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Abstract 
 

This thesis explores the discourse of Executive Order 13767 by applying Carol Bacchi’s             

discourse analytical method What’s the problem represented to be on the document, surrounding             

debates and speeches. Signed by President Donald Trump, it states that a wall should be built on                 

the border between the US and Mexico. The thesis presents the problem representations in the               

policy and examine how they came to be, through which discourses and institutions they were               

enabled and what kinds of effects the order has on different groups of people. Theories on border                 

control and citizenship as well as Arjun Appadurai’s theory “Fear of small numbers” are used to                

discuss the connections between what is said in Executive Order 13767, and the underlying              

discourse. The analysis concludes that the Order is based on discourses of border control as               

necessary for national security and for the construction of a national identity, as well as               

discourses regarding the threat of immigrant minorities towards the national majority. The thesis             

call into question how the policy disregards the socio-economic conditions of undocumented            

immigrants, and how calling the immigrants instead of the action of undocumented border             

crossing “illegal” affects the immigrants discursively and subjectively. 

 

Nyckelord: 

Gränsmur; “illegala” invandrare; amerikansk gränskontroll; diskurs; ‘What’s the problem 

represented to be’  
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Border wall; “illegal” immigrants; american border control; discourse; ‘What’s the problem 

represented to be’  
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Inledning 

Bakgrund 
Donald Trump meddelar den sextonde juni 2015 att han ska ställa upp i USAs presidentval 2016.                

Därmed inleds inte bara hans presidentkampanj, utan även historien om ‘Trumps mur’, eller ‘the              

Wall’, som den även kallas i Amerikanska medier. Redan under sin presskonferens där han              

meddelade sin valkampanj lovade han att bygga en mur mellan USA och Mexiko. Det var ett                

uttalande som resulterade i en exekutiv order. Executive Order 13767 utfärdades 25 januari             

2017, endast några dagar efter att Trump tillträdde presidentposten. Ordern meddelar att en mur              

ska byggas längs hela södra gränsen för att motarbeta illegal [sic] gränsövergång samt illegal              

[sic] drog- och människo-trafficking (Whitehouse 2017). I skrivande stund har Trumps           

administration inte fått tillräckligt stöd för att bygga muren men det är fortfarande ett projekt de                

aktivt driver.  

 

Muren och debatten angående dess konstruktion och funktion har fascinerat mig sedan            

utfärdandet av den exekutiva ordern. Vilken roll fyller muren? Vilka grundläggande idéer kring             

gränsdragning och medborgarskap har lett till utfärdandet av Executive Order 13767? Hur kan             

lagstiftning användas för att förstärka en nationell identitet? 

 

Ronald Rael, en arkitekt som engagerat sig i många projekt nära den Amerikansk-Mexikanska             

gränsen, berättar i sitt TedTalk “An architect’s subversive reimagining of the US-Mexico border             

Wall” (Rael 2019) hur han på grund av sitt arbete började omformulera sina föreställningar av               

vad en gräns är och vad en gräns gör. Han förklarar att på båda sidan gränsen pågår arbete för att                    

påverka murens genomtränglighet. På den amerikanska sidan försöker de lista ut vilken struktur             

som bäst står emot att en bil frontalkrockar med den; på den mexikanska sidan testas olika                

portabla ramper och katapulter. Rael medger att katapulter må vara ett medeltida tilltag, men              

argumenterar att initiativet att bygga en mur är en medeltida form av arkitektur. Det är en                
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simplifierad lösning till en mängd komplexa problem (ibid.: 2:20-3:10). Han avslutar med att             

säga; 

 

“And perhaps the best way to illustrate the mutual relationship we have, Mexico and the               

United States, is by imagining a teeter totter, where the actions on one side had a direct                 

consequence on what happens on the other side. Because you see, the border itself is both                

a symbolic and literal fulcrum for US-Mexico relations and building walls between            

neighbours severs those relationships. (ibid.:8:04-8:32)” 

 

Rael menar att muren har faktiska effekter på både relationer mellan nationerna och             

mellanmänskliga relationer. Om byggandet av muren legitimeras och blir en begriplig lösning på             

ett “problem” gällande den amerikansk-mexikanska gränsen påverkar det inte bara den politiska            

relationen länderna emellan, utan det gör även fysisk skillnad i människors liv. Han säger att               

“[...] The wall is cutting through people’s lives (ibid.: 9:15).”  

 

Raels lyckas sätta fingret på något viktigt i sitt tal. Vare sig en närmar sig gränsdragning med ett                  

arkitektoniskt perspektiv eller ett politiskt perspektiv påverkas den materiella verkligheten på           

olika sätt beroende på hur vi formulerar ett problem och dess lösningar. Hans olika förslag till                

hur en gränsmarkör som muren kan utnyttjas utifrån vad som anses “fattas” - som ett               

Volleybollnät, världens största xylofon eller som en gungbräda - visar hur genom att             

konceptualisera gränsen på olika sätt kommer den också få olika utformningar. Detta kommer i              

sin tur påverka de berörda människornas vardag på olika sätt (Rael 2019).  

Syfte och frågeställning  

Jag kommer i min uppsats undersöka USAs policy gällande gränskontroll och immigration från             

Mexico utifrån Executive Order 13767. Mitt syfte är att analysera på vilka sätt gränsövergång              

från Mexico framställs som ett problem som måste lösas och vilka specifika aspekter med              

gränsövergång som utgör ett problem. Jag vill analysera hur sättet president Trumps            

administration formulerar sig angående gränskontroll och immigration mellan Mexiko och USA           
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påverkar hur vi ser på fenomenet och hur det i sin tur påverkar hur “problemet” hanteras genom                 

vilka lösningar som föreslås. Jag hoppas kunna visa hur amerikanska diskurser gällande nationen             

och immigration samt formandet av bilden av immigranter jämte medborgare möjliggjort en            

policy som Executive Order 13767. Följande frågeställningar kommer leda mitt arbete: 

 

❖ Hur formuleras ‘problemet’ med gränskontroll och immigration mellan Mexiko och USA           

i president Donald Trumps administration utifrån Executive Order 13767? 

➢ Hur har problemformuleringen blivit till? 

➢ Vilka effekter får denna problemformulering? 

Tidigare forskning 

Med min uppsats skriver jag in mig i ett fält som undersöker gränsdragning och skapandet av                

nationell identitet, hur lagstiftning styr vem som döms vara “legal” och vem som är “illegal” och                

skapar olika subjektspositioner för olika samhällsgrupper. Följande är studier som på ett eller             

annat sätt problematiserar och teoretiserar kring detta. 

 

Shahram Khosravi’s autoetnografiska text The ‘illegal’ traveller: an auto-ethnography of          

borders∗ (2007) handlar om gränser och fenomenet “illegalt” resande [illegal travelling]. Den            

behandlar hur vissa gruppers rättigheter att förflytta sig [mobility rights] är på andra gruppers              

bekostnad. Khosravi har själv rest “illegalt” över flera gränser i Asien och Europa. Texten är               

därför utifrån perspektivet av en person som klassats som “illegal” (ibid.:321). Khosravi berättar             

om de sociala och ekonomiska faktorer som påverkar en persons legalitet när hen korsar gränser               

och hur små omständigheter kan påverka ens resa och var en anländer. Gränsövergång förstärker              

och utmanar vår sociala och politiska status (ibid.:330); två personer kan korsa samma gräns,              

men medan den ena har möjligheten att göra det fritt, tvingas den andra göra det på ett sätt som                   

gör hen “illegal”. Den legala resan ses som ärbar, i globalismens och kosmopolitanismens anda.              

Det förhöjer den ‘legala resenärens’ sociala status, medan den som korsar gränser “illegalt” ses              

som oetisk, kallas “illegal” och kriminaliseras (ibid.:331). Khosravis text är en inspiration för             
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mig då den tar upp hur lagstiftning gör skillnad på vem det är som korsar gränser och att ofta är                    

de svagaste ofta de som kontrolleras och straffas hårdast. Jag utgår därför från hur språk och hur                 

vi konceptualiserar ett fenomen eller en individ påverkar dess position och möjligheter. Den är              

även en påminnelse om att varje berättelse om gränsövergång är unik och formas efter individens               

förutsättningar.  

 

Jag skriver in mig i fältet för nord- och centralamerikanska studier. Jag kommer till viss del ha en                  

historisk ansats i min analys och undersöka hur historiska politiska utvecklingar påverkar den             

mexikanska gruppidentiteten och och dess rättigheter. Författare som Susan Oboler i ‘So far from              

God, so close to the United States: The Roots of Hispanic Homogenization’ (1997) och Pierrette               

Hondagneu-Sotelo i ‘The History of Mexican Undocumented Settlement in the United States’            

(1997) undersöker hur socioekonomiska, politiska och ras-hierarkiska omständigheter format den          

latinamerikanska gruppidentiteten och gruppens relation till nationalstaten USA. Oboler tar upp           

hur institutionaliserad segregering skapade gränser för inkludering och exkludering, vilket ledde           

till att ‘Amerikaner’ kom att ses som vita, protestanter och anglosaxiska (1997:32).            

Hondagneu-Sotelo skriver om den odokumenterade [undocumented] mexikanska immigranten,        

och den långa historien av utnyttjande av mexikansk arbetskraft och förtryck som kommit att              

forma den mexikansk-amerikanska [US-born with mexican descent] befolkningen. Hon         

beskriver hur behovet av arbetskraft i USA under 1900-talet etablerat ett ‘ebb och flod’- eller               

‘revolving door’-mönster för mexikanska arbetare över den mexikansk-amerikanska gränsen         

(1997:115). Dessa texter beskriver hur policy och institutioner befäst diskurser kring           

medborgarskap, gränsdragning och etnicitet och hur detta påverkat mexikansk-amerikanska         

gruppers rättigheter och levnadsförhållanden. Detta kommer jag ta med mig i mitt arbete med              

uppsatsen. 

 

Christina Johanssons avhandling Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser         

under 1900-talets andra hälft (2006) studerar relationen mellan migrationspolicy och diskurser           

om nationalstaten. Studien visar att idéer kring nationalstaten som enhetlig både socialt och             

etniskt vävdes in i migrationspolicy under 1960- till 1990-tal. Nya etniciteter pekades ut som              

svåra att integrera och befästes därmed som kategori. Johansson vittnar om en förändring över              
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tid angående hur migranter benämns. Under de åren hon studerar förstås migration till en början               

främst som arbetsmigration, och migranterna ses både som en tillgång och ett problem. Senare              

kategoriseras de som flyktingar och ses främst som ett socialt, ekonomiskt och etisk problem för               

Sverige. Jag kommer likt Johansson studera på hur diskurser kring kategorier av människor             

formuleras och befästs över tid. Min avsikt är också att undersöka relationen mellan de ord som                

används för att beskriva och kategorisera grupper av människor påverkar hur de behandlas i              

policy. 

 

Jag kommer ägna mig åt poststrukturalistiska policystudier. Enligt tidiga uppfattningar om           

policyskapande var dess syfte att uppmärksamma och lösa problem, och genom upprättade            

institutioner implementera och utvärdera det som anses vara de bäst lämpade lösningarna            

(Sabatier 1999:3 i Ekström 2018:32). Denna uppfattning av policyskapande fick kritik för att den              

bortsåg från hur sociala problem och språkliga framställningar av dem är starkt kopplade             

(Ekström 2018:32). Därifrån växte ett poststrukturalistiskt perspektiv på policyskapande fram,          

och språk ansågs inte längre spegla utan även forma våra uppfattningar av den sociala              

verkligheten (Fischer & Forester 1993:1 i Ekström 2018:34). 

 

Jag kommer ta inspiration från de problem och teman som Khosravi, Oboler och             

Hondagneu-Sotelo lyfter i sina studier. Johanssons studie är en inspiration i dess studiefokus. Jag              

kommer ta hjälp av teoretiska och metodologiska traditioner från poststrukturalistiska          

policystudier för att utföra min studie.  

Teoretiskt ramverk 

Poststrukturalistiska policystudier 

Poststrukturalistiska policystudier undersöker vad regeringar gör, varför de gör det och vilken            

skillnad det gör (Dye 1976:1), utan även processer av meningsskapande i politiska processer.             

Wayne Parsons skriver att det poststrukturalistiska policy-teoretiska fältet undersöker hur frågor           
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och problem blir definierade och konstruerade och hur de blir ersatta på den politiska agendan               

(1995:xv). Detta lägger fokus på hur meningsskapande kring sociala och politiska problem ser             

ut, och vilken roll språkliga kategorier spelar i meningsskapandet, och hur dessa genererar             

specifika lösningar och organiseringar av den sociala verkligheten (Ekström 2012:47). Den           

förståelse vi har för vad en policy är, är del av en specifik förståelse av vilken roll regering och                   

styre har (Bacchi 2009:ix). Bacchi, vars metod What’s the problem represented to be (WPR) jag               

kommer använda, argumenterar att policy har en kulturell dimension. De utformas i specifika             

historiska, nationella och internationella kontexter och kan därför tänkas på ur ett antropologiskt             

perspektiv och ses som kulturella produkter. På så sätt kan vi ta reda på hur styre utförs och vilka                   

konsekvenser det får för de inblandade (2009:ix).  

 

WPR är starkt influerad av Foucault, och är utformad för att “kritiskt granska förgivettagna              

föreställningar om sociala och politiska problem och de maktrelationer som dessa föreställningar            

skapar eller upprätthåller”. WPR används inom poststrukturalistisk policyanalys, samt har även           

applicerats på mediematerial. WPR utgår från att det inte finns ett självklart sätt att betrakta               

varken det vi ser som samhällsproblem eller de problemlösningar som föreslås för att åtgärda              

problemen, utan olika diskurser leder till olika sätt att begripliggöra och förklara            

samhällsproblemen. Regeringar är därför aktivt med i skapandet av ‘problem’ i policys. Detta             

betyder dock inte att de medvetet försöker felrepresentera, utan att formulera problem är             

nödvändigt för policyskapande. Olika sätt att formulera vad som är ‘problemet’ i en situation              

leder dock till olika subjektspositioner för och effekter på den utsatta samhällsgruppen. Olika sätt              

att begripliggöra ett samhällsproblem tillåter subjekten olika mängd agens. Därför är det viktigt             

att kritiskt granska och analysera dessa problemrepresentationer, snarare än att analysera           

problemen i sig (Bacchi 2009a:1, Boréus 2018:271f). 

Diskursteori 

Min frågeställning avser undersöka underliggande diskurser i policy och därmed är diskursteori            

grundläggande för min metod och analys. Enligt Foucault är diskurser praktiker som            
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systematiskt formar objektet vi talar om (Foucault 1972:49 i Boréus 2018:253). Det är socialt              

producerade former av kunskap som begränsar vad som är möjligt att tänka, skriva och säga om                

ett specifikt socialt objekt eller social praktik. Kunskap i den här kontexten är inte sanning, utan                

vad som accepteras som sanning (Mchoul & Grace 2001 i Bacchi 2009:35; Bacchi 2016:35).              

Boréus skriver att inom samhällsvetenskap syftar diskursbegreppet till de sociala praktiker ‘som            

gäller språkbruk eller bruk av andra teckensystem i sociala sammanhang.’ Detta innefattar alltså             

sociala praktiker som interaktioner, handlingsmönster och konventioner som följer mer eller           

mindre explicita regler. Det innefattar även semiotiska praktiker vilket innebär språkbruk och            

användning av andra teckensystem (Boréus 2018:23).  

 

Diskursteori utgår från språkets konstituerande roll; olika tolkningar av ett socialt objekt eller en              

social praktik är grunden för vår kunskap. Dean (1999:64 i Bacchi 2009:35) menar att vi inte får                 

underskatta språkets roll i att konstruera världar, problem och personer som styrbara objekt. Där              

tillkommer även att kunna få sin tolkning legitimerad och erkänd som den rätta. Därför fokuserar               

diskursanalys ofta på frågor om makt och maktrelationer (Boréus 2018:255f). Diskurser är            

identitetsskapande. Identiteter skapas inte bara internt utan även genom samhällets          

kategorisering av individen. Den egna identiteten blir inte möjlig förrän den ställts i kontrast till               

“den andre”, till vad den inte är (Boreus 2018:256f). Genom att vara medveten om detta kan en                 

lättare dekonstruera hur sociala grupper förstås i policys och vilka effekter det får.  

 

Bacchi skriver att diskurs och materialitet inte kan ses som två skilda sfärer, utan diskurser kan                

skapa inte bara diskursiva effekter utan även materiella effekter (Bacchi 2016:23). Diskurser            

öppnar upp för specifika subjektspositioner och materiella effekter på individers och gruppers liv             

(Bacchi 2009:15-18). Jag kommer i min uppsats utgå från språkets konstituerande roll och             

relationen mellan diskurs och materialitet för att undersöka hur policy konstituerar “sanningar”            

om samhällsgrupper och hur dessa “sanningar” används för att konstituera ett “vi” och ett “dem”.  

9 
 



 
 

Gränskontroll och medborgarskap som skapande av nationen 

Jag kommer i min uppsats undersöka hur migrations- och gränskontrollslagstiftning konstruerar           

medborgarskap och nationell identitet. För detta kommer jag använda mig av Bridget Andersons             

teoretisering kring detta. Anderson (2015) skriver att varje land har en unik definition av              

medborgarskap och summerar att de enda gemensamma nämnarna är rätten att inte deporteras             

från och rätten att återvända till landet i vilket en är medborgare (ibid.:41f). Anderson skriver               

även om hur immigrations- och gränskontrollslagar är ett sätt att befästa nationen och hur de               

aktivt producerar migranter och medborgarskap som ett socialt fält. Lagar formar inte bara             

migrationsflöden utan producerar även sociala relationer baserade på binariteter         

medborgare/icke-medborgare. Genom att definiera medborgarskap som medborgare eller        

icke-medborgare legitimeras logiken att kontroll över icke-medborgare är nödvändig för att           

kunna skydda och prioritera medborgare. Samtidigt ifrågasätts det sällan huruvida principen           

faktiskt bidrar till medborgarnas välmående (ibid.:42f). Anderson menar även att migrationslagar           

skapar skillnader mellan icke-medborgare. “Immigranten” är enligt dominerande        

samhällsdiskurser den utsatta, den fattiga, desperata individen. Det är inte de med ekonomiskt,             

politiskt eller socialt kapital som inte migrerar av tvång, i desperation. De som regleras hårdast är                

ofta de mest utsatta (ibid.:44). Anderson motsätter sig myten om ett “fullt medborgarskap”. Att              

inneha medborgarskap gör inte alla medborgare jämlika och att ställa medborgare mot            

icke-medborgare skapar konkurrens dem emellan om privilegier och rättigheter (ibid.:46f). 

Säkerhetisering 

Säkerhetisering är ett begrepp som handlar om hur politiska aktörer vinklar frågan om nationell              

säkerhet som en fråga om gränskontroll och migration (Iov & Bogdan 2017:15).            

säkerhetiseringsprocessen är en talhandling; genom att tala om migration kopplat till nationell            

säkerhet påverkar det hur allmänheten förstår de två (Iov & Bogdan 2017:14). Processen kräver              

både en aktör (till exempel en politiker) och ett objekt (till exempel en stat), och migration kan                 

bli säkerhetiserad på både diskursiv och institutionell nivå genom skapandet av           
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säkerhetsinstitutioner (ibid.:14). Iov och Bogdan använder de senaste årens politiska utveckling i            

Europa som exempel. Migration uppfattas av de mottagande länderna som ett hot mot den              

nationella och internationella säkerheten. Migrationen uppfattas påverka gränssäkerheten och         

statens säkerhet på grund av mängden anländande migranter. De ses även som ett internt              

säkerhetsproblem, som ett hot mot statens och medborgarnas välfärd (ibid.:15). Språkbruk är en             

viktig aspekt av processen, där beskrivningar av att bli “översvämmad av utlänningar”,            

“immigrant-invadering” och “floden” är en rad exempel på xenofobiskt och uteslutande språk            

använt av högt stående europeiska politiker (ibid.:15ff). Jag kommer använda mig av begreppet             

säkerhetisering för att undersöka hur fokuset på nationell säkerhet och gränskontroll används för             

att formulera de problemrepresentationer som finns i Executive Order 13767. 

Rädslan för de fåtaliga 

Arjun Appadurai utvecklar i sin bok Vredens geografi (2007) sin teori ‘Rädslan för de fåtaliga’.               

Han frågar sig varför minoriteter som ofta förknippas med politisk och militär svaghet blir              

föremål för rädsla och vrede i globaliseringens era. Detta är en central utgångspunkt i min analys                

och jag kommer utifrån Appadurai analysera hur diskurser om minoritetens hotfullhet ligger till             

grund för problemformuleringarna i Executive Order 13767.  

 

Minoriteter är en produkt av relativt nya förståelser om nationer, befolkningar, representation            

och registrering. Majoriteter och minoriteter är i samma utsträckning konstruerade av           

folkräkningsmetoder; majoritetens existens är beroende av en minoritet. Det krävs alltså ett            

konstruerande av ett kollektivt “andra”, ett “dem” för att konstruera och sätta gränserna för ett               

“oss”. Detta görs genom att applicera stereotyper och kontraster på “den andra gruppen”             

(ibid.:73f). I mitt fall är minoriteten immigranten, och mer specifikt den migrant som görs              

“illegal” i policy. 

 

Appadurai argumenterar hur våldet mot minoriteter i liberala demokratier är ett resultat av två              

fenomen. Det första är idén om formandet av ett nationellt etnos. Den etniska egenarten är enligt                
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denna idé grunden för nationens suveränitet, men den finns inte naturligt utan måste skapas              

(ibid.:18,76).. Social ovisshet är det andra fenomenet. Etniska grupper räknas idag i tusentals             

eller hundratusentals. Deras uppblandningar, kulturstilar och representationer i media leder till           

osäkerhet om vilka som är “dem” och vilka som är “vi” (ibid.:18ff). Ovissheten tar sig olika                

uttryck; hur många av “dem” finns bland “oss”? På vilket sätt är “de”? Är en person verkligen                 

det hen utger sig för att vara? Detta leder ofta till diskussioner om “deras” rättigheter till statliga                 

förmåner eftersom dessa ofta är bundna till vem “du” är och därför också vilka “de” är. Social                 

ovisshet ökar när människor flyttar i stor omfattning. Den globala migrationen är ett hinder för               

ett stabilt territorium, stabila och transparenta kategorier (ibid.:20f). Detta kan leda till att de              

majoritära identiteterna blir predatoriska (ibid.:75-79). Det är identiteter vars sociala          

konstruktion och mobilisering förutsätter utrotandet av andra, närstående sociala kategorier, vilka           

utmålas som ett hot mot existensen för den grupp som definieras som “vi”’ (ibid.:74). Ängslan               

för det ofullständiga är majoritetens känsla inför vetskapen att minoriteterna är det som hindrar              

dem att bli en nationell helhet, ett rent nationellt etnos (ibid.:24), om detta mobiliseras kan det                

leda till storskaligt våld och utrensning (ibid.:83). Detta kommer jag använda för att analysera              

hur den amerikanska nationen och den nationella identiteten förhandlas, presenteras och           

försvaras i policyn och uttalanden. 

 

Appadurai beskriver hur individualism och föreställningen om individen påverkar synen på           

minoriteter. I liberalistiska demokratier är individen och den individuella viljan en viktig fokus.             

Stora grupper ses ofta som ett antal sammanförda individer. Kollektiv ses därför inom             

liberalismen som sociala formationer vars logik, drivkrafter och dynamik alltid kan spåras ur             

individernas intressen. En stor rädsla är därför massan, en grupp där individens rationella åsikter              

och intressen skjuts undan till stöd för gruppens åsikter och intressen. De har alltså förvandlats               

till icke-individer. Dessa gruppers fåtalighet är inte ett hinder för att de ska vara källa för rädsla                 

och ängslan. Fåtalighet leder tankarna till konspirationer och spioner (ibid.:85,87f). Detta           

kommer jag koppla till uttalanden som gjorts angående mexikanska immigranter och deras motiv             

för att korsa gränsen till USA. 
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Under senare hälften av 1900-talet har en ökad fokus legat på minoriteters rättigheter, om frågor               

om medborgarskap, rättvisa, politiskt deltagande och jämlikhet. Detta fokus ligger enligt           

Appadurai till grund för den ambivalens mot minoriteter som idag finns i många demokratier.              

Debatterna kretsar kring de kulturella minoriteternas relation till nationalstaten och de kulturella            

majoriteterna. De handlar om kopplingen mellan kulturella rättigheter och nationell tillhörighet           

och medborgarskap (ibid.:90ff). Denna ambivalens och dessa debatter kopplas även till           

framväxten av predatoriska identiteter. I min analys kommer jag utgå från detta för att undersöka               

hur odokumenterade mexikanska immigranter förstås och behandlas i Amerikansk politik. 

Känslornas politik och affektiva ekonomier 

Sarah Ahmed utvecklar sin teori om känslor i The cultural politics of emotion (2004). Hon               

undersöker hur känslor hjälper till att skapa och forma kroppar, och hur det ställer dessa kroppar                

i förhållande till andra kroppar. Hon menar alltså att den egna kroppen formas genom de               

känsloreaktioner ens läsning av andra kroppar åstadkommer. Hon undersöker hur känslor rör sig             

mellan kroppar, hur de fastnar på vissa kroppar och hur de förflyttar sig (ibid.:4). Dessa känslor                

uppstår genom att den andra kroppen gör ett ‘avtryck’ [impression] (ibid.:6), men också genom              

socialisering (ibid.:8). Genom att känslor rör sig mellan objekt genereras affekt; dessa känslor             

fastnar, ackumuleras och deras påverkan ökar. Detta kallar Ahmed för affektiva ekonomier            

(ibid.:44f). 

 

I kapitlet The organisation of hate skriver Ahmed om hur hatkänslor konstruerar kroppar och              

världar genom att användas som ett försvar mot skada. “Vi gör detta för att vi älskar, inte för att                   

vi hatar”. Detta fungerar genom att skapa ett subjekt som på grund av “imaginära andra” riskerar                

att både förlora något (exempelvis arbete eller säkerhet) eller riskerar att ersättas(ibid.:42ff).            

Kärleken till nationen är det som får “oss” att känna hat för “de andra” som tar ifrån dem                  

nationen; det är det som binder “oss” samman (ibid.:43). Cirkulation av hat mellan figurer              

materialiserar “ytan” av den kollektiva kroppen; genom att känslor av hat återkommer i tal om               

den specifika kollektiva kroppen formas den kollektiva kroppen tillslut av hatet. Ahmed            
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använder begreppet klibbiga ord för att beskriva hur ord används upprepande för att frambringa              

känslor (ibid.:46). För att bygga vidare på Appadurais argument om ängslan och rädsla och              

predatoriska identiteter kommer jag använda mig av Sara Ahmeds teorier om känslor.  

 

Metod 

‘What is the problem represented to be?’ En diskursanalytisk metod 

Jag kommer använda mig av en specifik form av diskursanalys kallad “What’s the problem              

represented to be”-ansatsen (WPR), formulerad av Carol Bacchi (2009a). Den låter en undersöka             

politisk policy som en kulturell produkt. Genom att ställa frågor angående policys ursprung och              

kartlägga deras diskursiva praktiker kan en förstå hur styre fungerar och vilka implikationer det              

får för medborgarna genom att identifiera de mekanismer som skapar subjekt och objekt (Bacchi              

2009:ix-x; Bacchi 2016:37). Osborne observerar att “policy cannot get to work without first             

problematizing its territory’ (1997:174 i Bacchi 2009:31). Att policy leder till åtgärder innebär             

att det först måste finnas en uppfattning att något behöver lösas. Dessa ‘problem’ är inte alltid                

uttalade i policys, utan är ofta underförstådda. Med WPR-ansatsen tar en som forskare             

ställningen att det är viktigt att göra dessa implicita ‘problem’ explicita, och att studera dem               

noga. Inga konceptualiseringar eller kategorier ska antas vara fri från värderingar och lämnas             

obestridda (Bacchi 2009: ix-x;32). 

 

När en använder sig av WPR säger Bacchi att analysen går ‘baklänges’ från en formulerad policy                

för att avslöja vad som framställs som ‘problemet’ i policyn (2009a:3). Genom att förstå hur               

någon vill reformera och åtgärda ett specifikt tillstånd kan vi också förstå hur detta tillstånd               

förstås (Boréus 2018:272). Det finns sex analytiska frågor en bör ställa till sitt material (Bacchi               

2009a: xii); 

 

1. What’s the ‘problem’ represented to be in a specific policy?  
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2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the ‘problem’?  

3. How has this representation of the ‘problem’ come about? 

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the              

‘problem’ be thought about differently? 

5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’? 

6. How/where has this representation of the ‘problem’ been produced, disseminated and defended?            

How has it been (or could be) questioned, disrupted and replaced? 

 

Frågorna möjliggör olika ingångar till analys. Fråga ett, två och tre är textnära och analyserar de                

formuleringar som finns i policyn, vilka förståelser de baseras på och hur de kommit till. Genom                

att titta på hur policyn föreslår att problemet ska lösas kan vi veta hur policyn förstår det. Det här                   

utmanar idén om samhällsproblem som något bortkopplat från policyprocessen och          

policymakare som endast ‘problemlösare’ (Bacchi 2009a:2ff), utan ser dem som delaktiga att            

formulera de förståelser vi har av samhällsproblem. Genom att undersöka förutsättningarna för            

en problemformulering kan en identifiera de premisser som gör specifika problemformuleringar           

möjliga. Här undersöks djupt rotade kulturella värderingar, världsbilder som ligger till grund för             

specifika problemformuleringar (Bacchi 2009a:4f). Genom att spåra problemrepresentationens        

rötter via specifika avgörande beslut raseras idén att den nuvarande problemformuleringen är en             

produkt av en naturlig utveckling. Det blir istället tydligt hur formuleringen kunnat utvecklats i              

helt andra riktningar om tiden och kontexten sett annorlunda ut. Det blir även tydligare vilka               

maktrelationer som lyfter vissa formuleringar och dämpar andra (Bacchi 2009a:10f).  

 

Genom fråga fyra undersöks även vad som lämnas osagt i den nuvarande problemformuleringen.             

Vad problematiseras inte? Det finns inte bara ett annat sätt att se på problemet; policys blir även                 

begränsade på grund av hur de formulerar de problem som anses behöva åtgärdas (Bacchi              

2009:12f). Fråga fem undersöker vilka effekter problemrepresentationen producerar.        

WPR-ansatsen utgår från att problemrepresentationer kan hjälpa vissa sociala grupper men           

samtidigt leda till svårigheter (eller skada) för andra sociala grupper (Bachhi 2009:15f, 17f).             

Fråga sex tar in ett maktperspektiv där institutioner, specifika individer i maktposition och             

15 
 



 
 
samhälleliga maktfördelningar påverkar på vilka sätt specifika problemrepresentationer blir         

dominanta samt vilka möjligheter det finns till att motsätta sig problemrepresentationer en            

upplever problematiska (Bacchi 2009:19; Foucault 1991:60 i Bacchi 2009:19). 

 

Vissa frågor kommer ta upp en större del av min analys, till exempel fråga två, tre, fyra och fem,                   

medan fråga sex inte kommer vara lika tydliga i min text. Jag har valt att göra den avgränsningen                  

med min uppsats längd i åtanke. Vid ett mer omfattande arbete hade jag gärna gjort en djupare                 

analys med hjälp av samtliga frågor. 

Material 

Reflektion av mitt val av material 

Mitt material kommer bestå av nyckeldokument i form av officiella dokument och exekutiva             

ordrar, samt kringdokument i form av tal och pressmeddelanden. Begreppen nyckeldokument           

och kringdokument har jag lånat från Linda Ekström (2012). Det innebär kortfattat dokument             

som har olika grader av formalitet men som uttalat problematiserar och formulerar (ibid.:86)             

frågan om gränskontroll och immigration. Bacchi säger att en bred uppsättning material är att              

föredra i en diskursiv policyanalys. Mitt utvalda material innehåller flera olika röster. Därför             

kommer jag efter bästa förmåga försöka presentera materialet så att det går att placera i kontext                

med den tid, plats och de större debatter de tillhör. Kontexten för materialets produktion är en                

nyckel till hur det kan förstås (Bacchi 2009:20f).  

 

Jag kommer referera till uttalanden där president Trump står som tydlig avsändare, såsom tweets              

och kampanjtal. Därför vill jag understryka att President Trump är en individ som redan innan               

segern i presidentvalet talade från en stark maktposition och senare som rösten för en av USAs                

mäktigaste institutioner, presidentposten. Jag kommer även vara noga med att särskilja när            

policyns och andra kringdokument talar om “illegala” invandrare och när jag talar om samma              

grupp genom att använda situationstecken. Jag anser att genom att kalla dem “illegala” görs              
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individen illegal, inte bara handlingen. Detta kommer jag diskutera mer utförligt i min analys.              

Jag kommer själv använda ordet ‘odokumenterad’ när jag själv talar om gruppen.  

Executive Order 13767 

Mitt nyckeldokument är Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement          

Improvements. En exekutiv order är en rättighet inskriven i den Amerikanska konstitutionen. Det             

är inte en lag, utan en uppmaning till myndigheter och departement hur de ska tolka eller                

implementera en lag – och vilka regler som presidenten vill ska följas (DN 2017). Den exekutiva                

ordern utfärdades av USAs president Donald Trump 25e januari 2017, fem dagar efter hans              

tillträde som president. Den beskriver säkerhetsläget gällande gränsen mellan USA och Mexiko.            

Uppdelad i sjutton sektioner och cirka fem sidor beskrivs syftet med ordern; att höja säkerheten               

vid USAs södra gräns. Den redogör för ett flertal aspekter som orsakat ett bristande              

säkerhetsläge och hur dessa ska åtgärdas. 

Kringdokument 

Jag har valt att analysera presskonferenser, tal och intervjuer från olika tidpunkter. De tidigaste              

är från Trumps valkampanj. Jag har även presskonferenser från utfärdandet av den exekutiva             

ordern samt från mer nutida debatter kring gränsmuren. Jag har gjort detta urval då debatten               

kring utförandet av policyn fortfarande är aktiv. Muren och de problem den anses ska lösa               

formuleras även idag. 

 

När Trump meddelade att han skulle ställa upp i presidentvalet redogjorde han för ett flertal av                

sina viktigaste kampanjfrågor (Time 2015) och han utlovade bland annat att han skulle bygga              

gränsmuren och stifta hårdare immigrationslagar och på så sätt förbättra USAs ekonomi. Även             

ett tal från ett stadshusmöte i New Hampshire under valkampanjen kommer användas (Bierman             

2015). Efter att ha utfärdat den exekutiva ordern höll president Trump en presskonferens som              

livesändes från PBS NewsHour (2017). Där presenterades kortfattat ordern och sedan           

kommenterades de “problem” ordern har för avsikt att åtgärda. 
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Tredje januari 2019 hölls en presskonferens som livesändes av CBS News där Trump och ett               

antal personer ansvariga för utövandet av gränskontroll uttalar sig om säkerhetsläget vid gränsen             

och vilka åtgärder de anser nödvändiga (CBS News 2019). I en sändning av Fox News Sunday 6e                 

januari 2019 (Fox News 2019) diskuteras den då pågående nedstängningen av USAs regering             

och majoriteten av dess statliga institutioner och verksamheter. Nedstängningen orsakades av att            

president Trump begärde fem miljarder dollar för att bygga gränsmuren, vilket demokraterna            

motsatte sig (Aljazeera 2019). I programmet intervjuas politiker från olika partier och politiska             

experter som diskuterar murens betydelse, orsaker till att den anses nödvändig samt ifrågasätter             

motivationen bakom initiativet och föreslår alternativa åtgärder.  

 

Utöver presskonferenser och tal kommer jag även referera till twitter, specifikt till kontot             

‘@realDonaldTrump’. Det är hans privata konto, som använts för uttalanden om gränsmuren,            

nationell säkerhet och mexikanska migranter. 

Etik & positionering 

För att genomföra min forskning behöver jag ta ett steg tillbaka och reflektera över varför just                

detta ämne intresserade mig, vilka intentioner jag har med att analysera amerikansk gränspolitik             

och vilka jag ser kan påverkas av min analys.  

 

Jag fick ett djupare intresse för amerikansk lagstiftning gällande immigration och gränskontroll            

när jag läste en universitetskurs som behandlade dessa ämnen vid ett engelskt universitet. Kursen              

fokuserade nästan enbart på den amerikanska kontexten och drog sällan paralleller till hur             

immigration och gränskontroll behandlats och problematiserats i en europeisk kontext. Exempel           

som är närliggande både geografiskt och tidsmässigt är hur flertalet europeiska länder ändrade             

lagstiftningar om gränskontroll och hur det praktiskt utfördes till en följd av kriget i Syrien och                

den resulterande förflyttningen av människor som flydde kriget.  
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En lagändring som har effekter både geografiskt och politiskt närmare mig är de gränskontroller              

som sker vid den svenska och danska gränsen. Jag studerar i Lund, en stad i Öresundsregionen.                

Jag kan konstatera att policyn har direkta effekter på mitt liv men eftersom jag inte är det sorts                  

subjekt som ses som ett ‘problem’ i den policyn är det heller inte jag som tar skada av den eller                    

begränsas i någon betydande utsträckning. Dess största påverkan är att jag behöver ha med mig               

lämplig identifikation när jag reser mellan länderna. Samtidigt har både jag och många i min               

närhet bevittnat en pågående rasprofilering i samband med gränskontrollerna. Personer som           

enligt gränspolisen inte “ser ut” att vara svenska kollas ofta noggrannare och oftare än de som                

“ser ut att vara svenska”. Lagen är inte till för att reglera de med svenskt medborgarskap eller                 

annan giltig id-handling, utan de utan. I policyn ses alltså de odokumenterade som ‘problemet’,              

och kanske på grund av underliggande förståelser av hur en flykting och en odokumenterad              

person ska “se ut”, utförs kontrollen därefter.  

 

Genom att fokusera på amerikansk lagstiftning och hur den möjligtvis kan bygga på rasistiska              

och fördomsfulla antaganden riskerar jag att utmåla den sortens problematik som något som sker              

‘på håll’. Därför vill jag nämna här och nu att det även sker liknande utvecklingar i en europeisk                  

kontext. Min uppsats är trots sitt amerikanska fokus inte tänkt att användas som exempel för att                

höja europeisk politik och diskurs över amerikansk politik och diskurs genom att ta avstånd från               

amerikansk policy.  

 

Svensk och europeisk media har sannolikt påverkat hur jag begripliggör gränsmurs-projektet.           

Svensk media har skrivit att Trumps mur inte löser något (Peter Franke 2019), att det “skaver                

mot USAs DNA” och sätter Trumps politik i kontrast mot tidigare amerikanska presidenter som              

målas upp som ofelaktiga förebilder (Sofia Nerbrand 2019). Min upplevelse är att det allt för               

sällan dras paralleller mellan gränspolitiken i USA och gränspolitiken mellan Danmark och            

Sverige. Snarare ser jag ofta ett narrativ om att sådan uteslutande gränspolitik endast sker “någon               

annanstans” (i andra delar av Europa eller på andra sidan Atlanten) och om Donald Trump som                

orsaken till den här sortens gränspolitik. Jag vill bryta mig loss från detta narrativ då det                

osynliggör utvecklingen av immigrations- och gränspolitik genom den amerikanska historien. 
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Bacchi uppmanar forskare att själva problematisera sina problemformuleringar när de använder           

sig av WPR-ansatsen. Detta för att en ska reflektera över sina egna förståelser av ‘problemet’ och                

hur en själv skulle formulera det. Hur jag förstår världen, mina värderingar och de brister och                

styrkor jag ser i Trump-administrationens gräns- och migrationspolitik har utan tvekan påverkat            

mitt val av uppsatsämne. Bacchi skriver att redan när jag valde vilken policy jag ville studera                

visade jag min ståndpunkt till dess problemformulering genom att se den som i behov av               

analysering och dekonstruering. Hon menar att policys ofta väljs för att möjligen kunna utveckla              

ett intresse eller argument en redan hade (2009:20). 

 

Jag kommer från en genusvetenskaplig akademisk bakgrund, och detta är min kandidatuppsats i             

ämnet. Den skrivs utifrån den genusvetenskapliga traditionen om att undersöka maktstrukturer,           

ojämlikhet, förtryck och dess potentiella frigörande. Min utgångspunkt i denna uppsats är att den              

exekutiva ordern innehåller problematiska och förtryckande formuleringar och diskurser som bör           

dekonstrueras och ifrågasättas.   
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Analys 

Analysen är uppdelad i sex delar. Den första delen, ‘En fråga om säkerhet och resurser’,               

behandlar de explicita problemrepresentationerna jag identifierat i 13767 med hjälp av Bacchi.            

De följande avsnitten är uppdelade efter återkommande diskurser i eller viktiga aspekter av             

problemrepresentationerna som jag funnit genom att använda mig av WPR-ansatsen. Jag har            

gjort detta val för att analysen inte ska begränsas till att endast analysera det som explicit sägs i                  

policy och debatter, utan att lättare komma åt de diskurser som styr problemframställningarna.             

Min analys kommer främst utgå från den första och tredje problemrepresentationen medan den             

andra kommer ta mindre plats. 

 

I ‘Orsaker till och förutsättningar för gränsövergång’ redogör jag för nyckelhändelser som             

påverkat gränsövergång mellan mexiko och USA. Jag diskuterar även hur Executive Order            

13767 ej tar hänsyn till orsaker för gränsövergång och vilka effekter det får. I ‘När människor                

görs illegala’ handlar om vad det innebär att genom språkbruk göra individen illegal gentemot att               

göra en handling illegal. I analysdelen ‘Ett yttre hot’ diskuterar jag de olika sätt odokumenterade               

mexikanska immigranter både i nutid och genom historien framställts som ett hot mot nationen              

och befolkningen och hur det tar sig uttryck i policyn och uttalanden. I ‘Ett känslomässigt               

byggande av nationen och en nationell identitet” bygger vidare på den förra delens argument om               

hur de “illegala” mexikanska immigranterna ses som ett hot, och diskuterar hur denna känsla              

hjälper till att stärka den nationella identiteten och bilden av nationen. I ‘Säkerhet till varje pris’                

redogör jag för hur nationell säkerhet sammankopplats med strängare migrationslagstiftning i           

policyn och uttalanden och hur nationens säkerhet förskjuts från politiken.  

En fråga om säkerhet och resurser 

Genom att ställa Bacchis första fråga “Vad är problemet representerat att vara i policyn?” har jag                

kunnat identifiera tre framställningar av ‘problemet’ i Executive Order 13767. De återfinns i den              

första sektionen av policyn, kallad ‘Purpose’. Jag har valt att döpa avsnittet ‘En fråga om               
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säkerhet och resurser’ då jag anser detta sammanfattar de tre problemrepresentationerna. Här            

presenterar jag kortfattat de tre representationerna för att i följande avsnitt gå in på min analys. 

 

Den första problemrepresentationen är att “illegal” invandring innebär ett säkerhetsproblem för           

landet. “Illegala” invandrare anses vara ett potentiellt hot mot USAs nationella säkerhet och             

allmänhetens säkerhet. Trump-administrationen anser att detta är på grund av att de som korsar              

gränsen inte kontrolleras tillräckligt noga och de har därför inte blivit identifierade som             

“illegala” eller undersökta för att avgöra deras tillträdemöjlighet till USA. I sektion ett görs              

argumentet att bland de som kommer in i USA “illegalt” finns det personer som genom terror-                

och kriminella handlingar försöker skada den amerikanska befolkningen; 

 

Aliens who illegally enter the United States without inspection or admission present a significant              

threat to national security and public safety. Such aliens have not been identified or inspected by                

Federal immigration officers to determine their admissibility to the United States. [...] Among             

those who illegally enter are those who seek to harm Americans through acts of terror or criminal                 

conduct.(Whitehouse 2017: Section 1.) 

 

Den andra problemrepresentationen är att “illegal” invandring är ett resursproblem. I policyn            

anser de att “illegal” invandring leder till att federala resurser, myndigheter och lokala samhällen              

dit invandrare placerats belastats och överväldigats; 

 

“The recent surge of illegal immigration at the southern border with Mexico has placed a               

significant strain on Federal resources and overwhelmed agencies charged with border security            

and immigration enforcement, as well as the local communities into which many of the aliens are                

placed.” (Whitehouse 2017: Section 1) 

 

Den tredje problemrepresentationen är att den bristande gränssäkerheten leder till transnationell           

organiserad kriminalitet som ökar våldsbrott och drogrelaterade dödsfall;  

 

“Transnational criminal organizations operate sophisticated drug- and human trafficking networks          

and smuggling operations on both sides of the southern border, contributing to a significant              
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increase in violent crime and United States deaths from dangerous drugs.” (Whitehouse 2017:             

Section 1) 

Orsaker till och förutsättningar för gränsövergång 

Jag vill börja min analys med att diskutera orsaker och förutsättningar för migration, vilka lyser               

med sin frånvaro i den exekutiva ordern och uttalanden. Detta avsnitt utgår från Bacchis              

analysfrågor om vad som lämnas oproblematiskt, vilka förutsättningar och antaganden som finns            

i policyn samt och på vilka andra sätt en kan tänka på “problemet”. Här redogör jag för tidigare                  

migrationslagstiftningar och hur de påverkat gränsövergång mellan Mexiko och USA, samt           

diskuterar hur Executive Order 13767 påverkar gränsövergång. 

 

Det finns ett flertal lagstiftningar i amerikansk immigrationspolitik som påverkat både den            

dokumenterade och odokumenterade migrationen till USA. En av dessa är The Bracero            

programme. Under andra världskriget och efterkrigstiden upplevde USA en brist på arbetskraft            

och samarbetade därför år 1942 med den mexikanska regeringen för att initiera            

Bracero-programmet. Det tillät mexikanska arbetare att arbeta på korttidskontrakt i USA. Många            

mexikanska arbetare återvände inte till Mexiko efter att deras arbetsvisum utgick och uppehöll             

sig alltså “illegalt” i landet. Detta ledde till att The Immigration and Naturalization Service år               

1954 inledde deporteringsinitiativet Operation Wetback för att deportera de “illegala”          

invandrarna. Det var inte beräknat att Bracero-programmet skulle leda till en så pass ökad              

mexikansk immigration, både dokumenterad och odokumenterad. Medan Bracero-programmet        

ledde till omkring fem miljoner fall av “legal” invandring från Mexiko möjliggjorde det även en               

ökad odokumenterad invandring (Oboler 1997:47, Hondagneu-Sotelo 1997:118). I många fall          

ledde detta till utökade, men också mer instabila, latinamerikanska gemenskaper [communities]           

då dessa personer migrerade mellan Mexiko och USA upprepade gånger. Suzanne Oboler            

berättar att mexikanska immigranter blivit nekade fullt medborgarskap och mänskliga rättigheter           

genom en genomgående exkluderingen av dem. De blev kastade in och ut ur den nationella               

gemenskapen i enighet med USAs föränderliga politiska och ekonomiska behov (i Romero &             

Ortiz 1997:47). 
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1965 trädde en ny migrationslag i kraft kallad The 1965 Immigration act. Till skillnad från               

tidigare lagstiftning, som givit företräde för migranter från främst norra Europa, tilläts en mer              

proportionell fördelning vilket ledde till ökad migration från Sydamerika och Asien. För att             

försöka förhindra begränsa migration av mexikanska immigranter infördes en 1976 kvot på            

migration från den västra hemisfären. Detta ledde till en ökning i odokumenterad migration från              

Mexiko till USA (Hondagneu-Sotelo 1997: 119f). 

 

USA har alltså under det senaste seklet genomfört policyförändringar som påverkat möjligheten            

för gränsövergång, både “legal” och “illegal”. Jag vill påstå att detta lett till ett förhållande               

mellan de två länderna som kräver gränsövergång från Mexikos sida. Fler aspekter än de              

amerikanska lagstiftningarna spelar in på utvecklingen. Även socioekonomiska förhållanden i          

Mexiko påverkar strömningar av människor över gränsen. Några tidiga exempel på detta är det              

mexikanska inbördeskriget under 1910-talet och Cristero-upproret under 1920-talet        

(Hondagneu-Sotelo 1997:116). Douglas S. Massey och Kristin E. Espinosa publicerade 1997 en            

studie i orsaker till gränsövergång som antydde att orsaker för mer nutida gränsövergång är att ha                

sociala kontakter i USA såsom familj, tidigare gränsövergång samt ekonomisk osäkerhet i den             

mexikanska arbetsmarknaden och sammankopplingen mellan den amerikanska och den         

mexikanska ekonomin (Massey & Espinosa 1997: 988f). 

 

Executive Order 13767 och relaterade uttalanden ser inte till de socioekonomiska förhållanden            

som genom historien lett till en ström av migration mellan Mexiko och USA. I vissa uttalanden                

framställs migrationen rentav som ett initiativ av staten Mexiko, till exempel när Trump säger              

“When Mexico send their people [...]” (Time Staff 2015). Som jag visat har migrationen från               

Mexiko till USA starka socioekonomiska orsaker. Ibland har även amerikansk politik och            

ekonomi varit beroende av att mexikanska medborgare äntrar landet. Som jag redan nämnt             

genererar dokumenterad migration även odokumenterad migration. Bridget Anderson skriver att          

immigrations- och medborgarskapslagar inte kontrollerar flödet av migranter, men de är           

avgörande för produktionen av migranter och medborgarskap som ett socialt fält (2015:43).            

Genom att göra det svårare för dessa juridiskt svaga människor att äntra landet tar de inte bort                 
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anledningen till att det sker eller förhindrar att det sker. Det lägger snarare ett stigma på den                 

sociala position gruppen befinner sig i och utsätter dem för större osäkerhet.  

När människor görs illegala 

Även i detta avsnitt problematiserar jag förståelser och antaganden som lämnas           

oproblematiserade. Jag kommer utgå från poststrukturell teori och diskursteori och diskutera vad            

det innebär att beskriva individer eller en grupp som illegal, gentemot att beskriva deras              

handlingar som illegala. Vad är skillnaden mellan “odokumenterad” och “illegal”, “alien” och            

“immigrant”? Jag kommer diskutera vilka möjliga effekter språkbruket i policyn och           

kringliggande debatter har för odokumenterade mexikanska migranter. I policyn används frasen           

“illegal alien” för att beskriva de som korsar gränsen på ett sätt som bryter mot USAs lagar                 

(Whitehouse 2017). Jag vill i tur och ordning fokusera på de två ord som utgör frasen.  

 

Genom att tänka att människan är “illegal”, istället för hens handling, objektifieras individen.             

Anderson skriver att immigrationslagar producerar sociala relationer baserade på en medborgare           

och icke-medborgare-dikotomi (2015:43), och att en existens inom en nations gränser är illegal             

omöjliggör medborgarskap. Det blir lättare att straffa dem som kollektiv istället för att ändra              

samhälleligt och politiskt tänkande och till följd även policy för att “legalisera” dessa individer.              

Om individen i sig är illegal går det att förbjuda hens existens. Det är också lättare att ta ifrån                   

dem deras individuella anledningar till gränsövergång. Det tar bort deras individualitet och            

agens, och gör gruppen till ett samlat intrång på den amerikanska nationen och dess lagar istället                

för individuella försök att bättra sina liv. Att se människan som illegal är också ett sätt att hålla                  

medborgarskapet utom räckhåll för migranten. En demokrati kan inte bevilja en kriminaliserad            

människa rättigheter när dennes existens i sig bryter mot demokratins lagar.  

 

Begreppet “alien” som används i 13767 (Whitehouse 2017) har konnotationer som att dessa             

människor inte är tillhörande. Ordets innebörd är något utomstående ibland “oss”, något som inte              

tillhör den aktuella kontexten. Det för även tankarna till främmande varelser från en annan värld               

ofta framställd som ett hot mot mänskligheten i otaliga popkulturella texter. När detta ord              
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används märks den tilltalade gruppen som icke tillhörande och främmande. Det går att             

argumentera att det i engelskt språkbruk är ett sedan länge etablerat ord för att beskriva               

migranter. Jag vill dock argumentera för språkets makt att konstituera verkligheten och att ordets              

mångfaldiga betydelse spelar roll. Ett språkbruk som gör individen illegal leder till både             

diskursiva, subjektifierande och levda effekter (Bacchi 2009:15f). För att göra mitt argument            

tydligare vill jag kortfattat diskutera vilka alternativa benämningar som finns och vilka            

implikationer de har. Andra etablerade begrepp som ‘papperslös’ och ‘odokumenterad’ refererar           

till deras status med ord som inte insinuerar kriminalitet och flyttar därför il/legaliteten bort från               

individen. Detta möjliggör åtgärder som förändrar hur de tas emot istället för hur de hålls ute.                

Det är därför termer som leder till en subjektifiering av individerna. 

 

Sarah Ahmed talar även om klibbiga ord och affektiva ekonomier. Klibbiga ord är känsloladdade              

ord som “fastnar” vid specifika objekt (ibid.:45), alltså att de upprepas och görs naturliga i               

debatter kring objektet. I det här fallet är det ordet “illegal” som upprepas i samband med de                 

odokumenterade mexikanska immigranterna. På grund av att detta ord som är känslomässigt            

negativt laddat upprepat används för att beskriva de odokumenterade mexikanska immigranterna           

skapas vad Ahmed kallar affektiva ekonomier. Ju fler gånger dessa negativa känsloord fästs vid              

immigranterna desto större påverkan har de på hur den kollektiva kroppen formas och hur de               

ställs i förhållande till andra kroppar (ibid.:4,44f). 

 

För att kunna tala om “illegala” immigranter måste det finnas underliggande förståelser att             

nationstillhörighet och hur den uppnås är något som avgörs genom nationens lagstiftning och             

konceptet medborgarskap. Moderna nationalstater och “legala”/”illegala” individer konstituerar        

varandra (Anderson 2015:41ff). Enligt diskursteori skapas identiteter inte bara internt utan           

samhällets kategorisering av individen är också instrumental (Boréus 2018:256f). Immigrations-          

och gränskontrollslagar producerar därför migranter och medborgarskap genom sina         

problemframställningar och åtgärder. I uttalanden ställs de odokumenterade immigranterna mot          

medborgarna, och denna binära syn på medborgare/icke-medborgare sätter de mexikanska          

immigranterna i underlägsna subjektspositioner. Genom att använda den typen av diskurs           

konstitueras de odokumenterade immigranterna som “illegala” individer.  

26 
 



 
 

Ett yttre hot 

Appadurai skriver att rädslan för minoriteter - ‘de fåtaliga’- grundas i att minoriteten existens              

inom nationens gränser utgör ett hot för majoriteten (2007:76f). Denna hotfulla känsla kan ha              

olika grunder och uttryckas på olika sätt. Jag kommer lägga fram de olika hot “illegala”               

immigranter anses utgöra enligt den diskurs som finns i 13767 och de kringliggande debatterna,              

spåra dem bakåt i tiden samt diskutera vilka politiska och diskursiva omständigheter som             

legitimerat dessa förståelser. Denna analysdel behandlar Bacchis frågor om förutsättningar för           

och antaganden om ‘problemet’ men även hur problemet blivit till genom en historisk politisk              

process och går slutligen även in på vilka effekter policyn skulle kunna få. 

‘Massans’ hotfullhet 

I debatten kring gränsmuren spelar bilden av de odokumenterade mexikanska migranterna som            

grupp en viktig roll. Här kommer jag diskutera hur det påverkar hur de i policy begripliggörs                

genom att diskursivt göra dem till en enhetlig grupp. Detta avsnitt tar avstamp i den första och                 

tredje problemformuleringen jag identifierade i policyn som handlar om det hot de “illegala”             

immigranterna utgör. 

 

Appadurai iakttar att liberala demokratier ofta skapar avstånd mellan majoriteten och minoriteten            

genom att se gruppen, det Appadurai kallar ‘massan’, som en enhetlig källa för potentiellt hot för                

den liberala nationsstaten och dess medborgare (Appadurai 2007:87). Det gör det lättare för             

makthavare att föreslå åtgärder likt de i 13767. När deras individualism diskursivt tas ifrån dem               

görs de till ett objekt som är svårare att relatera till, det blir svårare att se deras subjektivitet och                   

deras individuella orsaker för gränsövergång. Detta är de sorters diskursiva och materiella            

effekter vars sammanflätning Bacchi talar om i sin teoretisering av WPR-ansatsen (Bachhi            

2009:15-18). Genom att anta att deras existens inom nationens gränser är ett samlat hot mot               

nationen kan de regleras som kollektiv, snarare än på individnivå. I Executive Order 13767              

påstås det att det finns de som söker skada amerikaner genom terror- eller kriminella handlingar               

bland de som äntrar landet illegalt (Whitehouse: section 1). I tal har Trump sagt att mexikaner är                 
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“[...]drug dealers, criminals, rapists” (BBC 2016). Han sa även när han meddelade sin             

presidentvalskampanj att;  

 

“[...][Mexico is] sending people that have lots of problems, and they’re bringing those             

problems with us. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists. [...]            

(Time 2015). 

 

Ovissheten i dessa uttalanden spelar en viktig roll, för den understryker gruppens potentiella             

hotfullhet. Genom att lyfta att det i gruppen finns de som vill skada nationen, misstänkliggörs               

gruppen som helhet. Appadurai diskuterar hur denna sociala ovisshet gentemot minoriteter           

grundar sig i en osäkerhet i vilka de är och hur många av “dem” som finns ibland “oss”. Detta                   

leder till en känsla av utsatthet hos majoriteten och leder till att den känner sig hotad (Appadurai                 

2007:18-21,74,76,87). 

 

Appadurai talar om de moderna nationalstaternas folkräkningsmetoder (2007:74) som         

instrumentala i konstruktionen av grupper. Statistik förekommer som ett verktyg för att förhöja             

känslan av att “illegala” immigranter är ett hot mot nationen och dess medborgare. Statistik över               

hur många individer som korsar gränsen “illegalt” och hur många som blir anhållna används              

återkommande av flera olika röster (Fox News). Storleken på gruppen “illegala” mexikanska            

immigranter framställs ibland som betydande i och med att dess stora mängd innebär ett problem               

och ibland som att dess fåtalighet innebär att gruppen lättare kan göra intrång och orsaka större                

skada. Siffror och fokus på antal är därför en nyckel i hur de förstås i debatten. Genom att tala                   

om dem som siffror och statistik görs de inte bara enhetliga utan görs även till ett objekt att                  

jämföra med majoriteten.  

En hot mot säkerheten 

I detta avsnitt lyfter jag hur de odokumenterade mexikanska immigranterna framställs som ett             

hot mot nationell säkerhet i Ordern och i uttalanden. Jag diskuterar hur det används för att förstå                 

både dem som grupp och hur det formar bilden av den amerikanska nationella identiteten. 
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Ett av de möjliga hot “illegala” immigranter sägs utgöra i policyn och kringliggande uttalanden              

är mot både nationens och medborgarnas säkerhet. I policyn upprepas flera gånger att en ökad               

kontroll av gränsen ska leda till en ökad säkerhet för nationen USA och dess medborgare.               

“Illegalt inträde” likställs i policyn med hot mot nationen i passager som “Continued illegal              1

immigration presents a clear and present danger to the interests of the United States”              

(Whitehouse 2017: section 1). I Fox news Sunday från 6 januari 2019 (Fox News) intervjuas vita                

husets pressekreterare Sara Sanders om den dåvarande nedstängningen av regeringen, utlöst av            

att Demokraterna inte godkände presidentens förslag för tillvägagångssätt att bygga muren. Hon            

argumenterar att den södra gränsen är den mest sårbara inresepunkten i USA och att detta leder                

till olika typer av hot mot nationen;  

 

“[...]We have drugs, we have human traffickers, we have terrorists that come across our              

border and there has to be a stop to that and we want to do -- not just the wall; certainly                     

that's one of the most important factors (Fox News 2019)”.  

 

Hon ombeds även uttala sig om de negativa konsekvenser nedstängningen har för den             

amerikanska ekonomin och välfärden och huruvida presidenten anser att byggandet av muren            

rättfärdigar dessa konsekvenser;  

 

“Look, the president certainly doesn't want any of those things to happen. But you know               

what else he doesn't want to see happen? He never wants to make a phone call like the                  

one he made earlier this week, where he spoke to Officer Singh of California's widow               

because an illegal immigrant came up off their border and killed him in cold blood. This                

shouldn't happen in this country, particularly when we have things that we know can help               

prevent it (Fox News 2019) 

  

I de två citaten finns en underliggande förståelse att gränskontrollen vid gränsen mot Mexiko              

innebär en säkerhetsrisk som släpper in kriminella, terrorister, droger och personer som har som              

uppsåt att skada befolkningen. Som exempel nämns mordet på en polis, misstänkt skjuten av en               

1 ‘Illegal entry’ i ursprungstext 
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odokumenterad mexikansk immigrant (Jacobo 2019). I och med kontexten citatet befinner sig i             

framställs existensen av den mexikanska immigranten i landet som anledningen till att en             

medborgare blev dödad. Samma ståndpunkt uttrycks av president Trump i presskonferensen efter            

utfärdandet av den exekutiva ordern när han talar om amerikanska medborgare som skadats eller              

dödats av “illegala” invandrare; “For years the media has largely ignored the stories of americans               

and lawful residents victimized by open borders” (PBS NewsHour 2017: 9:50).  

 

Detta utgår från idén att nationen befinner sig under ett utomstående hot minoriteten för med sig                

in i landet endast genom att befinna sig där (Appadurai 2007:76f). Det är ett sätt att distansera                 

kriminalitet och våld från den amerikanska nationella identiteten. Dessa egenskaper tillhör “de            

andra”. Genom att påstå att det är de utomstående som för in kriminalitet, våld och droger inom                 

nationens gränser blir den logiska lösningen på “problemet” att stoppa dem från att komma              

innanför nationens gränser. I Sanders uttalande om polismannens död finns en tydlig kausalitet             

mellan den specifika immigrantens existens i landet och brottet som skedde. Det finns ingen              

nyansering av att även amerikanska medborgare kan utföra och faktiskt utför liknande våldsbrott             

eller brott mot nationen, eller att andra sociala aspekter än medborgarskap och legalitet påverkar              

om brott utförs. Denna ståndpunkt återfinns som tidigare nämnts även i policyn (Whitehouse             

2017: section 1). Om en istället utgår från att individer och organisationer på den amerikanska               

sidan gränsen har en lika stor roll i den transnationella kriminaliteten som policyn refererar till               

hade det krävt andra åtgärder. Då hade kanske fokus även lagts på att söka efter och anhålla de                  

amerikanska medborgare som är inblandade i sådana kriminella aktiviteter, eller arbeta med            

förebyggande sociala åtgärder.  

Ett hot mot den nationella identiteten 

I de texter och uttalanden jag valt att analysera finns implicita förståelser om vad som               

konstituerar medborgarskap och dess rättigheter. Tidigare i min analys har jag snuddat vid             

argumentet att genom att definiera vilka som är medborgare och tillhörande av en nation              

definieras även vilka som inte är medborgare och icke-tillhörande. Här kommer jag diskutera hur              

de icke-tillhörande ses som ett hot mot medborgarskapet och dess rättigheter. Jag har valt att inte                

helt och hållet fokusera på synen på den “illegala” immigranten utan även undersökt synen på               
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den “legala” immigranten. Detta eftersom att jag i det här analysavsnittet fokuserar på hur deras               

status som immigranter och deras kulturella skillnad till majoriteten framstår som ett hot. 

 

I moderna nationalstater innebär medborgarskap nationsspecifika rättigheter (Anderson        

2015:41f). Som Hannah Arendt beskriver det; “the right to have rights” (Arhendt i Benhabib              

2004:55). Därför blir det en naturlig följd att det i tid närliggande debatter om minoriteters               

rättigheter - i detta fall odokumenterade immigranters - fokuserats på minoriteternas förhållande            

till staten samt kopplingen mellan nationell tillhörighet, medborgarskap och kulturella rättigheter           

(Appadurai 2007:91f). Dessa rättigheter kan innefatta allt från arbetsmöjligheter, utbildning, vård           

och beskydd och representation. Jag kommer i följande del analysera hur de “illegala”             

immigranternas existens förstås inskränka på medborgerliga rättigheter i Executive Order 13767           

och de omkringliggande dokumenten. Jag kommer göra en sammanfattning av historiska           

strömningar och hur medborgarskap och medborgares och migranters rättigheter konstruerats          

och förhandlats genom amerikansk lagstiftning för att visa att den nuvarande diskursen inte är              

det enda sättet att konceptualisera medborgarskap. 

 

Ett tydligt bevis på att diskurser kring nationell identitet och inställningar för multikulturalism är              

föränderliga och påverkar hur policy utformats är idén om smältgrytan [the melting pot]. Detta              

var en idé och ett ideal som hade störst stöd kring 1920-talet i USA. De som var anhängare ville                   

att USA skulle ses som en stor smältgryta där alla kulturer och identiteter som representerades i                

landet skulle smälta samman och skapa en ny, multikulturell Amerikansk ras, berikad av de olika               

nationaliteterna (Roediger 2002:146). Idén om The melting pot tappade dock stöd på grund av              

rädslan för immigranternas illojalitet till nationen och deras (enligt makthavarna) ovilja att            

assimileras (ibid.:148f). Det finns ett flertal amerikanska lagstiftningar och initiativ som grundats            

i tankar om behovet av en etnisk och kulturellt enhetlig nation, såsom 1917 års immigrationslag               

som begränsade immigration från en mängd länder baserat på etnicitet och nationalitet, samt             

listade “oönskade” kvalitéer (Weisberger 2017). Suzanne Oboler skriver att mexikaner setts som            

främmande och icke tillhörande det föreställda nationella samhället vilket lett till att de             

systematiskt exkluderats och segregerats (1997:41f). 
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Liknande diskurser finns även idag. Ett citat som är representativt för detta kommer från Trumps               

tal när han avslöjade sin presidentkampanj där han sa följande; “The U.S. has become a dumping                

ground for everybody else’s problems. Thank you. It’s true, and these are the best and the finest.                 

When Mexico sends its people, they’re not sending their best. They’re not sending you” (Time               

Staff 2015). Trump menar att de mexikanska immigranter (odokumenterade och dokumenterade)           

som kommer till USA inte är bra människor, till skillnad från den publik han talar till. Han gör                  

en direkt särskiljning mellan Mexikaner och Amerikaner. Han säger att Mexiko “skickar” de             

människor som är ett problem för nationen. Immigranternas kulturella underlägsenhet som           

upphovspersonerna till de tidiga migrationslagarna och Trump påstår existerar används som           

argument för att de inte är tillhörande eller bör berättigas tillhörande.  

 

Dessa policys grundas på värderingar av vilka identiteter och kulturer som har rätt till              

medborgerliga rättigheter, och att det tar sig uttryck i ett binärt särskiljande av människor              

(Anderson 2015:43). Dessa lagstiftningar institutionaliserar och befäster diskursivt de         

mexikanska immigranternas påstådda skillnader och befäster dem även som ett hinder för            

tillgång till rättigheter. De mexikanska immigranternas olikheter gentemot det imaginära “oss”           

berättigar enligt den här typen av diskurs de åtgärder som tas för att exkludera dem. På så sätt har                   

en predatorisk (Appadurai 2007:74-77) amerikansk identitet skapats .  

Ett känslomässigt byggande av nationen och en nationell identitet 

Detta avsnitt av min analys kommer bygga vidare på den förekommande delen, som behandlade              

hur de odokumenterade mexikanska immigranterna ses som ett hot mot USAs nationella            

identitet. Den kommer ta Appadurais utgångspunkt att dessa känslor av ängslan och predatoriska             

identiteter aktivt måste frammanas. Jag kommer utveckla Appadurais argument med hjälp av            

Sara Ahmeds teori om känslor och affektiva ekonomier (2004).  

 

Appadurai skriver att känslor spelar en viktig roll i processen att väcka och upprätthålla rädslan               

för de fåtaliga och predatoriska identiteter (2007:79). Det är inget som naturligt finns utan måste               

aktivt skapas. En större fokus på känslor i konceptualiseringar av muren och mexikanska             
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odokumenterade immigranter är därför inte oväntat. Trump uttalade sig redan innan           

valkampanjen för presidentvalet uttalat sig om att bygga en mur mellan USA och Mexiko. Så               

tidigt som 2014 twittrade Trump om att säkra den södra gränsen genom att bygga en mur                

(RealDonaldtrump 2014). Som jag redan visat har muren målats upp som den rationella             

lösningen på de migrations- och säkerhetsproblem Trump-administrationen upplever att USA          

lider av. Muren kan ses som en del i förhöjningen av rädslan för de odokumenterade mexikanska                

immigranterna - de fåtaliga. 

 

Sextonde juni 2015 meddelar Trump att han ska ställa upp i presidentvalet. Han talar om de                

politiska frågor han kommer driva under sin kampanj och säger att han kommer bygga en mur                

som Mexiko ska betala för. Han säger även att USA måste vinna över Mexiko vid gränsen, för                 

just nu skrattar Mexiko åt deras dumhet. Han säger att Mexiko inte är deras vänner och att de                  

vinner över dem ekonomiskt (Time 2015). I flertal uttalanden som givits som exempel tidigare i               

min uppsats har en mexikansk identitet framställt som icke kompatibel med en amerikansk             

identitet, eller rentav ett hot mot den. Genom att etablera en bild av nationen Mexiko och dess                 

medborgare som hotfulla men som ska stå till svars, möjliggör han för ett känsloladdat “vi och                

dom”-tänk. Han definierar vad som är “vi” och vad som är “dom” i uttalanden som “When                

Mexico sends its people, they’re not sending their best. They’re not sending you” (Time 2015).               

Appadurai skriver att arbetet med att väcka och bibehålla de negativa känslorna gentemot “de              

fåtaliga” är nödvändigt för att kunna stärka tron på ett nationellt etnos. När “amerikanskhet”              

definieras efter etnorasliga termer blir etniska minoriteter, i detta fall etniska minoriteter som             

även ses som “illegala” individer, en samlingspunkt för vreden över den ofullständiga renheten             

(2007:79ff). 

  

I intervjun från Fox News Sunday talar Sara Sanders om hur en mur skulle skydda den                

amerikanska befolkningen från utomstående hot, och att det ligger i linje med USAs värderingar;              

“[...] that's what sets America apart from every other country; we value life. That it's what makes                 

us unique.” Detta förstärker bilden av vilken typ av nation USA är under Trump; en nation som                 

bryr sig om medborgarnas säkerhet först och främst. En nation vars medborgare skiljer sig från               

de odokumenterade mexikanska immigranterna både på grund av deras etnicitet, deras kultur,            
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deras legala status. Sara Ahmed skriver att beteenden och språk som är fullt av hat mot andra                 

förklaras med att “vi gör detta för att vi älskar, inte för att vi hatar”. Kärleken till de nationen och                    

dess medborgare legitimerar hatet mot de som utgör ett hot mot nationen. Hatet är också en                

mekanism som tjänar att binda “oss” samman (2004:42ff). I citatet av Sara Sanders om vad som                

gör USA unikt hävdar hon att det är USAs värdering av liv som gör dem unika. Denna värdering                  

av liv skulle också kunna omskrivas till kärlek till den amerikanska befolkningen, och det är               

denna kärlek som Sanders menar berättigar byggandet av muren.  

Säkerhet till varje pris 

Jag lyfte i analysavsnittet “Ett hot mot säkerheten” att policyn och kringliggande debatter             

förskjuter problemet med våld och kriminalitet riktad mot nationen och dess medborgare till             

något som är orsakat av “illegala” immigranternas existens inom nationens gränser . Detta är en               

del av en säkerhetiseringsprocess där frågan om nationens säkerhet blir en fråga om strängar              

gränskontroll och migrationslagstiftning. Jag kommer här utveckla analysen av den aspekten i            

debatten och diskutera hur nationell säkerhet kopplat till migration görs till en fråga som              

överskrider politik. 

 

I Fox News Sunday (2019) anser Sara Sander att demokraternas motvilja att samarbeta för att               

bygga gränsmuren går emot deras uttalade vilja att skydda amerikanska medborgare; 

 

“Democrats have said over and over again that they support border security, that they              

support protecting American citizens -- now, it's time to fulfill some of those statements              

that they've made -- work with the president, let's get this done.” 

 

Här görs kopplingen mellan medborgarnas säkerhet och byggandet av en gränsmur explicit.            

Sanders uttalande bygger på en stark kausalitet mellan de två. Även i presskonferensen från              

tredje och 25 januari framställs säkrandet av den södra gränsen som väsentligt för nationens              

säkerhet i följande citat; “Without a wall, you cannot have border security (CBS News 2019:               

6:08)”. 
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Det finns också en återkommande “säkerhet till varje pris”-retorik. Trump uttalade sig under sin              

kampanj ofta om hur hans motståndare i valet vägrade ta tillbaka kontrollen över nationen och att                

de inte ens kunde tänka sig en lösning lik muren (Schwartz 2015). Sara Sanders berättigar               

nedstängningen av regeringen med argumentet att det är i förhoppningarna om att få stopp på               

våld liknande Officer Singh-fallet. Hon anser att nedstängningen får ta tid, så länge de får sin                

vilja igenom (Foxs News Sunday 2019). Donald trump säger i presskonferensen från tredje             

januari detta om att arbeta för den nationella säkerheten; “When it comes to public safety, there                

is no place for politics. No republicans, no democrats. Just citizens and good citizens (PBS               

NewsHour 2017: 15:10)”. 

 

I säkerhetiseringsprocesser finns en stark övertygelse att begränsande migrationspolitik och          

större fokus på gränssäkerhet är det mest effektiva om inte det enda sättet för att garantera                

medborgarnas säkerhet (Iov & Bogdan 2017:15). I citatet från presskonferensen den 25e januari             

2017 (PBS NewsHour) förskjuter president Trump den politiska grunden i lagstiftningen genom            

att säga att det inte får bli en fråga om republikaner mot demokrater. Han menar att en fråga om                   

medborgarnas och nationens säkerhet inte ska styras av ideologiska eller politiska agendor. Men             

att konstruera medborgarskap och nationsgränser är i sig en politisk handling, baserad på             

ideologi och ens förståelse av omvärlden. När Trump säger att nationell säkerhet inte får ha en                

politisk grund fråntar det säkerhetiseringsprocessens klart politiska effekter inte bara på individer            

och grupper av människor, men även mellan nationerna USA och Mexiko.   
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Slutsats 

Följande frågor har under uppsatsprocessen väglett mitt arbete; 

 

❖ Hur formuleras ‘problemet’ med gränskontroll och immigration mellan Mexiko och USA           

i president Donald Trumps administration utifrån Executive Order 13767? 

➢ Hur har problemformuleringen blivit till? 

➢ Vilka effekter får denna problemformulering? 

 

Jag har lyft fram diskurser om medborgarskap, migration samt nationens identitet och säkerhet.             

Jag har lyft de antaganden och tystnader som finns i policyn. Jag har också diskuterat kopplingen                

mellan dessa och hur policyn formuleras och genomförs. 

 

I Executive Order 13767 och uttalanden från president Trump och hans administration framställs             

“illegal” immigration som ett hot mot USAs säkerhet och som påfrestande för den amerikanska              

ekonomin och nationens resurser. Dessa problemrepresentationer baseras på väl etablerade idéer           

om migration som ett hot mot nationell säkerhet och att migranternas existens innebär ett hot               

eller direkt leder till våld mot nationen och dess medborgare. De är även baserade på sedan länge                 

etablerade föreställningar om och attityder gentemot den mexikanska immigranten. Dessa har i            

tidigare policy och i mer vardaglig diskurs framställts som kriminella, våldsamma eller att de är               

kulturellt underlägsna den amerikanska befolkningen. Detta lyser även igenom i de           

problemformuleringar som återfinns i Executive Order 13767 och uttalanden. Detta är även            

resultatet av en längre process där nationell säkerhet ställs i direkt relation till migration och               

gränskontroll, baserad på rädslor gentemot grupper av människor som ses som annorlunda från             

nationens majoritet och därmed hotfulla mot majoritetens existens. 
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Policyn och de kringliggande uttalanden jag undersökt innehåller tystnader angående de           

odokumenterade immigranternas socioekonomiska status och orsak till gränsövergång. Detta är          

även tydligt i och med de ord som används för att beskriva dem som personer som korsar                 

gränsen odokumenterat. Genom att tala om dem som “illegala” och “aliens” befästs vissa värden              

och känslor vid den odokumenterade immigranten. Det befäster även idéer om vilka som             

förtjänar och inte förtjänar tillträde till medborgarskapet. Den “illegala” människan som grupp            

blir en behållare för allt medborgaren inte är och ett medborgarskap kan inte ges till en person                 

vars existens bryter mot nationens lagar. Detta stärker även känslan av vad den nationella              

identiteten egentligen är, genom att ställa medborgare mot icke-medborgare.  

 

Detta leder till vad jag anser vara den mest mest betydande effekten policyn får för de                

odokumenterade mexikanska immigranterna; att de inte behandlas som personer i juridiskt,           

socialt och ekonomiskt utsatta situationer, utan som en enhetlig grupp som hotar den egentligen              

starka majoriteten. Executive Order 13767 är en policy som diskursivt placerar de            

odokumenterade immigranterna i en utsatt position. Den begränsar diskursivt och juridiskt           

immigranternas möjlighet till stöd och rättigheter. 

Slutgiltiga reflektioner 

Jag har i min uppsats fokuserat på en politisk process för mig som sker geografiskt långt bort.                 

Som jag skrev i mitt etik-avsnitt har min avsikt inte varit att distansera sådana processer och                

diskurser och på så sätt utmåla detta som specifikt för Nordamerika. Tvärtom hoppas jag att mitt                

arbete ska kunna användas som en ingång till att diskutera och förstå den amerikanska, den               

europeiska och den svenska kontexten. Jag hoppas jag kunnat belysa hur policy skapar olika              

föreställningar om och förutsättningar för olika samhällsgrupper. Min förhoppning är att           

uppsatsen ska kunnat bidra till att dekonstruera och förändra bilden av de människor som av               

olika anledningar korsar gränser och av andra anledningar institutionellt förhindras eller           

kriminaliseras.  
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Policyn har redan visat effekter på gruppen odokumenterade mexikanska immigranter men på            

många sätt är det inte tydligt vilka effekter policyn fortsättningsvis kommer få, eftersom             

mur-projektet ännu inte är färdigställt och policyns genomförande fortfarande debatteras          

politiskt. Jag ser gärna att en liknande studie utförs i framtiden för att utveckla analysen av                

policyn diskurs och dess effekter. 
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