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Abstract 

Previously threats were conceived as being connected to wars and armed attacks on other 

countries. But if we observe the world today there are financial situations that, if they got out 

of hand, could cause severe problems for large parts of a countries population. The environment 

is another area where severe consequences can be expected. Buzan, Waever and de Wilde 

(1998:2) work from the premises that security can, and should, be applied to a wider selection 

of areas in society. From this stand point this Bachelor thesis will cover the discourse of threats 

in the inaugural addresses of USAs five most recent presidents: Bush, Clinton, Bush, Obama 

and Trump. The inaugural address` were chosen because it is the presidents opportunity to 

outline their strategy and ‘set the tone’ for their term in office (Brownell 2016).    

Throughout the analysis there is a focus on the five sections outlined in Buzans (1991:116) 

analysis model: military, politics, economy, ecology and societal. The analysis frame is based 

on both traditional realism and more alternative security theory. There is also a comparing 

element to examine whether there have been any changes in the discourse, connected to threats, 

since the 9/11 attacks. Furthermore, the study sets out to see if any of the subjects have shown 

signs of becoming securitized.  

The result of this study shows that the discourse of threat is mainly focused around the military 

section. There has been a general increase in the number of threats mentioned since 9/11, 

although some sections have decreased. Terrorism and immigration are the two questions that 

meets the criteria to have undergone securitization.        

 

Keywords: Critical discourse analysis, threat, security, securitization, USA, Bush, Clinton, 

Bush, Obama, Trump, president, inaugural address 
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1. Inledning 

Traditionellt sett är hot och säkerhet begrepp som kopplats samman med en nations militära 

styrka och försvar. Det kan hotas av invadering eller attacker och behöver prioriteras för att ett 

samhälle ska kunna leva och verka. Buzan, Waever & de Wilde (1998:2) argumenterar dock 

för att det i dagens samhälle finns fler områden än enbart militär säkerhet som kan utsättas för 

hot och innebära risker för nationen och individen. Några exempel kan vara klimatförändring 

eller ekonomisk kris som inte passar in i en traditionell mall för säkerhet, men som kan 

argumenteras utgöra hot både för nationen och individen.  

USA har under stora delar av historien ansetts vara en av världens två supermakter, det måttet 

är bl.a. baserat på militär styrka. Den exekutiva makten som ingår i rollen som president ger 

möjligheter att påverka centrala delar av politiken, som i sin tur, direkt och indirekt påverkar 

landet och i vissa fall även vidare till andra delar av världen. Presidenten kan även påverka, 

diskursivt, genom sina uttalanden och genom att välja vilka ämnen som belyses och vilka som 

tonas ner. När vi ser till den inverkan och påverkan landet har genom sin internationellt ledande 

position kan det tänkas vara relevant att studera uttalanden presidenterna gjort. Många forskare 

har pekat på att installationstalen är en viktig del för presidenten vad gäller att sätta tonen för 

kommande mandatperiod. Inte bara för presidenten själv, utan även för dennes administration. 

Installationstalet är presidentens möjlighet att presentera sina strategier och huvudprinciper för 

mandatperioden (Brownell 2016). Därför kommer det finnas i fokus genom denna studie.  

Sättet olika hot belyses och presenteras kan skilja sig mycket mellan ledare och ämnen. Vissa 

hot adresseras inte utan hamnar i skymundan. En ledare kan politiskt välja att avdramatisera ett 

hot vilket kallas avsäkerhetisering (Buzan 2010). Motsatsen kallas säkerhetisering och innebär 

att hot skapas eller förstärks. När en ledare lyfter fram vissa frågor som säkerhetsfrågor eller 

hot kan det vara ett sätt att rättfärdiga extrema åtgärder (Buzan et al. 1998:24-25). Klimatfrågan 

är ett exempel på en fråga som adresseras på olika sätt i olika länder. Vissa ledare tar det på 

stort allvar medans andra menar att det inte är så farligt. Med tanke på ett det finns underlag 

som stödjer att klimatförändringarna kommer påverka alla länder kan det anses logiskt att alla 

länder har en likande syn över hur allvarligt klimat hotet är. Så är inte fallet. Risken med att 

politiska makthavare avgör allvarlighetsgraden av ett hot är att medborgarna inte får en helt klar 

bild över vad som egentligen pågår.  
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Den 11 september 2001 inträffade ett terroristattentat i USA som dödade ca 3000 människor 

och skadade ytterligare tusentals. Fyra flygplan kapades av anhängare till terrorgruppen al-

Qaeda. Två av planen kraschade in i World Trade Center i New York City, ett tredje plan i 

Pentagons byggnad utanför Washington och det fjärde planet störtade i Pennsylvania 

(History.com 2010). Sedan attentatet har sättet som världen betraktar och talar om potentiella 

hot och risker förändrats. Det finns en mängd begrepp som används oftare, så som ’kriget mot 

terror’ eller ’global terrorism’. Förändringen i hur det bedöms och förmedlas kan ha förändrats 

men det innebär inte att samtliga aktörer har nått konsensus kring vad som är ett hot eller en 

risk, samt hur allvarlig det är (Mythen 2004:1–2). Hot beskrivs vara kognitiv process som därför 

resulterar i en subjektiv bedömning, (Noreen, Björk & Lundblad 2002:10). Tolkningen av hot 

kan därmed radikalt förändras beroende på vilket perspektiv som tillfrågas. 

Genom globalisering har gränserna för de hot som tidigare klassats som interna- och externa 

hot till stor del luckrats upp. Klimatproblemet är ett exempel på en världsomspännande fråga 

som inte enkelt kan delas upp i externa och interna delar. När länder samverkar genom bl.a. 

handel kan ett hot som riktas mot ett land innebär en påverkan även för andra länder. Denna 

studie kommer därför inte göra någon skillnad på interna eller externa hot. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att analysera hur begreppet hot diskursivt kan kopplas till studies fem 

utvalda kategorier. Vidare är syftet att jämföra om det finns skillnader före och efter 11 

september attentatet samt undersöka om någon fråga eller ämne genomgått en säkerhetisering. 

Studieobjekten utgörs av USA:s fem senaste presidenter och det empiriska materialet består av 

talen från respektive presidents installationsceremoni.  

Studiens frågeställning är en trestegsfråga där första frågan avser att analysera hur begreppet 

hot har framställts hos de utvalda presidenterna kopplade till sektorerna: militär, politik, 

ekonomi, miljö1 och samhällelig2 (Buzan 1991:116). I den andra delen riktas undersökningen 

mot säkerhetisering, vilket är studiens huvudområde och kommer förklaras i teori kapitlet. 

Genom att först undersöka om det går att se något samband mellan attentatet den 11 september 

2001 och diskursen kring hot. Den andra frågan avser därför undersöka om, och iså fall vilka, 

                                                             
1 Egen översättning av ecological. 
2 Egen översättning av societal.  
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skillnader det finns i diskursen kring begreppet hot i de tal som framfördes före, jämfört med, 

efter attentatet. Avslutningsvis undersöks om det i installationstalen, inom kategorierna ovan, 

går att utläsa en säkerhetisering eller avsäkerhetisering mellan 1989 och fram till 2017. 

Den övergripande frågeställningen: 

 Hur framställs begreppet hot i förhållande till studiens fem sektorer i de utvalda 

presidenternas installationstal från 1989 till 2017? 

De två avsmalnade frågorna, som avser rikta studien:   

 Vilka skillnader går att utläsa mellan talen som framfördes innan 11 september 2001 

jämfört med de som framfördes efter?  

 Går det att utläsa en säkerhetisering eller avsäkerhetisering genom talen?  

 

1.2 Disposition  

Kapitel 1 består av inledningen samt en presentation av studien syfte och frågeställningar. I 

kapitel 2 redovisas metoden – kritisk diskursanalys tillsammans med förklaring kring hur den 

använts i denna studie och reflektion kring metodkritik. Vidare innehåller kapitlet en 

redogörelse för material och avgränsningar som gjorts, genomgång av det analytiska verktyget 

samt ett avsnitt gällande validitet och reliabilitet. Kapitel 3 innehåller ett översiktligt avsnitt av 

kontext med relevanta händelser mellan 1989 och 2017. Kapitel 4 redogör för tidigare forskning 

med koppling till begreppen hot och säkerhet. Kapitel 5, teoriavsnittet, innehåller till att börja 

med en presentation av säkerhetsteori inklusive säkerhetisering. Vidare presenteras 

Morgenthaus principer och avslutningsvis finns ett avsnitt om socialkonstruktivism. I kapitel 6 

presenteras empirin, de fem presidenternas installationstal, tillsammans med en löpande analys.  

Kapitel 7 redovisas slutsatsen kopplat till studien tre frågor. I kapitel 8 finns diskussion och 

förslag på vidare studier.  
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2. Metod  

Kapitlet innehåller en redogörelse för metoden diskursanalys och sättet den har använts i denna 

studie, samt en reflektion över dess svagheter och problematik. Vidare redovisas materialet, 

avgränsningar samt motiveringar till varför dessa gjorts. Efter det följer ett avsnitt gällande 

analysverktyget och avslutningsvis finns en reflektion över studiens validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Kritisk diskursanalys  

Diskursanalysen har valts ut som lämplig metod eftersom säkerhetiseringsteorin lyfter fram 

språkets roll i säkerhetiseringsprocessen, genom att den säkerhetiserande aktören förmedlar 

hotet till publiken (Buzan et al. 1998:24–25). Diskursanalysen är även lämplig med tanke på att 

både den och säkerhetiseringsteorin utgår från en socialkonstruktivistisk grund, (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000:11; Buzan et al. 1998:19) vilket bör underlätta i processen att knyta 

samman studiens teoretiska- och metodperspektiv till en sammanhållen helhet.  

Diskursanalysen är mångfacetterad och kan användas både som metod och teori (Bergström & 

Boréus 2012:353). Genom diskursanalysen kan samhällsfenomen och typer av ordningar 

studeras (Bergström & Boréus 2012:410). Den menar att språket möjliggör för människan att 

kunna bidra till att forma verkligheten och inte bara återge den. Språket är även en kanal att 

förmedla de maktstrukturer som samhället är uppbyggt av. Genom att analysera en diskurs kan 

det bidra till att avslöja eller tydliggöra dessa strukturer i samhället (Bergström & Boréus 

2012:354; Halperin & Heath 2010:309). I denna studie kommer fokus vara på diskursanalysen 

som metod för att analysera ett material. En fördel med att välja diskursanalys är att den utgår 

från den kontext som råder kring texten, vilket kan bidra till mer av en helhetsbild med 

förklarande element. Vikten av att se diskursen ur dess kontext och inte som lösryckt utan 

förankring är en punkt som skiljer diskursanalysen från exempelvis samtalsanalysen eller 

innehållsanalysen (Bryman 2011:487; Halperin & Heath 2012:310).  

Den inriktning av diskursanalysen som valts för denna studie ut är kritisk diskursanalys. Kritisk 

diskursanalys tillhör det som kallas den andra generationen av diskursanalys som tokar 

begreppet diskurs att betyda en ”språklig praktik” (Bergström & Boreús 2012:357). Det är ett 

utvidgat begrepp jämfört med den första generationen där lingvistiken är central. Fairclough är 

en central gestalt inom denna inriktningen av diskursanalys, enligt Winther Jorgenson & 
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Phillips (2000:66) är hans modell den mest utvecklade och kommer därför vara den användas i 

denna studie. 

Inom Faircloughs modell för kritisk diskursanalys finns ett antal centrala begrepp som kopplas 

samman i en tredimensionell modell. Vid analysen finns två dimensioner: ”den kommunikativa 

händelsen” (i denna studie - installationstalen) samt ”diskursordningen” (Winther Jorgenson & 

Phillips 2000:73). Diskursordningen beskrivs som de sammanlagda diskustyperna vilka utgörs 

av diskurs och genre. Genre är språkbruket som ingår i en social praktik, i detta fall 

politikgenren. Diskursordningen kan i denna studie tänkas vara politisk diskursordning, bl.a. i 

form av offentliga framträdanden, inom vilken det producera och konsumerad både tal och 

skrift på ett bestäm sätt. Varje kommunikativ händelse har tre dimensioner: text, där de formella 

dragen, såsom ordval och grammatik studeras. Diskursiv praktik, där analysen bör fokusera 

på hur författaren har byggt vidare på och använt sig av redan existerande diskurser samt hur 

textmottagaren kan ta till sig texten (konsumera och tolka). Slutligen social praktik, där fokus 

ligger på att undersöka om den diskursiva praktiken reproducerar eller förändrar den 

existerande diskursordningen, samt vilken påverkan det har (Winther Jorgenson & Phillips 

2000:72–75). Det framkommer även att diskursanalysen, på egen hand, inte räcker för att kunna 

analysera den bredare sociala praktiken (Winther Jorgenson & Phillips 2000:75, 90). Därför 

kommer studien främsta fokusera på de två tidigare dimensionerna i textanalysen samt 

komplettera med element från socialkonstruktivismen för att analysera den bredare sociala 

praktiken.        

 

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jorgenson & Phillips 

2000:74). 

Huvudfokus under studien kommer vara att genomföra kvalitativa textanalyser av de 

transkriberade talen och genom att applicera det analytiska ramverket på texten få fram ett 

resultat, vilket ger svar på frågorna. Den första genomgången av det empiriska materialet avsåg 

att dela in texten i citat, som speglade hotet kopplade till de olika sektorerna, för att sedan 

analysera dessa citat. Eftersom flera av presidenterna nämner hot i klustermeningar, det vill 

säga nämner flera olika hot i samma mening, insåg författare att det ger en tydligare redogörelse 
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av diskursen kring hot om citaten delas in i mindre beståndsdelar och sedan sorteras 

systematiskt in i de olika sektorerna enligt indelningen i det analytiska verktyget. Därför 

utfördes den andra genomgången av materialet på det senare sättet. För att säkerställa att 

resultatet blir så noggrant och korrekt som möjligt kommer det genomföras en kvantitativ 

översikt, där samtliga benämningar i det empiriska materialet kopplade till hot inom de olika 

sektorerna kommer räknas och presenteras som en översiktstabell. Som avslutning analyseras 

de jämförande momenten separat, vilket ligger i linje med hur studiens frågor har ställts. 

Anledningen till att analysen inte kommer genomföras med diskusteori, en annan mycket 

användbar metod, är att uppdelningen av empirin riskerar att framstå som förvirrande och 

otydligt eftersom det är fem olika sektioner som används i analysen. Genom att dela in empirin 

i bl.a. tecken och moment kan diskursen granskas (Winther Jorgenson & Phillips 2000: 32–33). 

Nackdelen är att det blir många komponenter, vilket kan göra det svårt för läsaren att följa den 

röda tråden. Hade det istället varit en sektor som undersökt kan det ha gett ett bättre resultat att 

använda diskursteori, eftersom den utgår från att alla diskurser är föränderliga (Winther 

Jorgenson & Phillips 2000:31), vilket är en fokusdel av denna studie.  

 

2.1.1 Metodkritik  

Det finns risker med diskursanalysen, en av dessa är att den aktuella diskursen som studien letar 

efter och fokusera på kommer hittas, i likhet med ordspråket ’som man ropar från man svar’. 

Det krävs därför att det analytiska ramverket är strikt och tydligt för att studien inte ska 

uppfattas som godtycklig eller subjektiv. Balansen mellan att ramverket är strikt och tydligt, 

men samtidigt öppet nog att kunna fånga in diskursen på ett lämpligt sätt kan vara svårt att 

uppnå. Diskursen behöver se till mer än bara det som sägs rakt ut, det behöver även läsa mellan 

raderna (Schram 2012:236). När det gäller att toka ett budskap finns alltid risken att genom sina 

egna fördomar och tankar färga budskapet och tolkningen blir då inte korrekt. Diskursen är mer 

än bara ordvalen, det handlar om bl.a. värderingar i det som sägs och därför behövs det studeras 

på ett sätt som ger utrymme för det (Schram 2012:237). 

En kritik mot Faircloughs metod är att det finns otydligheter kring vart gränsen går mellan 

diskursanalysen och analysen av social praktik, det vill säga mellan det som sägs och det som 

görs (Winther Jorgenson & Phillips 2000:93–96). Det framkommer även att diskursanalysen, 

på egen hand, inte räcker för att kunna analysera den bredare sociala praktiken (Winther 
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Jorgenson & Phillips 2000:75, 90). Den har därför behov av en kompletterade teori som kan 

stötta och fylla upp, det kan dock vara svårt att hitta en teori som passar och kan tillföra värde.   

En generell kritik mot kvalitativa studier är att de har en inbyggd risk för att vara subjektiva, att 

författarens egna åsikter färgar studien (Halperin & Heath 2012:332). Det har funnits en 

medvetenhet kring detta faktum under genomförandet, vilket bör minimera risken, men denna 

studie kan inte med säkerhet utge sig att vara ett undantag. 

 

2.2 Material och avgränsning 

De presidenter som valts ut och kommer studeras är: George H.W Bush, William Clinton3, 

George W Bush, Barack Obama och Donald Trump. De har strategiskt valts ut som de fem 

senaste presidenterna, eftersom studien bl.a. avser att undersöka en förändring över tid, vilket 

gör att diskursen fram till idag kan studeras och vara av relevans. Studiens fokus ligger dock 

inte på presidenterna som individer, utan på de uttalanden de gjort i rollen som president. Av 

den anledningen kommer inte denna studie fokusera på politisk inriktning eller individuella 

förutsättningar, trots att det kan anses relevant för de uttalanden som gjorts.  

Det empiriska materialet utgörs av talen från respektive presidents installationsceremoni. 

Varför dessa tal valts ut är eftersom installationstalet är en presidentens chans att lyfta fram sina 

huvudstrategier och principer för kommande mandatperiod. Det är av stor vikt både för 

presidentens anseende och även administrationens (Brownell 2016). Utav de fem utvalda 

presidenterna har tre av dem valts om, viket innebär att empirin utgörs av totalt åtta 

installationstal. Fyra av dem framfördes innan attentaten den 11 september 2001 och fyra 

framfördes efter. Förhoppningen är att det ska underlätta jämförelsen. Resultatet kommer se ur 

ljuset av den aktuella kontexten, i analysdelen, för att inte lyftas ur sitt sammanhang. 

Transkriptionerna av installationstalen är hämtade från hemsidan the American Presidency 

Project som drivs av John Woolley, professor i statsvetenskap och Gerhard Peters, doktorand, 

för University College Santa Barbara (UC Santa Barbara 2017). Transkriptionerna har 

källkritiskt kontrollerats mot videoinspelningar av talen för att säkerställa att det inte avviker 

                                                             
3 William Clinton även känd som Bill Clinton. 
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från originalen. Efter att ha granskat samtliga tal kan författaren intyga att de överensstämmer 

med originalen. För att förtydliga utgörs empirin av transkriptionerna, inte videoinspelningarna.    

Det finns stora mängder material exempelvis i form av uttalanden på sociala medier, 

policydokument eller liknande, men av utrymmesskäl och för att hålla en liknanden mängd 

material från de fem presidenterna har jag valt att avgränsa till enbart installationstalen. Övrigt 

material kommer inte att undersöka det inom ramen för denna studie. Avgränsningen i studien 

är enligt denna redovisning både tids- och materialmässig. För en fullständig redogörelse över 

vilka uttalanden som ligger till grund för studien se bilaga 1. 

Vad gäller Buzan, Waever & de Wildes teori, vilken har fått kritik för att vara bristfällig för att 

studera säkerhetsfrågor i dagens samhälle. Kritiken tas i akt och teorin kommer användas 

tillsammans med komplimenterande element, vilket för studiens syfte anses tillräckligt. 

 

2.3 Analysverktyg  

För att systematiskt kunna dela in det empiriska materialet, det vill säga transkriptionerna av 

presidenternas utvalda tal, har ett ramverk tagits fram. Detta ramverk har utformat till ett 

analysverktyg med utgångspunkt i de fem sektorerna som presenteras i Buzan, Waever och de 

Wildes säkerhetiseringsteori, vilket redovisas i kapitel 5. Det innehåller även förtydligar och 

kompletteringar i from av begreppsdefinitioner. Syfte är att med bred ansats söka efter 

indikatorer i det empiriska underlaget som i sin tur kan bidra till att tydliggöra det empiriska 

materialets innehåll i förhållande till diskursen kring hot. 

Fokus kommer främst vara på diskursen kring begreppen hot och säkerhet, kopplat till de olika 

sektorerna, men för att täcka upp för möjligheten att någon av presidenterna framför budskapet 

på ett omvänt sätt genom att tala om lösningar och inte bara problem (Jackson u.å.) kommer 

fokus även ligga på att lyfta fram åtgärder för att minska eller eliminera hot. Buzan, Waever 

och de Wilde (1998:27) instämmer i faktumet att det finns olika sätt att tala om säkerhet. De 

belyser att ett tal som handlar om försvaret – indirekt också handlar om säkerhet, även om ordet 

inte används direkt. Förhoppningen är att få fram en mer heltäckande bild oberoende av den 

retoriska stil som talet framförs på och vilka tecken, ord, som används.  
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Militär – inom denna sektor kommer framför allt makt och styrka uppmärksammas eftersom 

det är traditionella värden kopplade till säkerhetspolitik och hot inom realismen (Buzan 

1998:49). Försvar är en annan del som kommer räknas in inom denna sektor (Buzan 1998:27), 

det kan vara både i koppling till den egna nationen och som stöd åt annan nation, både mot 

fiender som är landbundna och icke-landbundna (exempelvis terrorister). Antydningar och 

uppmaningar om att upprätthålla och bevara freden är ytterligare en aspekt som räknas in. 

Politik – de indikatorer som uppmärksammas inom denna sektor kommer ha ett fokus på 

stabiliteten inom det politiska systemet (Buzan et al. 1998:141–142). Det kommer se till 

demokratifrämjan exempelvis genom att lyfta stöd för andra nationer som genomgår 

demokratiseringsprocesser. Det finns även ett fokus på allianser och samverkan av olika slag. 

Ekonomi – inom denna sektion kommer bl.a. budget uppmärksammas. Investeringar, 

marknaden, handelsavtal och likande kommer räknas in i denna sektor (Buzan et al. 1998:98–

99). Det kommer inte göras skillnad på privatekonomisk och nationell sfär. 

Klimat –  inom denna sektor kommer de hot som kan påverka naturen ligga i fokus (Buzan et 

al. 1998:74–75). Begreppet klimat kommer användas i en bred bemärkelse och innefatta både 

klimatförändringar och miljöförbättrande policy. Det finns flera anledningen till att begreppet 

används som mer av ett paraplybegrepp, dels för att miljön kan diskuteras på flera olika sätt 

och för att säkerställa att inget missas kommer begreppet vara väl tilltaget. Dels för att det finns 

viss skillnad i hur begreppet används på svenska eller engelska och genom att bredda begreppet 

kan risken för meningsförändringar genom översättningar minska. Den engelska definitionen 

av “the environment: The natural world, as a whole or in a particular geographical area, 

especially as affected by human activity” (Oxford Dictionaries u.å.). Definitionens fokus är att 

det gäller människopåverkan på naturen, vilket ligger mer i linje med den definition som 

analysverktyget kommer utgå ifrån. 

Samhälleligt – inom denna sektor kommer de hot som kan påverka en nationell identitet räknas 

in. Det kan innefatta invandring och globaliseringen. Begreppen kommer användas enligt en 

bred tolkning att även innefatta liknade begrepp och meningar. En ’vi’ förmedling kan vara ett 

tecken på stärkt nationalistisk identitet, vilket innebär att en ’dom’ förmedling kan vara ett hot 

för den nationalistiska identliteten (Buzan et al. 1998:121-123).  

Nyckelbegreppen från varje sektor har summerats nedan för att förenkla analysen.  
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Sektor Nyckelbegrepp  

Militär Krig, fred, frihet, fångenskap 

Politik Allianser, samverkan,  

Ekonomi Budget, investeringar, handelsavtal  

Miljö Klimatförändringar, naturkatastrofer 

Samhällelig Invandring, globalisering 

 Figur 2. Egen, förenklad modell över analysverktyget baserad på Buzans sektorer.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Generellt sett riktas kritik mot kvalitativa studier på grund av att de har en inbyggd risk för att 

vara subjektiva (Halperin & Heath 2012:332) eftersom studiens analys delvis baseras på 

författarens tolkning. En diskursanalys följer detta mönster och kan därför argumenteras ha ett 

inneboende problem med validitet. För att motverka en låg begreppsvaliditet har studien 

eftersträvat en tydlighet vad gäller hur teorierna och teoretisk definition som använts bidrar till 

att besvara frågeställningarna genom operationella indikatorer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud 2012:57). Resultatet från denna studie är inte avsett att verka generaliserbart 

eftersom studiens interna validitet har prioriterats, över extern validitet, genom det strategiska 

urvalet av presidenter (Esaiasson et al. 2012:154–155).  

Studien avser att undersöka hur diskursen kring hot framställs i installationstalen, vilket genom 

att applicera analysverktyget på det empiriska materialet framkommer. Vad gäller studiens 

resultatvaliditet kanske den hade kunnat förbättras genom ett mer detaljerat analysverktyg 

eftersom det hade minskat tolkningsutrymmet ytterligare. Risken finns dock att samma 

resultatvaliditet hade påverkats negativt med ett stramare analysverktyg eftersom det riskerar 

att missa tecken från texten som bidrar till att mäta det som avses (Esaiasson et al. 2012:57). 

Studien av avser även undersöka om det skett en förändring över tid samt om det finns tecken 

på säkerhetisering. Genom att jämföra resultatet före och efter 11 september attacken samt 
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undersöka om kriterierna för säkerhetisering uppfylls, inom någon av sektorerna, kan det anses 

uppfylla studiens uppsatta krav.  

En risk vid diskursanalyser att svaret, det vill säga resultatet, blir mångfacetterat och därmed 

svårt att tyda. Det kan även kopplas samman med studiens reliabilitet, vilken riskerar att bli låg 

om genomförandet inte tydligt går att följa och återskapa (Bergström & Boréus 2012:405–407). 

För att motverka detta har denna studie försökt att redovisa hanteringen av det empiriska 

materialet samt analysen med transparens och tydlighet. Det empiriska materialet som använts 

finns offentligt och kan därför kontrolleras, vilket ökar studiens reliabilitet (Esaiasson et al. 

2012:63). 

 

3. Översikt av relevanta händelser mellan 1989–2017  

Detta avsnitt ut ger sin inte för att ge en heltäckande bild av den kontext som talen framförts i. 

Utan redogör enbart kort för vissa större händelser som kan tänkas vara av relevans inför 

analysen av det empiriska materialet. 

USA var en av huvudparterna i kalla kriget, det vill säga period mellan andra världskriget fram 

till Sovjetunionens upplösning, 1991. Under denna period utbröt inte några direkta väpnade 

konflikter mellan huvudparterna. Däremot stöttade parterna sin motståndares motstånd i lokala 

och regionala konflikter exempelvis krigen i Korea och Vietnam (Nationalencyklopedin u.å.1). 

Berlinmurens fall, 1989, benämns av vissa som en slutpunkt för det kalla kriget.  

Klimatförändringar har skett under många år nu och 1998 var det varmaste året under hela 

1900-talet (Källén 2009:40). Denna temperaturökning har inte gått obehindrat förbi utan med 

stor sannolikhet varit en bidragande faktor i ökningen av stormar, översvämningar och likande 

naturkatastrofer (Källén 2009:52-53). USA har under de senaste åren haft både tornados och 

översvämningar som orsakat mycket kostsamma skador.  

Montreal protokollet är en överenskommelse mellan ett stort antal av världens länder gällande 

hur ozonlagret skulle kunna skyddas. 1987 när avtalet först togs fram och skrevs under av ett 

30-tal länder. Under de årtionden som följde kom samtliga länder att skiva på detta avtal, det är 

hittills först gången i FN:s historia som lyckats med det. En bidragande faktor har varit det 

ledarskapet som bl.a. USA visade (UNEP Ozone Secretariat u.å.1; u.å.2; UN Environment 

2016). Kyotoavtalet, som avser att reducera utsläppet av växthusgaser, togs inte till omröstning 
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i senaten under Clintons mandatperiod och efter att G.W Bush tillträtt som president 2001 drog 

sig USA ur avtalet. Bush administrationen menade att det vara av ekonomiska skäl 

(Energimyndigheten 2004:17–18; Kihlberg 2016). Dagen Nyheter publicerade 2016 en artikel 

med Trumps citat: ”global uppvärmning är något som Kina har hittat på för att sänka USA:s 

konkurrenskraft” (Kihlberg 2016).  

Efter 11 september attentatet anklagade USA talibanerna för att ha skyddat Osama Bin Laden. 

I oktober 2001 invaderade USA Afghanistan. Avsikten var att avsätta talibanerna från makten 

för att undvika att Afghanistan användes som ett tillhåll för terrorister (BBC u.å.).  

Kring 2008 drabbades stora delar av världen av en finansiell kris som beskrivs som den värsta 

sedan ’depressionen’ på 1920-talet. Detta påverkade både privatpersoner, företag och banker 

(Amadeo 2017). I en vidare mening kan det uttryckas att det påverkade stora delar av världen 

vissa direkt andra mer indirekt.  

I januari 2017 beslutade Trump att stänga gränserna och stoppa flyktingmottagandet från sju 

olika länder i Mellanöstern och Nordafrika. Trump menade att beslutet tog för att hålla radikala 

islamistiska terrorister ute ur landet eftersom de utgör ett hot. Flera människorättsorganisationer 

beskrev beslutet som diskriminerade mot muslimer (Sveriges Radio 2017).   

 

4. Tidigare forskning 

I International Journal of Social Sciences and Education presenterade Sarfo och Agyeiwaa 

Krampa (2013) en artikel vid namn Language at War: A Critical Discourse Analysis of 

Speeches of Bush and Obama on Terrorism. I artikeln undersökts hur hot i form av terrorism 

porträtteras genom att de benämns med negativa termer och hur anti-terrorism, motattacker, 

porträtteras med mer positiva termer (Sarfo & Agyeiwaa Krampa 2013:381–382). Något 

författarna lyfter fram är att förekomsten av begrepp som berör terrorism och hot, kopplat till 

terrorism, verkar ha ökat i amerikansk politik sedan 11 september 2001. I artikeln berörs även 

diskursens föränderliga betydelse beroende på vilket perspektiv den betraktas ur, den grupp 

som kallas terrorister i en del av världen kanske kallas frihetskämpe i en annan del (Sarfo & 

Agyeiwaa Krampa 2013:378–379). Vidare lyfter de fram hur förmedlingen om att terrorism är 

hemsk och utgör ett hot görs genom känslomässiga och tydliga budskap med färgstarka, grova 

begrepp såsom ’mörda’ och ’försvara frihet’ (Sarfo & Agyeiwaa Krampa 2013:378–379). 



Malin Price 

SK003G 

13 
 

4.1 Begreppen hot och säkerhet 

Begreppen hot och säkerhet kan betraktas som ett naturligt begreppspar eftersom de oftast 

interagerar med varandra. Nationalencyklopedin (u.å.2) definierar begreppet hot som ”varning 

om möjlig obehaglig följd”. Det är en flytande definition som ger utrymme för olika 

gradskillnader. Hot är något som konstrueras, vilket innebär att det får en subjektiv prägel 

(Noreen, Björk & Lundblad 2002:10). Av den anledningen kanske hotet som media porträtterar 

inte nödvändigtvis är det reellt farligaste hotet för samhället (Silander & Klasson 2007:68). 

Hotbilden påverkas av omvärlden, exempelvis kan ursprunget till hotbilden kring terrorism 

spåras till 11 september attacken (Silander & Klasson 2007:113). 

Definitionen av begreppet säkerhet visade sig vara en aning svårare att sätta fingret på. Buzan 

(1991:16) lyfter fram Weavers definition som menar att säkerhet kan vara en talhandling, det 

vill säga att när en aktör lyfter en fråga som ’säkerhetsvärdig’ är det en handling som vittnar 

om att frågan kräver eller förtjänar specialbehandling för att hindras. En vidare förklaring kring 

begreppet är ”(…) security is a generic term that has a distinct meaning but varies in form” 

(Buzan et al. 1998:27). Det kan med andra ord anpassas beroende på i vilken debatt den befinner 

sig eller vilken fråga den förknippas med. Buzan (1991:4-5) lyfter också fram Wolfers 

ståndpunkt, vilket är att begreppet säkerhet saknar en tydlig och precis mening samt att försöka 

hitta en definition är inte värt det. Kanske är det passande att den tolkningen avslutar dessa olika 

definitioner som inte verkar kunna nå konsensus kring en definition för begreppet. 

Statens roll i frågan om säkerheten kan ses på olika sätt och har under historien getts olika 

betydelser. Hobbes deskriptiva perspektiv menar att staten ska hålla människorna trygga för att 

de ska kunna utöva sin frihet (Riley 2012:102–103).  Enligt utilisterna Bentham och Mills är 

betydelsen av begreppet säkerhet synonymt politisk och civil frihet. De tyder på att för dem 

handlade det om att skydda de mest grundläggande rättigheterna (Riley 2012:112–113).   

  

5. Teori   

Teorikapitlet avser att ligga till grund för frågeställningarna som riktar sig mot en mer utökad 

säkerhetsteori, säkerhetisering. Därför kommer det utgörs av flera teorier som tillsammans kan 

komplettera varandra och kan bidra till att underbygga analysen. Kapitlet innehåller till att börja 

med Buzans, Weaver och de Wildes säkerhetiseringsteori samt en redogörelse av sektorerna för 
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att studera säkerhet, som ligger till grund för det analytiska ramverket. Vidare redogörs för 

Morgenthaus principer, som representerar en mer klassisk säkerhetsteori med förankring i 

realismen. Avslutningsvis presenteras socialkonstruktivism som har för avsikt att tydliggöra 

hot som en social konstruktion. Genom att redogöra för flera teorier är avsikten att tydliggöra 

den teoretiska anknytningen i studien. 

 

5.1 Säkerhetsteori  

Köpenhamnsskolan kallas den inriktning av säkerhetsteori som menar att säkerhetsbegreppet 

behöver täcka in fler delar och sektorer än bara den traditionella militära synen (Buzan 1991:2). 

Tidigare var säkerhet synonymt med militären, men idag kan även andra områden såsom miljö 

framhävas som ett hot för att få det prioriterat i politiska sammanhang (Waever 2014). Vissa 

frågor som framhävs som hot, exempelvis hotet om terrorism eller klimatförändringar, kan ge 

effekten av att flera länder ställer sig bakom och tar samma ton i frågan. Det bidrar på så sätt 

till att skapa en sammanhållning över gränser mot problem som inte nödvändigtvis har 

nationella gränser (Buzan 2010). Risken finns dock att det skapar konflikter med andra länder 

som inte har samma åsikt i frågan.       

Waever (2014) menar att det inte finns naturliga hot, utan att hot är konstruerade för att ge 

tillåtelse att agera mot hotet i fråga. Extrema åtgärder kan rättfärdigas med hänvisning till ett 

hot. Åtgärder som med stor sannolikhet inte kunnat godkännas eller genomföras under andra 

omständigheter. För att hot ska kunna uppstå måste det accepteras av publiken. Publiken i detta 

fall kan vara allmänheten eller en mindre grupp av makthavare med utrymme att agera. 

När en fråga politiseras innebär det att den går från att ha varit icke-politiserad, det vill säga att 

det inte legat inom statens handlingsram att hantera. Till att bli politiserad, vilket innebär att 

den hamnar på den politiska dagordningen eller blir föremål för policy och staten kan fattat 

beslut som rör frågan. Säkerhetisering kan beskrivas som nästa steg i denna process, som en 

extrem form av politisering (Buzan et al. 1998:23). Trots att det finns en länk mellan politisering 

och säkerhetisering är det inte en alltid den vägen en fråga tar, den kan gå får att vara icke-

politiserad till att bli säkerhetiserad, utan att passera politiserad. En fråga eller en kris som 

innebär att om den inte hanteras kommer andra saker inte spela någon roll kan lyftas för att 

rättfärdiga extrema handlingar och åtgärder. Ett sätt att utläsa om en fråga genomgått en 
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säkerhetisering är sättet den omnämns, om en fråga beskrivs som ett ’allvarligt hot’ kan den 

kräva åtgärder som inte ryms inom ’vanlig’ politik (Buzan et al. 1998:24–25).     

Buzan, Waever och de Wilde (1998:25) lägger fram ett förtydligande av vilka kriterier som 

definierar en säkerhetiserad fråga. Det beskrivs dock inte som kristallklara linjer mellan när 

detta uppnåtts eller inte, samt framförs att det saknas indikatorer för att mäta detta fenomen. 

Kriterierna är följande:  

 Existentiellt hot med tillräcklig kraft att orsaka betydlig politisk skada 

 Aktören kringgår eller bryter mot regler som i annat fall inte skulle tillåta åtgärderna 

 Förmedlas till och accepteras av den publik det riktas till.  

Säkerhetisering som koncept kan ske på olika nivåer i samhället, det behöver inte enbart röra 

sig om landets ledande politiker (Buzan et al. 1998:25). En chef som avser att genomföra en 

förändring i företaget kan välja att säkerhetisera en fråga för att rättfärdiga åtgärderna som 

krävs. En del av förmedlingen, till den publik som kan komma att acceptera hotet som 

presenteras, är att frågan beskrivs med dramatiska ord så som: extremt, skrämmande eller 

innebär förödande konsekvenser. Detta är retoriskt ett sätt att få publiken att uppfatta att det 

handlar om en fara eller ett potentiellt hot (Waever 2014).  

Avsäkerhetisering kan enkelt beskrivas som motsatsen till ovanstående begrepp. Det vill säga 

när en fråga eller ämne som tidigare, eller i andra sammanhang, setts som ett hot nu 

förminskas eller flyttas ner till den politiska sfären (Buzan 1998:29).  

      

5.2 Säkerhetsbegreppens innebörd inom de fem sektorerna 

Buzan (1991:116) i sin bok People, states and fear lyfter fram fem olika kategorier eller 

sektorer för att studera hot och säkerhet: militär, politisk, ekonomisk, miljö och samhälleligt. 

Grunden i de dessa fem sektorerna kommer från Buzan och tanken att den traditionella  militära 

sektorn inte räcker för att studera säkerhet som blivit ett bredare begrepp. 

Den första kategorin är militära hot, där Buzan lyfter fram att militära hot utgör stora risker för 

både starka och svagare nationer vad gäller samhället som helhet inklusive mänskligt kapital 

(Buzan 1991:116-117). Detta är ansett vara den traditionella hot kategorin. 
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Nästa kategori är politiska hot, vilket ofta är avsedda att störa den organisatoriska stabiliteten. 

Det kan ske på flera nivåer från påtryckningar gällande policy till att störta den sittande makten. 

Svagare stater kan vara mer sårbara till denna form av hot (Buzan 1991:118–119). 

Ekonomiska hot är den tredje kategorin och enligt Buzan (1991:123–126) är detta en mycket 

svår kategori att hantera med grund i att marknaden bör vara fri för att fungera väl och om staten 

styr för mycket kan det i sig komma att hämma tillväxt. Det finns dock en tydlig länk mellan 

ekonomi och militär styrka därför är det av stor vikt att det ekonomiska systemet befinner sig i 

en relativ balans.  

Den fjärde kategorin är miljömässiga hot som utgörs av exempelvis jordbävningar och 

översvämningar, som i det utsatta området kan orsaka skada på samma nivå som en militär 

attack. Tidigare i historien var händelser likt dessa mer ovanliga. Men nu när människans 

påverkan, genom utsläpp och konsumering av jordens resurser, har orsakat att dessa händelser 

inte alls är lika ovanliga längre så krävs det att de behandlas som hot (Buzan 1991:131–132).  

Den sista kategorin utgörs av samhälleliga hot som är svårt att avgränsa från politiska hot och 

i vissa fall även militära, det kommer ofta som en del av ett ’hot-paket’ mot nationen. Ett 

exempel är att kulturen påverkas av faktorer som kan komma att ta över och mota bort det mer 

traditionella. Den franska matlagningskulturen kan försvagas genom påverkan av snabbmat i 

landet (Buzan 1991:122–123).  

Anledningarna till varför just dessa kategorier är att föredra fram för andra indelningar framgår 

inte tydligt (Van Munster 2012:140). Det kan dock argumentera att kategoriseringen täcker upp 

stora delar av de områden som kan tänkas omfattas eller utsättas för hot. Van Munster 

(2012:141–142) riktar kritik mot boken Security. A new framework för analysis och menar att 

den börjar bli till åren och att vissa delar inte längre är relevanta. En grund i kritiken är att boken 

stimulerade säkerhetsdebatten vilket bidrog till att flera kritiker har föreslagit förändringar och 

förbättringar i ramverket, bl.a. gällande det faktum att idéerna vilar på synen av nationell 

säkerhets ur perspektivet efter kalla kriget. Utvecklingen har gått vidare sedan dess och vissa 

av utmaningarna som nu finns kanske har tillkommit eller ser annorlunda ut, vilket gör att 

analysramverket inte kan fånga upp dagens politiska nyanser.          
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5.3 Morgenthaus sex principer 

Det finns olika tolkningar och inriktningar inom området realism. Eftersom denna studie 

undersöker diskursen kring begreppet hot, med USA:s fem senaste presidenter som 

studieobjekt, kan det vara relevant att utgå från Morgenthaus perspektiv – politisk realism. 

Nedan följer en redogörelse över Morgenthaus sex principer för politisk realism (Korab-

Karpowicz 2013). 

1. Politiken styrs av naturliga lagar 

Enligt Morgenthaus teori kan de naturliga lagar kan inte motsägas eftersom de baseras på 

grundläggande mänskligt uppförande, så som vilja att öka sin makt och själviskhet (Korab-

Karpowicz 2013). Dessa naturliga lagar är en del av Hobbes teori som menar att människan i 

grund och botten är självisk och behöver därför en stark makt som styr, exempelvis en enväldig 

monark. Utan en central makt som styr riskerar konflikter bryta ut och människor kan då inte 

själva kan skydda sina rättigheter (Willams u.å.).  

2.  Intressen definierade i makt termer 

Morgenthaus teorin har en generell ståndpunkt i att ledare agerar för att öka sin makt i alla 

situationer de har möjlighet. Ledarna definierar handlingar och ageranden efter hur mycket 

makt det kommer att ge eller ta och baserar sedan sitt beslut på det (Korab-Karpowicz 2013). 

Exempelvis om en president anser att det kan komma att öka dennes makt genom att lyfta fram 

en viss fråga så är det, enligt denna teori, det som presidenten kommer göra.    

3. Intresset för makt är universellt 

Policys och handlingar som ledare lägger fram och genomför styrs av nationella intressen. Det 

är ett faktum som, enligt denna teori, inte förändras. Intressena i sig kan däremot förändras och 

skiljer sig åt, exempelvis från en valkampanj till den nästa.   

4. Universella moraliska principer kan inte applicerad på abstrakt politik 

Eftersom inte alla länder delar kultur, lagar och normer kan det inte förväntas att de delar 

universella principer. Morgenthau lyfter fram förhållandet mellan realism och etik. Han menar 

att även om det finns en medvetenhet kring de spänningar som finns mellan den politiska 

handlingens moraliska betydelse och lyckade politiska handlingar så behöver det övervägas 

tillsammans med försiktighet och klokhet. Korab-Karpowicz (2013) lyfter fram Morgenthaus 

citat: "det kan inte finnas någon politisk moral utan försiktighet” (egen översättning). Politiska 

handlingar bör därför styras av annat än enbart en övertygelse om moralisk - eller ideologisk 

överlägsenhet (Korab-Karpowicz 2013). 

5. Skillnad mellan en nations målsättningar och universella moraliska principer  
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En nation avser alltid agera för egen vinning, enligt realismen. Morgenthaus teori håller med 

om det och menar även att när en nation ska motivera en handling kan de gömma sig bakom 

universella moraliska principer (Korab-Karpowicz 2013). Ett exempel kan vara om ett land 

väljer att starta krig mot ett annat land med motiveringen att de hjälper lokalbefolkningen uppnå 

mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är en universell moralisk princip. Enligt ett 

realistiskt synsätt kan det dock tänkas finnas andra motiv till valet av agerade exempelvis 

oljeledningar eller gynnade faktorer av ett byte av regim. Del av handlingen kan genom detta 

synsätt ses som självisk.        

6. Internationell politiks självständighet 

Morgenthaus syn på människan är inte lika extrem som exempelvis Machiavellis, trots att han 

håller med om att människan är en politisk varelse. Morgenthaus menar att människan samtidigt 

också en moralisk varelse, vilket innebär att etiken finns kvar och spelar en roll (Korab-

Karpowicz 2013).   

 

5.4 Socialkonstruktivism 

I denna studie kommer fokus ligga på att se hur presidenterna konstruerar föreställningar om 

vad som är ett hot. Diskursanalysen på egen hand har svårigheter att utläsa påverkan inom den 

sociala diskursen, därför kommer socialkonstruktivismen användas som ett stöd i analysen av 

installationstalen för att ge en helhetsbild.  

Enligt socialkonstruktivismen kan kunskap om världen inte kan betraktas som en objektiv 

sanning. Det är en reflektion av vår tidigare kunskap och de kategoriseringar som ständigt 

utförs, inte en spegelbild av verkligenhet. (Winters Jorgensen & Phillips 2000:11, 104). Detta 

synsätt baseras på anti-essentialism, vilket innebär att den sociala världen inte är förbestämd, 

utan kan konstrueras socialt allteftersom samt att människor inte har en oföränderlig karaktär 

(Winters Jorgensen & Phillips 2000:104). Påverkan kan därmed ske i båda leden. 

”Diskursivt handlandet är en form av socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala 

världen (…) och därmed bevara vissa sociala mönster” (Winters Jorgensen & Phillips 2000:12). 

Det visar på ett det finns ett element av föränderlighet och konstruktion i världen. Mönstren 

som skapas upprätthålls genom att människor i sociala processer och interaktioner utgår ifrån 

befintliga mönstren och sedan reproducerar dem. Samtidigt som det pågår en kamp om vilka 

mönster och sanningar som ska få kvarstå och uppnå hegemoni, vilket i sin tur får sociala 
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konsekvenser (Winter Jørgensen 2000:11–13). Poststrukturalistiskt sett kan en talare kan med 

hjälp av diskurser måla upp en verklighetsbild som för talaren själv är en verklighet (Winters 

Jorgensen & Phillips 2000:104).   

 

6. Presidenternas tal 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet, i form av installationstalen från USA:s fem 

senaste presidenterna, undersökas för att svara på studiens övergripande frågeställning: 

 Hur framställs begreppet hot i förhållande till studiens fem sektorer i de utvalda 

presidenternas installationstal från 1989 till 2017? 

Det kommer löpande genom texten finnas en analys, i linje med utformningen av 

analysverktyget, vilket avser att underlätta för läsaren att följa det analytiska flödet. 

Kapitlet är indelat i underrubriker enligt det analytiska verktyget: militär, politik, ekonomi, 

miljö och samhällelig. Under dessa rubriker har det empiriska materialet delats efter logiken 

före respektive efter 11 september attacken. Det finns däremot inte en kronologisk följd inom 

avsnittet. Kapitlet avslutas med en kvantitativ sammanfattning utifrån det empiriska materialet. 

För att undvika förvirring mellan president Bush och president Bush, samt de presidenter som 

valts om och därför har två installationstal, kommer samtliga refereras med efternamn och årtal 

på det aktuella installationstalet. Förtydligande exempel: Obamas andra installationstal 

refereras (Obama -13). För full förteckning över det empiriska materialet se bilaga 1.     

 

6.1 Militär 

I följande stycke undersöks de delar från installationstalen innehåller någon form av 

militärreferens i linje med det analytiska verktyget. Stycket kommer handla om hot och 

säkerhetsfrågor via nyckelbegreppen militären, försvaret och frihet. 
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6.1.1 1989–2001 

Bevarandet av frihet är en central punkt i detta första stycket. “We will stay strong to protect 

the peace“ uttrycker sig Bush -89. Under det första talet i empirin kan utläsas ett fokus på fred 

och fredsbevarande åtgärder. Under Clintons -93 tal lyfter fram att USA kommer försöka lösa 

konflikter genom fredlig diplomati, men han lyfter även fram att de har inga problem med att 

lösa konflikter genom styrka, vilket kan tolkas som militär styrka. Under större delen av denna 

tidsperiod finns ett generellt fokus på stark men fredlig makt. Önskan om att hålla läget fortsatt 

stabilt återfinns som genensamnämnare inom talen i detta avsnitt. Detta kan vara en reflektion 

av läget under denna tidsperiod. Det kan dock sägas finnas en liten skillnad under Bushs -01 tal 

då en lite mer aktiv ton kommer in. Detta kan enligt socialkonstruktivismen tolkas som en aktör 

som försöker påverka diskursen kopplad till militärsäkerhet, genom att måla upp en 

verklighetsbild som denne anser vara sann. En skiftning i diskursen kan då innebära att 

militärsäkerhet går från betydelse att vara av det starka, passiva slaget med fokus på 

fredsbevarande handlingar, till fokus på stark, aktiv militärsäkerhet som vill vara tydligt 

världsledande och mäktiga.  

Det finns en antydan till styrka, som kan tolka som militär när Bush -89 beskriver alliansen med 

Sovjet Unionen som ett moment att vara på sin vakt kring. “(…) the new closeness with the 

Soviet Union, consistent both with our security and with progress. (…) hope is good, and so is 

strength and vigilance” (Bush -89). Det är en blandning av positiva och negativa termer som 

används vilket kan tyda på en underliggande oro. En kontextuell anledning kan vara att detta 

tal framfördes under sluttampen av kalla kriget.   

Terrorism och kärnvapen är några av hoten som Clinton -97 lyfter fram. “Our children will 

sleep free from the threat of nuclear, chemical, or biological weapons” (Clinton -97). Det 

instämmer även Bush -01 med: “We will confront weapons of mass destruction, so that a new 

century is spared new horrors” (Bush -01). Bush -01 meddelar att de kommer konfrontera 

massförstörelsevapen, vilket är ett tecken på en mer aktiv mening och planer på att agera. 

Ett starkt försvar är linjen som Bush -01 framhäver fler talet gånger: ”We will build our defenses 

beyond challenge, lest weakness invite challenge“ (Bush -01). Det passar in i den klassiska 

realismen att vara den starka och inte öppna upp för svagheter. “We will defend our allies and 

our interests. We will show purpose without arrogance. We will meet aggression and bad faith 

with resolve and strength” (Bush -01). Att visa sin avsikt utan arrogans lyfts fram som ett sätt 

att rättfärdiga sina handlingar. Det finns även drag från det som Morgenthaus principer beskrivs 
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som menar att varje aktör agerar för sitt eget intresse, vilket i citatet kan tolkas som 

motsägelsefullt att skydda sina allianser och sina intressen. Det kan tänkas fungera om båda 

innebär samma sak, men hur väljer man om det handlar om det ena över det andra? 

 

6.1.2 2005–2017 

Beskydda nationen är det huvudsakliga fokus under den första delen av denna tidsperiod. “My 

most solemn duty is to protect this Nation and its people from further attacks and emerging 

threats” (Bush -05). Bush tydliggör hur hans roll handlar om att beskydda USA. Han beskriver 

även hur det pågår en process att säkra USA, vilket kan tolkas som en försvarsstrategi och en 

attackstrategi i aktiv form. Han beskriver att det vissa regioner i världen kokar med hat och 

tyranni. Vidare målar han upp en bild av hur ideologiska inriktningar, som tillåter mord, kan 

komma att invadera och utgöra ett dödligt hot. Lösningen som han presenterar: ”There is only 

one force of history that can break the reign of hatred and resentment and expose the pretensions 

of tyrants and reward the hopes of the decent and tolerant, and that is the force of human 

freedom” (Bush -05). Det finns tecken på försökt till påverkan i beskrivningarna av att 

terroristerna är fiender som utgör ett hot medans USA är beskyddare och den makt som ska 

användas vid en maktkamp är frihet. Detta kan vara ett sätt att vrida texten och för att uppfylla 

den sociala förväntas som fanns. Det skapar ett vi – de goda och dem – de onda. 

Trumps -17 uttalande om hur gränskontrollen är en avgörande del. “We must protect our 

borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and 

destroying our jobs” (Trump -17). Det kan betraktas som en dramatisering med färgstarka ord 

som målar en hotfull bild av de individer som försöker ta sig över gränsen in till USA. Att allt 

och alla som inte är bosatta i USA kan dras över en kam och benämnas som något som kommer 

ödelägga kan tolkas som en dramatisering eller som ett första steg till att säkerhetisera frågan 

kring gränskontroll och invandring. Socialkonstruktivistiskt kan det tolkas som ett försök till 

att förmedla den verklighetsbild som talaren i fråga har och som denne anser vara den sanna. 

“We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical 

Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the Earth“ (Trump -17). 

Detta citat pekar både på militära allianser samt på militärt agerande.    
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Det finns även uttalanden där styrka och mod finns i centrum, där det visas upp en noll tolerans 

mot terrorism och våld mot vad som benämns som oskyldiga. “And for those who seek to 

advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our 

spirit is stronger and cannot be broken. You cannot outlast us, and we will defeat you” (Obama 

-09). I det citatet visas styrka och makt tydligt, makten kan vara både militär och/eller politisk.  

“We will defend our people and uphold our values through strength of arms and rule of law. 

We will show the courage to try and resolve our differences with other nations peacefully—not 

because we are naive about the dangers we face, but because engagement can more durably lift 

suspicion and fear” (Obama -13). Genom att fokusera på friheten och inte den militära makten 

direkt finns en positiv, optimistisk underton. Det kan även tolkas som en påverkan till att 

försöka få människor att se att militär strid inte är det enda alternativet.  

I de talen som framförde efter 11 september, trots att attacken hände flera år innan det första av 

dessa uttalanden, finns ett stort fokus på militär säkerhet. USA har vi denna tidpunkt agerat 

militär i bl.a. Afghanistan och Irak, det kan vara en förklarande faktor till mängden militära 

referenser kopplade till hot och säkerhet. Några av begreppen som används återkommande är 

styrka, frihet och hot. 

 

6.2 Politik 

I följande stycke undersöks de delar från installationstalen innehåller någon form av 

politikreferens i linje med det analytiska verktyget. Stycket kommer handla om hot och 

säkerhetsfrågor via nyckelbegreppen allianser, samverkan och demokratifrämjan. 

 

6.2.1 1989–2001  

Allianser är ett fokusområde och gemensam nämnare för samtliga presidenter under denna 

tidsperiod. Det är svårt att avgöra om dessa allianser är enbart för egen vinning, som ett 

realistiskt perspektiv ser att det finns en vinning exempelvis i from av fred eller stöd vid 

konflikter. 
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“For Congress, too, has changed in our time. There has grown a certain divisiveness. We have 

seen the hard looks and heard the statements in which not each other's ideas are challenged but 

each other's motives” (Bush -89). Detta citat visar på attitydproblem i maktens korridorer där 

misstro råder. En administration med inbördes problem kan innebära vidare problem för 

befolkningen. “Surely they did not do this to advance the politics of petty bickering and extreme 

partisanship they plainly deplore” (Clinton -97). På samma sätt kan det uppstå svårigheterna att 

leda ett land med en president från ett parti och en Congress som representeras av ett annat  

parti. Det kanske lyftes fram som ett förklarande moment till svårigheter att genomföra det som 

partiet avsåg. 

 

6.2.2 2005–2017  

Demokratifrämjande är under denna tidsperiod en gemensam nämnare. “So it is the policy of 

the United States to seek and support the growth of democratic movements and institutions in 

every nation and culture, with the ultimate goal of ending tyranny in our world” (Bush -05). 

“America will not impose our own style of government on the unwilling. Our goal instead is to 

help others find their own voice, attain their own freedom, and make their own way” (Bush -

05). Citatet lyfter fram att demokrati enligt amerikansk modell kommer inte tvingas på någon, 

vilket kan ifrågasättas när USA som nation invaderar en annan nation, Irak, i ett försök att 

avsätta en sittande makt. Eftersom det finns flera perspektiv att se på detta kan det tänka vara 

ett försök till påverkan att se den verklighet som talaren har. “We will support democracy from 

Asia to Africa, from the Americas to the Middle East, because our interests and our conscience 

compel us to act on behalf of those who long for freedom” (Obama -13). Det ger ett intryck av 

att USA har inverkan och påverkansmöjligheter över större delar av världen. Den bild som här 

konstrueras av presidenten är att USA är en världsmakt av särskild grad.   

Begreppet allianser har i vissa delar kopplat samman med meningar som rör det militära, vilket 

innebär att alliansbegrepp får betydelsen; militärt allierad, jämfört med tidigare då det mindre 

uttalat gällde militär allians och kunde handla om annan samverkan.  “And all the allies of the 

United States can know: We honor your friendship; we rely on your counsel; and we depend 

on your help. Division among free nations is a primary goal of freedom's enemies” (Bush -05). 

“Guided by these principles once more, we can meet those new threats that demand even greater 
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effort, even greater cooperation and understanding between nations” (Obama -09). “America 

will remain the anchor of strong alliances in every corner of the globe” (Obama -13).   

Det finns tecken på att samverkan är ett förespråkat fenomen som presidenterna gärna vill delat 

i. det finns även presidenter som är mer tydliga med förutsättningarna kring detta samarbete. 

“We will seek friendship and good will with the nations of the world, but we do so with the 

understanding that it is the right of all nations to put their own interests first” (Trump -17). Detta 

speglar en traditionell realism där alla aktörer har ett eget intresse och vill sitt eget bästa.  

 

6.3 Ekonomi 

I följande stycke undersöks de delar från installationstalen innehåller någon form av 

ekonomireferens i linje med det analytiska verktyget. Stycket kommer handla om de hot och 

säkerhetsfrågor vis nyckelbegrepp som budget, investeringar och handelsavtal.  

 

6.3.1 1989–2001 

“The old solution, the old way, was to think that public money alone could end these problems. 

But we have learned that that is not so. And in any case, our funds are low” (Bush -89). Ger en 

inblick i den finansiella situationen vid det tillfället, det finns inte något diskursiv uppmålning 

av att läget är underkontroll eller likande utan det är en rak och enkel förklaring.  

Vidare fortsätter de ekonomiska svårigheterna och beskrivs som: “We know we have to face 

hard truths and take strong steps, but we have not done so; instead, we have drifted. And that 

drifting has eroded our resources, fractured our economy, and shaken our confidence.” (Clinton 

-93). Ordvalet bruten ekonomi förtydligar bilden av det som avses förmedlas.  

Ytterligare målande språk ges av Bush (-01) när han beskriver konsekvenserna av att låta 

ekonomin glida, det är de redan svaga i samhället som då får lida. “If we permit our economy 

to drift and decline, the vulnerable will suffer most.” 

Nyckelbegrepp inom denna tidsperiod är budget som beskrivs glida utan total kontroll, vilket 

är intressant att se till att båda presidenterna som gjorde dessa uttalanden var på sin första 
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period. Uttalandena kan tolkas som att de ger kritik till föregående administration kring hur 

ekonomin hanterades under tidigare mandatperiod. 

 

6.3.2 2005–2017  

“That we are in the midst of crisis is now well understood. Our Nation 

is at war against a far-reaching network of violence and hatred. Our 

economy is badly weakened, a consequence of greed and 

irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to 

make hard choices and prepare the Nation for a new age. Homes have 

been lost, jobs shed, businesses shuttered. Our health care is too costly” 

(Obama -09). 

Citatet ger en tydlig bild av hur presidenten ifråga ser verkligheten. Det beskrivande språket 

målar upp en dyster och problematisk bild, med ord som ’svårt skadad’ och ’förlorade’.    

“For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry (…) 

and spent trillions and trillions of dollars overseas while America's infrastructure has fallen into 

disrepair and decay” (Trump -17). Det förmedlas här en bild av ett land som har svåra problem, 

som genom att ha satsat på andra själv blivit förloraren. Det målas även upp en bild av oaktsamt 

spenderande. “Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians 

prospered, but the jobs left, and the factories closed. The establishment protected itself, but not 

the citizens of our country” (Trump -17). 

  

6.4 Miljö 

I följande stycke undersöks de delat från installationstalen som innehåller någon form av 

klimatreferens i linje med det analytiska verktyget. Stycket kommer handla om hot och 

säkerhetsfrågor som har koppling till klimathot och naturkatastrofer. 
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6.4.1 1989–2001 

“To renew America, we must meet challenges abroad as well as at home. There is no longer a 

clear division between what is foreign and what is domestic. The world economy, the world 

environment, the world AIDS crisis, the world arms race: they affect us all.” (Clinton -93). 

Klimatfrågan lyfts inte fram i detta citat som ett direkt problem för USA, utan mer som ett 

världsligt problem. Det kan tolkas som ett sätt att bekräfta problemet och hotet men på ett 

avdramatiserat sätt. Det stora världsomspännande klimatavtalet, Montreal protokollet, hade 

bara några år tidigare varit mycket aktuellt och var fortfarande vid denna tidpunkt ett omtalat 

ämne. Trots det får klimatfrågan inte mer utrymme än så.   

 

6.4.2 2005–2017 

Klimatförändring lyfts fram som ett hot som kräver samarbetet och allianser.“With old friends 

and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat and roll back the specter of 

a warming planet” (Obama -09).   

“We will respond to the threat of climate change, knowing that the failure to do so would betray 

our children and future generations. Some may still deny the overwhelming judgment of 

science, but none can avoid the devastating impact of raging fires and crippling drought and 

more powerful storms” (Obama -13). Klimatförändringen lyfts fram som ett allvarligt problem 

som kräver handling. Skillnaden mellan citatet i föregående stycke och detta kan argumenteras 

vara stor. I det senaste uttalandet av Obama -13 lyfts det tydligt fram att klimatförändringar är 

ett hot som, om vi misslyckas i vårt arbete, kommer det inte bara påverka oss utan också 

framtida generationer. Det ingår även en påpekan om att inte alla tror på fenomenet, trots att 

det stöttas av vetenskap, vilket kan vara ett steg mot att avsiktligt försöka förändra den 

amerikanska klimatdiskursen.     
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6.5 Samhälleligt  

I följande stycke undersöks de delar från installationstalen som innehåller någon form av 

samhällelig referens i linje med det analytiska verktyget. Stycket kommer handla om hot och 

säkerhetsfrågor via nyckelbegreppet invandring.    

 

6.5.1 1989–2001  

Fokus inom detta avsnitt är huvudsakligen invandring då det är en tydlig katalysator till att 

förändra ett samhälle eftersom det bidrar till att öka mångfald och inslag av andra kulturer.  

“The divide of race has been America's constant curse. And each new wave of immigrants 

gives new targets to old prejudices” (Clinton -97). Detta citat uttrycker oro kring det sociala 

samspelet mellan människor, i detta fall kring rasism.  

Det kan förtydligas att under denna tidsperiod av installationstalen benämns invandring som 

något positivt, inte alls som ett hot utan som en tillgång. Hot delen fokuserar istället på 

integreringen och risken att det inte lyckas fullt ut. 

 

6.5.2 2005-2017  

“Our journey is not complete until we find a better way to welcome the striving, hopeful 

immigrants who still see America as a land of opportunity—until bright young students and 

engineers are enlisted in our workforce rather than expelled from our country” (Obama -13). 

“(…) Americans by choice and by birth are bound to one another in the cause of freedom. We 

have known divisions, which must be healed to move forward in great purposes, and I will 

strive in good faith to heal them” (Bush -05). Dessa citat utrycker en vilja att flytta framåt och 

komma vidare förbi det klyftor som tidigare, kanske fortfarande, finns för att arbeta mot ett mer 

integrerat samhälle. I likhet med avsnittet ovan benämns inte invandringen i sig som ett hot.  

Det sker en diskursiv vändning i Trumps (-17) tal. “We've defended other nations' borders while 

refusing to defend our own (…)” (Trump 17). “Every decision on trade, on taxes, on 

immigration, on foreign affairs, will be made to benefit American workers and American 

families” (Trump 17). I dessa citat förmedlas en tydlig bild av att de som inte är amerikaner 
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inte har samma rättigheter och möjligheter. Språkbruket har inslag av militära uttryck med 

begrepp som ’försvara gränsen’.  

Vidare beskrivs de som befinner sig utan för de amerikanska gränserna som vildar, med avsikt 

att stjäla företag och arbetstillfällen. “We must protect our borders from the ravages of other 

countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs” (Trump -17). 

“We will bring back our jobs. We will bring back our borders” (Trump -17). 

Under denna tidsperiod finns därmed två mycket olika ståndpunkter kring invandring som 

sakfråga. Det visar att det skett en förändring och att diskursen kan beskriva som tudelad. 

 

6.6 Sammanställning av analys  

Resultaten från ovanstående analys kommer sammanställas och jämföras för att söka svar på 

studies frågeställningarna:  

 Vilka skillnader går att utläsa mellan talen som framfördes innan 9/11 jämfört med de 

som framfördes efter?  

 Går det att utläsa en säkerhetisering eller avsäkerhetisering genom talen?  

För att säkerställa att analysen går att följa kommer den delas in i underrubriker enligt 

sektorerna.  

 

6.6.1 Militär 

Antalet hot inom denna sektion ökade från 18 stycken under den första perioden jämfört med 

28 stycken under den andra perioden. Det är en kraftig ökning med en tydlig pik under det första 

talet (Bush -05) efter 11 september attentatet.  

Inom denna sektorn kommer agerandet mot den grupp som benämns ’terrorister’ undersökas 

för att se om det uppfyller de tre kriterierna för säkerhetisering. Kriterierna är: 

 Existentiellt hot med tillräcklig kraft att orsak betydlig politisk skada. Sett till attentatet 

11 september 2001, kan det argumenteras att denna punkt är uppfylld. 
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 Aktören kringgår eller bryter mot regler som i annat fall inte skulle tillåta åtgärderna. 

Invasionen av Afghanistan kanske inte hade fått medhåll om det inte varit för attentatet 

i New York. Det beskrivs som extrema situationer kräver extrema åtgärder.    

 Förmedlas till och accepteras av den publik de riktar sig till. Diskursen för fram 

budskapet om att ’terroristerna’ är onda och behöver utplånas. Det är dramatiskt språk 

och mycket tydligt kring vem som gör ’rätt’ och vem som gör ’fel’.   

Eftersom samtliga kriterier anses uppfylla kan det konstateras att frågan gällande hantering av 

terrorister genomgått en säkerhetiseringsprocess.  

 

6.6.2 Politik 

Antalet hot inom denna sektor ökade mest i jämförelse mellan de två perioderna. Politiksektorn 

ökade från sju hot under den första perioden jämfört med 18 hot under den andra. Ökningen 

hade en pik under Bush (05) tal, vilket kan vara kopplat till allianserna presidenten vill knyta 

med övriga delar av världen i ’kriget mot terror’.  

Det finns inga tydliga tecken på att något specifik hot i denna sektor har genomgått en 

säkerhetisering eller avsäkerhetisering.  

 

6.6.3 Ekonomi 

Antalet hot inom denna sektor har minskat i jämförelse mellan de två perioderna. 

Ekonomisektorn minskade från 15 hot benämningar under den första perioden jämfört med tio 

under den andra. Minskningen kan bero på den att frågan nämndes flera gånger av de tidigare 

presidenterna i undersökningen och verkar sedan ha hittat en stabil nivå under de tre senaste 

presidenterna. 

Det finns inga tydliga tecken på att något specifik hot eller fråga i denna sektor har genomgått 

en säkerhetisering eller avsäkerhetisering.  

 

6.6.4 Miljö 

Miljösektorn hade ett uttalade om hot under den första tidsperioden som undersöktes och sex 

uttalanden under den andra perioden. Det är procentuellt sett en stor ökning som kan peka på 
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att frågan lyfts fram på ett mer aktivt sätt än tidigare. Clinton och Obama är de enda presidenter 

som lyft fram detta hot. Det kan innebära att det är en fråga och ett hot som de brinner för.      

Eftersom klimatfrågan visar tecken på att vara en säkerhetiserad fråga, den lyfts fram på ett mer 

aktivt sätt och antalet hot benämningar har ökat. Därför kommer klimatfrågan undersöka för att 

se om den uppfyller de tre uppsatta kraven för säkerhetisering. Kriterierna är: 

 Existentiellt hot med tillräcklig kraft att orsak betydlig politisk skada. Sett till de 

naturkatastrofer som hänt under de senaste åren samt de prognoser som visar på vidare 

problem och svårigheter som kan komma bl.a. genom temperaturökningen. Det kan med 

stöd i dessa punkter argumenteras att detta kriteriet är uppfyllt. 

 Aktören kringgår eller bryter mot regler som i annat fall inte skulle tillåta åtgärderna. 

Det finns inga tydliga tecken på att någon av presidenterna skulle ha kringgått eller 

brutit mot några regler för att motverka detta hot.    

 Förmedlas till och accepteras av den publik de riktar sig till. Diskursen kring klimat 

hotet, som framför allt Obama driver fram, visar tydligt vikten av att agera för att minska 

eller eliminera de skador som kan komma av detta hot.     

Eftersom klimatfrågan inte uppfyller samtliga tre kriterier kan det inte med säkerhet sägas att 

den genom gått en säkerhetisering. Den verkar däremot ha genomgått en politisering, det vill 

säga lyfts från att ha varit en icke-politik fråga till att bli en politiskfråga. Enligt Buzan, Waever 

& de Wilde (1998:23–24) kan säkerhetiseringen, som process, följa detta mönster, därför finns 

möjlighet att frågan kan komma att säkerhetiseras i framtiden. 

 

6.6.5 Samhällelig 

Antalet hot inom denna sektion har ökat från en hotbenämning under den första perioden 

jämfört med fem under den andra perioden. Det finns dock en skillnad i hur hotet lyfts fram. 

De första två benämningarna är hot kopplat till att invandringen inte integreras eller stöter på 

exempelvis rasism, medan de fyra sista är utformade så att invandringen i sig utgör hotet. Det 

är en diskursiv helomvändning.   

Inom denna sektorn kommer agerandet mot den grupp som benämns ’invandare’ undersökas 

för att se om det uppfyller de tre kriterierna för säkerhetisering. Kriterierna är: 
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 Existentiellt hot med tillräcklig kraft att orsak betydlig politisk skada. Denna fråga 

lämnar en hel del utrymme för tolkning. I ett fall där ledaren är av åsikten att invandrare 

är ett hot, kan det argumenteras att de är bl.a. en resurskrävande grupp i samhället och 

kan därför ekonomisk ses som ett hot, vilket uppfyller detta kriteriet. 

 Aktören kringgår eller bryter mot regler som i annat fall inte skulle tillåta åtgärderna. 

Trump har utan att följa tidigare lagar och regler till viss del stängt de amerikanska 

gränserna för invandring, vilket innebär att detta kriteriet är uppfyllt.     

 Förmedlas till och accepteras av den publik de riktar sig till. Den diskursiva vändningen 

som visas i analysen av installationstalen där invandringen framställs som mycket 

hotfull och gränserna som en viktig del att skydda och stänga. Det kan vara tillräckligt 

med underlag för att räkna detta kriteriet som uppfyllt.    

Eftersom samtliga kriterier anses uppfyllda kan det konstateras att frågan om hanteringen av 

’invandringen’ till USA har genomgått en säkerhetiseringsprocess.  

 

6.7 Översiktlig tabell  

Nedan följer en förtydligande sammanställning över installationstalen kopplat till respektive 

sektion från analysverktyget. Tabellen avser att tydliggöra hur diskursen kring begreppet hot 

har sett ut mellan 1989–2017 för respektive president samt respektive sektor.   

 Militär Politik Ekonomi Miljö Samhällelig Totalt: 

Bush -89 7 3 6 0 0 16 

Clinton -93 4 2 7 1 1 15 

Clinton -97 3 1 1 0 0 5 

Bush -01 4 1 1 0 0 6 

Bush -05 13 8 0 0 0 21 

Obama -09 6 4 4 3 0 17 

Obama -13 4 4 2 3 1 14 
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Trump -17 5 2 4 0 4 15 

Totalt: 46 25 25 7 6  

 

 

7. Slutsats 

Studiens frågeställningar kommer upprepas i detta avsnitt för att underlätta för läsaren att se 

frågan tillsammans med svaret.  

 Hur framställs begreppet hot i förhållande till studiens fem sektorer i de utvalda 

presidenternas installationstal från 1989 till 2017? 

Som svar på studiens övergripande fråga visar resultatet från analysen, av installationstalen, att 

begreppet hot framställs främst i form av militära hot. Inom denna sektor finns flera 

underkategorier med hot, vilket anges i mer detalj i analysavsnittet. Det finns även 

nyansskillnader inom sektorerna, som delvis kan förklaras genom den dåvarande kontexten. 

Det tydligaste exemplet är Bush (05) installationstal vilket är det första efter 11 september 

attentatet där de militära referenserna kopplade till hot ökade både i antal och i allvarsgrad.      

 Vilka skillnader går att utläsa mellan talen som framfördes innan 11 september 2001 

jämfört med de som framfördes efter?  

Det går att utläsa en ökning i det totala antalet hot kopplat till de fem sektorerna sedan 11 

september 2001. Ökningen har skett inom fyra av sektorerna: militär, politik, miljö samt 

samhällelig. Det har skett en minskning i en av sektorerna: ekonomi.  

 Går det att utläsa en säkerhetisering eller avsäkerhetisering genom talen?  

Inom den militära sektorn kan utläsas att agerandet mot den grupp som benämns ’terrorister’ 

uppfyller de tre kriterierna för säkerhetisering och kan därför konstateras var en säkerhetiserad 

fråga. På samma sätt kan inom den samhälleliga sektorn utläsas att agerandet mot gruppen som 

benämns ’invandrare’ uppfyller de tre kriterierna och kan räknas till att ha genomgått en 

säkerhetisering. 
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8. Diskussion  

Att med säkerhet säga att det skett en säkerhetisering av frågan gällande invandring och 

terrorism, men inte kring klimatförändringar kan vara svårt, trots att kriterierna uppfylls. Det 

kan finnas andra mått, orsaker eller likade som inte ryms inom analysramen för denna studie 

och därför ger ett missvisande resultat. Det kan även handa om en för fri tolkning inom en ram 

som ger författaren ett för stort spelrum. Analysramen har ett tolkningsutrymme och kan 

argumenteras vara i behov av ett snävare och mer detaljerat innehåll för att kunna säkerställa 

att samma resultat kan uppnås gång efter gång.  

En faktor som saknas är den individuella, personorienterade som kan bidra till att tydliggöra 

den individuella stilen som presidenten använder när denna talar. Det kan finnas stora skillnader 

i hur någon talar, inte bara retoriskt utan även i deras ordval. Det kan göra stor skillnad ifall en 

president har ett färgstarkt språk och använder förstärkningsord som: väldigt, extremt m.fl. En 

sådan faktor kan påverka hur denna använder begreppen hot och säkerhet.   

Vad gäller översättningar i studien har författaren vidtagit åtgärder för att säkerställa att de 

översättningar som gjorts är så nära dess ursprungliga betydelse som möjligt. Trots flytande 

språkkunskaper i engelska reserverar författaren sig ödmjuk för möjligheten att detta inte fullt 

uppnåtts. I det empiriska materialet har författaren däremot beslutat att inte översätta 

presidenternas citat, detta med avsikt att bevara citatets ursprungsbetydelse ytterligare. Det kan 

vara svårt att återge ett budskap korrekt då det inte bara handlar om kärnan i budskapet utan 

även ordval och meningsbyggnad.      

 

8.1 Vidare studier 

För vidare studier i ämnet kan flera av USA:s tidigare presidenters installationstal studera och 

jämföras för att se om den finns andra vändpunkter i historien då diskursen kopplad till hot och 

säkerhet har förändrats. Det skulle även vara intressant att undersökas om det finns individuella 

skillnader, kopplade till den aktuella diskursen, månaden innan val jämfört med den första 

månaden som president. Kan det tänkas att när segern är vunnen svalnar intensiteten i deras 

uttalanden? Eller blir det snarare tvärtom, ökar intensiteten och hot konstruktionen då de intagit 

en maktposition?   
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Politiskt parti har inte tagits in som en påverkansfaktor i denna studie, trots att det är jämt 

fördelat mellan tal från republikanska och demokratiska presidenter, fyra av varje. I resultatet 

finns däremot inga tydliga tecken på partipolitiks uppdelning i hur de använder begreppet hot, 

vilket kan antyda att partipolitisk ställning inte har en stor inverkan på synen på hot. Det kan 

däremot utläsas skillnader mellan vilka kategorier som prioriteras mellan de olika 

inriktningarna. Detta kan dock inte sägas som en definitiv slutsats, utan ges enbart som förslag 

till vidare studie att undersöka om det finns skillnader i diskursen som kan förklaras av 

partitillhörighet. 

Om studien ska göras om kan det vara av värde att lägga till ett avsnitt där varje president 

presenteras och en aning bakgrund ges. Det skulle underlätta för helhetsbilden att se exempelvis 

vilken part tillhörighet och vilka frågor och värden som är centrala för dem.     
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