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Abstract 

 

“A veiled debate” 

- A comparative discourse analysis of the medial discourse and the political 

discourse covering the Swedish debate of the burqa using the perspective of 

the Copenhagen School of security studies 

Author: Johanna Öman 

 

The debate concerning face veiling has been brought in to view by several governments in 

Europe. Luca Mavelli studies the debate regarding the burqa using the concept of 

securitization and from that the objective of this study is to analyze the medial- and the 

political discourse in Sweden regarding the burqa. The formulated questions drawn from this 

is; who are the securitizing actors? According to the securitization actors, who can de defined 

as a referent object? Wherein is the threat according to the securitizing actors? Is it possible to 

recognize a difference between the medial and the political discourse? 

       Furthermore the paper adopts the theoretical framework that is the concept of 

securitization, formulated by the Copenhagen School of security. The methodological 

foundation is based on a social constructivist approach and consequently uses Norman 

Faircloughs critical discourse analyzes as an analytical tool. Conclusions show that the two 

discourses often express similar results but a difference is apparent in how the debate is 

presented. Representatives of the political parties are defined as securitizing actors and to a 

certain degree so is the media. Furthermore, according to the securitizing actors the referent 

objects are Swedish traditions and culture, the threat lies in the values that are attached to the 

burqa.  

 
 
 
Keywords: Securitization, Copenhagen School of security Studies, burqa, CDA, 
Sweden.  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Problemformulering	  
Kvinnor som bär burka eller niqab är en växande fråga framförallt i flertalet europeiska 

länder. 2004 resulterade debatten i Frankrike i ett förbud att bära burka eller niqab i 

kommunala skolor (Coene & Longman 2008:302) och 2011 var Frankrike första land i 

Europa att även inrätta ett förbud på offentliga platser (Kiliç, Saharso & Sauer 2008:398). 

Förbudet i Frankrike har ifrågasatts av exempelvis akademiker, feminister och vänstergrupper 

då det ansetts vara ett beslut baserat på rädsla för Islam och vidare ett sätt att tvinga på 

västerländska seder och bruk. Dock är det enligt Gily Coene och Chia Longman en bred 

publik som stödjer beslutet då förbudet tillåter upprätthållandet av centrala värderingar 

rörande sekularisering, jämlikhet inför lagen och icke-diskriminering (2008:303).  

       Även i Storbritannien engageras många av denna debatt men här har inget förbud inrättats 

och debatten förs med andra argument jämfört med debatten i Frankrike. En artikel visar att 

ett vanligt förekommande argumenten grundades på att det inte är brittiskt att bära burka. Det 

framkommer inte i artikeln vad som anses vara brittiskt men det uttrycks tydligt vad det inte 

är (Meer, Dwyer & Modood 2010:105). Att täcka ansiktet strider i Storbritannien mot en 

nationell identitet, denna utgångspunkt i debatten är även aktuell i Nederländerna. Ur denna 

debatt kom även tankar om polarisering och att motståndet mot kvinnor i burka eller niqab 

berodde på en växande islamofobi (Saharso & Lettinga 2008:471f). Luca Mavelli instämmer 

med att Islam i Väst i allt större utsträckning uppfattas som ett hot mot en liberal-sekulär 

ordning och använder begreppet ”Säkerhetiseringen av Islam” för att beskriva debatten 

(Mavelli 2013:159). Vad menar då Mavelli med säkerhetisering, och hur kan en religion 

utgöra en risk? En fråga definieras som säkerhetiserad när den uttalas som ett hot mot ett så 

kallat referent objekt, alltså något som har ett legitimt anspråk på att överleva (Buzan, Wæver 

& de Wilde 1998:23f, 36). Traditionellt sett är det staten som anses hotad och då av militär 

makt. I en allt mer globaliserad värld har dock frågor som tidigare ansetts vara en lokal ensak 

de senaste årtiondena i allt större utsträckning haft inverkan på internationell nivå och därmed 

till viss del tilldelats ny status (Collins 2007:2f). Innebörden av säkerhet har alltså utvecklats 

och enligt Köpenhamnsskolans bredare ramverk för säkerhetsanalys inkluderar det nu även 

frågor inom samhällssektorn (Buzan, Wæver och de Wilde 1998:1f). Utifrån detta grundar sig 

Mavellis beskrivning av debatten. 
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Debatten om kvinnor som bär slöja, burka eller niqab har förts upp på agendan av flera 

europeiska regeringar de senaste tio åren. Europeiska länder som Frankrike, Belgien, 

Nederländerna, Tyskland och Storbritannien har fäst olika betydelse vid beslöjade kvinnor 

och detta har i sin tur lett till varierade utgångar av debatten (Kiliç, Saharso & Sauer 

2008:397). Phyllis Chesler skriver att den europeiska debatten rörande beslöjade kvinnor ofta 

grundar sig på att kulturella och demokratiska värderingar krockar. Å ena sidan verkar många 

européer vara av den uppfattningen att klädsel som utplånar en persons identitet, burka och 

niqab, bör förbjudas. Å andra sidan går denna form av förbud emot grundläggande 

värderingar i väst där staten inte bestämmer hur någon bör eller inte bör klä sig (Chesler 

2010:33). Ett resonemang som kan tyckas stämma överrens med såväl den franska som den 

brittiska debatten. Då muslimska kvinnor i slöja, burka eller niqab har utvecklats till en bred 

debatt med många argument och deltagande röster har alltså flertalet studier genomförts för 

att få översikt av bakomliggande argument eller värderingar och vilka som uttrycker sig. Allt 

detta visar tydligt att det är ett ämne som engagerar olika aktörer av olika anledningar och 

med olika mål vilket bidrar till mitt intresse för ämnet och ligger till grund för studiens 

utgångspunkt. Vidare grundas debatten i både Nederländerna och Storbritannien på frågor om 

identitet och de delar även utgångspunkt med den franska debatten genom att särskilja mellan 

ett »vi« och ett »dem«. När säkerhet delvis har utvecklats och numera inkluderar frågor som 

dessa är Mavellis infallsvinkel till debatten intressant. Det ursprungliga intresset för studien 

ligger i detta och vidare i att närmare granska debatten i Sverige om bärandet av burka utifrån 

samma teoretiska ramverk som Mavelli. 

 

1.2	  Syfte,	  frågeställningar	  &	  avgränsningar	  
Utifrån en växande debatt kring burka i Sverige syftar studien till att granska just denna för att 

identifiera säkerhetiserande aktörer och deras inverkan på debatten genom ett bredare 

ramverk för säkerhetsanalys, så som presenterat av Barry Buzan Ole Wæver och Jaap de 

Wilde. Det övergripande syftet undersöks genom att granska den mediala och den politiska 

diskursen i Sverige. Genom denna granskning önskar jag få insikt i debatten om bärandet av 

burka i Sverige med utgångspunkt i en samhällig identitet. Följande fyra frågeställningar är 

utformade; Vem eller vilka är de säkerhetiserande aktörerna? Vilka kan definieras som ett 

referent objekt utifrån de säkerhetiserande aktörerna? Vari ligger hotet enligt de 

säkerhetiserande aktörerna? Går det att urskilja någon skillnad mellan den mediala och den 

politiska diskursen? 
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Utgångspunkten för studien ligger i att undersöka vilka som kan identifieras som 

säkerhetiserande aktörer och utifrån dessa aktörers synsätt ämnar jag alltså även utreda vad 

som refereras till som referent objekt och vad som anses utgöra ett hot. Utformandet av 

frågeställningarna kan liknas vid en kedja där varje fråga utgör en länk som påverkar nästa 

frågeställning. Motiveringen till detta ligger i utformandet av det teoretiska ramverket där en 

säkerhetiserande aktör säkerhetiserar en fråga genom att förklara ett referent objekt hotat 

(Buzan, Wæver & de Wilde 1998:36), genom att följa denna logik önskar jag göra studien 

mer tillgänglig och överskådlig. 

       Som görs tydligt i inledningen kan en debatt om burka föras av en rad olika aktörer på 

olika nivåer i samhället. Studien syftar till att fokusera på den politiska och den mediala 

diskursen och är tematiskt avgränsad till innebörden av tillhörighet med utgångspunkt i 

Köpenhamnsskolan. Denna avgränsning grundar sig dels på tidigare genomförda studier där 

media och politiker har stått i fokus vilket gör att det är av intresse att ta en liknande 

utgångspunkt även i denna studie. Dels grundar sig även avgränsningen på att den mediala 

och den politiska diskursen ofta ser lite olika ut vilket kan ge en intressant nyans till debatten. 

De två diskurserna granskas separat men en jämförelse görs i slutet för att belysa eventuella 

skillnader och likheter angående argument och diskussion. Vidare inkluderas båda dessa 

diskurser då politiker och media enligt Köpenhamnsskolan anses ha stor inverkan på olika 

frågor och så även debatten om burka. Utifrån dessa två diskurser ligger det huvudsakliga 

fokus på att granska materialet för att se till vilka aktörer som kan identifieras med 

utgångspunkt i Köpenhamnsskolans teoretiska ramverk och vidare i samhällssektorn.  

        Eftersom jag ämnar undersöka debatten kring både burka och niqab är det viktigt att 

förklara och diskutera skillnader och likheter mellan dessa för att förtydliga vad 

undersökningen ämnar studera. Burka är ett plagg som täcker hela kroppen inklusive ögonen. 

Materialet som döljer ögonen är ofta i ett tunt material. Niqab är i likhet med burka ett plagg 

som täcker hela kroppen, i detta fall lämnar dock plagget ögonen oskylda även om resten av 

ansiktet är täckt (Nationalencyklopedin 2014). Även om plaggen representerar olika delar av 

religionen täcker båda så mycket av ansiktet att det inte går att identifiera personen bakom. I 

denna uppsats är burka och niqab därför brukat som synonymer. I de fall då åsikter eller fakta 

är hämtade från artiklar eller böcker används den term som används i den specifika texten, 

detta med anledning av att inte ändra eller på annat sätt påverka betydelsen av referensen och 

dess ursprungliga mening. I de fall då jag uttrycker tankar eller gör jämförelser är burka den 

term som brukas. Avsikten med detta förtydligande är dels till för att göra det lättare för 

läsaren och dels för att på ett enkelt sätt inkludera båda typerna av klädsel. 
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1.3	  Tidigare	  forskning	  
Då studien ämnar utgå ifrån ett breddat teoretiskt ramverk för säkerhetsanalys, även kallat 

Köpenhamnsskolan, anser jag det relevant att presentera tidigare forskning och konkreta fall 

där teorin applicerats. Teorin breddar det analytiska ramverket för säkerhet genom att bland 

annat inkludera sektorer utöver den militära, som alltså är utgångspunkt för traditionella 

säkerhetsstudier, och därmed ges även utrymme för frågor som är aktuella i dagens värld. 

Exemplen rör olika frågor i olika länder där olika aktörer diskuteras och med detta hoppas jag 

kunna ge en bättre överblick och inblick i det som utgör studiens teoretiska ram.  

       Inledningsvis diskuteras illegal immigration i Australien som sedan 1990-talet fått allt 

mer utrymme i politiken. Ralf Emmers skriver i Contemporary Security Studies att flyktingar 

ofta möts av hårda immigrationslagar vilket leder till att illegala metoder utvecklas för att få 

stanna eller fortsätta arbeta i ett land. Detta leder i sin tur till att illegal människosmuggling 

ökar kraftigt. Under valkampanjen 2001 utgick premiärminister John Howard från frågan om 

terrorism och relaterade den till frågan om immigration. Därmed antydde han att terrorister 

kunde finnas bland illegala immigranter. Enligt Howard påverkar de illegala immigranterna 

social ordning och uppbyggnad och lokal kultur (samhällssektorn) samtidigt som den har 

inverkan på landets ekonomiska välfärd (ekonomisk sektor) och underminerar Australiens 

nationsgränser (politisk sektor & militär sektor). Genom att uttala immigranter som ett hot 

definieras sektorerna som referenta objekt i behov av skydd och Howard definieras som 

säkerhetieringsaktör. Då den australiensiske folkopinionen här accepterade argumenten från 

Howards regering och stod bakom de tilltänkta åtgärderna, vilket bland annat inkluderade 

stärkande av nationens gränser och att ett fartyg med asylsökande omdirigerades på väg mot 

Australien, lyckades säkerhetiseringen (Emmers 2007:118f). Detta är alltså ett fall av 

säkerhetisering som berör frågor utöver den militära sektorn.  

       Ytterligare en studie har gjorts med Köpenhamnsskolan som utgångspunkt rörande 

narkotikahandeln i Thailand. 2003 deklarerade Thailands premiärminister ett ”krig mot 

droger” mot bakgrunden att det utgör ett hot mot samhällssäkerhet och även har ekonomiska 

och politiska effekter. Ur en samhällssynpunkt bidrar ökad drogkonsumtion till beroende 

vilket medför en ökning av våldsamma brott. Hälsoproblem så som HIV/AIDS ökar och 

bidrar till att försvaga familjestrukturer. Ur en ekonomisk och politisk synpunkt undermineras 

nationella ekonomier och penningtvätt ökar, allt medan lagar urlakas, korruption ökar och 

gränssäkerhet undermineras. Den thailändska premiärministern är här säkerhetiseringsaktör, 

genom att deklarera krig gör hon ett försök att säkerhetisera narkotikafrågan. De referenter, de 

eller det som har rätt till skydd, är den nationella suveräniteten, den thailändska befolkningen 



	   5	  

och bevarandet av det thailändska politiska systemet. Publiken som måste acceptera ansatsen 

till säkerhetisering av den thailändska premiärministern är den thailändska folkopinionen. 

Trots kritik från både inrikes- och utrikesaktörer visade upprepade opinionsundersökningar på 

att den thailändska befolkningen accepterade att speciella åtgärder tillämpades för att hantera 

denna fråga vilket följaktligen innebär att säkerhetisering har lyckats (Emmers 2007:119ff). 

Exemplet visar tydligt på hur det bredare ramverket för säkerhetsstudier kan appliceras på 

frågor inom sektorer som tidigare inte ansågs relevanta inom detta område.  

       Det är dock viktigt att nämna att säkerhetisering av en fråga inte är ett mål i sig utan ett 

sett att analysera frågor som är aktuella vilket vidare innebär att inte alla ansatser till 

säkerhetisering lyckas. Ett exempel på detta är då den före detta amerikanska presidenten 

George W- Bush och den före detta brittiske premiärministern Tony Blair gjorde försök att 

övertala det internationella samfundet om det existentiella hot som utgjordes av Saddam 

Husseins regering i Irak. Hotet diskuterades i termer av internationell terrorism och 

massförstörelsevapen vilket skulle rättfärdiga speciella åtgärder i form av militära insatser. 

Kritiska röster hördes från politiskt håll såväl som från en bred folkrörelse. Trots detta 

motstånd gick USA och England till angrepp men inte ens i efterhand tillät sig det 

internationella samfundet att övertalas (Emmers 2007:121ff).       

       Jag vill avsluta detta kapitel med ytterligare ett exempel för att vidare förtydliga valet att 

utgå ifrån Köpenhamnsskolan teori för att granska den svenska debatten om burka. Det 

franska burkaförbudet. Som jag skriver i inledningen utgår fallet även från Islam. Den då 

nyligen tillträdde presidenten Nicolas Sarkozy uttrycker i sitt första officiella tal att burkan 

inte är välkommen i Frankrike. Han visar dock samtidigt sitt stöd för Islam som religion men 

understryker att burka utgör ett hot mot frihet och mot kvinnors värdighet. I detta fall, med 

utgångspunkt i Köpenhamnsskolan, är Sarkozy säkerhetiseringsaktör genom att uttala den 

franska friheten som referent objekt. Eftersom en majoritet av den franska folkopinionen 

stödde beslutet anses fallet som en genomförd säkerhetiseringsprocess (Mavelli 2013). 

Utifrån denna studie av Mavelli önskar jag förmedla en tydlig koppling mellan debatten om 

burka och studiens teoretiska ramverk och intresset i att granska den svenska debatten med 

samma utgångspunkt. 
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2.	  Teori	  
Jag kommer att utgå ifrån Köpenhamnskolan i denna studie då de frågor jag studerar är i 

likhet med Mavellis studie och jag ser det därför som en bra utgångspunkt att använda teorin i 

detta sammanhang. Säkerhet är ett ämne som både är brett och sträcker sig långt tillbaka i 

tiden. Detta kapitel kommer vidare att bestå av en diskussion kring framväxten av ämnet 

säkerhetsstudier och mynnar ut i diskussioner kring Köpenhamnskolan och inkluderar därmed 

även en presentation och en diskussion av studiens teoretiska ram.  

 

2.1	  Från	  traditionell	  säkerhet	  till	  Köpenhamnsskolan	  
Många definitioner av säkerhet finns att tillgå men en grundläggande faktor har de flesta 

gemensamt; säkerhet handlar om hot och överlevnad. Det traditionella synsättet på säkerhet 

grundar sig i ett bredare förhållningssätt till internationella relationer, politisk realism. 

Grundläggande för detta angreppssätt är att staten ska skyddas vanligtvis mot hot i form av 

krig och skyddet bygger på militär makt. Det objekt som anses ha rätt till skydd, i detta fall 

staten, benämns som referent objekt. Ytterligare ett perspektiv inom traditionell säkerhet är 

liberalismen, dessa två perspektiv delar synen på staten som den huvudsakliga aktören men i 

motsats till realismen ser inte liberalismen staten som den enda aktören. Dessa traditionella 

angreppssätt förklarar varför och på vilket sätt stater eftersträvar säkerhet men uttrycket 

traditionell innebär inte att dessa teorier är ersatta av nya (Peoples & Vaughan-Williams 

2010:4f, 25).  

       En ny disciplin, kritiska säkerhetsstudier, växte istället fram ur den traditionella genom 

att gradvis röra sig bort från tanken om staten och militären som huvudaktörer. Denna 

utveckling tog fart i och med Kalla Krigets slut då realismen av många inte längre ansågs 

tillräcklig för rådande förhållanden (Peoples & Vaughan-Williams 2010:7). Vad säkerhet nu 

var och hur innebörden förändras diskuteras av många. Allan Collins skriver i sin bok 

Contemporary Security Studies att i och med Kalla Kriget inleddes en period där tidigare 

antaganden kring ämnet säkerhet började ifrågasättas och samtidigt fördjupades förståelsen 

för att inkludera nya hot och faror (2007:2). Slutet på Kalla Kriget kan alltså ses som ett 

startskott för utvecklandet av kritiska säkerhetsstudier då det traditionella förhållningssättet nu 

av vissa anses för snävt. Richard W. Mansbach och Edward Rhodes (2009) understryker 

påstående att säkerhet har fått en bredare betydelse och skriver att även om militära frågor 

fortfarande är ett hot är det i dagens värld även nödvändigt att ta hänsyn till andra potentiella 

hot. En pågående globaliseringsprocess har som tidigare nämnts medfört att det som tidigare 

klassats som interna frågor har utvecklats till externa frågor och tvärtom. Ett ökat flöde av 
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människor, flyktingar och immigranter, mellan stater och över gränser är exempel på interna 

frågor som får extern betydelse och därmed breddar innebörden av ämnet säkerhet (Collins 

2007:2; Mansbach & Rhodes 2009:6, 391). Här ses följaktligen staten inte längre som ett enda 

möjligt referent objektet utan andra aktörer så som institutioner, individer och grupper 

inkluderas här i den bredare disciplinen av säkerhet (Peoples & Vaughan-Williams 2010:5). 

       Denna nya disciplin inom säkerhetsstudier är inte enkelspårig. Tre så kallade skolor har 

utvecklats med varierande fokus. De tre underdisciplinerna kännetecknas ofta av platsen de 

utvecklades, Aberystwythskolan, Köpenhamnsskolan och Parisskolan. Variationen ligger 

delvis i deras angreppssätt, där Aberystwyth har ett normativt angreppssätt medan 

Köpenhamnsskolan representerar ett analytiskt angreppssätt och där Parisskolan slutligen står 

för en sociologisk vinkel (Peoples & Vaughan-Williams 2010:10). Det analytiska 

förhållningssättet tillsammans med inkluderandet av ett flertal sektorer utöver den militära 

ligger delvis till grund för valet att utgå ifrån Köpenhamnsskolan.  

       Jag har nu närmat mig diskussioner kring säkerhet och utvecklandet av teorier i relation 

till en föränderlig värld och varför det nu av många anses viktigt att se till bredare teorier för 

säkerhet. Det bredare ramverket för säkerhet så som presenterat av Barry Buzan, Ole Wæver 

och Jaap de Wilde håller fast vid att säkerhet är en fråga om överlevnad men de menar att inte 

enbart staten bör ses som ett referent objekt eller att endast militär makt kan utgöra eller 

uppfattas utgöra ett hot. Författarna breddar och fördjupar alltså begreppet säkerhet bortom de 

militära genom att inkludera icke-statliga aktörer och vidare genom att ta ett 

socialkonstruktivistisk förhållningssätt. Författarna skiljer alltså mellan ett objektivt 

perspektiv (verkligt hot) och ett subjektivt perspektiv (ett upplevt hot) och menar att deras 

ansat är intersubjektiv och socialt konstruerad (Buzan et al. 1998:19, 120). Hur debatten om 

burka förs i Sverige och vilka de säkerhetiserande aktörerna är avser jag undersöka utifrån 

Köpenhamnsskolans socialkonstruktivistiska teori om säkerhetisering. 

 

2.2	  Säkerhetisering	  &	  talhandling	  
Detta ramverk för säkerhetsanalys är förenat med begreppet säkerhetisering. Det är ett 

begrepp som enklast förstås som en skala på vilken olika frågor placeras ut beroende på 

vilken betydelse de tillskrivs (Collins 2007:11). Den ena änden av skalan representerar icke 

politiska frågor, alltså staten ingriper inte i frågan och det är inte en del av samhällsdebatten. 

Mitten av skalan representeras av en fråga som är en del av den offentliga politiken och 

kräver politiska beslut. I den andra änden av skalan har Buzan, Wæver och de Wilde placerat 
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frågor som kan ses som ett existentiellt hot och som vidare kräver speciella åtgärder utöver 

vad som anses vara normala politiska beslut (Buzan et al. 1998:23f). Målet med att bredda 

säkerhetsfältet är inte att uppnå säkerhetisering av ett större antal frågor än tidigare, utan 

Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wilde menar att frågan bör ställas huruvida det är rätt 

att en fråga säkerhetiseras eller om det istället är att föredra att frågan hanteras inom ramen 

för normala politiska beslut (1998:34). Jag är här inte ute efter att göra en analys för att se 

huruvida burka har kommit att bli en säkerhetiserad fråga i Sverige men jag anser det viktigt 

att ge denna bakgrund för att kunna närma mig studiens syfte, att identifiera de 

säkerhetiserande aktörerna i debatten.  

        Säkerhetisering som process från en sida av skalan till en annan definieras i detta 

teoretiska ramverk utifrån begreppet talhandling, där uttalandet i sig står för handlingen. Hur 

språket används är en viktig del i att undersöka hur en fråga kan komma att uppfattas som en 

utmaning till en rådande situation. Den betydelsen som vi människor medvetet tillskriver ett 

begrepp är inte av lika stor betydelse som den betydelse eller innebörd som tillkommer genom 

hur människor undermedvetet eller outtalat använder ett begrepp i vissa sammanhang och inte 

i andra (Buzan et al. 1998:24ff). Att studera säkerhetisering görs alltså lättast genom att 

studera diskurser och inte enbart se till vad som sägs utan hur något uttrycks. Fokus för 

analysen ligger vidare på både hur olika aktörer uttrycker sig och på vad de säger.  

       Då säkerhetisering och talhandling är centrala begrepp i det teoretiska ramverket bör även 

kritiska röster lyftas fram. Johan Eriksson belyser problematiken med talhandling genomen 

diskussion rörande särskiljandet mellan en säkerhetiseringsaktör och den person som 

genomför en analys av ett potentiellt fall av säkerhetisering. För att en fråga ska klassificeras 

som säkerhetiserad krävs det att en aktör talar om säkerhet i relation till en viss fråga. 

Problematiken, menar Eriksson, ligger i att när en person genomför en analys av ett fall 

övergår denna person att upprepa denna talhandling där säkerhet kopplas till en viss fråga 

(Eriksson 1999:315f). Ole Wæver accepterar denna kritik och erkänner att detta skapar ett 

dilemma för personer som ska genomföra en studie inom säkerhetisering (Peoples & 

Vaughan-Williams 2010:85). I och med denna studie är det jag som står inför detta dilemma. 

I boken Security: A New Framework of Analysis uppmärksammar och diskuterar författarna 

denna problematik.  Buzan, Wæver och de Wilde skriver att analytiker har som målsättning 

att analysera inte sätta etiketter. Vad som är en säkerhetsfråga avgörs av politiska aktörer, 

analytiker analyserar i sin tur dessa handlingar. Vidare är det analytikerna som reder ut 

huruvida en säkerhetisering har ägt rum, detta är inte aktörernas uppgift. Med talhandling är 

det endast aktörer som kan säkerhetisera en fråga, här kan inte och bör inte en analytiker 
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ersätta aktören (Buzan et al. 1998:33f). Även om syftet med denna studie inte är att undersöka 

huruvida säkerhetisering av kvinnor bärandes burka i Sverige har ägt rum är diskussioner och 

kritik kring talhandling fortfarande relevant att ta hänsyn till då begreppet utgör en 

grundläggande del i det teoretiska ramverket. I boken Critical Approaches to Security 

kritiserar Jonna Nyman talhandling från en annan vinkel, hon menar att allt fokus inte bör 

ligga på talets förmåga att förmedla mening, fysiska såväl som visuella aktioner bör 

inkluderas eftersom all icke verbal kommunikation försummas (2013:61). Nymans tar upp en 

viktig poäng eftersom vi människor inte säger allt vi menar och inte menar allt vi säger, allt är 

inte svart eller vitt. Johan Eriksson visar medhåll för uppfattningen att hot och risker inte bör 

ses som objektiva och framhåller då hur Ole Wæver genom begreppet talhandling har bidragit 

till ett ökat intresse för hur hotbilder skapas och vilket genomslag de får i samhällsdebatt och 

politiskt beslutsfattande (2004:19f). Detta uttalande av Eriksson ligger delvis till grund för 

mitt val av teori för att besvara studiens frågeställningar, fokus ligger här på hur debatten 

kring kvinnor bärandes burka läggs fram, vilka aktörer som har en framträdande roll och hur 

debatten sedan ser ut i media såväl som i den politiska sfären. 

	  

2.3	  Samhällssektorn	  
Utöver den traditionella militära sektorn utgörs Köpenhamnsskolans teori av ytterligare fyra 

sektorer där fokus är att identifiera vad säkerhet är inom var och en av dessa sektorer. 

Utgångspunkten för denna studie ligger i samhällssektorn och denna är uppbyggd kring 

identitet (Buzan et al. 1998:119f). Jag väljer att ta avstamp i denna sektor då tidigare studier 

gjorda i Storbritannien, Nederländerna och Frankrike har visat att bakgrunden till debatten om 

burka delvis ligger i frågan om nationell identitet som något som hotas av bärandet av burka 

vilket gör det till en rimlig utgångspunkt även för min studie.  

       Frågan om säkerhet i denna sektor kretsar kring större grupper, i Europa är dessa grupper 

ofta nationella medan de i andra delar av världen exempelvis kan vara religiösa. Dessa 

grupper är självkonstruerade och författarna hänvisar här till Benedict Andersons begrepp om 

föreställda gemenskaper (1991). Med utgångspunkt i samhällssektorn innebär detta att hot 

mot kollektiva identiteter alltså är en fråga om konstruerandet av ett hot mot ett föreställt »vi« 

(Buzan et al. 1998:120). Om och hur en aktör refererar till »vi« eller »dem« i den svenska 

debatten är utifrån detta en viktig del i att identifiera olika aktörer i debatten om burka utifrån 

samhällssektorn. 

       Säkerhetiseringsprocessen i denna sektor har alltså sin utgångspunkt i kollektiva 

identiteter eller så kallade föreställda gemenskaper. Dessa utvecklas och förändras naturligt 
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som svar på interna och externa påtryckningar och det centrala är hur dessa grupper reagerar 

på påtryckningarna. Antingen accepteras påtryckningarna som en del av den naturliga 

utvecklingen hos en grupp eller så ses de som alltför avvikande och definieras vidare som ett 

möjligt hot (Buzan et al. 1998:23). Vilken förändring som anses som naturlig och vilken som 

anses för omvälvande är såklart svårt att klargöra och här kommer talhandlingen till 

användning. Hur språket används är centralt för att kunna identifiera de kollektiva 

identiteterna som är relevanta för denna studie.  Som Buzan, Wæver och de Wilde förklarar 

kan alla förändringar som berör identiteter på ett sätt ses som ett hot då »vi« inte längre är det 

samma som det var innan förändringen. Dock är det ofta större förändringar som ses som ett 

hot, huruvida det gemensamma språket eller traditionella beteendemönster utmanas är 

exempel på detta.  

	  	  	  	  	  	  	  I likhet med begreppen säkerhetisering och talhandling är även samhällssektorn en 

central del i denna studie och har sedan teorin presenterades legat till grund för viss debatt. 

Denna sektor kretsar till stor del kring skyddandet av gruppidentiteter och Bill McSweeney 

grundar diskussionen på huruvida definitionen av samhällssektorn bidrar till att befästa idéer 

om »vi« och »dem« vilket i sin tur orsakar konflikter rörande identitet. McSweeney menar att 

nationella identiteter är föränderliga och att begreppet samhällssäkerhet kan komma att bidra 

till att det blir lättare att göra anspråk på ett behov att skydda en nationell identitet utan att 

intressen ifrågasätts (Peoples & Vaughan-Williams 2010:83ff). Som svar på kritiken skriver 

Buzan och Wæver i en artikel i Review of International Studies att vilka identiteter som bör 

ses som äkta och vilka som inte är det går inte att avgöra eftersom alla identiteter är 

konstruerade och formade av politik. Etablerade identiteter bör ses som något verkligt då 

människor uppfattar sig tillhöra denna grupp och handlar därefter (1997:246). Diskussionen 

grundar sig i olika utgångspunkter där McSweeney menar att det går att ta en objektiv 

ställning till identitet medan Buzan och Wæver har en konstruktivistisk inställning. För att 

relatera denna diskussion till säkerhet inom samhällssektorn menar alltså Buzan och Wæver 

att säkerhet är en egenskap som tillskrivs en fråga genom kommunikation (1997:246).  

Skapandet av samhällssektorn som begrepp bör inte ses som grund för människors känsla av 

tillhörighet, denna konstrueras oberoende av sektorer både innan begreppet kom till och efter.  

        Författarna till boken Critical Security Studies (2010) följer i liknande spår som 

McSweeney och antyder att gruppidentiteter ofta diskuteras som ett faktum och detta är något 

som bör tas i beaktande (Peoples & Vaughan-Williams 2010:85). Buzan, Wæver och de 

Wilde tar i sin bok Security: A New Framework of Analysis (1998) stöd i Benedict Andersons 

idé om föreställda gemenskaper gällande hur gruppidentiteter skapas och upprätthålls (1991). 



	   11	  

Anderson förklarar processen som ett aktivt val, antingen det är politiskt eller privat, att 

identifiera sig med en grupp, detta görs genom att framhäva vissa drag eller egenskaper 

framför andra. Hot mot identiteter är alltså alltid en fråga om konstruerandet av ett hot mot ett 

föreställt »vi« (1998:120, 21f). Utifrån detta kan utläsas att begreppet samhällssektor inte 

bidrar till att befästa identiteter utan att den subjektiva gemenskap som Anderson utgår ifrån 

är något människor väljer att tillhöra. 

 

2.4	  Aktörer	  &	  referent	  objekt	  
För att kunna närma mig studiens frågeställningar är det viktigt att redogöra för och definiera 

de tre enheter som dels har en betydande roll i teorin och som dels är utgångspunkt för 

studien. Buzan, Wæver och de Wilde skiljer mellan aktörer och utifrån detta och med hjälp av 

tidigare redogörelser av viktiga delar i teorin är avsikten att skapa en teoretisk ram för att 

kunna urskilja vem eller vilka som axlar vilken roll genom vad som sägs, hur de sägs och vad 

eller vem de refererar till. Författarna redogör för tre aktörer, säkerhetiseringsaktör, referent 

objekt och funktionella aktörer. I denna studie ligger fokus på de två förstnämnda aktörerna 

då den tredje och sista kräver ytterligare tid och utrymme.  

       Säkerhetiseringsaktör är de som säkerhetiserar en fråga genom att förklara ett referent 

objekt hotat. Det lättaste sättet att identifiera denna aktör är att se till bakgrunden för dess 

handlingar istället för att direkt fokusera på vem. Det kan även vara av intresse att se till om 

handlingen har sin utgångspunkt i en individ eller i en organisation (Buzan et al. 1998:40f). 

       Referent objekt är det som anses hotat och som alltså har rätt till överlevnad. Mindre 

grupper kan anses ha en rätt till överlevnad men ofta är det få som lyssnar samtidigt kan det 

vara svårt för större enheter att åberopa status som referent objekt. Vanligtvis är det kollektiv 

så som nationer eller civilisationer som ofta anses ha rätt till överlevnad. Anledningen till 

detta är att dessa kollektiv stärker sig själva genom rivalitet gentemot andra kollektiv vilket 

skapar ett »vi« och ett »dem« (Buzan et al. 1998:36f). Rivaliteten och skapandet av ett »vi« 

och ett »dem« spelar alltså en viktig roll i att identifiera ett referent objekt. Med utgångspunkt 

i samhällssektorn definieras ett referent objekt just utifrån detta skapande av ett »vi« och ett 

»dem« och där identiteten som ligger till grund för en grupps föreställning av gemenskap 

anses vara hotat (Buzan, Wæver & de Wilde 1998:36f). 

       Funktionella aktörer påverkar dynamiken i en sektor. Dessa aktörer påverkar beslut och 

opinion i en sektor utan att definieras som varken referent objekt eller säkerhetiseringsaktör 

(Buzan et al. 1998:40f). Denna aktör är alltså inte del av analysen då det innebär 

inkluderandet av exempelvis ytterligare material vilket vidare kräver utrymme och tid.   
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3.	  Metod	  &	  material	  
Kritisk diskursanalys är den analysstrategi som ligger till grund för analysen. Valet av 

analysstrategi är delvis gjort med teorin om säkerhetisering som grund då författarna till 

teorin uttrycker diskursanalys som en självklar metod för att studera när och hur något 

definieras som ett hot (Buzan et al. 1998:176).  Vidare är val av analysstrategi även baserat på 

vissa metodologiska överväganden, nedan följer en mer ingående diskussion kring detta val. 

Utöver detta följer även en genomgång av material, källkritik, urval och tillvägagångssätt. 

Avsnittet avslutas med en diskussion rörande validitet och reliabilitet. 

 

3.1	  Metodologiska	  överväganden	  
Agerar människor efter vissa lagar eller styrs vårt beteende efter hur vi uppfattar något? 

Johannessen och Tufte uttrycker att samhällsvetenskapens roll ligger i att försöka visa på och 

förmedla kunskap om den sociala verklighet vi lever i. Men vad kan vi egentligen veta om 

denna verklighet? Hur vi ser på verkligenheten och hur vi uppfattar den brukar benämnas som 

ontologiska frågor. Paul Furlong och David Marsh är av liknande åsikt och benämner ontologi 

som en existentiell fråga där två synpunkter är tydliga. Positionerna är omtvistade men med 

viss förenkling står foundationalism för att det finns en värld som är oberoende av vår 

kunskap om den medan anti-foundatinalism motsätter sig detta och menar att världen är 

socialt konstruerad (Johannessen & Tufte 2003:16; Marsh & Stoker 2010:185). Denna syn 

står Buzan, Wæver och de Wilde även för och uttrycker att säkerhetiseringsprocessen utgår 

från ett socialkonstruktivistiskt sätt att tänka (1998:19) vilket vidare gör att det faller sig 

naturligt att den ontologiska utgångspunkten här ligger i anti-foundationalismen.  

       För att vidare närma mig mitt val av analysstrategi och följa den socialkonstruktivistiska 

linje som genomsyrar denna studie tas steget vidare till hermeneutiken. Inriktningen är 

humanistiskt präglad och tolkning spelar här en central roll (Thurén 2007:16, 94) vilket 

innebär att hermeneutiken följer studiens grundläggande inriktning. Valet mellan 

hermeneutiken och dess motpol, positivismen, är relativt enkelt då fokus inte ligger på 

variabelstudier (Thurén 2007:16f). Eftersom de aktuella frågeställningarna inte med absolut 

säkerhet kan besvaras är utrymme för tolkning nödvändigt. Detta medför i sin tur att resultatet 

kan komma att påverkas av tidigare erfarenheter och en diskussion om förförståelse förs därav 

i avsnitt 3.3. Slutligen inkluderar jag nedan en diskussion kring val av textanalytiskt verktyg 

för att göra analysen så tillgänglig som möjligt. 
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3.2	  Kritisk	  diskursanalys	  
Det sista steget i metoddiskussionen är att redogöra för valet av textanalytiskt verktyg, vilket 

här utgörs av en diskursanalys. Detta angreppssätt har sin grund i en socialkonstruktivistisk 

syn på verkligheten där kunskapen om denna bör ses som subjektiv. Alltså är sättet som vi 

uppfattar världen på historiskt och kulturellt präglade och kan således komma att förändras 

(Jorgensen Winther & Phillips 2000:11). Från anti-foundationalismen till hermeneutiken och 

vidare till diskursanalys vill jag förmedla en gemensam utgångspunkt som på ett naturligt sätt 

överrensstämmer med den teoretiska ramens synsätt, detta bör i slutändan bidra till en mer 

lättillgänglig analys.  

       I Textens mening och makt framhåller författarna även språkets roll inom 

diskursanalysen. De menar att språket hjälper till att forma verkligheten mer än det återger 

den (Bergström & Boréus red. 2005:305). Eftersom användandet av språket även utgör en 

viktig del i studiens teori genom begreppet talhandling innebär även detta ett bra samspel 

mellan metod och teori. Buzan, Wæver och de Wilde instämmer med detta och skriver att 

vissa retoriska strukturer ska identifieras i en diskurs för att kunna närma sig frågor om 

säkerhet (1998:176). Genom diskursanalys kan retoriska strukturer analyseras med hjälp av 

grammatiska element, dessa presenteras närmare nedan. Utifrån studiens syfte, att genom 

analys identifiera de säkerhetiserande aktörerna och deras roll i debatten om burka i Sverige, 

är diskursanalys ett lämpligt val då både metod och teori fokuserar på hur språket används 

och inte enbart vad som sägs. Detta är relevant för att vidare kunna besvara studiens 

frågeställningar rörande övriga aktörer som spelar en central roll i debatten.  

 
Diskurs har tillskrivits många olika betydelser och utformanden där den gemensamma faktorn 

består i att språket är strukturerat i mönster och där diskursanalys vidare innebär en analys av 

dessa mönster (Jörgensen Winther & Philips 2000:7). Jag har utifrån detta valt att inkludera 

två diskurser i studien, dels den mediala och dels den politiska, med förhoppningen att detta 

ska nyansera de slutsatser som kan dras utifrån analysen. Skillnaden mellan dessa diskurser 

kan främst tänkas ligga i sättet aktörer i media och i politiken uttrycker sig. Media presenterar 

ofta debatter med två tydliga sidor och polariserar därmed debatten medan politiker oftast har 

en mindre framfusig ton vilket dels kan bottna i en oro att tappa väljare. 

       Analysen har sin utgångspunkt i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. En viktig 

skillnad mellan Fairclough och övrig kritisk diskursanalys är att Fairclough betonar 

diskursens både konstituerande och konstituerade egenskaper. Han menar därmed att 

kunskap, identiteter och sociala relationer både reproduceras, förändras och konstrueras 
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genom diskurs (Jorgensen Winther & Phillips 2000:71). För studien innebär detta att 

diskursen om burka i media och ur ett politiskt perspektiv både kan forma och omforma hur 

burkan uppfattas i Sverige. Norman Fairclough har skapat en tredimensionell modell för att 

möjligöra en strukturerad analys. Den första dimensionen ser till en text och dess egenskaper, 

den andra dimensionen tar hänsyn till hur en text produceras och konsumeras och den tredje 

dimensionen ser till den bredare sociala kontexten som den aktuella händelsen är en del av 

(Jorgensen Winther & Phillips 2000:74). 

            
Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell 

 
Modellen är omfattande och Fairclough själv följde den inte alltid metodiskt (Bergström & 

Boréus red 2005:341) vilket inte heller är aktuellt i denna uppsats. Fokus ligger här på text då 

materialet utgörs av artiklar och politiska debatter, omfattningen av modellen bidrar även till 

att begränsningar är nödvändiga för att undersökningen ska vara genomförbar. En djupare 

presentation av Faircloughs första dimension görs därför nedan följt av en enklare 

presentation av den andra och tredje dimensionen.  

       För att kunna genomföra en analys av en text lägger Fairclough fram verktyg som ska 

underlätta analysen och underbygga tolkningarna som presenteras. Transivitet refererar till 

hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds med subjekt och objekt i ett uttalande. 

Att exempelvis använda en passiv meningsstruktur bidrar till att ingen ställs till svars vilket 

innebär att uttalandet bortser från processer och händelser som slutligen utmynnat i vissa 

effekter. En mer aktiv meningsstruktur innebär istället ett en person tar ansvar för sitt 

uttalande. Graden av transivitet bidrar i studien både till att identifiera olika aktörer med 

utgångspunkt i den teoretiska ramen och till att tolka deras uttalanden utifrån hur frågan 

diskuteras. Ytterligare ett sätt att lägga fokus på effekterna och därmed åsidosätta personen 

som är ansvarig är genom nominalisering. Istället för att uttrycka något i passiv form ersätts 

processen här av ett substantiv, ”det var många avskedanden på sjukhuset”. I analysen letar 

jag utifrån detta efter uttalanden som exempelvis ”användandet av burka är inte acceptabelt 

[…]” eller ”det innebär en risk att bära burka […]”. I likhet med transivitet bidrar 
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nominalisering till att identifiera vilken roll de olika aktörerna har i debatten samtidigt som 

hur de diskuterar eller presenterar sina åsikter kan vara behjälpligt i denna analys. Huruvida 

aktörerna tar ansvar för sina åsikter eller uttalanden är även det av intresse för att analysera 

materialet genom begreppet talhandling.  

       Vidare är även modalitet ett användbart verktyg i textanalys. Fokus ligger här på talarens 

sätt och mer specifikt på graden av instämmande i ett uttalande. Yttranden som ”jag tycker” är 

exempel på en högre grad av instämmande från talarens håll, medan användandet av ord som 

”det är”, ”kanske”, ”kan” och ”lite” är instämmande av lägre grad (Jörgensen Winther & 

Philips 2000:87f).  

       Efter att dessa verktyg har presenterats vill jag nu ge exempel på hur detta kommer att 

mätas i texten (Teorell & Svensson 2007:40). I diskursen om burka letar jag utifrån detta efter 

meningar som ”burka kan kanske utgöra ett hot”, ”det är ett problem när kvinnor bärandes 

burka […]”, ”det är inte acceptabelt att bära burka i Sverige […]”, ”svenska värderingar 

utmanas när […]” eller ”jag tycker inte burka utgör ett hot” då detta ger indikationer på vilken 

roll olika aktörer har eller tillskriver sig eller andra i debatten.  

       Olika former av modalitet kan ofta kopplas till olika diskurser, som vid många andra 

tillfällen har media ett speciellt angreppssätt. Vanligtvis uttrycks tolkningar i media som fakta 

genom att oftare använda objektiva modaliteter istället för subjektiva modaliteter (Jörgensen 

Winther & Philips 2000:88). Då teorin har liknande syn och uttrycker att media spelar en 

central roll i hur olika situationer definieras (Buzan et al. 1998:124) underbygger det 

ytterligare mitt val av metod och även mitt val att inkludera artiklar i materialet.   

       Den andra och den tredje dimensionen är relativt omfattande och tidskrävande och alltså 

kommer dessa inte inkluderas i analysen. Den andra dimensionen, diskursiv praktik, har fokus 

på hur texter produceras och konsumeras medan den tredje dimensionen, social praktik, har 

en mer övergripande roll (Jörgensen Winther & Philips 2000:85, 90). Dessa två delar i 

Faircloughs tredimensionella modell är inte irrelevanta men samtidigt har den första 

dimensionen större betydelse för att kunna besvara studiens frågeställningar. I en bredare 

kontext och en större studie är det relevant att inkludera hela modellen.  

 

3.3	  Material	  &	  källkritik	  
Materialet är avgränsat till tidsperioden 2009 – 2013. Med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar består materialet av två delar där den ena delen utgörs av artiklar och den 

andra delen utgörs av officiella uttalanden från politiker. Gemensamt för de två delarna är att 

det är textbaserat material och jag avstår därmed från att genomföra exempelvis intervjuer, en 
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så kallad datainsamlingsmetod. Jan Teorell och Torsten Svensson skriver om hinder inom 

intervjusituationer och nämner bland annat en respondents motvillighet att tala om en fråga 

och vidare kunna förmedla det han eller hon vill ha sagt (2007:89f). Med utgångspunkt i 

studiens ämne kan intervjuer därför vara svåra att genomföra och jag ser därför 

sekundärkällor som fördelaktigt i detta fall. 

       Det aktuella materialet för studien utgörs av åtta tidningsartiklar och fem officiella 

uttalanden av politiker. Till att börja med är artiklarna publicerade i Dagens Nyheter (DN), 

Sydsvenska Dagbladet (SSD) och Göteborgsposten (GP). Jag har baserat valet av tidningar på 

antal läsare, dessa är bland de största tidningarna i Sverige och når därför fler läsare 

(Medievärlden 2012). Samtidigt innebär valet en geografisk spridning och kan därför ge en 

mer täckande bild av debatten om burka i Sverige. Ytterligare ett argument för mitt val av 

tidningar är att de tre störta städerna i Sverige representeras av dessa tre dagstidningar. Jag 

avstår här medvetet ifrån att inkludera exempelvis kvällstidningar och mindre dagstidningar 

vilket inte beror på innehåll utan endast ett val att avgränsa granskningen till ett område, i 

detta fall större dagstidningar.  

       Valet av artiklar från dessa tidningar baseras sedan på en kombination av strategiskt- och 

slumpmässigt urval (Teorell & Svensson 2007:83f). Valet av tidningar är strategiskt och alltså 

ett medvetet val, vilket delvis är baserat på antal läsare som tidningarna når men också på 

sannolikheten att bland dessa hitta tillräckligt med artiklar angående studiens ämne och i 

slutändan kunna dra slutsatser. För att hitta artiklar såväl som officiella uttalanden ser jag till 

tidningarnas specifika hemsida respektive regeringens hemsida där jag vidare använder mig 

av sökord som ”burka”, ”niqab” och ”Sverige”. Dessa har jag även kombinerat vid 

sökningarna. Urvalet av artiklar och officiella uttalanden har sedan baserats på en kontrollerad 

form av slumpmässighet, alltså ligger vissa kriterier till grund för det slutliga materialet 

(Teorell & Svensson 2007:83ff).  Ett kriterium har bestått i att artiklar såväl som politiska 

uttalanden ska beröra frågan om burka med utgångspunkt i den svenska debatten. En kategori 

av artiklar har därmed exkluderas med anledning av att de exempelvis diskuterar den franska 

debatten. Ytterligare ett kriterium har berört innehållet i artiklarna så till vida att de ska 

relatera till och vidare bidra till att besvara frågeställningarna, material har inte valts bort med 

anledning av åsikter. 

       För att underlätta analysen refereras artiklarna fortsättningsvis som följer: ”Bättre utan 

burka” (SSD1), ”Skolverket lägger sig platt” (SSD2), ”Förbud mot niqab strider mot 

diskrimineringslagen” (DN1),”Mångfald: ingen SD-effekt i sikte” (DN2), ”Är burka i skolan 

viktigare än rätten att röra sig fritt” (DN3), ”Slöjan får konsekvenser” (GP1), ”Fel stänga av 
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elev som bär slöja” (GP2) och ”Slöjförbud är inte islamofobi” (GP3). Följaktligen refereras de 

politiska uttalanden på liknande vis: ”Användningen av burka eller niqab” (PU1), ”Förbjud 

burka och niqab på offentlig plats” (PU2), ”2009/10:KU27 Vissa författningsfrågor” (PU3), 

2011/12:KU14 Fri- och rättigheter” (PU4) och ”DO:s beslut om niqab är oacceptabelt” (PU5). 

 
I samband med presentationen av material och urval bör lämpligen källkritik diskuteras. En 

rad olika kriterier bör vara uppfyllda för att en text ska kunna kallas vetenskaplig, bland dessa 

återfinns källkritik (Teorell & Svensson 2005:104). Torsten Thurén diskuterar även detta och 

skriver främst om fyra kriterier som med god anledning kan tas upp för att diskutera källors 

trovärdighet. Äkthet är det första kriteriet och relaterar till huruvida källan är det den utger sig 

för att vara (Thurén 2005:9) vilket är relevant för att materialet ska vara trovärdigt. De 

politiska uttalanden och den riksdagsdebatt som är hämtade från Riksdagens hemsida bör 

kunna bedömas ha hög äkthet. Vad det gäller media och de artiklar som är hämtade från 

svenska dagstidningar bör även dessa kunna bedömas ha hög äkthet. Artiklarna är hämtade 

från tidningarnas hemsidor och det är osannolikt att någon utan tillåtelse har publicerat via de 

aktuella tidningarnas hemsida. Detta gäller även Riksdagens hemsida. Thurén forstätter den 

källkritiska diskussionen med det han kallar tidssamband, alltså närheten i tid mellan en 

händelse och då källan trycks (Thurén 2005:13). I denna studie handlar det dock inte om en 

specifik händelse vilket medför att tidssambandet inte är av lika stor betydelse som när det rör 

sig om en historisk händelse. Uttalanden i media och från politiker är i stor utsträckning 

gjorda i samband med exempelvis införandet av förbud mot burka i Frankrike eller specifika 

situationer rörande kvinnor i burka som uppmärksammats i Sverige. Detta innebär alltså att 

källorna och det som tas upp i dessa har ett relativt nära tidssamband. I vissa fall relaterar inte 

artiklarna till en specifik händelse vilket innebär att tidssambandet inte är aktuellt. 

       Fortsättningsvis är det, enligt Thurén, även viktigt att källan är oberoende och alltså inte 

återger en annan källa (Thurén 2005:13). Även i dessa fall kan båda källorna anses trovärdiga. 

Media med anledning av att det i flera fall rör sig om exempelvis debattartiklar vilket är 

uttryck för direkta åsikter och inte referat av andras uttalande. Samma sak gäller Riksdagens 

hemsida eftersom debatter och motioner är transkriberingar av det som sagts eller 

sammanställningar av uttalanden. Det sista kriteriet benämns som tendensfrihet och berör 

huruvida det kan finnas ett underliggande intresse för källan att ge en vriden bild av 

verkligheten för eget intresse (Thurén 2005:13). Här kan tänkas att det uppstår en viss 

problematik då burka är ett känsligt ämne och politiker kan tänkas ge nedtonade eller vaga 

uttalanden för att inte förlora väljare. Samtidigt vill de kanske vara tydliga för att inte 
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associeras med andra partier. Ur en medial synvinkel kan artiklar vinklas för att skapa 

polarisering i debatten eller möjligen för att öka antalet läsare. Då teorin tydligt visar på att 

detta ofta är medias roll och har det som utgångspunkt behöver detta möjligen inte ses som ett 

problem.  

 

3.4	  Validitet	  &	  reliabilitet	  
För att ytterligare stärka studien och minska möjligheter till felkällor är det lämpligt att här 

även inkludera en diskusson kring validitet och reliabilitet. Validitet ser till huruvida studien 

undersöker det den har för avsikt att undersöka (Bjereld, Demker och Hinnfors 2010:112f). 

Här vill jag belysa debatten som ligger till grund för studien utifrån den inledande 

diskussionen i kapitel 1.3, gällande bruket av termen burka. Jag väljer att använda burka och 

niqab som synonymer men det bör göras tydligt att i och med att det är viss skillnad mellan 

dessa plagg vill jag framföra viss reservation inför hur andra använder begreppen. Skiljer de 

på plaggen eller om de i likhet med mig använder begreppen som synonymer. Är de medvetna 

om skillnaden och endast syftar till ett av plaggen eller om de inte är medvetna om skillnaden 

men fortfarande endast diskuterar frågan utifrån ett plagg uppkommer en problematik då 

studien alltid inkluderar båda plaggen, eftersom materialet och undersökningen då syftar på 

olika plagg kan detta komma att påverka validiteten. Dock är det rimligt att utgå ifrån att 

användandet av antingen burka eller niqab i materialet faktiskt syftar till båda plaggen. 

Teorell och Svensson menar att en distinktion mellan intern och extern validitet även bör 

göras. Med intern validitet menas huruvida undersökningen som genomförs verkligen visar på 

en orsak till de som studerats (2007:69). Den aktuella studien syftar till att undersöka vilka 

aktörer som deltar i debatten om burka i Sverige utifrån ett breddat ramverk för 

säkerhetsanalys där utgångspunken ligger i gruppidentiteters dynamik. Som tidigare 

diskuterat har studier gjorts där referenser till just nationell identitet har brukats för att 

argumentera emot burka vilket kan tyda på att detta angreppssätt är relevant att applicera även 

på den svenska debatten. Extern validitet handlar istället om huruvida relationen mellan orsak 

och verkan går att applicera på andra omständigheter (Teorell & Svensson 2007:69). Till viss 

del kan kanske diskussioner om gruppidentitet generaliseras men studier i andra kontexter bör 

göras då nationer och dess interna situation påverkar toleransen för förändringar. Denna 

undersökning är relativt liten, en bredare och djupare undersökning av läget i Sverige kan 

därför tillföra att den externa validiteten förbättras. Det faktum att materialet är hämtat från 

tidningar från olika delar av Sverige och att materialet utgörs både av artiklar och av 

uttalanden från politiker gör dock att den externa validiteten förbättras.  
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       Reliabilitet är alltså ytterligare ett verktyg som är till för att stärka studiens trovärdighet 

och begreppet refererar till hur undersökningen har genomförts (Bjereld, Demker & Hinnfors 

2010:115). Intersubjektivitet är en faktor som påverkar reliabiliteten. Enligt boken Varför 

vetenskap? innebär begreppet att andra ska kunna genomföra undersökningen och komma 

fram till liknande resultat. Enligt Torsten Thurén är målet med intersubjektivitet att 

förförståelse inte ska tillåtas påverka genomförandet (2007:172). Utifrån Asbjørn Johannessen 

och Per Arne Tufte kan tilläggas att det är lättare sagt än gjort då hur data samlas in påverkas 

av en persons tidigare erfarenheter (2003:24). Thurén betonar dock det faktum att 

förförståelse gör världen begriplig och därmed alltså har stor inverkan på hur vi uppfattar 

exempelvis händelser (Thurén 2007:60). Detta växelspel mellan förförståelse och erfarenhet 

är centrala delar i att utvecklas och en god anledning till att med jämna mellanrum granska 

sina uppfattningar om världen. Fördelaktigt är att studiens material utgörs av tryckta källor då 

dessa inte kommer att ändras, informanter i intervjuer kan däremot komma att ändra 

uppfattning om en fråga.  Med detta sagt kan en undersökning som görs vid ett senare tillfälle 

med hjälp av artiklar och politiska uttalanden självklart komma att se annorlunda ut. Då 

studien utgår ifrån tolkningar både med utgångspunkt i den teoretiska ramen och i den 

metodologiska grunden kan reliabiliteten möjligen påverkas negativt, då förförståelse här kan 

komma att spela in. För att stärka studien har jag upprepat delar av den, detta benämns i 

boken Varför vetenskap? som intrasubjektivitet (2010:116). Urvalet följer samma mönster 

som ursprungligen använts för att välja material, kontrollerad slumpmässighet. Valet av 

diskurs är slumpmässigt och resulterade i mediediskursen. För att upprätthålla den 

geografiska spridningen beslutade jag att en artikel från vardera tidningen ska väljas och 

denna faktor är alltså kontrollerade. Artiklarna från vardera tidningen valdes dock 

slumpmässigt, vilket resulterade i DN3, GP1 och SSD2. Vid denna andra granskning kan jag 

se att polariseringen av debatten av media och i media är än starkare än tidigare diskuterat. 

Jämställdhet tar även mer utrymme i debatten än vad jag tidigare konstaterat varför än mer 

fokus skulle kunna läggas på denna faktor. Dock sammanföll det övergripande resultatet med 

den första genomförda granskningen vilket leder till att intrasubjektiviteten är relativt hög och 

därmed kan stärka studien.   
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4.	  Analys	  
Då materialet för studien utgörs av två diskurser kan det ses lämpligt att dela upp analysen 

därefter. Analysen genomförs alltså i två delar där den första fokuserar på mediediskursen och 

den andra på den politiska diskursen, endast med avsikt att underlätta för läsaren. I analysen 

granskas materialet med fokus på de tre första frågeställningarna som ligger till grund för 

studien. Den fjärde och sista frågeställningen diskuteras i kapitel 5, slutsatser. 

 

4.1	  Mediediskursen	  
Bärandet av burka i Sverige är en debatt som uppdagas med jämna mellanrum och frågan 

diskuteras nu av olika aktörer genom olika kanaler. Media är i sig själv en viktig aktör som 

genom ett allt som oftast förenklat förhållningssätt bidrar till att precisera en fråga, vilka de 

olika parterna är och vad tvisten handlar om (Buzan et al. 1998:124). I artiklarna går det, som 

jag ser det, att utifrån Köpenhamnsskolan skönja ett övervägande förenklat uttryckssätt. 

Åsikter förmedlas mer eller mindre som fakta och var och en står bestämt för sina åsikter och 

tar även en tydlig ståndpunkt i debatten antingen för eller emot. Genom att så tydligt lägga 

fram debatten där burka ställs, i många fall, mot en svensk kultur eller gemenskap målas 

bärandet av burka upp som ett potentiellt hot och denna bild skapas av media. I motsats till 

detta kan artikel DN1, skriven av DO Katri Linna, liknas vid ett försök integrera de som bär 

burka istället för att framställa burka och dess tillskrivna egenskaper som ett hot. Då det 

övervägande antalet artiklar ändå syftar till att visa hur burka utgör ett problem vill jag här 

hänvisa till Buzan, Wæver och de Wilde som menar att en säkerhetiseringsaktör är de som 

säkerhetiserar en fråga genom att uttala ett referent objekt hotat, alltså genom talhandling 

(1998:36). I detta fall kan media möjligen liknas vid en säkerhetiseringsaktör i den mån att ett 

försök görs att förklara burkan som ett hot även om det kanske inte är tal om en genomförd 

säkerhetisering. Vägen till att säkerhetisera en fråga genom talhandling går enligt 

Köpenhamnsskolan genom steg på en skala där ena änden utgörs av säkerhetisering eller ett 

försök till säkerhetisering. På motsatt sida återfinns frågor som anses vara icke-politiska och i 

och med detta inte är del av samhällsdebatten. I mitten placeras då frågor som kräver politiska 

beslut och är en del av den offentliga debatten (Buzan et. al 1998:23f). Med 

Köpenhamnsskolan i åtanke har frågan om bärandet av burka i Sverige utvecklats till en del 

av den offentliga och politiska debatten och kräver idag politiska beslut, även om dessa inte 

resulterar i ett allmänt förbud diskuteras dock vissa typer av restriktioner. Jesús Alcalá, jurist 

och författare, skriver så här i DN3: ”Ska vi eller ska vi inte motverka sedvänjor som 

avpersonifierar människor och hindrar oss från att möta varandra som enskilda individer? […] 
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Frågan är alldeles för viktig för att låta skolverket få sista ordet. Ansvaret är riksdagens”. Som 

jag ser det gör Alcalá det tydligt att beslut rörande burka i Sverige bör skötas av politikerna. 

Han diskuterar frågan vidare, Alcalá menar att den svenska skolan grundas på jämställdhet 

vilket inte kan upprätthållas i och med användandet av burka. Han uttalar här en utmaning 

mot grunden i den svenska skolan och enligt min mening är det rimligt att tolka det utifrån 

Köpenhamnsskolans definition av en säkerhetisierande aktör.  

 
Köpenhamnsskolan beskriver hur ett referent objekt konstrueras utifrån att en 

säkerhetiserande aktör uttalar detta som hotat av något (Buzan et. al 1998:36). I en artikel i 

Göteborgs Posten (GP) skriver Gert Gelotte, journalist, att ”Vi lever i en kultur där kontakt 

öga mot öga, ansikte mot ansikte är en förutsättning för alla annan kommunikation” (GP1). 

Genom uttalandet i GP1 gör Gelotte det enligt min mening tydligt att med utgångspunkt i 

svensk kultur är burka inte kompatibelt med det svenska samhället. Han definierar vad »vi« 

står för och väljer avsiktligt bort vissa egenskaper. Diskussionen kring att kunna 

kommunicera med hela ansiktet tas även upp i SSD1. Med utgångspunkt i dessa uttalande kan 

det vara inressant att ta Köpenhamnsskolan i betänkande. Buzan, Wæver och de Wilde skriver 

att med utgångspunkt i samhällssektorn definieras ett referent objekt just utifrån detta 

skapande av ett »vi« och ett »dem« och där identiteten som ligger till grund för en grupps 

föreställning av gemenskap anses vara hotat. Hot mot identiteter är alltså alltid en fråga om 

konstruerandet av ett hot mot ett föreställt »vi«, där föreställningen om en gemenskap är 

mycket stark (1998:21f, 36f, 120). Utifrån detta exempel kan hotet, som jag ser det, sägas 

utgå från skillnaden mellan det svenska samhället och de traditioner som burkan innebär 

enligt Gelotte.  

       Som en motsats till Gelottes uttalande i GP1 uttalar sig före detta 

diskrimineringsombudsmannen, DO, Katri Linna i Dagens Nyheter (DN) rörande bärandet av 

burka i skolan men hänvisar istället till en demokratisk princip som Sverige har och allas lika 

rätt; ”Till skillnad från stater som genom förbud eller påbud vill styra medborgarna i en viss 

religiös eller icke-religiös riktning har Sverige valt att värna en demokratisk princip[…]” och 

menar därmed att det inte är aktuellt att förbjuda burka i skolans värld (DN1), i motsats till 

Gelotte konstruerar Linnas uttalande inget hot gentemot svensk kultur. Gelotte uttrycker alltså 

i GP1 att bärandet av burka på vissa arbetsplatser och i skolan är uteslutet utifrån den kultur 

som råder i Sverige och att det därför borde finnas gränser för vad som tolereras men han 

understryker samtidigt att ett allmänt förbud inte är aktuellt. DO, Linna, kan med sitt 

uttalande i DN1 tyckas förmedla att då Sverige är ett demokratiskt samhälle har alla lika rätt 
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till utbildning. Därmed är det inte aktuellt med ett förbud inom exempelvis skolans värld. Jag 

vill här belysa att Gelotte och Linna ställer kultur mot demokrati, något som Chesler betonar 

är att den europeiska debatten kring burka rörande beslöjade kvinnor ofta grundar sig på att 

kulturella och demokratiska värderingar krockar (Chesler 2010:33). Den svenska debatten kan 

enligt min mening och i likhet men andra europeiska debatter diskuteras utifrån Cheslers 

problematik.  

       Vid vidare granskning av artiklarna återfinns ett flertal referenser till det svenska 

samhället, jämställdhet eller förenligt med vår värdegrund som syftar till att burka på olika 

sätt ej bör bäras framförallt i svenska skolor (GP3, SSD2 & DN3). Med Köpenhamnsskolan i 

åtanke, där hot mot identiteter alltså alltid är en fråga om konstruerandet av ett hot mot ett 

föreställt »vi« (Buzan et al.1998:120), kan burka som jag ser det tolkas utgöra ett konstruerat 

hot mot en föreställning av vad som är del av svensk identitet. Vidare skriver Gelotte i GP3 

att ”Utbildningen syftar till att eleverna, pojkar som flickor, skall kunna arbeta och fungera i 

det svenska samhället – på jämställda villkor” vilket kan tolkas anspela på de värderingar som 

den svenska skolan står för och vad som vidare är och inte är förenligt med det svenska 

samhället. Ta här i betänkande att i samhällssektorn definieras kollektiva identiteter som 

referent objekt. Författarna syftar till att identiteter ofta är relativt konservativa vilket gör att 

bemötandet av en fråga, acceptans eller avvisande, är av stor betydelse (Buzan et al. 

1998:22f). Referenser till det svenska samhället eller förenligt med vår värdegrund tycks tyda 

på att en gemenskap som råder i Sverige till viss del har svårt att acceptera och inkludera 

bärandet av burka som en del i en utvecklingsprocess. I SSD2 skriver Per Bauhn på samma 

tema och uttrycker att ”Niqaben är knappast symbolen för tolerans och en öppen attityd till 

andras värderingar”. Genom att beskriva niqab (burka) på detta sätt tillskriver han den viss 

betydelse och bortser därmed automatiskt från andra betydelser. Buzan, Wæver och de Wilde 

tar stöd i Benedict Andersons idé om föreställda gemenskaper (1991) gällande hur 

gruppidentiteter skapas och upprätthålls. Anderson förklarar processen som ett aktivt val, 

antingen det är politiskt eller privat, att identifiera sig med en grupp och detta görs genom att 

framhäva vissa drag eller egenskaper framför andra. Hot mot kollektiva identiteter, det som 

definieras som referent objekt, är alltså alltid en fråga om konstruerandet av ett hot mot ett 

föreställt »vi«, där föreställningen om en gemenskap är mycket stark (1998:120, 21f).  

       I kontrast till ovanstående resonemang är det ett par artiklar där frågan diskuteras i 

varierande termer. I DN2 förs ett argument som ställer en person rättigheter mot en annan 

persons rättigheter. Detta exemplifieras genom att ställa elever som bär burkas rättigheter 

gentemot de andra elevernas rätt. Jesús Alcalá, jursit och författare, skriver i DN2; ”Är rätten 
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att bära burka och niqab viktigare än rätten att röra sig fritt?”. I SSD2 hänvisar Per Bauhn till 

liknande argument. Dessa artiklar tar bland annat avstamp i lagar och lyfter därmed fram 

argument som är sakligare än referenser till kulturella traditioner. Det är enligt min mening 

svårare att dra paralleller mellan dessa påpekande och studiens teoretiska ramverk. Dock 

hänvisar DN3 och SSD2 även till att burka utgör ett problem och artiklarna drar i slutändan 

samma slutsats som de flesta andra artiklarna; att bärandet av burka inte bör vara aktuellt i 

skolan och på vissa arbetsplatser. Vidare görs det referenser i SSD2 till skolans värdegrund 

och i DN3 skriver Alcalá; ”Ansiktet visar vår identitet, ja mer än så – i ansiktet uttrycks vår 

glädje, vår sorg, vår tvekan, vår avsky. Kort sagt våra reaktioner och sinnesstämningar. Just 

detta är väl vad det handlar om”. Det finns här enligt min mening en tydligare koppling till en 

möjlig svensk gemenskap. I detta fall kan det däremot vara aktuellt att referera till 

Köpenhamnsskolan som med utgångspunkt i samhällssektorn, definierar ett referent objekt 

utifrån skapandet av ett »vi« och ett »dem« och där identiteten som ligger till grund för en 

grupps föreställning av gemenskap anses vara hotat. Jag vill belysa att dessa uttalanden 

framhäver vissa egenskaper framför andra, däribland den svenska skolans värdegrund och 

betydelsen av att se varandras ansikte. När det kommer till hur gruppidentiteter skapas och 

upprätthålls beskriver Buzan, Wæver och de Wilde det som ett aktivt val att identifiera sig 

med en grupp vilket görs genom att framhäva vissa egenskaper framför andra (1998.21f, 120). 

Bärandet av burka kan i flertalet artiklar tolkas föreställas som ett hot där ett särskiljande 

mellan vad som är svenskt och inte svenskt tycks vara närvarande.  

 

4.2	  Den	  politiska	  diskursen	  
Då debatten om bärandet av burka i Sverige på olika sätt har diskuterats är det nu även en 

fråga som lyfts och diskuteras av politiker. Detta är intressant då det enligt 

Köpenhamnsskolan inte minst kan tolkas som en politiserad fråga vilket alltså kräver politiska 

beslut. Begreppet är även förenat med ett annat begrepp, säkerhetisering. Dessa begrepp 

förklaras enklast som en skala på vilken olika frågor placeras ut beroende på vilken betydelse 

de tillskrivs. Den ena änden av skalan representerar icke politiska frågor, alltså staten ingriper 

inte i frågan och det är inte en del av samhällsdebatten. Mitten av skalan representeras av en 

fråga som är en del av den offentliga politiken och kräver politiska beslut. I den andra änden 

av skalan har Buzan, Wæver och de Wilde placerat frågor som ses som ett existentiellt hot 

som vidare kräver speciella åtgärder utöver vad som annars anses vara normala politiska 

beslut (Buzan et al. 1998:23f). Utifrån detta vill jag belysa det faktum att debatten om burka 

har utvecklats till en fråga som inte enbart är en del av samhällsdebatten utan även en fråga 
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som sedan 2009 är en del av den offentliga politiken och även kräver politiska beslut. Detta 

förtydligas genom politiska partiers deltagande i riksdagsdebatterna PU3 och PU4. Bärandet 

av burka, som i flertalet europeiska länder är en relativt stor fråga, tar även mer plats i 

Sverige. I den svenska politiska debatten är det samtidigt några som kan tolkas göra ett försök 

att ta frågan även till nästa steg på skalan. I PU2 skriver Sällström, Lång och Ekeroth (SD) att 

”Den västerländska principen för jämlikhet mellan könen hotas allvarligt när vissa kvinnor i 

vårt land bär heltäckande klädsel för att dölja sig själva”. Detta uttalande ligger i linje med 

uttalandet av dåvarande president Sarkozy som presenterade det franska förbudet mot 

bärandet av burka på offentliga platser där burka ansågs utgöra ett hot mot frihet och kvinnors 

värdighet (Mavelli 2013:172). Detta uttalande menar Mavelli påminner om begreppet 

säkerhetisering genom talhandling av en säkerhetiserande aktör enligt Köpenhamnsskolan. 

Ytterligare ett uttalande görs i PU2 som följer i liknande resonemang; ”Det är dessutom ur 

säkerhetsaspekter problematiskt att vi inte kan känna igen varandra i vårt land”. Jag ser här en 

likhet med Sarkozys uttalande och Mavellis resonemang och vidare bör dessa uttalanden även 

påminna om ett försök att säkerhetisera burka i Sverige genom talhandling. Med 

Köpenhamnsskolan i åtanke kan politikerna fortsättningsvis jämföras med Sarkozy själv och 

en säkerhetiserande aktör (1998:36) utifrån hotet burka utgör mot den västerländska principen 

för jämställdhet.   

 
I ett flertal länder i Europa har politiker uttalat sig i frågan om bärandet av burka och såväl 

argument som utfall har varierat vilket gör det intressant att granska den svenska politiska 

debatten. Genom en motion (2009) till riksdagen belyser Staffan Danielsson (C) och Lennart 

Pettersson (C) användandet av burka i Sverige. Genomgående syftar Danielsson och Petterson 

på Sverige som ett öppet och demokratiskt samhälle och att seder så som bärandet av burka 

därför inte bör accepteras i Sverige varken på offentliga platser, i skolor eller på arbetsplatser 

och framhåller därmed utmaningen som burka utgör. I denna motion uttrycker sig även 

Danielsson och Pettersson i termer av »vi«;	  ”Vi lever i ett öppet och demokratiskt samhälle” 

(PU1). Detta »vi«	   kan tolkas referera till svenskar i det svenska samhället, något 

Köpenhamnsskolan betonar är just att ett referent objekt i samhällssektorn definieras utifrån 

skapandet av ett »vi«	   och »dem« där hot mot identiteter alltså alltid är en fråga om 

konstruerandet av ett hot (Buzan et al. 1998:36f).  2011 lämnas ytterligare en motion (PU2) 

till Riksdagen, denna gång från SD där liknande åsikter uttrycks. Motionen är skriven av 

Sven-Olof Sällström, David Lång och Kent Ekeroth som föreslår att då burka utgör ett hot 

mot bland annat jämlikhet i Sverige ska det vara förbjudet att bära burka på offentlig plats och 
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att böter även ska införas (PU2). Buzan, Wæver och de Wilde förklarar att i och med att en 

fråga uttrycks utgöra ett hot, i detta fall bärandet av burka, förklaras samtidigt något hotat, ett 

så kallat referent objekt. Vanligtvis är det kollektiva gemenskaper så som nationer vilket beror 

på att dessa grupper ofta stärker sig själva gentemot andra genom att skapa ett »vi«	  och ett 

»dem«	   (1998:36f). I likhet med PU1, skriven av centerpartisterna Staffan Danielsson och 

Lennart Pettersson, uttalar sig sverigedemokraterna Sällström, Lång och Ekeroth i PU2 om 

vad som gör Sverige till det de är och vad som skiljer det från andra länder och kulturer. De 

skriver att ”Burqa och niqab är symboler som går emot den jämställdhetssyn vi har i Sverige” 

och vidare att ”Vårt land har ingen tradition av att man täcker sitt ansikte […]” (PU2). Med 

dessa uttalanden i åtanke definieras ett referent objekt i samhällssektorn just utifrån detta 

skapande av ett »vi«	   och ett »dem«.	  Rivaliteten och skapandet av ett »vi«	   och ett »dem«	  

spelar alltså en viktig roll i att identifiera ett referent objekt (Buzan, Wæver & de Wilde 

1998:36f). Utifrån denna diskussion är det enligt min mening rimligt se hur Sällström, Lång 

och Ekeroth försöker konstruera en identitet kring Sverige eller möjligen svensk kultur vilket 

särskiljer ett »vi«	  från ett »dem«	  och som härutgörs av bärandet av burka. Vidare påminner 

detta resonemang om hur burka, enligt SD (PU2) och C (PU1) hotar en svensk gemenskap. 

        Åsikterna bland svenska politiker är dock inte enhälliga och jag kan vid granskning av 

politiska uttalanden urskilja skillnader på vissa punkter och på hur frågan diskuteras. PU1 och 

PU2 är motioner skriva till riksdagen där den förstnämnda alltså är skriven 2009 och den sist 

nämnda är skriven 2011. Både dessa har följts av riksdagsdebatter där ytterligare partier 

uttrycker sina åsikter. Jag kan urskilja en enighet mellan de partier som deltar i 

riksdagsdebatterna då förslaget om att förbjuda burka på offentliga platser såväl som i skolan 

och på arbetsplatser avslås. Detta ställningstagande från Centerpartiet (som alltså avslår en 

motion framlagd av representanter från sitt eget parti), De nya moderaterna, 

Socialdemokraterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet (listade utan inbördes ordning) visar enligt 

min mening på hur partierna i detta fall motsätter sig burka som ett potentiellt hot mot vad 

Sällström, Lång och Ekeroth (SD) och Danielsson och Pettersson (C) uttrycker som en svensk 

gemenskap. Representant från Vänsterpartiet, Mia Sydow Mölleby, uttrycker att reglering av 

klädsel inte är aktuellt i Sverige med förklaringen att det inte begränsar andra människors fri- 

och rättigheter. Ett uttalande i samma anda görs av Socialdemokraternas representant, Helene 

Petersson som säger att det är en självklar frihet att klä sig som man vill (PU4). Buzan, 

Wæver och de Wilde förklarar framväxten av ett referent objekt, med utgångspunkt i 

samhällssektorn, som konstruerandet av ett hot mot ett föreställt »vi«	  där identitet ligger till 

grund för den föreställda gemenskapen (1998:21f, 36f, 120). Utifrån denna förklaring är det 
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enligt min tolkning relativt tydligt att ovan nämnda partier och deras talespersoner inte 

konstruerar eller för den del framställer burka som ett hot och vidare visar på ett hotat referent 

objekt. Skillnaden är som jag ser det ganska stor mellan dessa uttalanden i PU1/ PU2 och 

PU3/ PU4.  

       De avståndstaganden från förslagen i PU1 och PU2 som ovan nämnda partier står för är 

tydligt men vissa partier diskuterar frågan vidare efter det att förslaget om att förbjuda burka 

på offentliga platser har avslagits. I PU3 uttrycker representanten från Centerpartiet, Annie 

Johansson, och representanten från Folkpartiet liberalerna, Helena Bargholtz, att det dock kan 

uppstå situationer där förbud kan komma att bli aktuellt. I PU4 uttalar sig representanten från 

De nya moderaterna, på liknande sätt. Avståndstagandet, som jag ser det, kommer från vissa 

partier med reservationer. De situationer där burka inte skulle vara tillåtet enligt dessa partier 

är exempelvis inom vissa yrken, inom utbildningsväsendet eller inom äldreomsorg (PU3, 

PU4). I sammanhanget vill jag belysa ett uttalande av Centerpartiets företrädare, Annie 

Johansson, som uttrycker att ”För många utmanar denna klädsel den öppenhet vi har […]”, 

hon fortsätter; ”Niqab och burka kan också enligt vissa uppfattas som ett avståndstagande från 

det svenska samhället” (PU3). Dessa uttalanden utgår från diskussionen om att förbjuda eller 

begränsa användandet av burka i skolor och på vissa arbetsplatser och representanter från M 

och FP följer i samma spår. Liknande mönster i argument kan hittas i motionerna av 

Danielsson och Pettersson i PU1 och Sällström, Lång och Ekeroth I PU2. Enligt min mening 

är det därför relevant att även i detta sammanhang ta Köpenhamnsskolan i betänkande 

gällande definitionen och skapandet av ett referent objekt, där hot mot identiteter alltså alltid 

är en fråga om konstruerandet av ett hot mot ett föreställt »vi«.	  Det är vidare ett aktivt val att 

identifiera sig med en grupp och detta görs genom att framhäva vissa drag eller egenskaper 

framför andra (Buzan, Wæver och de Wilde 1998:21f, 120). Som jag ser det kan Johanssons 

uttalande tillsammans med liknande åsikter från M och Fp anses bidra till skapandet av ett 

särskiljande mellan något som är svenskt och något som inte anses svenskt och i och med det 

även förklarar burka som en utmaning till detta. 
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5.	  Slutsatser	  
Debatten kring burka har pågått i Sverige till och från under flera år, studien syftar till att 

granska denna växande debatt för att identifiera de säkerhetiserande aktörer och deras 

inverkan på debatten med utgångspunkt i Köpenhamnsskolan. Vidare görs en löpande 

jämförelse mellan mediediskursen och den politiska diskursen för att diskutera och besvara 

den fjärde frågeställningen. Av analysen är det enligt min mening möjligt att dra vissa 

slutsatser, inledningsvis rörande om vem eller vilka som kan identifieras som 

säkerhetiseringsaktör. I mediediskursen är det tydligt att ett förenklat språk används för att 

förklara eller redogöra för debatten om bärandet av burka i Sverige. De personer som 

uttrycker sig i de inkluderade artiklarna ställer bärandet av burka mot en svensk gemenskap 

eller kultur och genom att göra detta skapar media en bild av burka som ett potentiellt hot. 

Dock diskuterar media inte frågan utifrån ett förbud på allmänna platser vilket anses vara ett 

övergrepp och vidare avfärdas. Istället handlar debatten om förbud på vissa arbetsplatser och i 

skolans värld trots detta anser jag att uttalandena kan liknas vid definitionen av en 

säkerhetiseringsaktör enligt Köpenhamnsskolan då ett hot pekas ut i förhållande till något som 

har rätt att bevaras (1998:36).  I motsats till detta uttrycker före detta DO, Katri Linna, ett 

motstånd mot att förbjuda burka även i skolans värld. Med utgångspunkt i Köpenhamnsskolan 

kan Linna i den mediala diskursen här inte definieras som en säkerhetiseringsaktör. Utifrån 

den skala Barry Buzan, Ole Wæver och Japp de Wilde utgår ifrån för att definiera 

säkerhetisering är det tydligt att burka till att börja med är en politisk fråga i Sverige, alltså en 

fråga som kräver politiska beslut. Vidare uttrycks det i media att vissa restriktioner är aktuella 

och i vissa fall även nödvändiga för att bevara den svenska skolans värderingar, detta placerar 

frågan enligt min mening någonstans mitt i mellan en politiserad fråga och en säkerhetiserad 

fråga vilket vidare innebär att media delvis kan definieras som en säkerhetiserande aktör då 

restriktioner av bärandet av burka föreslås utifrån argument att burka är ett potentiellt hot. 

       Jämförelsevis är den politiska debatten mer splittrad än mediediskursen både när det 

kommer till vad som sägs och hur det sägs. Till att börja med avslår samtliga politiska partier 

som deltar i riksdagsdebatterna rörande frågan motion PU1 och motion PU2 där ett generellt 

förbud på allmänna platser läggs fram. Partierna som deltar i riksdagsdebatten och avfärdar 

förslaget är M, C, Fp, V och S. Bortsett från motionerna, PU1 och PU2, där de ansvariga 

representanterna från SD och C uttrycker sig i mycket tydliga ordalag och i likhet med media 

polariserar debatten, uttalar sig de övriga politikerna mer försiktigt. Medias sätt att uttrycka 

och redogöra för en debatt stämmer även överrens med hur Köpenhamnsskolan förklarar 

medias roll (1998:124). Utifrån detta mer reserverade förhållningssätt följer vissa partier, 
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genom sina representanter, i samma spår som den mediala debatten. Här förslås från M, C, 

och Fp en villkorsbaserad acceptans där restriktioner för användandet av burka bör införas på 

vissa arbetsplatser och i skolan. Dessa politiker kan här i likhet med media delvis definieras 

som en säkerhetiserande aktör då restriktioner och förbud av bärandet föreslås utifrån 

diskussioner där burka förklaras som en utmaning mot bland annat jämställdhet, värderingar 

och traditioner. Inom den politiska debatten finns det som sagt utstickare, motion PU1 och 

motion PU2. Övriga uttalanden är aningen svårare att tolka medan dessa är ytterst tydliga. 

Ord som främmande och hot används för att beskriva användandet av burka i Sverige. Genom 

dessa citat är det enligt min mening relativt uppenbart att definiera dessa politiker som 

säkerhetiseringsaktörer utifrån Köpenhamnsskolan (1998:36). Dessa uttalanden kan vidare 

jämföras med Luca Mavellis resultat där den franske före detta presidenten Sarkozy 

förklarades säkerhetisera burka i Frankrike utifrån Köpenhamnsskolans talhandling, genom 

att uttala att burka uppfattas som ett hot definieras frågan som ett försök till säkerhetisering 

och personen definieras som en säkerhetiserande aktör (2013:172). Politikerna som här 

presenterar förslaget att förbjuda burka helt har även samma roll som den australiensiske 

premiärministern John Howard i fallet där han som säkerhetiseringsaktör uttalade 

immigranter som ett hot mot social ordning och lokal kultur.  

 
Utifrån analysen är det relativt tydligt att det inte råder konsensus i frågan om bärandet av 

burka i Sverige, varken inom de två diskurserna eller mellan dem. Dock går det att med 

utgångspunkt i resultaten från första frågan och i analysen dra vissa slutsatser även gällande 

den andra och tredje frågeställningen där fokus har varit vad som enligt de säkerhetiserande 

aktörerna kan definieras som ett referent objekt och utifrån vilket hot. Även här görs en 

löpande jämförelse mellan mediediskursen och den politiska diskursen för att diskutera och 

besvara den fjärde frågeställningen. I mediediskursen är det på många sätt tydligt hur en 

blandning av svensk kultur och demokratiska värderingar likställs med något svenskt och 

vidare uttrycks i termer av »vi« och »dem« vilket läggs fram som något som är värt att 

bevara. I artiklarna återfinns även referenser till det svenska samhället, jämlikhet och förenligt 

med vår värdegrund, sammantaget syftar dessa uttalanden till att burka utmanar kulturella 

kvaliteter om den tillåts bäras i skolan och på vissa arbetsplatser. Köpenhamnsskolans 

definition konstruerar ett referent objekt utifrån skapandet av ett »vi« och ett »dem« 

(1998:36). Slutsatsen utifrån detta är alltså att en nationell identitet och kulturella traditioner 

här utgör referent objekt hotat av de värderingar som tillskrivs komma med bärandet av 

burka. Denna typ av uttalande kan enligt min mening även jämföras med hänvisningar från en 
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studie genomförd i Australien, även diskuterad i kapitel 1.3, där illegala immigranter ansågs 

påverka den sociala ordningen och uppbyggnaden men även den lokala kulturen vilket 

uttalades som ett referent objekt hotat av immigranter (Collins 2007:118f). I likhet med den 

första frågeställningen går Katri Linna, före detta DO, emot det övervägande antalet artiklar. 

Då Linna grundar sitt argument om att ett förbud i skolan inte är aktuellt utifrån de 

demokratiska rättigheter som Sverige har är det i detta fall inte tal om att Linna konstruerar ett 

referent objekt till skillnad från resterande mediala debatten. När Linnas uttalande och ställs 

mot uttalanden om det svenska samhället och kulturen är det som jag ser det dock tydligt att 

resultatet sammanfaller med Phyllis Chesler slutsatser rörande debatten om kvinnor bärandes 

burka vilket enligt henne ofta växer ur kulturella och demokratiska värderingar som krockar 

(2010:33). Detta innebär vidare att den svenska debatten delar vissa drag och viss problematik 

med andra europeiska länder. 

       Den politiska debatten kan även rörande denna frågeställning delas i två läger. 

Motionerna PU1 och PU2 talar sitt tydliga språk och hänvisar vid upprepade tillfällen till att 

burka utgör ett hot mot svenska traditioner av olika slag och jag anser att det går att tolka 

dessa uttryck som ett tecken på att dessa traditioner är värda att bevara och att det i denna 

debatt uppnås genom ett generellt förbud av burka i Sverige. När den svenska kulturen och 

därmed identiteten anses utmanas är det burkan som utgör denna utmaning vilket ligger i linje 

med Köpenhamnsskolans koppling mellan referent objekt i samhällssektorn och vad som kan 

sägas utgöra ett hot mot detta. I jämförelse med uttalandet i vissa artiklar är dessa motioner än 

tydligare vilket gör att granskningen av PU1 och PU2 får mig att dra samma slutsats här, att 

Köpenhamnsskolans definition av ett hotat referent objekt, utifrån samhällssektorn, passar väl 

in. Detta innebär också att i de fall ett referent objekt kan identifieras pekar både 

mediediskursen och den politiska diskursen ut svenska traditioner och värderingar och svensk 

kultur som hotat. Detta hot eller utmaningen är även den gemensam för de båda diskurserna 

om än på lite olika nivå och det anses ligga i skillnaden mellan de värderingar som bärandet 

av burka tillskrivs enligt de säkerhetiserande aktörerna och vad som är förenligt med det 

svenska samhället. Enligt de personer som står bakom dessa uttalanden och som kan 

definieras som säkerhetiserande aktörer är alltså svensk kultur och tradition referent objektet. 

Denna slutsats kan även jämföras med Mavellis studie där han utifrån Köpenhamnsskolan 

definierar den före detta presidenten Sarkozy som säkerhetiserande aktör då Sarkozy förklarar 

burka som ett hot mot fransk frihet och mot den franska synen på kvinnor (2013:172). S och 

V avstår från diskussionen och stannar vid att ett offentligt förbud inte är aktuellt. I likhet med 

uttalanden från Katri Linna finns här inget referent objekt att tala om.  Ännu en gång visar 
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representanter från M, C och Fp i riksdagsdebatterna att de står någonstans i mitten där ett 

generellt förbud inte kommer på tal men där uttalanden ändå påminner om PU1 och PU2 i den 

bemärkelse att de särskiljer mellan något som är svenskt och något som inte anses svenskt och 

därmed för diskussionen mot restriktioner av bärandet av burka. Trots att detta inte uttalas 

som målet att burka bör förbjudas i Sverige anser jag att dessa politiker anspelar på att det 

fortfarande är något med det svenska samhället som skiljer sig från värderingar som kommer 

med bärandet av burka och därmed, med Köpenhamnsskolan i åtanke, kan konturerna av ett 

referent objekt urskiljas även här där hotet ännu en gång utgår ifrån värderingar som 

förknippas med burka. 

 
Denna studie har genomförts med utgångspunkt i ett breddat ramverk för säkerhetsanalys så 

som presenterat av Köpenhamnsskolan. För vidare studerande av ämnet och därmed en 

breddad och fördjupad förståelse kan val av andra teorier förespråkas. Då frågan om bärandet 

av burka är relativt omfattande inom EU kan integrationsteorier erbjuda en intressant vinkel 

för att bland annat belysa hur EU:s lagstiftning kring integration påverkar beslut i 

medlemsstaterna. Vidare kan även genusteori vara relevant för att på olika sätt lägga fokus på 

jämställdhet och därmed ge studien en annan infallsvinkel. Jag vill här även ta tillfället i akt 

att föreslå inkluderandet av annat empiriskt material för att få en annan utgångspunkt till 

debatten. En jämförande studie med exempelvis Norge är ett förslag då landet inte styrs av en 

liberal regering, i motsatts till Sverige, vilket gör en jämförelse relevant och intressant. En 

breddad studie i Sverige kan förslagsvis inkludera tidningar från kvällspress eller 

dagstidningar med en mindre liberal vinkel. Om frågan angående bärandet av burka i Sverige 

kan slutligen sägas att enligt både media och politiker tycks svensk kultur och svenska 

värderingar spela en relativt stor roll i diskussionen om bärandet av burka i Sverige. 
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