansk invandring till USA efter 11:e 

september? 

 

 

Uppsatsen grundas i ett antagande om att en diskursändring skett kring migration i 

allmänhet i och med 11:e september 2001. Det mer uppenbara är att invandring 

från Mellanöstern berörts, men fokus för den här uppsatsen ligger alltså i att 

utreda om så även skett vad gäller den mexikanska immigrationen. 

Även förut har migration setts som ett hot, men det har då ofta rört sig om 

socio-ekonomiska frågor, såsom inskränkningar på välstånd och identitet 

(Boswell, 2007:595). Fokus här ligger helt och hållet på frågor som berör 

nationell säkerhet i form av hot mot nationens suveränitet och territorium.  

Det är intressant att utreda situationen i USA eftersom mycket av den redan 

befintliga forskningen på området sekuritisering berör EU. Mexiko och USA har 

dessutom en speciell relation i det att de utgör en stormakt i förhållande till ett 

utvecklingsland och i det att relationen har en lång och invecklad historia. 

Därigenom skapas utomvetenskapligt värde för uppsatsen, som innebär att ämnet 

har relevans för omvärlden (Teorell & Svensson, 2007:18). 

Erfarenhet visar på att illegal invandring kommer att bestå så länge den 

inhemska efterfrågan i mottagarlandet fortfarande finns där. När gränskontrollerna 

ökar utvecklas även de illegala sätten att ta sig in i landet och fler människor dör 

och blir skadade till följd av att människosmugglarnas taktiker blir allt dyrare och 

osäkrare (Cornelius, 2006). Detta är ytterligare en anledning till varför det är 

viktigt att ta upp frågan; att det strider mot konventioner om mänskliga rättigheter. 

Att se uppsatsen som ‟ett fall av något‟ är viktigt för att teorin ska kunna ligga 

till grund för att förstå även andra fall inom samma teoretiska population (Teorell 

& Svensson. 2007:48). Denna uppsats skulle då kunna ses som ett fall av 
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‟legitimering av en restriktivare migrationspolitik‟ under det säkerhetsklimat som 

råder internationellt just nu. Det blir då av intresse att se vad som händer med 

USA:s klassiska problem med mexikansk immigration, när nationen anser sig 

hotad av andra, yttre aktörer i form av terrorister. 

1.2 Teori 

Migration är ett relativt ungt område inom statsvetenskaplig forskning, vilket kan 

tyckas konstigt eftersom bland annat USA har en lång historia vad gäller 

migrationens påverkan på politiken. Den teori som faktiskt funnits på ämnet har 

främst berört socio-ekonomiska problem (Hollifield, 2000:137). Det kan därför 

vara svårt att hitta väl utvecklad teori kring migration och säkerhet utifrån ett 

statsvetenskapligt perspektiv. Ytterligare en svårighet utgörs av det faktum att 

fenomenet skiljer sig från region till region och mellan olika folkgrupper.  

Även begreppet säkerhet är mångtydigt, då det till exempel kan åsyfta väpnad 

konflikt eller som i det här fallet nationell säkerhet mot terrordåd. Det är således 

viktigt med väl definierade begrepp för operationaliseringen (Teorell & Svensson, 

2007:39), vilket tas upp i avgränsningen nedan. 

Den teori som ligger till grund för uppsatsen  är ‟securitisation‟, som är en del 

av Köpenhamnskolan. Teorin går ut på att skapa en diskurs av att vara hotad av ett 

visst fenomen, i detta fall migration. Denna medvetna strategi uppkommer genom 

det talade som ett agerande, då för samhället viktiga människor uttrycker sig om 

det aktuella problemet och har påverkan på den allmänna uppfattningen om 

detsamma. Det är alltså det talade agerandet i sig själv som utgör det verkliga 

hotet, medan migration som en hotbild endast är en social konstruktion. 

Fyra element kan anses viktiga för sekuritiseringsteorin: (1) aktörer, (2) 

meddelande (3) det fenomen meddelandet avser, samt (4)  mottagaren av 

meddelandet. Det vill säga den som förmedlar diskursen, vad denne säger och vad 

retoriken grundas i, samt vem den riktas mot. Första punkten utgörs i denna 

uppsats av viktiga aktörer i USA:s regering. Meddelandet består i en medveten 

retorik om migration som ett säkerhetshot och det fenomen som åsyftas är den 

illegala mexikanska invandringen.  Den publik som retoriken är avsedd för utgörs 

av den amerikanska befolkningen. 

Viljan hos de politiska aktörerna att utforma en ny diskurs kring illegal 

invandring grundar sig i att det då är lättare att ta till åtgärder som annars inte 

skulle anses legitima, av olika anledningar. Argumentet för uppsatsen är att 

USA:s regering redan före 11:e september 2001 hade en önskan om striktare 

regler och hårdare tag mot immigranterna, men att man först nu kunde 

argumentera för detta. 
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1.3 Metod & Material 

Uppsatsen utgör en fallstudie, där det enskilda fallet med illegal mexikansk 

invandring till USA står i fokus. Anledningen till detta grundas i stort i ovan 

nämnda svårigheter att applicera en viss kombination av migration och säkerhet 

även på andra regioner. Ambitionen är dock ändå att resultatet i sig även ska 

kunna generaliseras på andra områden, om inte nu så kanske i framtiden. Metoden 

består i att utifrån redan utförda diskursanalyser i kombination med teorin och 

hemsidor för relevanta organisationer kunna ge en fördjupad förståelse för teorin 

om sekuritisering och fallet med mexikansk invandring till USA. 

För att undersöka om en sekuritiseringprocess fullbordats är det egentligen 

viktigt att även utreda vad diskursen haft för inverkan på den amerikanska 

befolkningen (Zavala, 2008:10). Således skulle en djupare analys än vad som 

presenteras i den här uppsatsen vara nödvändig för att säkert kunna fastställa 

huruvida en komplett sekuritisering ägt rum. Här erbjuds snarare en diskussion 

kring litteraturen på området, i kombination med för ämnet relevanta 

debattartiklar.  

Litteratur på säkerhetsområdet ligger till grund för teorin. Materialet i övrigt 

består främst i redan befintligt material, i form av artiklar och annan litteratur på 

området. Aktuella artiklar har till stor del inhämtats från databasen ELIN vid 

Lunds Universitet. Övrig litteratur har anskaffats genom tjänsten Lovisa och 

sökningar på internet. 

En stor del av det empiriska materialet baseras på olika organisationers 

avhandlingar. Valda organisationer tar i regel immigranternas parti och likaså 

tenderar latinamerikanska texter att stötta teorin om sekuritisering av mexikansk 

invandring i större grad än övrig litteratur. För att öka transparensen i arbetet 

inkluderas därför även ett avsnitt med motargument i analysen. Dock är större 

delen av den tillgängliga litteraturen på området tillägnad Europa och den 

eventuella sekuritisering som skett där, vilket innebär att framförallt det kritiska 

materialet vad gäller USA är tunn. Genom att bygga vidare på ämnet och med 

hjälp av för Europa redan utarbetat material applicera teorin på fallet Mexiko-

USA, blir undersökningen kumulativ, vilket är ett kriterium för inomvetenskaplig 

relevans (Teorell & Svensson, 2007:19). 

Sekuritiseringsteorin är alltså främst utformad för europeiska mått och 

artiklarna på området är många, exempelvis har Christina Boswell, Georgios 

Karyotis, Alessandra Buonfino och Jef Heysmans samtliga gett sin bild av en 

eventuell sekuritisering av invandringen till Europa. Några av dessa författare har 

även inkluderats i denna uppsats för att ge en mer varierad bild av sekuritiserings-

teorin. De författare som inkluderats här är främst forskare inom internationella 

relationer och politik, men exempelvis är Elisabeth Abiri föreståndare för 

Institutet för Mänskliga Rättigheter vid Göteborgs Universitet och Wayne A. 

Cornelius och Alessandra Buonfino särskilt specialiserade på ämnet migration. 
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1.4 Operationalisering 

I detta avsnitt presenteras definieringar av huvudbegreppen för uppsatsen. Målet 

är således att skapa en ökad förståelse för vad begreppen är och kanske framförallt 

inte är. På så vis görs de abstrakta begreppen mätbara; de operationaliseras 

(Teorell & Svensson, 2007:55). Indikatorerna har märkts ut med fet stil, för att 

underlätta en tillbakablick under pågående läsning. 

Uppsatsen avgränsas till att enbart fokusera på migration som ett hot mot 

nationens säkerhet. Här undanräknas således eventuella argument om migration 

som ett hot mot amerikanska invånares jobb och identitet och fokus blir istället 

mer handfasta och konkreta hot, i form av terrordåd. Dock är det omöjligt att helt 

utesluta övriga aspekter, då samtliga är starkt beroende av varandra. 

Teorin för uppsatsen heter på engelska ‟securitisation‟, men har här översatts 

till sekuritisering. Likaså har den för teorin viktiga ‟speech act‟ översatts till det 

talade, som ett försök till en svensk variant av uttryck för retorik som en 

handling, där själva det talade ordet i sig utgör ett agerande. 

Begreppet säkerhet har haft en lång utveckling, från att främst inkludera 

militära hot under kalla kriget, till att idag även inkludera begrepp som 

fattigdomsbekämpning, skydd mot HIV/AIDS och naturkatastrofer (Abiri, 

2004:47). En mer utförlig diskussion av detta tas upp i kapitel 3 nedan. Begreppet 

säkerhetshot utgörs i denna uppsats i största möjliga mån enbart av hot i form av 

terrordåd, men som nämnts ovan är de olika aspekterna starkt sammanlänkade.  

Den immigration som åsyftas är endast mexikanska, papperslösa invandrare. 

Med tanke på att uppsatsen tar avstamp i terrordåden 2001, vore det mer självklart 

att fokusera på invandring från Mellanöstern, men den mexikanska är intressant i 

det att den utgjort en odiskutabelt stor del av amerikansk utrikespolitik sedan långt 

tillbaka i historien och fortsätter att göra så än idag. Anledningen till att endast 

icke legala immigranter inkluderas är att det är just dessa som skapat sådan livlig 

debatt och det faktum att de utför en brottslig handling enbart genom att ta sig in i 

landet gör dem oerhört sårbara för policyändringar. 

Teorin om sekuritisering förutsätter en tänkt publik som mottagare av den 

anförda diskursen och som således accepterar synen på migration som ett 

säkerhetshot. Denna publiks accepterande skapar legitimitet för de 

sekuritiserande aktörernas hårdare tag mot illegal invandring (Wagnsson, 

2000:12). Den tänkta publiken är i det här fallet den amerikanska befolkningen 

och de sekuritiserande aktörerna är den amerikanska regeringen, under tiden för 

Bush-administrationen. Tidsavgränsningen för uppsatsen är således satt till cirka 

2000-2008, den tid som George W. Bush satt vid makten. Den historiska 

genomgången i kapitel 2 sträcker sig i stort sett över hela 1900-talet. 

Vanligt förekommande uttryck för migrationsforskning är push och pull-

effekter. Dessa ger uttryck för de behov som skapas av staterna i fråga. ‟Push‟ 

uppstår när förhållandena i avsändarlandet skapar incitament för folket att 

emigrera, medan ‟pull‟ uppstår då efterfrågan på arbetskraft ökar i mottagarlandet. 

Begreppet diskurs är ständigt återkommande genom hela uppsatsen och är en 

av grunderna för sekurtitiserings-teorin. Begreppet är något svårdefinierat men 
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Neumann uttrycker det som att ”[e]n diskurs är ett system som producerar en 

uppsättning utsagor och praktiker (…). De konstituerar verklighetsuppfattningen 

hos sina bärare och fungerar till viss del bestämmande för olika typer av sociala 

relationer” (Neumann, 2003:157). Ludvig Beckman liknar även en diskurs vid en 

ekonomisk kris: då nyckelpersoner i samhället anser att det finns en ekonomisk 

kris ökar sparandet i allmänhet. Därmed minskar produktion och tillväxt, med en 

faktisk ekonomisk kris som följd (Beckman, 2007:94). Den förda retoriken 

påverkar således den allmänna uppfattningen i samhället och blir till ‟det rådande 

klimatet‟. 

1.5 Disposition 

Efter inledande kapitel med metodologisk överblick följer ett kapitel som redogör 

för bakgrunden till fallet. Dels tas här upp problemen med migrations-policies, 

och dels den mexikanska invandringen som ett historiskt utrikespolitiskt problem 

för USA. På det följer ett teoretiskt kapitel som redogör för sekuritiserings-teorin.  

I kapitel 4 diskuteras sedan relevansen av teorin och varför den är viktig att ha 

i åtanke vid forskning kring migration och mänskliga rättigheter. Detta utgör 

således ett svar på den mer övergripande första frågan i problemställningen ovan. 

Efter det presenteras själva analysen i kapitel 5, där empiri varvas med teori för en 

ökad förståelse av både teorin samt av fallet mexikansk invandring till USA. 

Kapitel 6 utgör uppsatsens slutsats och här argumenteras kring huruvida 

sekuritisering som teori kan anses passa in för att förklara hur mexikansk 

invandring kommit att ses i och med 11:e september. Samtliga referenser som 

använts i uppsatsen redogörs för i kapitel 7. 
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2 Migration och säkerhet 

I det följande redogörs för migrationens utveckling mot en säkerhetsfråga. Största 

delen av materialet är hämtat från Cornelius et. al. ”Controlling Immigration - a 

Global Perspective” (1994). Tyvärr finns det inte så mycket forskning att tillgå på 

migrationsområdet, trots att det i allra högsta grad är ett relevant och 

internationellt viktigt fenomen (Ackleson, 2005:167). Den ökade gränsöver-

skridande migrationen har haft stor inverkan på internationella relationer och har 

gått från att enbart inkludera interna, nationella problem till att även påverka 

relationer mellan länder (Cornelius et al, 1994:6-7). 

Wayne A. Cornelius et al. hävdar att mottagarländer måste inse att problemen 

med att kontrollera migration till stor del härstammar från politiska, ekonomiska 

och sociala aspekter inom det egna landet (Cornelius et al, 1994:7). Detta utgörs 

av rivaliserande intressen, dels mellan arbetsgivare, som vill ha billig arbetskraft 

och de amerikanska arbetstagarna, som anser sig utkonkurrerade av desamma. 

Vidare utgör ekonomin en så kallad ”pull”-faktor, i det att det råder en stor 

efterfrågan på okvalificerad arbetsraft, samtidigt som det finns en politisk klass 

som inte vill befatta sig med de sociala problem som uppstår av densamma. 

Ytterligare en viktig balansgång uppstår dessutom mellan å ena sidan mänskliga 

rättigheter, som hör starkt samman med liberala demokratier, och å andra sidan 

extrema situationer som uppstår vid gränserna (Cornelius et al, 1994:11). 

Dessa spänningar kommer upp till ytan under sämre perioder, såsom 

nedgångar i landets ekonomi, och skapar således en arena för xenofobi (Cornelius 

et al, 1994:11). Migration skapar trots allt direkta fördelar för många grupper 

(såsom exempelvis företagare och konsumenter, i det att produktionskostnader 

hålls nere), medan kostnaderna för invandring är debatterade. Även Philip Martin 

hävdar att det är viktigt för länder med hög invandring, som USA, att reda ut 

bakgrunden och konsekvenserna av illegal invandring. Endast så kan en policy 

skapas som minskar de sociala kostnaderna i framtiden. Annars ökar klyftorna och 

de sociala problemen och xenofobin ges ökad grogrund (Cornelius et al, 1994:13). 

Liberala demokratiers själva grundvärdering består i att ta hänsyn till olika 

röster inom samhället. Det är just de politiska diskussionerna i relationen mellan 

individer, grupper och stat som påverkar förmågan att skapa enhetlig policy på 

migrationsområdet (Cornelius et al, 1994:9). Staterna har alltså ett flertal grupper 

att ta hänsyn till vid beslutsfattande, såsom intresseorganisationer för handel och 

frivilligorganisationer vad gäller mänskliga rättigheter exempelvis. Detta gör det 

svårt för länderna att skapa en homogen migrationspolicy, vilket i sin tur skickar 

mångtydiga signaler till immigranterna om huruvida de är välkomna in i landet 

eller ej. 

Cornelius et al. framhäver att en enhetlig policy och kontroll över gränserna 

går att skapa om man bara lyckas komma överens om vad problemet är; vad som 
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orsakade det och vad som måste göras åt det (Cornelius et al, 1994:12). Sådana 

tankegångar ligger till grund för denna studie, som hävdar  att ett mer centrerat 

beslutsfattande underlättar för införandet av en striktare migrations-politik. En 

mindre decentraliserad politik skapar effektivare beslutsfattande, men riskerar 

samtidigt att inte ta hänsyn till samtliga aspekter av problemet i fråga. 

Terrorist-attackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11:e 

september 2001 innebar en ny era för den globala säkerheten. Händelserna 

ändrade västerländska medborgares syn på personlig säkerhet och skiftade 

säkerhetsperspektiven för västerländska stater i stort (Dauvergne, 2000:533). 

Denna nya verklighet har lett till att migration som en fråga om säkerhet har 

kommit att bli det ‟normala‟ istället för ett undantag. Säkerhetsbegreppet har 

således breddats till att även inkludera större, underliggande problem (Dauvergne, 

2000:534). Det blir då av värde att utreda om även mexikansk invandring kunnat 

bemötas med hårdare regleringar tack vare ett nytt ‟säkerhetsklimat‟ och dessutom 

att se vad ovan nämnda intressekonflikter spelat för roll i sammanhanget. 

2.1 Mexiko-USA 

I detta avsnitt ges en fördjupad förståelse för det enskilda fallet USA-Mexiko. De 

båda länderna har en lång gemensam historia, inte minst vad gäller 

migrationsfrågor. USA är det största mottagarlandet av migration i världen: 2003 

befann sig närmare 32, 5 miljoner immigranter i landet, motsvarande cirka 12% 

av befolkningen. Av den totala invandringen utgörs 30% av mexikaner, varav 

57% tar sig in i landet illegalt. Den mexikanska invandringen är den främsta i 

USA och har dessutom utgjort en viktig del av landets politik genom alla tider 

(Zavala, 2008:10). 

Strax före första världskriget började USA överväga att välkomna mexikansk 

invandring, eftersom denna sågs som mer tillfällig än invandringen från Europa. 

Européerna var visserligen mer accepterade som permanent boende på grund av 

sitt kulturella ursprung, men fördelen med mexikaner var att de tenderade att 

återvända till hemlandet efter en tids arbete i USA (Calavita, 1994:58). 

Under kalla kriget ökade misstänksamheten gentemot invandrare, då dessa 

ansågs ta jobben från den amerikanska befolkningen under de oroliga tider som 

rådde. Dessutom höjdes röster om migration som ett hot mot den nationella 

säkerheten. Följden blev ‟Operation Wetback‟ 1953, där 100 000-tals mexikaner 

blev utvisade ur USA (Calavita, 1994:60-1). Ordet wetback är ett skällsord för 

mexikanska invandrare, eftersom dessa ofta simmar över Rio Grande för att ta sig 

in i USA. Att xenofobin ökade just under denna period stämmer överens med 

argumenten kring ökad känsla av osäkerhet under svåra tider, som nämndes i 

stycke 2.1 ovan. 

De båda världskrigen inskränkte dessutom invandringen från Europa, så att 

industrier runt om i USA såg sig tvungna att anta arbetare från annat håll. Det 

första migrationsavtalet mellan de båda länderna uppstod genom den ökade 

produktionen under andra värsldskriget. Mexikaner välkomnades då genom det så 
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kallade ‟bracero-programmet‟ (bracero står här i betydelsen ‟omfamning‟) 

(Cornelius, 1994:7 & Calavita, 1994:59). Avtalet sträckte sig från 1942-1964 och 

därefter har USA:s migrationspolitik skiftat starkt vad gäller efterfrågan på 

arbetskraft. Sedan 80-talet har bemötandet av mexikaner främst varit restriktiv 

(Zavala, 2008:11). 

Kitty Calavita hävdar att bracero-programmet var intressant delvis för att det 

innebar en första institutionalisering av mexikansk invandring, men även för att 

det omväxlande ‟push & pull‟-läget som uppstod lade grunden till en ökad illegal 

invandring (Calavita, 1994:59). Detta på grund av oklara regler till följd av den 

laissez-faire attityd som uppstod genom att USA ömsom välkomnade och ömsom 

avvisade den mexikanska invandringen. 

1986, under ledarskap av Reagan, antogs ‟Immigration and Reform Act‟, som 

också innebar en mer restriktiv migrationspolitik, men emellanåt har även 

amnestier genomförts. Det ostadiga klimatet gjorde att migrationen upphörde att 

främst vara tillfällig, manlig och från Mexikos landsbygd, till att vara permanent, 

urban och inkludera hela familjer. Genom de legaliseringar som då och då 

genomfördes började mexikanerna organisera sig och ta del av den politiska 

debatten (Zavala, 2008:12). I och med en ökad organisering kunde immigranterna 

stanna kvar i USA under längre tid och på så vis undvika osäkerheten i att ta sig 

fram och tillbaka över gränsen (Andreas, 2005:2). 

Eftersom den migrationspolitik som fördes skiftade starkt, ledde de relationer 

som uppstått mellan amerikanska arbetsgivare och mexikanska arbetstagare, samt 

oklara regler, till en ökad illegal invandring (Calavita, 1994:61). Det började med 

att industrierna i USA hade insett ett behov av billig arbetskraft och därför 

välkomnade den mexikanska invandringen, legal som illegal. I modernare tid är 

arbetskraften istället fokuserad kring service; såsom hemhjälp, barnskötsel och 

trädgårdsarbete (Cornelius, 1994:12). Det finns alltså en ständig efterfrågan och så 

länge en sådan är på plats tenderar även invandringen att finnas där. 

Migrationsfrågan har således varit ständigt närvarande i relationen mellan 

Mexiko och USA och strax före 11:e september 2001 verkade förutsättningarna 

särskilt goda för ett fördjupat samarbete. Vad som sedan hände förändrade dock 

förutsättningarna totalt (Zavala, 2008:12). I kommande kapitel redogörs för teorin 

om sekuritisering och i kapitel 6 vävs den sedan samman med empirin från det 

enskilda fallet. 
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3 Sekuritiseringsteorin 

Detta kapitel är ämnat att ge en fördjupad förståelse för sekuritiseringsteorins 

uppkomst och användningsområden. Här besvaras den första och mer 

övergripande frågan i problemformuleringen. Kapitlet utgör även en avgränsning 

och anpassning till det specifika fallet USA-Mexiko som tas upp i analysen. 

Teorin om sekuritisering är baserad i Köpenhamnsskolan och bland dess 

främsta namn finns Barry Buzan och Ole Waever (Wagnsson, 2000:11). Teorin är 

framtagen efter europeiska mått men syftet med denna uppsats är att klarlägga 

dess olika aspekter och anpassa den till det bilaterala migrationsproblemet mellan 

USA och Mexiko.  

Sekuritisering kan ses som en process där ett säkerhetsproblem identifieras 

genom en diskurs om ett existerande hot som kräver striktare åtgärder (Ewers & 

Lewis, 2008:471). Det går således djupare än när problemet ses endast som 

politiskt, eftersom det nu tillskrivs en exklusiv status. Problemet får därav stort 

utrymme i den politiska debatten och tillägnas de främsta experterna på området 

(Wagnsson, 2000:11)  

Diskursen produceras i relationen mellan det offentliga, media och regeringar 

och dess syfte är enligt Alessandra Buonfino att upprätthålla existerande 

maktstrukturer och socio-politiska gränser (2004:23). Genom att problemet 

tillskrivs högsta prioritet skapas en form av undantagstillstånd kring det. På så vis 

kan extrema åtgärder, som förut inte accepterats, nu ses som legitima. 

Teorin baseras på tanken om sekuritiserande aktörer som riktar en medveten 

retorik till en tänkt publik. De politiska aktörerna skapar således en social 

konstruktion där ett visst fenomen uppfattas som ett säkerhetsproblem och som 

därför kräver särskilda säkerhetsåtgärder (Ewers & Lewis, 2008:471-2). De 

politiska aktörerna är i denna uppsats den amerikanska regeringen och den tänkta 

publiken utgörs av det amerikanska folket. 

Ett av sekuritiseringsteorins mest utmärkande drag är dess fokusering på det 

talade som handling och därav konstruerandet av en säkerhetsdiskurs. Teorin 

utreder alltså politiskt agerande och värderar utkomsterna av den. Den fokuserar 

således snarare på det talade språket, och agerandet till följd av detta, än på ett 

faktiskt existerande hot (Wagnsson, 2000:13). Oavsett om migrationen utgör ett 

verkligt hot eller ej, räcker alltså själva diskursen för att legitimera politiskt 

handlande. En sekuritisering anses komplett först när den allmänna opinionen, 

media och politikers retorik stämmer överens och detta slutligen resulterar i 

politiskt agerande (Buonfino, 2004:31). Diskursen ska således accepteras på 

samtliga nivåer för att vara komplett. 
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3.1 Identitetsretorik 

Efter kalla kriget blev det uppenbart att de givna maktstrukturerna vacklade och 

det blev viktigt att ta ställning för Väst eller Öst på det internationella planet. Det 

var först nu som tanken om det talade som ett agerande uppkom och det var även 

nu som migration började ses som ett säkerhetshot (Abiri, 2000:42 & 49). Förut 

hade migration snarare välkomnats i Väst, för att på så vis hindra människor i 

andra länder från att tillskriva sig kommunismen. 

Säkerhets-policies bygger ofta på en tanke om ‟det andra‟, vilket har påverkan 

för hur en viss grupp väljer att se på sig själv i förhållande till detta andra. 

Sekuritisering omvandlar således den motsatta gruppen till ett hot eller en fiende, 

som det inte råder något samförstånd med. En grupps identitet baseras i tanken om 

detta existentiella hot, vilket är anledningen till att migration ofta framställs som 

en invasions-metafor, där inkräktarna ses som en risk mot den egna identiteten 

(Eylemer et al, 2007:6). Detta är en viktig aspekt av sekuritiserings-teorin, som 

går ut på att staten framställer dem som befinner sig utanför de egna gränserna 

som något annorlunda och hotfullt. 

Buonfino ser det som en mänsklig nödvändighet att skapa gränser för att 

definiera sin egen identitet. Men för att kunna definiera det egna måste det sättas i 

relation till vad detta egna inte är. Genom att invandrare ses som icke tillhörande 

den egna identiteten, blir de genast ‟outsiders‟ som bör uteslutas ur gemenskapen 

(Buonfino, 2004:26-7). Det finns en inbyggd rädsla hos människor och ett 

antagande om ‟det andra‟, som därigenom stärker det egna kollektivet och 

samhörigheten inom gruppen. 

Abiri tar också upp tanken om identiteten som skapas av den medvetet 

sekuritiserande diskursen. En känsla av att ‟det farliga finns därute‟ och att  man 

är säker så länge man håller sig på insidan. Suveränitet åsyftar här således ett 

enande av folk inom samma territoriella område (Abiri, 2000:45). 

Sekuritiseringsretoriken grundas till stor del i en tanke om ‟vi mot dem‟ och enligt 

teorin skulle USA ha försökt  återta sin suveränitet genom skapandet av en sådan 

diskurs.  

Den politiska nivån utgörs således av den förda retoriken på området. Genom 

att framställa ett hot som ett säkerhetsproblem, och därmed tillskriva det högsta 

prioritet, skapas en kollektiv identifiering, som underlättar för en mobilisering av 

stöd för de politiska aktörerna (Boswell, 2007:591). Legitimitet för ändrad policy 

skapas således i det att politikerna anses skydda medborgarna från ett 

utomstående hot. På så vis kan en mängd nya policies införas, som annars inte 

skulle anses legitima. 

Media fokuserar främst på två hot som utgörs av migration, nämligen det 

ekonomiska och det sociala. Den ekonomiska aspekten märks särskilt bland de 

lägre klasserna, som är extra känsliga för svängningar på arbetsmarknaden. De 

sociala rädslorna är dock spridda bland klasserna men berör främst de övre 

skikten. Här är rädslan störst för kriminalitet och hot mot den nationella 

säkerheten (Buonfino, 2004:33-4), vilket är vad som tas upp i den här uppsatsen. 
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Det faktum att oron för den egna säkerheten vuxit fram har skapat en allmän 

misstänksamhet gentemot invandrare och detta har i sin tur lett till att politiska 

aktörer förväntas agera i migrationsfrågan, för att minska dessa upplevda hot och 

på så vis råda bot på den allmänna rädslan (Buonfino, 2004:36). Så länge 

politikerna ger intryck av att ha kontroll över landets gränser ökar också stödet 

under valkampanjer. Därför är migrationsfrågan av stort intresse bland landets 

politiska aktörer, vilket behandlas i kapitel 4 nedan. 
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4 Sekuritisering av migration 

I detta kapitel ges en fördjupad förståelse för sekuritiseringsteorin och dess 

användningsområde. Dessutom utreds svaret på första frågan i problem-

formuleringen från kapitel 1, om vad sekuritiserings-teorin kan tillföra 

migrationsdebatten. 

11:e september-dåden har gjort att skiljelinjen mellan säkerhet, terrorism, 

migration och social rädsla tunnats ut och den allmänna debatten på 

migrationsområdet anses ha påverkats starkt av detta (Buonfino, 2004:23). 

Händelserna öppnade upp för en rad möjligheter att sammankoppla migration och 

terrorism, och därav använda sig av en diskurs som annars endast varit legitim i 

nödsituationer (Boswell, 2007:589). 

Sekuritiseringsteorin fokusering på det talade innebär att sättet ett problem 

formuleras på är vad som är det väsentliga och alltså inte migrationen i sig 

(Buonfino, 2004:28).  Statens officiella diskurs vad gäller migration är ett försök 

att tillskriva motsatta grupper vissa egenskaper och sekuritisering handlar om en 

benämning av dessa grupper som ett säkerhetsproblem. Själva retoriken blir då till 

ett instrument för makthavare (Abiri, 2000:42). 

Eftersom få vet hur många de illegala invandrarna verkligen är, är det svårt att 

veta vad som är sant bland påståendena kring migration. Den epistemologiska 

osäkerheten är således stor och varje påstående står egentligen öppet för 

motargument och motstridiga uppgifter (Boswell, 2007:594). Det är därför lätt att 

vinkla informationen vad gäller invandring och som regering ge intryck av att 

utvecklingen går i önskad riktning. 

Migration kan ses som något av ett säkerhetsdilemma. Å ena sidan består 

säkerhet i att skydda och lugna allmänheten, inte i att oroa den, men ibland kan 

det senare oavsiktligen uppstå i processen. Genom viljan att uppnå säkerhet för 

folket, skapas alltså samtidigt en rädsla i samhället och på så vis riskerar 

migration att alltid framstå som ett hot (Buonfino, 2004:48). Genom att utmärka 

migration som ett nationellt hot skapas en ofta onödig rädsla för det okända, vilket 

riskerar att öka xenofobin i samhället. 

Den säkerhetspolicy som uppstår på migrationsområdet framställs ofta som ett 

nödvändigt och oundvikligt svar på det ökade antalet illegala invandrare och det 

hot de anses utgöra gentemot ordning och stabilitet i landet. Policies är alltså en 

instrumentell reaktion för att skydda staten, dess invånare och den interna 

marknaden (Eylemer et al, 2007:6).  

Migration utgör ett viktigt politiskt ämne, eftersom sättet politiker väljer att 

angripa det på påverkar utfallet i val (Abiri, 2000:53). Det är viktigt för regeringar 

att ge sken av att ha kontroll över den illegala invandringen och därför favoriseras 

ofta en restriktivare politik, eftersom det tenderar att öka det politiska stödet bland 

väljarna. Samtidigt stöter dock demokratiska regeringar på motstånd i form av 
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motstridiga intressen i samhället och är känsliga för eventuella påtryckningar från 

exempelvis lobbying från affärsvärlden, mänskliga rättigheter och juridiska hinder 

(Boswell, 2007:594). 

Illegal invandring framstår även ofta som ett oemotståndligt mål för 

opposition och media, som vill framhäva att staten är på väg att förlora kontrollen. 

(Boswell, 2007:594). Det sätt på vilket ett problem definieras bygger självklart på 

tillgänglig vetenskap på området, men sekuritisering fokuserar medvetet på viss 

tillgänglig information. Christina Boswell menar att områden som  migration och 

terrorism är särskilt lätta att sekuritisera, då de i allmänhet har en måmngtydig 

innebörd. Generellt är informationen på dessa områden mångtydig och endast 

svårligen definierad. På så vis skapas ökade möjligheter för politiska aktörer att 

skapa en egen diskurs och därigenom leda opinionen i önskad riktning (Boswell, 

2007:594). 

4.1 Legitimering av förd politik 

Som redogjorts för ovan, är sekuritisering den process som innebär att ett problem 

framställs som anknutet till säkerhet. Inte nödvändigtvis så för att objektet 

verkligen utgör ett hot, utan snarare för att det presenteras som ett sådant 

(Wagnsson, 2000:13). Genom att framställa ett problem som ett säkerhetshot, 

söker staten öka legitimiteten för att ta till önskade åtgärder. 

Den politiska nivån utgörs av den diskurs som skapas på migrationsområdet. 

Genom att framställa ett hot som ett säkerhetsproblem, skapas en kollektiv 

identifiering, som underlättar för en mobilisering av stöd för de politiska aktörerna 

(Boswell, 2007:591). De sekuritiserande aktörerna kan således uppnå ett allmänt 

accepterande av åtgärder som annars skulle ses som alltför hårda. Ändrade 

policies till förmån för hårdare tag mot invandrare strider egentligen ofta mot 

konventioner om mänskliga rättigheter som är en grundläggande värdering för 

liberala demokratier. Genom att den politiska retoriken framför migration som ett 

säkerhetshot, antyds att särskilt hårda medel måste brukas för att få bukt med 

problemet.  

Som nämndes i avsnittet om identitetsretorik, bygger säkerhets-policies ofta 

på en tanke om ‟det andra‟, vilket har påverkan för hur en viss grupp väljer att se 

på sig själv i förhållande till detta andra. Legitimitet för ändrad policy skapas 

således i det att politikerna anses skydda medborgarna från ett utomstående hot. 

På så vis kan en mängd nya policies genomföras, som annars inte skulle anses 

legitima. Politikers autonomi hör således samman med hur frågan läggs fram i 

debatten (Boswell, 2007:591-3). Inkräktarna ses som en risk mot det egna som till 

varje pris måste bekämpas. En tanke om ‟vi mot dem‟ skapar politiska och sociala 

grupperingar, och en rädsla för det främmande.  

Boswell pekar på två dimensioner av sekuritisering; dels den politiska och dels 

den administrativa. Dessa utgör en skillnad mellan diskurs och praktik, där den 

första består i att de politiska partierna i ett demokratiskt system fiskar röster 

genom att visa på ett starkt agerande (Boswell, 2007:591). Det finns en stark 
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önskan bland politiker att skärpa gränsövervakningen för att ge intryck av att ha 

kontroll. Ökade insatser vid gränsen innebär en relativt enkel åtgärd i tider då ett 

agerande fordras (Andreas, 2005:6). Därigenom kan de mest aggressiva kraven på 

agerande bemötas på kort sikt. 

 Sekuritisering berör främst hur ämnet i fråga läggs fram i debatten och inte 

vad det verkliga resultaten av denna debatt blir. Det viktiga för valstödet är 

således inte vad som faktiskt sker i realiteten utan hur frågan har framförts av de 

politiska aktörerna. Genom att anföra en säkerhets-policy för bemötandet av 

illegal invandring, ger de sken av att ha kontroll över landets gränser.  

Den andra nivån av sekuritisering är enligt Boswell när den politiska diskursen 

ska omsättas i praktiken, på lägre politisk nivå. Detta inkluderar själva 

implementeringen av de frågor som de politiska aktörerna beslutat om vad gäller 

säkerhet och migration. På dessa nivåer arbetar man enligt Boswell snarare för att 

främja olika intressen än för att legitimera den förda politiken (Boswell, 

2007:592). Här kan exempelvis frivilligorganisationer och företagare göra sina 

röster hörda, vilket ökar problematiken med en konsekvent implementering av de 

politiska besluten. 

Eftersom inflytelserika aktörers retorik har stor påverkan på den allmänna 

uppfattningen hos befolkningen, är det viktigt att vara medveten om den pågående 

debatten. En skicklig politisk talare kan ha stor inverkan på och förvärra såväl den 

nationella som den internationella diskursen på säkerhetsområdet (Wagnsson, 

2000:14). Detta därför att en nation som anger en stark ‟säkerhetsprofil‟ kan öka 

rädslan för det okända och skapa grupperingar internationellt. Vad politikerna 

säger har stark inverkan på den allmänna opinionen, som förstärks genom media. 

Sekuritiseringen av migration försvårar för människor att förflytta sig över 

gränser, trots att den globala ekonomin som den ser ut idag kräver det (Tirman, 

2006). Vissa intressegrupper har menat att terrordåden skapat legitimitet för ett 

motverkande av migration totalt (Ackleson, 2005:181). Ämnet sekuritisering av 

migration är viktigt att ta hänsyn till med tanke på xenofobins inflytande på 

politiken i olika delar av världen, inte minst här i Europa. Sekuritisering kan 

genom en ökad polarisering förvärra läget vad gäller mänskliga rättigheter. 
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5 USA:s migrationspolitik nu och då 

I det här kapitlet appliceras teorin om sekuritisering på fenomenet mexikansk 

invandring till USA. Således förs en diskussion kring huruvida en sekuritisering 

av mexikansk invandring skett i USA och vilka tecken som isåfall pekar på detta. 

Analysen är inte tillräckligt djupgående för att ligga till grund för en definitiv 

slutsats, utan söker snarare förtydliga hur diskussionen kring ämnet kan se ut. För 

ett säkerställande av att en fullständig sekuritisering skett, vore en eget genomförd 

diskursanalys att rekommendera. 

5.1 Före 11:e september 

Att konservativa ledare kom till makten i både Mexiko och USA efter 2000 års 

val, innebar ökade förutsättningar för ett fördjupat samarbete. Amerikanske 

George W. Bush kungjorde snart att relationen med Mexiko var hans främsta 

utrikespolitiska prioritet och hans första utomstatliga resa gick just till Mexiko. 

Mexikos Vicente Fox var dessutom den första presidenten att besöka Bush-

administrationen i USA (Velázquez & Schiavon, 2008:64).  

Fox gjorde klart för Bush att en integrering och harmonisering av 

migrationsproblemet var av högsta prioritet för Mexiko och även Bush visade 

intresse för sådana diskussioner (Adelman, 2002:21). Då de båda presidenterna 

träffades igen i början av september 2001, bådade allt gott för ett fördjupat 

samarbete. Fox hade stort stöd på hemmaplan och Bush ville öka sin popularitet 

bland USA:s latinamerikanska befolkning. Fox kom då med ett något 

kontroversiellt förslag; en legalisering av drygt tre miljoner mexikaner som redan 

befann sig i USA. Även om inget konkret avgjordes ansågs mötet ändå ha varit 

lyckat (Velázquez & Schiavon, 2008:66-7). En integrering av ekonomin i 

regionen och ett utvidgat arbete mot smugglingen av personer var nödvändigt för 

att förbättra migrationsfrågan, och man var nu en bit på väg mot en lösning av 

detta historiska problem. 
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5.2 Efter 11:e september 

I och med terrordåden mot USA den 11:e september 2001 ändrades dock USA:s 

utrikespolitiska fokus radikalt. Händelsen ledde till att övriga frågor minskade i 

värde till fördel för säkerhetspolitik (Velázquez & Schiavon, 2008:61-2). Även 

relationen mellan USA och Mexiko påverkades självfallet och de tidigare 

förhandlingarna kring ett nytt migrationsförslag övergavs och ersattes med 

säkerhetsfrågor och gränskontroll (Andreas, 2005:5). 

Nationens viktigaste mål blev nu att bekämpa terrorism och framför allt att 

undvika ett nytt attentat inom de egna gränserna (Velázquez & Schiavon, 

2008:62). Gränsen till Mexiko stängdes praktiskt taget av de första dagarna efter 

attackerna, vilket tydligt visade att säkerhet för första gången gick före landets 

ekonomiska intressen (Andreas, 2005:3). Attentaten den 11:e september 

tydliggjorde även asymmetrin mellan de båda länderna, så att när USA nu skiftade 

fokus mot den egna säkerheten för att förstärka sin suveränitet, hade Mexiko inget 

annat att göra än att spela efter stormaktens regler. Händelsen uppdagade mer än 

någonsin vikten av amerikanska problem gentemot mexikanska intressen 

(Andreas, 2005:4). Att USA:s nationella intressen hamnade högst upp på agendan 

även bilateralt, skulle enligt teorin om sekuritisering kunna tydas som att den nya 

diskursen om säkerhet även lyckades få den mexikanska regeringen med på 

noterna. 

Den mest betydande effekten av 11:e september var för Mexikos del att det 

bilaterala samarbetet kom att enbart kretsa kring frågor om amerikansk nationell 

säkerhet och att landets egna intressen vad gällde det bilaterala samarbetet kom i 

skymundan. Av dessa var förmodligen tillbakagången vad gällde förhandlingar 

kring ett ‟NAFTA plus‟ vad som åsamkade störst ekonomiskt nederlag för landet. 

Enligt Rafael Velázquez Flores och Jorge Schiavon var ”visionen om en gräns 

med fri rörlighet för arbetare ett av de främsta offren för terrorist-attackerna” 

(2008:69-70). 

Den mest uppenbara reaktionen på 11:e september blev upprättandet av ‟The 

Department of Homeland Security‟ (Tirman, 2006). Departementet introducerades 

i mars 2003 och har som funktion att ena de 24 federala myndigheter som förut 

arbetat med nationell säkerhet. Bland dessa fanns INS (Immigration and 

Naturalization Service) och gränspatrullen. Avsikten med dessa instanser var att 

förbättra infrastrukturen kring gränsen, för att undvika att de medel som vanligtvis 

användes för att föra personer och droger över gränsen, nu även skulle komma att 

användas av terrorister (Andreas 2005:4).  

The Department of Homeland Security har placerat gränsövervakningen högt 

på sin agenda och har enligt Jason Ackleson gjort kopplingar mellan migration 

och terrorism i sin retorik (2005:176). Den mexikanska gränsen ses nu som en 

inkörsport för terrorister, trots att inga bevis hittills uppkommit om att terrorister 

faktiskt tagit sig in över gränsen (Ackleson, 2005:177). Detta tydliggör själva 

diskursen kring migration som ett hot istället för ett faktiskt existerande sådant. 

Först i och med att Mexiko gick med på vissa villkor angående Irakkriget 

hamnade frågan om ett migrationsavtal åter på dagordningen (Velázquez & 
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Schiavon, 2008:72). Detta skedde 2004, då Bush introduserade ett 

legaliseringsprogram för att få bukt med de illegala som redan befann sig i USA, 

samt att förebygga framtida illegal invandring (Zavala, 2008:20). Men detta 

inkluderade endast en liten andel av de illegala immigranterna och dessutom kan 

en koppling göras till valet samma år. Latinamerikaner utgör trots allt en 

betydande del av den amerikanska befolkningen och stödet från dessa är således 

viktigt för utkomsten i valet. 

2005 lades sedan nya lagförslag fram angående en restriktivare 

migrationspolitik. Bland annat skulle förslaget innebära konstruerandet av en 112 

mil lång mur utefter den mexikanska gränsen. Dessutom skulle det enligt förslaget 

innebära ett grovt brott att befinna sig illegalt i landet och även att bistå med hjälp 

till illegala. Till detta skulle sanktioner införas för arbetsgivare som anställde 

illegala invandrare (Zavala, 2008:21). Det är troligt att dessa förslag kunde 

framföras tack vare ett rådande sekuritiserings-klimat. Förslagen, som bland annat 

alltså skulle innebära att en mur uppfördes, hade en självklart bättre grogrund 

under en säkerhetsdiskurs.  Det är sannolikt att liknande åtgärder varit önskvärda 

även förut, men att de politiska aktörerna skapade legitimitet för dem genom en 

säkerhets- och identitetsretorik. 

En stark debatt uppkom dock, både för och emot förslagen. Bland dem som 

uttryckte starkast motstånd fanns kyrkan, vänstern och olika syndikat, som 

lyckades mobilisera närmare en miljon människor under 1 maj 2006 (Zavala, 

2008:22). Rörelsen spred sig till flera amerikanska städer och blev vida känd som 

‟en dag utan immigranter‟. Demonstranerna bar skyltar med budskap som ‟vi är 

inte terrorister‟ och ‟vi byggde era hem‟. Många immigranter strejkade dessutom, 

för att framhäva sin inverkan på den amerikanska ekonomin (Ferre et al, 2006). 

Politiska partier och NGO‟s får hela tiden ökat inflytande, bland annat genom 

att mobilisera den allmänna opinionen och genom tillträde till media (Zavala, 

2008:23). Exempel på motståndare till immigration är ‟Minuteman Project‟, ‟We 

Need a Fence‟ och ‟FAIR‟ (Federation for American Immigration Reform), som 

samtliga är organisationer baserade på amerikanska medborgare som uttrycker 

starkt motstånd till (illegal) invandring. Även dessa har lyckats skapa opinion och 

stöd från media och har dessutom mobiliserat volontärer som arbetar vid gränsen 

och bygger upp hinder med privata medel (Zavala, 2008:22).  

Debatten som uppkom visar på vikten av olika intressegrupper för 

beslutsfattande i liberala demokratier. Delar av förslaget kasserades slutligen men 

i oktober 2006 kunde Bush ändå auktorisera byggandet av en mur, efter att detta  

nått ett godkännande i båda kamrarna under ‟Secure Fence Act‟. Medlen höjdes 

då även till det dubbla för att bekämpa osäkerheten vid gränsen (10 400 miljoner 

dollar) (Zavala, 2008:21). Coleman menar att många av de förslag som nu 

genomförts påbörjades redan under Clinton-administrationen, och alltså inte 

främst var ett verk av Bush-administrationen reaktion på 11:e september. Dock 

tillägger han att det är först nu de kunnat implementeras (Coleman, 2007:55-7), 

vilket tydligt visar att en sekuritiserande diskurs ägt rum. Det nya säkerhetsklimat 

som skapats har inneburit en legitim grund för implementeringen av för 

regeringen önskade åtgärder. 
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Bush-administrationens främsta uttalade mål var den nationella säkerheten och 

kampen mot terrorismen. Diskursen kring migration har tvingats anpassa sig till 

den pågående debatten och har således sammanbundits med terrorism och 

framställts som ett nationellt hot. Bush har varit en framträdande säkerhetsaktör, 

med stöd från de båda kamrarna (Zavala, 2008:22), vilket bevisar en existens av 

sekuritiserande aktörer. 

Media har också haft sin beskärda del av skapandet av den nya diskursen. 

Säkerhetsaspekten var ständigt närvarande i nyhetsrapporteringen, som 

fokuserade på den mexikanska gränsen, nationell säkerhet och terrorism (Zavala, 

2008:23). Dessutom har andra, nya aktörer skapats genom de reformer som ägt 

rum. Ett exempel är ovan nämnda Department of Homeland Security, vars 

anställda nu ansvarar för samtliga funktioner som berör den nationella säkerheten. 

5.3 Motargument 

Då migration utgör ett hett debatterat och ständigt aktuellt ämne, är det viktigt att 

även inkludera motargument till en studie som denna. Det faktum att större delen 

av materialet för sekuritisering av migration skapats för fall i Europa, innebär 

dock att det kritiska materialet för fallet USA är tunnt. De enda egentliga 

motargumenten som framkommit under detta arbetes gång har framförts av 

Camila Aviña Zavala, vars argument därför får utgöra basen för detta avsnitt. De 

kombineras sedan med Boswells kritik av sekuritiseringsteorin i stort, samt med 

för denna uppsats utarbetade motargument till kritiken. 

Zavala menar att migrationsfrågan vid det senaste amerikanska valet var 

underordnad andra frågor, såsom den nationella säkerheten och den ekonomiska 

krisen, vilket skulle visa på minskad betydelse vad gäller kopplingen mellan 

migration och terrorism (2008:24).  Det får dock anses självklart att en ekonomisk 

kris av den signifikans och räckvidd som den som nu råder får gå före de flesta 

andra politiska frågor. Dessutom anknyts nationell säkerhet ofta till områden som 

migration, som framgått i den här uppsatsen. 

För att en sekuritisering ska anses ha ägt rum fullt ut, krävs att den tänkta 

publiken i fallet tagit till sig den nya diskursen. Zavala menar dock att den 

amerikanska befolkningen inte har accepterat migration som ett säkerhetshot och 

att migrationen därför inte sekuritiserats fullt ut (Zavala, 2008:3). Den allmänna 

uppfattningen skulle således inte vara att migrationen utgör ett direkt hot, trots att 

det framställts som ett sådant i debatten. Huruvida så verkligen är fallet har inte 

framgått i denna uppsats, men ett argument mot att en sekuritisering skett vore 

alltså att migrationen inte utgör något upplevt hot bland befolkningen. 

Enligt Zavala handlar det alltså om en misslyckad sekuritisering i fallet USA 

och mexikansk invandring. Det rör sig enligt henne endast om en diskursiv 

säkerhet och inte en sekuritiseirng i sig. Hon medger att regeringen och andra 

aktörer lyckats legitimera sina åtgärder under förevändning av den förda 

retoriken, men anser det vara osäkert huruvida majoriteten av befolkningen 

accepterat denna diskurs (Zavala, 2008:25). 
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Boswell anser det dessutom befängt att påstå att regeringar skulle vilja 

framställa migration som något hotfullt, då detta ökar kraven från befolkningen på 

ökat agerande i frågan (Boswell, 2007:592). Samtidigt är den största andelen 

väljare medelklass och som nämndes i kapitel 3 är det främst dessa som ser sig 

hotade av migration och då främst på det ekonomiska planet. Att då anspela på 

säkerhetsaspekten, inkluderar även de övre klasserna i identitetsretoriken och 

skapar samtidigt enklare tillvägagångssätt för att ge sken av att ha kontroll. Att 

öka medlen vid gränsen är en snabb åtgärd som ger intryck av ett starkt agerande 

och är lättare legitimerat under en sekuritiserande diskurs. 

Att aktörer tillkommit och fullmakten för implementering av politiska beslut 

decentraliserats, skulle som påpekats i kapitel 3 ovan, också kunna utgöra en 

förklaring till att en sekuritisering eventuellt inte skett fullt ut. Olika intressen 

spelar in för ett förverkligande av de politiska besluten, vilket kan dra ut på eller 

rent av avbryta implementeringsprocessen. 

5.4 Nuläget för mexikansk invandring 

Erfarenhet visar att striktare gränskontroller snarare skapar mer sofistikerade och 

välorganiserade smugglingsförsök (Andreas, 2005:2). Hårdare gränskontroller och 

fler vakter har snarare haft kontraproduktiva effekter, i det att de ökar de illegala 

sätten att ta sig in i landet istället för att stoppa illegala immigranter. Därmed ökar 

istället den organiserade brottsligheten och innebär större risker för immigranten 

som individ (Andreas, 2005:5-6). Det är visserligen en illegal handling att ta sig in 

i landet olovligt, men det är trots allt efterfrågan i mottagarlandet som gör att 

immigrationen fortsätter. 

Eliten har definierat gränsen som ett ‟diffust hot‟ som man måste ‟säkra‟ 

nationen mot (Ackleson, 2005:180). Därmed skapas ett intryck av att regeringen 

har kontroll, vilket bådar gott inför valen. Direkt efter attackerna krävde det 

amerikanska folket ett tydligt agerande från sin regering och striktare kontroller 

vid gränserna är då ett enkelt och synbart medel att ta till. 

Men USA:s beslut om ökad kontroll av den mexikanska gränsen har inte lett 

till önskat resultat. Migrationen har inte minskat men förbuden har istället ökat 

den organiserade brottsligheten (Carral, 2003:2). Det faktum att USA:s nationella 

intressen fått komma i första hand, trots sociala och ekonomiska intresse av ett 

samarbete över gränsen, har snarare skapat en större splittring mellan de båda 

länderna (Ackleson, 2005:181). 

De hårdare gränskontrollerna och den restriktiva migrations-politiken går 

emot den integreringsprocess som varit målet med NAFTA. Både Bush och 

Clinton hävdade att avtalet skulle skapa jobbtillfällen i Mexiko och förbättra den 

ekonomiska integreringen, vilket skulle få färre mexikaner att vilja emigrera 

(Zavala, 2008:16). Att då öka kontrollen av gränsen går emot dessa gemensamma 

mål och ökar svårigheten för Mexiko att få ut sin beskärda del av samarbetet. 

Gränskontrollerna gör det uppenbart svårare för mexikaner att ta sig in i USA än 
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tvärtom. Bevis saknas helt för att terrorister skulle ha tagit sig över gränsen och 

dessutom utgör Mexiko en viktig handelspartner för USA. 

Men 11:e september-attackerna har trots allt skapat både problem och 

möjligheter anser Peter Andreas, och att inte samarbeta vid gränsen skulle kunna 

göra mer skada än nytta (Andreas, 2005:5). Magdalena Carral menar att grunden 

till ett förbättrat samarbete på migrationsområdet ligger i det avtal de båda 

presidenterna var på väg att fatta före attackerna den 11:e september. Nationell 

säkerhet är intimt sammanbundet med regional säkerhet, därför är det viktigt att 

bygga upp ett förtroende över gränsen (Carral, 2003:5). Både Carral och Andreas 

är övertygade om att en fokusering bort från de mexikaner som söker sig till USA 

för att arbeta, skulle underlätta kontrollen av verkliga problem, såsom droghandel, 

organiserad brottslighet och just terrorism (Carral, 2003:5-6 & Andreas, 2005:6). 

 

 

 

 



 

 22 

6 Slutsats 

Teorin om sekuritisering är viktig att ta hänsyn till eftersom migration som 

fenomen tenderar att angripas allt hårdare. Det ökade säkerhetsklimatet som 

skapades i och med 11:e september har kunnat legitimera staters restriktivare 

migrationspolitik internationellt. Problem som existerade även före terror-

attackerna har lyfts fram i ljuset av nationell säkerhet och därmed givits hög 

prioritet. I och med hårdare gränsövervakning och striktare legaliseringsregler 

finns risk för att de mänskliga rättigheterna inte respekteras, vilket gör det viktigt 

att ta hänsyn till eventuella sekuritiserings-försök. Dessutom riskerar xenofobin 

att öka genom en utbredd tanke om ‟vi mot dem‟ och grupperingar internationellt. 

Av det som nämnts här är det tydligt att en viktig skillnad till följd av 11:e 

september har varit skiftet mellan att se på migration som ett säkerhetsproblem 

och inte längre så mycket som ett välståndsproblem. Det faktum att delar av INS 

(Immigration and Naturalization Service, som tidigare ansvarade för 

legaliseringar av illegala immigranter) behörighet flyttats till DHS (Department of 

Homeland Security, som ska säkra staten mot nationella hot), visar att migration 

nu framställts som ett hot mot den amerikanska integriteten. Tydliga aktörer har 

varit Bush-administrationen och de båda kamrarna, men även media och diverse 

motståndarrörelser på civil nivå, såsom ‟Minuteman Project‟ och ‟We Need a 

Fence‟. 

Det finns många faktorer som präglar den pågående debatten kring mexikansk 

invandring, men säkerhet är enligt John Tirman den mest framträdande av dessa. 

Politiker och media har framställt den mexikanska gränsen som ett säkerhetshot 

och migrationen har gått från att främst ses som ett socio-ekonomiskt hot till att 

vara starkt sammankopplat med terrorism (Tirman, 2006). Det är ett faktum att 

migration fortsätter trots hårdare gränsövervakning och detta innebär att den 

organiserade brottsligheten och de illegala tillvägagångssätten för att ta sig in i 

landet ökar. Exempelvis innebär gränsöverskridandet ökade risker och större 

betalningar för individer. Men politiska aktörer väljer att åsidosätta mänskliga 

rättigheter till förmån för stöd bland väljarna. 

För regeringens del har konstruerandet av migrationen som ett säkerhetshot 

och restriktioner mot densamma blivit ett sätt att visa på kontroll över landets 

gränser (Ackleson, 2005:179). Kampen mot internationell terrorism och försöken 

att värna om den nationella säkerheten har stått överst på samtliga agendor. 

Migration är ett fortsatt viktigt tema för relationen USA-Mexiko, men det går inte 

längre att prata om den utan att samtidigt involvera säkerhetsaspekten (Carral, 

2003:1).  

Det är tydligt att en stor del av USA:s svar på terrorismen har riktats mot 

migrationspolitik och landets gränser. Policies och gränsövervakning ändrades 

drastiskt som en följd av 11:e september och gränspatrullen fick order om högsta 
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beredskap direkt efter attackerna (Ackleson, 2005:176). Även om händelsen inte 

egentligen hade något att göra med den mexikanska gränsen, har denna alltså ändå 

påverkats starkt (Andreas, 2005:5).  

Det råder därför inga tvivel om att en sekuritiserande debatt ägt rum vad gäller 

mexikansk immigration. Det är dock något oklart huruvida den amerikanska 

allmänheten har accepterat den nya diskursen fullt ut. Men det faktum att en drygt 

100 mil lång mur konstruerats, är ett tydligt empiriskt exempel på att just den 

mexikanska invandringen mötts med hårdare restriktioner. Argumentet för den här 

uppsatsen är att dessa åtgärder varit önskvärda även tidigare, men att den diskurs 

som kunde skapas till följd av 11:e september-dåden underlättat för en 

legitimering av medel som annars ej vore möjligt. 

Sekuritisering som fenomen har hittills tydliggjorts i ett antal studier vad 

gäller Europa. Syftet med denna studie har varit att utreda om samma process 

uppkommit runt mexikansk invandring till USA och det mesta tyder alltså på att 

så skett även där. Immigrationen från Mexiko har varit ett ständigt viktigt 

utrikespolitiskt problem för USA och det är då av värde att uppmärksamma att en 

sekuritisering riskerar att innebära ett åsidosättande av mänskliga rättigheter. 

Säkerheten har ett pris - som andra får betala. 

Trots en diskurs som visar på att en sekuritisering skett, det vill säga att 

mexikansk invandring ses som ett hot mot den nationella säkerheten, har den dock 

inte alltid inneburit hårdare regler i praktiken. En förklaring till detta skulle kunna 

sökas i Boswells uppdelning av sekuritiseringsteorin i två analysnivåer; den 

politiska och den administrativa. Den första innebär således en retorik om 

problemet som ett av högsta prioritet, medan det senare syftar till själva 

implementeringen av den förda politiken. Det kan alltså vara i denna andra fas 

som sekuritiseringen eventuellt inte anammats fullt ut. 

Det vore därför möjligt att den mexikanska migrationen i vissa fall 

sekuritiserats endast på den politiska nivån, bland politiska aktörer, och att den 

sedan hindrats på implementeringsnivån av skilda intressen, såsom företagares 

lobbying och organisationer för mänskliga rättigheter. Detta är dock endast 

spekuleringar som skulle kunna ligga till grund för en utvidgad studie på området. 
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