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Abstract 
The overall aim of this study is to determine the impact of text and language in the form of how 

political speech can affect and form a discourse that excludes a certain category of people and 

how such an exclusion leads to exercise of power beyond normal, democratic rules of state 

intervention towards said group of people. This is a case study investigating the drug war of the 

Philippines, initiated by the country’s president Rodrigo Duterte, and his speeches related to 

the drug issue. The method of use is discourse analysis and the study is based upon the 

international relations theory of securitization by the so called Copenhagen School, consisting 

of Barry Buzan, Ole Wæver & Jaap de Wilde.  

 

Among the key findings are the picture of a discourse, formed by political speech, where 

individuals using or dealing with drugs are described as a threat is a central aspect, alongside 

with discursive elements such as a collective identity, human rights aspects, economic 

arguments, the future of the nation, certain values and the judicial system. These elements and 

values are given meaning as reference objects and within the discourse that makes them part of 

the establishment of a notion where people who use or deal with drugs are regarded as a threat 

and therefore can be legitimate subjects of exercise of power outside of the normal rules of 

democratic authority.  

 

Keywords: securitization, drugs, Philippines, discourse analysis, Copenhagen School, extra-

judicial executions, otherness. 
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1 Inledning 
På många håll i världen är demokratiska värden under press idag. En indikation på detta är 

Freedom House rapport om demokratins tillstånd i världen för 2018, som bär undertiteln 

”Democracy in Crisis”. Rapporten gör en poäng av att demokratin i ett globalt perspektiv nu 

befinner sig på sin lägsta nivå på över tio år.1 Det verkar som att demokrati och demokratiska 

principer inte förefaller vara något som uppstår vid ett tillfälle för att sedan bli permanenta. 

Snarare verkar demokrati vara ett värde som kan variera med tiden och nu rapporteras den alltså 

befinna sig i kris. Ett annat fenomen, som verkar inträffa samtidigt med att demokratin är under 

global press, är att en rad länder världen över har ledande personer som utmärker sig genom 

sitt speciella språkbruk. Sådana ledare har också kommit till makten under demokratiska former 

och som exempel kan nämnas presidenterna i USA och Brasilien, Donald Trump2 och Jair 

Bolsonaro3 samt Filippinernas president Rodrigo Duterte, där det sistnämnda fallet kommer att 

presenteras och studeras närmare i den här uppsatsen. Eftersom denna uppsats är en 

diskursanalys spelar just språkliga framställningar och maktpositioner en stor roll för analysen. 

Uppsatsen kommer titta särskilt på ett fall där användningen av språket bidrar till skapandet av 

en diskurs som legitimerar maktutövning som bryter mot demokratiska principer och idéerna 

om mänskliga rättigheter. Fallet är drogkriget i Filippinerna, som är ett tydligt och aktuellt 

exempel på hur våldsam politik har kunnat växa fram under demokratiska förhållanden, där 

maktutövning i form av våldsanvändning legitimeras genom språkliga framställningar, med 

konsekvenser för människor vars seriositet inte kan förringas.  

 

Det finns flera aktuella exempel på hur demokratiska ideal är under press samtidigt som andra 

typer av idéer och ideal får ett större inflytande, fall där språkbruk och diskurser verkar kunna 

spela viktiga roller. För att placera den här uppsatsen och dess studieobjekt drogkriget i 

Filippinerna i en global kontext kommer här några exempel på sådana fall att presenteras 

mycket kortfattat. I september 2018 stämde EU-kommissionen Polen inför EU-domstolen till 

följd av landets nya lag om dess högsta domstol som bland annat inbegriper att en stor del av 

högsta domstolens domare kan tvingas till pension. Kommissionen anser att Polens nya lag är 

oförenlig med EU:s princip om oberoende rättsväsende.4 Polens premiärminister har talat om 

                                                

 
1 Freedom House (2018): Freedom in the World 2018 – Democracy in Crisis 
2 BBC (2018-08-16): Trump’s ‘dirty war’ on media draws editorials in 300 US outlets. BBC. 
3 SVT (2018-10-27): Jair Bolsonaro har kallats Brasiliens svar på Trump. SVT samt SVT (2018-10-29): Analys: 
Bolsonaro har satt agendan i sociala medier. SVT. 
4 Reuters (2018-09-24): EU sues Poland for undermining independence of courts. Reuters.  
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EU som opartiskt och att unionen i för hög utsträckning blandar sig i Polens nationella 

angelägenheter. Han säger också att folket inte känner sig lyssnade på av EU och att de vill se 

en förändring av EU.5  

 

Ett annat EU-land som avvikit från unionens linje vad gäller demokratiska principer är Ungern. 

I september 2018 röstade en majoritet i EU-parlamentet för att inleda en utredning om huruvida 

Ungern bryter mot unionens demokratiska värden. Premiärminister Viktor Orbán anses ha 

begränsat yttrandefriheten, rättsväsendets oberoende samt ha inskränkt minoriteters mänskliga 

rättigheter.6 Orbán säger sig vara Ungerns och Europas försvarare mot de muslimska 

immigranter som han menar har invaderat. Han har framställt migranter till Europa som 

terrorister och som att de inte är krigsflyktingar utan ekonomiska migranter.7  

 

USA:s president Donald Trump talade inför FN:s generalförsamling den 25 september 2018 

och sade då bland annat att stater bör agera efter sina egna intressen och att USA inte kommer 

tala om för andra hur de ska leva och arbeta. Fokus bör enligt Trump istället ligga på att staters 

suveränitet ömsesidigt respekteras.8 Trump har också fått stor uppmärksamhet för att han på 

den inrikespolitiska scenen bedriver ett krig i sociala medier mot landets fria medier, där han 

bland annat har kallat fria media för ”fake news” och hävdat att journalister är folkets fiender.9  

 

I Turkiet skedde 2016 ett misslyckat kuppförsök, varefter presidenten Recep Tayyip Erdoğan 

tog chansen att rensa upp bland sina motståndare genom att utlysa undantagstillstånd och bland 

annat avskeda över 100 000 personer från sina arbeten, samt genom att stänga ner ett stort antal 

medier. 2017 gav en folkomröstning presidenten utökade befogenheter och i valet 2018 

konstaterade observatörer att oppositionen inte alls haft samma möjligheter som presidenten att 

framföra sina budskap i media, till stor del som följd av att en alltmer statsstyrd media.10 

Erdoğans regering kallar kuppmakarna för terrorister och menar att de införda åtgärderna är 

nödvändiga för att driva ut kuppmakarnas supportrar från statsapparaten. EU har anklagat 

Erdoğan för att använda kuppförsöket som en förevändning för att eliminera oppositionen. 

                                                

 
5 Daily Express (2018-11-22): ‘Brussels is one-sided’ Polish PM hits out at ‘stubborn’ EU in stern threat to 
change bloc. Daily Express. 
6 YLE (2018-09-12): EU-parlamentet vill straffa Ungerns Viktor Orbán – röstade för att ta i bruk artikel 7 för 
första gången i unionens historia. YLE. 
7 BBC (2018-04-06): The man who thinks Europe has been invaded. BBC.  
8 Donald Trumps tal inför FN:s Generalförsamling (2018-09-25). 
9 BBC (2018-08-16): Trump’s ‘dirty war’ on media draws editorials in 300 US outlets. BBC. 
10 Utrikespolitiska institutet: Landguiden, Turkiet. 
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Regeringen ska också ha använt undantagstillståndet som en ursäkt för att agera mot kurdiska 

aktörer i form av att stänga ner vissa mediekanaler och att arrestera kurdiska journalister och 

tjänstemän.11 Vid ett tal på årsdagen av kuppförsöket sade Erdoğan att förrädarna skulle få sina 

huvuden avhuggna och att dödsstraffet ska återinföras.12  

 

2018 valdes Jair Bolsonaro till president i en av världens största demokratier, Brasilien. Han 

har bland annat hyllat landets tidigare militärdiktatur, uttalat sig homofobiskt och öppnat för 

användningen av tortyr. Hans framgångsrika opinionsbildning på sociala medier i kombination 

med ett hätskt språkbruk har lett till att han kallats för Brasiliens svar på Trump.13  

 

Detta är bara några få exempel på hur demokratiska värden är under press i världen. De har 

några övergripande drag gemensamt med varandra och fallet Filippinerna i hur de går en 

politisk väg som verkar stödjas av diskurser som innehåller vissa element. Några element som 

kan skönjas redan vid en mycket ytlig anblick är föreställda gemenskaper i form av vi. På detta 

följer att det finns de eller någon som representerar den andre, som står utanför och exkluderas. 

I dylika diskurser kan det äga rum en rangordning av människor baserat på exempelvis etnisk 

bakgrund eller sexuell läggning, vilket åtminstone i vissa av fallen ser ut att leda till förtryck 

mot minoriteter. Det finns också flera element i dessa diskurser som markerar ett 

avståndstagande från internationell sammanhållning, samarbete eller tankar om globalism, 

såväl som från internationella projekt som exempelvis EU. Fallen är alla unika och kan skilja 

sig åt från varandra på olika sätt men det de har gemensamt är att de är fall där diskurser rörande 

exkludering och centrering av den egna nationen verkar få fäste med hjälp av ett speciellt 

språkbruk och att dessa demokratiska stater visar sig vara sårbara och mottagliga för 

odemokratiska idéer på ett sätt som kanske få hade förväntat sig för ett antal år sedan. 

 

Inom forskningsfältet för internationella relationer och till detta nära angränsande discipliner 

finns flera olika författare som skriver om identitet och det som kan kallas för den andre. 

Exkludering av en kategori människor kan ta sig olika uttryck men ett begrepp som bär en tydlig 

koppling till inkludering och exkludering är nationen. Benedict Anderson skriver i sin klassiska 

                                                

 
11 Al Jazeera (2017-07-15): Turkey’s failed coup attempt: All you need to know. Al Jazeera. 
12 France 24 (2017-07-16) Erdogan threatens to ’chop off’ traitors’ heads in coup anniversary speech. France 24. 
samt BBC (2018-05-22): Turkey coup trial: Court to jail 104 ex-military for life. BBC. 
13 SVT (2018-10-27): Jair Bolsonaro har kallats Brasiliens svar på Trump. SVT samt SVT (2018-10-29): Analys: 
Bolsonaro har satt agendan i sociala medier. SVT. 
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bok Imagined Communities om nation och identitet, först utgiven 1983. Anderson skriver att 

nationalitet är ett universellt, sociokulturellt koncept. I det moderna samhället, bör och kommer 

alla ha en nationalitet14 och av den anledningen kan det vara värt att studera vad som sker när 

en aktör eller en diskurs bidrar till att exkludera vissa personer från en sådan nationell 

gemenskap.  

 

En annan författare som diskuterar identitet är David Campbell, som skriver att identitet inte är 

naturgiven utan något som konstitueras i relation till det annorlunda eller det som skiljer sig åt. 

Identiteten utgörs av en rad begränsningar som fungerar som markörer för ett förhållande 

mellan dess insida och utsida, ett jag och en andre eller en inhemsk och en främling.15 Campbell 

menar vidare att det annorlunda eller skillnaden inte per definition innebär ”otherness”, 

demonisering och våld mellan grupper, men att det till följd av att den grundläggande logiken 

för identitet bygger på åtskillnad alltid finns en potential för att denna åtskillnad ska leda till 

”otherness” och i förlängningen våld.16 

 

Nira Yuval-Davis skriver om Zygmunt Bauman som resonerar kring hur ett samhälle har ett 

gemensamt kulturellt, moraliskt system. Alla samhällen har en uppsättning kulturella 

traditioner, kollektiva idéer och någon form av gemensam bild av vad den andre är och vilka 

regler som gäller för hur denna andre bör behandlas. Idéer om den andre är dynamiska, menar 

Bauman.17 Den här uppsatsen tar avstamp i detta resonemang och vill påstå att ”den andre” 

eller ”dem” inte är något konstant i ett samhälle utan något som är förhandlingsbart. Ludvig 

Beckman skriver att diskursen konstituerar en verklighet18 och den här uppsatsen ämnar utgå 

från dessa premisser för att se hur en diskurs kan skapas som pekar ut en viss kategori 

människor som ett hot, en uppfattning som sedan kan reproduceras genom diskursen.  

 

Vad gäller fall av föreställda gemenskaper, inkludering och exkludering av vissa grupper av 

människor, förefaller det finnas ett synsätt inom forskningsfältet där de viktigaste kategorierna 

för inkludering och exkludering kan härledas till etnicitet eller religion eller till dessa 

                                                

 
14 Anderson, Benedict (2006): Imagined Communities – Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. 
(Revised edition). London, Verso, s. 5 
15 Campbell, David (1998): Writing Security – United States Foreign Policy and the Politics of Identity (revised 
edition). Manchester: Manchester University Press, s. 9 
16 Campell 1998, s. 70 
17 Yuval-Davis, Nira (2008): Gender & Nation. London: Sage, s. 46 f. 
18 Beckman, Ludvig (2007): Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska idéer och texter. Stockholm: 
Santérus förlag, s. 92 
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närliggande egenskaper. Exempelvis skriver Paul Roe att religion förefaller vara den enda typ 

av identitet som kan mäta sig med etno-nationalitet vad gäller förmågan att driva människor till 

politisk mobilisering.19 I forskningsöversikten nedan i denna uppsats framgår ett liknande 

mönster där artiklar om exkludering av grupper av människor baserade på olika 

identitetsmarkörer är vanligare än exkludering som liknar den som sker i Filippinerna, där 

exkluderingen gäller en grupp som definieras genom medlemmarnas förbindelse till droger. 

Fallet förtrycket av rohingyerna i Myanmar, vilket redogörs närmare för nedan, är ett perfekt 

exempel på vikten av religion och etnicitet som identiteter på vilka exkludering kan byggas. 

Harrison Akins menar att förtrycket mot rohingyerna grundar sig i just det faktum att de inte 

bara är av annan etnicitet än majoriteten, utan dessutom av en annan religion20, dessa två så 

viktiga markörer för inkludering och exkludering av människor i en idé om en gemenskap. 

Motiveringen av våld riktat mot en grupp personer som egentligen tillhör den föreställda 

gemenskapen vad gäller etnisk och religiös tillhörighet är något annat, som förhoppningsvis 

låter den här uppsatsen bidra med förnyad förståelse.  

 

Mot bakgrund av den bild som nu målats av läget i världen och forskningsfältet ska denna 

uppsats undersöka paradoxen hur odemokratisk policy har kunnat framväxa och verkställas 

under demokratiska förhållanden genom att studera hur språk och diskurser kunnat bidra till att 

legitimera en sådan typ av maktutövning. För att undersökningen ska bli rimlig i omfattning 

kommer uppsatsen att begränsa sig till ett specifikt fall, drogkriget i Filippinerna. 2016 valdes 

Rodrigo Rua Duterte till Filippinernas sextonde president. Redan under sin valkampanj uttalade 

sig Duterte om de som använder eller handlar med droger som ett hot och lovade att döda 

100 000 av dessa människor.21 Som denna uppsats kommer presentera har Duterte efter att han 

kom till makten inte visat några andra intentioner än att bokstavligen söka fullfölja denna plan, 

delvis med hänvisning till nationens säkerhet. Fallet drogkriget i Filippinerna lever upp till en 

paradox i att förefallande odemokratisk politik kunnat växa fram, realiseras och tillåtas att 

fortskrida under demokratiska förhållanden, genom ett särpräglat språkbruk. Denna fallstudie 

avgränsas till att använda sig av Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering som ramverk för 

att göra en diskursanalys av ett urval av presidentens uttalanden vad gäller drogkriget, för att ta 

                                                

 
19 Roe, Paul (2010): “Societal Security”. I Collins, Alan (red.): Contemporary Security Studies (andra utgåvan). 
Oxford: Oxford University Press. 
20 Akins, Harrison (2018): “The Two Faces of Democratization in Myanmar: A Case Study of the Rohingya and 
Burmese Nationalism”. Journal of Muslim Minority Affairs 38:2, 229–245 
21 The Guardian (2016-07-01): Philippines president Rodrigo Duterte urges people to kill drug addicts. The 
Guardian. 
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reda på hur språkliga framställningar kan bidra till skapandet av legitimitet för hur demokratiska 

principer kan åsidosättas. Begreppet säkerhetisering handlar om en process där en fråga genom 

ett språkligt agerande, en så kallad speech act, av en aktör framställs som ett så allvarligt 

säkerhetsproblem att den utgör ett existentiellt hot och att allmänheten eller den avsedda 

publiken accepterar denna framställan och därmed uppfattar det som legitimt att extraordinära 

åtgärder används för att hantera hotet i fråga. När en fråga lever upp till dessa villkor går det att 

beskriva den som säkerhetiserad.22 Köpenhamnsskolan beskriver säkerhetiseringen som 

konstituerad av ett intersubjektivt uppfattat, existentiellt hot som är tillräckligt allvarligt för att 

ha väsentliga politiska effekter.23  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i Dutertes tal studera de språkliga framställningar och 

diskursiva processer och mekanismer som utgör möjliga bakomliggande förklaringar till hur 

rättfärdigandet av exkludering och maktutövning i form av våld kan skapas. Hur framställs och 

exkluderas en viss grupp genom språket och hur görs det hela till en säkerhetsfråga? 

Beståndsdelarna i en sådan diskurs är något som den här uppsatsen ska identifiera. I en värld 

där det finns många exempel är drogkriget i Filippinerna ett passande fall just för att policyn är 

så tydlig i form av särpräglat språk och uppenbara, våldsamma konsekvenser. 

Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering erbjuder ett sätt att försöka uppfylla uppsatsens 

syfte genom att kunna förklara hur en säkerhetisering och därmed extrem policy uppstår. Det 

är en teori som bidrar med ett ramverk för att analysera en säkerhetsfråga med fokus på det 

språkliga innehållet i politiska tal, och därmed förståelse för de diskursiva element som bidrar 

till legitimeringen av maktutövning i form av våld.  

 
Enligt Köpenhamnsskolan är det centralt att fånga in och kartlägga de diskurser som finns om 

exempelvis säkerhet, hot och nation för att förstå varför en säkerhetisering äger rum. Ett 

problem säkerhetiseras enligt Köpenhamnsskolan genom en speech act, vilket kommer 

redogöras för grundligt nedan. Därför är språkbruket kring frågan viktigt att analysera. För att 

göra allt detta presenteras här ett antal mer specifika forskningsfrågor. De formuleras som 

följer: 

                                                

 
22 Buzan, Barry, Waever, Ole & de Wilde, Jaap (1998): Security – A new Framework for Analysis. London, Lynne 
Rienner Publishers, s. 23 f. 
23 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 25 
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- Hur ser kontexten i vilken Dutertes tal äger rum ut? 

- Hur används språket för att förvandla frågan om droger till en säkerhetsfråga, det vill 

säga hur en speech act kan gå till? 

- Vilka komponenter går att identifiera i diskursen om droger, hur förhåller de sig till 

varandra och hur bidrar de till en helhet? 

- Hur bidrar diskursen till inkludering och exkludering av människor? 

 

1.2 Avgränsning 
Det huvudsakliga temat för den här uppsatsen är säkerhetisering, hur den är en följd av politiska 

tal och diskurser och hur allt detta bidrar till exkludering och legitimering av våld i ett specifikt 

fall, drogkriget i Filippinerna. Uppsatsen kommer att ta reda på vilka mekanismer som 

möjliggör för en demokratisk stat att framställa sina egna medborgare som ett allvarligt hot och 

hur detta är en konsekvens av ett politiskt agerande, i detta fall tal. Uppsatsen kommer fokusera 

på ett urval av Dutertes tal och identifiera ett antal beståndsdelar däri, motiv som anspelar på 

exempelvis säkerhet, identitet eller värderingar. 

 

En så stor fråga som demokratins principer och problem samt rättfärdigande av våld kan 

besvaras utifrån många perspektiv. Att utgå ifrån exempelvis teori om globaliseringen och 

världssystem eller historisk institutionalism skulle ge andra exempel, fall, frågor och svar. Den 

här uppsatsen väljer istället att fokusera på diskurser och språk och hur detta kan komma att 

leda till säkerhetiseringen av en fråga och i förlängningen legitimera maktutövning. En 

konstruktivistisk ansats är lämplig när idéer kommer utgöra ett centralt begrepp i studien. 

Uppsatsen kommer att söka förklaringar i form av att kartlägga diskurser i presidentens tal, i 

enlighet med Köpenhamnsskolan som tillskriver det talade ordet stor vikt vid säkerhetiseringen 

av en fråga. 

 

Hade fallet inte varit ett drogkrig utan förföljelsen istället riktat sig mot en minoritetsgrupp i 

form av exempelvis en religiös eller etnisk grupp hade det kunnat kallas för folkmord och en 

stor mängd teoretiska arbeten hade kunnat användas för att förklara varför det kan ske. När 

fallet istället rör utpekandet av en annan typ av kategori av medborgare som ett existentiellt hot 

blir den teoretiska förståelsen mer komplicerad, men med Köpenhamnsskolans teori om 

säkerhetisering som ramverk bör det vara möjligt att hitta förklaringar.  
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1.3 Tidigare forskning 
Ett centralt tema för den här uppsatsens fall är hur stater kan måla upp en kategori eller en grupp 

människor inom det egna landet till ett allvarligt hot. I det här avsnittet kommer därför tidigare 

forskning med några exempel på där så har skett att tas upp. Andra centrala ämnen för den här 

uppsatsen är droger och säkerhet. Vad gäller droger fokuserar den tidigare forskningen rörande 

Filippinerna främst på områdena medicin och socialantropologi. När det kommer till säkerhet 

finns det arbeten som för resonemang som är intressanta för den här uppsatsen men några 

studier som behandlar både säkerhet och drogkriget i Filippinerna i kombination med en 

förståelse för hur diskurs och språk kan exkludera en grupp människor har inte hittats och 

därmed kan den här uppsatsen bidra förhoppningsvis med något nytt.  

 

Ett aktuellt fall där en stat målat upp en folkgrupp som ett hot med förödande konsekvenser är 

Myanmar. Harrison Akins skriver 2018 om detta fall i en artikel med titeln The Two Faces of 

Democratization in Myanmar: A Case Study of the Rohingya and Burmese Nationalism i 

Journal of Muslim Minority Affairs. Artikeln bygger på historisk institutionalistisk teori och 

Akins målar upp en bild av en demokratiseringsprocess som paradoxalt nog har öppnat dörren 

för propaganda mot minoriteter. Ökad yttrandefrihet har lett till mer protester och attacker mot 

i synnerhet den muslimska minoriteten, menar Akins. Detta grundar sig i att den nationella 

identiteten är tudelad där den ”rätta” medborgaren dels har rätt etnicitet men också bekänner 

sig till rätt religion. Rohingyerna är således i någon form av dubbel minoritet, då de varken 

tillhör majoritetens etnicitet eller religion.24 I det här fallet har diskrimineringen långt 

tillbakagående historiska orsaker då brittiskt kolonialinflytande, liksom på flera andra platser, 

skapade motsättningar mellan folkgrupper genom olika former av favorisering och 

diskriminering. I denna process i fallet Myanmar kom britterna att favorisera minoriteten 

rohingyerna på bekostnad av majoriteten burmeserna. Detta har lett fram till att idén om vad 

som är en riktig medborgare är institutionaliserad i form av olika lagar som av 

människorättsgrupper ses som riktade mot rohingyerna och att regimen med hänvisning till 

gruppens etnicitet klassar dem som illegala immigranter. I slutändan menar Akins att detta är 

en orsak till att övergrepp mot en minoritet som rohingyerna begås.25 

 

                                                

 
24 Akins, Harrison (2018): “The Two Faces of Democratization in Myanmar: A Case Study of the Rohingya and 
Burmese Nationalism”. Journal of Muslim Minority Affairs 38:2, 229–245. 
25 Akins 2018 
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Två fall som inte gäller minoriteter i någon generell bemärkelse men som ändå har gemensamt 

med fallet rohingyerna att det är möjligt att det rör sig om säkerhetisering är Thailand och 

Vietnams respektive drogpolitik under de senaste åren. James Windle har undersökt frågan med 

utgångspunkt i teorin om säkerhetisering i artikeln “Security trumps drug control: How 

securitization explains drug policy paradoxes in Thailand and Vietnam” i Drugs: Education, 

Prevention & Policy, 2016. Thailand har bedrivit en relativt human antidrogpolitik vad gäller 

att påverka odlingen av droger kombinerat med en repressiv policy mot brukare. Vietnam har 

tagit en annan väg med repressiv policy mot odlande i par med mer humana metoder vad gäller 

brukare. Windle hävdar att frågan om droger säkerhetiserades enligt Köpenhamnsskolans 

modell i såväl Thailand som Vietnam men presenterar också en intressant analys: i båda fallen 

innebar säkerhetiseringen att publiken accepterade extraordinära åtgärder men för 

ovanlighetens skull innebar åtgärderna mindre hårdför policy än normalt, när säkerhetisering i 

teori och praktik i regel leder till mer hårdför policy. På grund av kulturella och religiösa orsaker 

sågs frågan om droger som något som krävde mycket repressiv policy medan säkerhetiseringen 

möjliggjorde för regeringarna att föra en mer human politik, något som i den kontexten var 

avvikande från praxis.26  

 

Innan dess, under det tidigare 2000-talet var politiken i Thailand en annan. I ett Thailand som 

då kategoriserades som ”free” i Freedomhouse gradering av nivån av frihet i olika stater27 

lanserade premiärminister Thaksin Shinawatra ett krig mot drogerna som förmodats ha lett till 

utomrättsliga avrättningar och en rad andra brott mot människovärdet. Kanna Hayashi et. al. 

2013 skriver i “Experiences with policing among people who inject drugs in Bangkok, 

Thailand: a qualitative study”, Public Library of Science, Medicine att det har rapporterats om 

2800 utomrättsliga avrättningar och andra människorättsbrott under Shinawatras krig mot 

droger.28 Shinawatra talade i högt tonläge mot personer som använder eller handlar med droger 

med hänvisning till samhället och nationens säkerhet. Han menade att hans policy inte hade 

med de många dödsfallen att göra utan att de var resultaten av konflikter kriminella emellan.29  

 

                                                

 
26 Windle, James (2016): “Security trumps drug control: How securitization explains drug policy paradoxes in 
Thailand and Vietnam”. Drugs: Education, Prevention & Policy 23:4, 344-354. 
27 Freedom House (2003): Freedom in the World 2003, Thailand. 
28 Hayashi, Kanna, et. al. (2013): “Experiences with policing among people who inject drugs in Bangkok, 
Thailand: a qualitative study”. Public Library of Science, Medicine 10:12, e1001570 - discussion e1001570. 
29 Emmers, Ralf (2010): “Securitization”. I Collins, Alan (red.): Contemporary Security Studies (andra utgåvan). 
Oxford: Oxford University Press, s. 147 
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Ett fall där kriminell aktivitet, liksom i Filippinerna, har lett till framställningen av en grupp 

människor som ett hot är piraters aktiviteter utanför Somalias kust. I det här fallet är den som 

framställer hotet dock inte avgränsad till den somaliska staten utan det rör sig om andra aktörer. 

Gilberto Carvalho Oliveira använder sig likt Windle av säkerhetiseringsteorin och beskriver 

2017 fallet i artikeln “The causal power of securitisation: an inquiry into the explanatory status 

of securitisation theory illustrated by the case of Somali piracy” i Review of International 

Studies. Efter att flera fartyg med bistånd från World Food Program (WFP) kapats talade WFP 

tillsammans med International Maritime Organization om piraterna som ett existentiellt hot mot 

dem som biståndet var avsett för. Detta språkbruk hörsammades av flera viktiga aktörer i form 

av bland andra FN:s generalsekreterare, EU och NATO. Detta ledde till militära interventioner 

mot piraterna, interventioner som enligt Oliveira till sin omfattning och grad av våld vida 

översteg vad som utgör normal hantering av kriminalitet.30  

 

Den här uppsatsens fall såväl liknar som skiljer sig från fallen ovan på olika sätt. De har alla 

gemensamt att en aktör, oftast en regering, målat upp en kategori människor inom staten som 

ett hot och vidtagit kraftiga åtgärder emot dem. Vad gäller fallet med rohingyerna i Myanmar 

har åtgärderna, såsom representanter för FN:s Fact-Finding Mission för Myanmar påpekar, 

bestått av brott som till sin allvarlighet och omfattning liknar de som i andra kontexter har 

möjliggjort genocid.31 Det är troligt att fallet rohingyerna i Myanmar är ett fall av en 

konstruktion av ett vi och ett dom och att detta leder till exkludering och våld mot den grupp 

som utpekats.  

 

Drogkriget i Filippinerna skiljer här ut sig genom vilken typ av grupp som gjorts till måltavla 

för statligt övervåld. De som använder eller handlar med droger är inte representanter för någon 

speciell etnicitet eller religion utan i så måtto en del av den filippinska nationella identiteten 

och borde kanske därför egentligen vara inkluderade i föreställningen av ett ”vi”. Av 

anledningar som kommer undersökas närmare längre fram i den här uppsatsen verkar de som 

använder eller handlar med droger emellertid bli exkluderade. Drogkriget i Filippinerna skiljer 

sig också från det thailändska dito i hur explicit policyn uttryckts från dess företrädare. I fallet 

Thailand och Shinawatras drogkrig ville premiärministern inte kännas vid anklagelserna om att 

                                                

 
30 Oliveira, Gilberto Carvalho (2017): “The causal power of securitisation: an inquiry into the explanatory status 
of securitisation theory illustrated by the case of Somali piracy”. Review of International Studies 44:3, 504–525. 
31 United Nations News (2018-09-18): Myanmar: UN Fact-Finding Mission releases its full account of massive 
violations by military in Rakhine, Kachin and Shan States. United Nations News. 
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han skulle ha initierat en ”shoot to kill”-policy medan Duterte har varit tämligen öppen med sin 

linje under sin valkampanj och därefter. De senare försöken att bekämpa droger i Thailand och 

Vietnam har kännetecknats av vissa former av human policy, något som inte verkar vara 

förekommande i det nuvarande drogkriget i Filippinerna, exempelvis menar Gideon Lasco att 

satsningar på rehabilitering som det talats om främst existerar i teorin.32 Fallet Somalia och 

piraterna som opererar där och i angränsande vatten liknar drogkriget i Filippinerna genom att 

handla om en kategori människor, kriminella, vilka inte representerar någon särskild religion 

eller etnisk grupp. Denna kriminalitet äger dock till stor del rum på internationellt vatten och är 

en säkerhetsfråga för långt fler aktörer än bara den somaliska staten. Fallen skiljer sig åt vad 

gäller statens utformning, där Somalia är en svagt sammanhållen statsbildning som i mycket 

begränsad utsträckning kontrollerar sitt territorium eller händelseutvecklingen i fallet medan 

Filippinerna är en jämförelsevis stark och välfungerande stat. Sammanfattningsvis är det unika 

med fallet drogkriget i Filippinerna alltså kombinationen av att en grupp människor pekas ut 

som ett existentiellt hot med hänvisning till någon annan anledning än deras etnicitet eller 

religion, att detta sker i en fungerande och demokratisk (om än med brister) stat samt att detta 

varit explicit och del av en tydlig kampanj där inget verkar ha gjorts eller göras för att dölja det 

extrema i agerandet. Utöver detta ska den här uppsatsen med hjälp av ett teoretiskt ramverk 

undersöka formerna för hur det går till när en medborgare i en demokratisk stat framställs som 

ett hot som hanteras på ett sätt som bryter mot demokratiska principer.  

 

1.4 Relevans 
Akademiskt är uppsatsen relevant på flera sätt. Det finns en akademisk debatt om teorin i sig, 

hur den kan utvecklas och användas. Som kommer visas nedan menar kritiker att teorin brister 

då den är konstruktivistisk och inte tar hänsyn till de objektiva omständigheter under vilka en 

säkerhetisering blir möjlig, utan istället bara fokuserar på subjektivitet och uppfattningar. I ett 

försök att använda teorin på ett inte helt uppenbart sätt har denna uppsats tagit sig an att studera 

en typ av fall som inte är det mest självklara valet för en studie av en säkerhetisering i enlighet 

med Köpenhamnsskolan. Genom detta är förhoppningen att denna uppsats kan komma med 

ännu någon kommentar till diskussionen om Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering och 

ytterligare ta reda på vad som är möjligt att göra med den och hur den skulle kunna utvecklas.  

                                                

 
32 Lasco, Gideon, (2018): “Kalaban: Young drug users’ engagements with law enforcement in the Philippines”. 
International Journal of Drug Policy 52, 39-44. 
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Den samhälleliga relevansen av denna uppsats består dels i fallets aktualitet och de 

konsekvenser det för med sig, och dels i att det knyter an till en större global företeelse där tal 

och språk förefaller användas på ett sätt som bidrar till skapandet av diskurser där värden såsom 

rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter är under press.   
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2 Metod: Diskursanalys 
I det här kapitlet sker en redogörelse för och en reflektion kring uppsatsens metodologiska val 

och överväganden. En presentation av studiens karaktär och metoden i sig kommer att följas av 

en källkritisk diskussion kring det material som kommer utgöra underlag för analysen. Därefter 

kommer, ur redogörelsen för metod och med förankring i uppsatsens teoretiska ramverk, en 

presentation av hur analysen i den här uppsatsen kommer att operationaliseras i ett överskådligt 

schema. Det är detta analysschema som sedan kommer vara ramen för hela uppsatsens sökande 

efter svar på forskningsfrågorna.  

 

2.1 Fallstudiens karaktär och implikationer 
Denna uppsats undersöker endast ett forskningsobjekt och ska därför definieras som en 

fallstudie. Studier som endast använder sig av ett fall har sin stora och välkända begränsning i 

att en sådan minimal population inte gör det möjligt att dra generaliserbara slutsatser, som kan 

vara giltiga även utanför just det fall som undersökts. Fallstudien med endast ett 

forskningsobjekt har emellertid vissa fördelar som gör det försvarbart att ändå använda den 

typen av forskningsdesign, något som här kommer diskuteras. 

 

Todd Landman skriver om den varierande dynamiken i att inom samhällsvetenskaplig 

forskning använda sig av många, ett fåtal eller endast ett fall för vetenskapliga studier i sin bok 

Issues and methods in comparative politics – an introduction från 2008. Landman menar att 

fallstudier kan göra nytta för jämförelser ifall de använder eller utvecklar koncept som är 

applicerbara på andra fall samt strävar efter att dra slutsatser vars betydelse sträcker sig bortom 

det enda fall som använts i studien.33 En fallstudie kan fokusera på de specifika funktioner som 

finns i studieobjektet samtidigt som den kan sätta dessa i relation till bredare forskningsfrågor. 

Landman väljer att kalla även fallstudier för komparativa, trots att de inte är det bokstavligen. 

Bidraget i en fallstudie i form av kontextuella beskrivningar och information kan likafullt vara 

av nytta i form av att docka in i vidare studier som försöker skapa förståelse och förklaringar 

som sträcker sig bortom det enda landet i den ursprungliga fallstudien. Dessutom kan fallstudier 

bidra med klassificering, det vill säga att skapa klassificeringar och typer som sedan är 

användningsbara vid framtida studier.34 Att skapa hypoteser, pröva teorier, analysera avvikande 

                                                

 
33 Landman, Todd (2008): Issues and methods in comparative politics – an introduction. London: Routledge, s. 
28 
34 Landman 2008, s. 86 
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fall och undersöka kausala mekanismer hör också till fallstudiens användningsområden. Enligt 

Landman innebär denna syn på jämförelser och fallstudier att perfekt unika fall är väldigt 

sällsynta och att enskilda fall istället bör väljas ut med hänvisning till dess värde i förhållande 

till andra fall och tidigare forskning. Själva fallet i en sådan studie väljs med omsorg för att 

tjäna större frågor och problemformuleringar.35 Landman skriver att fallstudien kan tjäna syftet 

att undersöka politiska processer och kartlägga möjliga kausala förklaringar. Fallstudien kan 

hålla en hög intensitet som möjliggör kartläggning av sådana processer och eventuellt kausala 

mekanismer. En sådan intensitet och fördelarna med den är inte alltid möjlig i en jämförande 

studie med två eller flera fall. I en sådan typ av studie av ett enskilt fall skriver Landman att 

undersökningen handlar om att genom kvalitativa undersökningar av kausala processer testa en 

hypotes som givits av en teori. Det ger ett resultat i form av kausala utsagor som är relevanta 

och verifierbara.36 Denna beskrivning av en fallstudie och ett forskningsförfarande stämmer väl 

överens med designen av denna uppsats.  

 

2.2 Diskursanalys som metod 
Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering rör sig ibland i gränslandet för vad som kan kallas 

metod, i och med att den ger tämligen klara instruktioner på vad som ska analyseras och i viss 

mån hur en sådan analys ska gå till. Utöver detta skriver Barry Buzan, Ole Wæver & Jaap de 

Wilde också att någon form av diskursanalys är det uppenbara metodvalet för en studie av en 

säkerhetisering. Detta då den stora frågan av intresse i en sådan typ av studie är när, hur och av 

vem något framställs som ett hot mot säkerheten. Säkerhet definieras genom en retorisk struktur 

som författarna menar går att härleda till en diskurs.37 Köpenhamnsskolan väljer, vilket 

redogörs närmare för i teorikapitlet, i sitt studium av säkerhetisering att inte fokusera i första 

hand på faktiska förutsättningar, som att i reella termer försöka analysera hot och säkerhet. 

Istället är hot och säkerhet subjektiva konstruktioner och upplevelser som det inte är relevant 

att studera objektiviteten i. Köpenhamnsskolans idé är att relevansen av diskursanalysen som 

metod förstärks av att teorin handlar om att lokalisera ett fenomen som har formats av ett 

avgörande diskursivt agerande. Tillvägagångssättet för en sådan studie är enkelt, menar 

författarna. Det går ut på att läsa en text och där söka efter argument som i sin retorik och logik 

går att härleda till det som i teorin definieras som säkerhetsfrågor.38  

                                                

 
35 Landman 2008, s. 87 
36 Landman 2008, s. 90 
37 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 176 
38 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 177 
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Det faktum att det är diskurser och språkliga insatser som är i fokus i teorin gör att 

diskursanalysen framstår som bättre lämpad för en studie av en säkerhetisering än exempelvis 

en idé eller ideologianalys. I de senare varianterna skulle analysen gå ut på att leta efter ideologi 

i fallets textinnehåll medan diskursanalysen går ut på att se hur språket används för att i det här 

fallet legitimera något som rimligen borde vara svårt att legitimera i ett demokratiskt 

sammanhang. Göran Bergström & Kristina Boréus skriver att diskursanalysen bygger på 

antagandet att föreställningar och språk inte är en produkt av verkligheten utan att språket i sig 

är en viktig del i formandet av idéer och i förlängningen också verkligheten.39 Så går det till när 

Bergström & Boréus lyfter fram begreppet ”ekonomisk kris” som exempel. Begreppet går å 

ena sidan att se utifrån ett perspektiv som grundar sig i faktiska och konkreta omständigheter i 

en ekonomi. Å andra sidan går det att istället välja att se att det finns en uppsättning idéer som 

avgör vad som kan definieras som en ekonomisk kris och inte. Diskursanalysen kan bidra till 

att dessa två synsätt kombineras i en analys som sammanfogar språk med agerande. Språket i 

en diskurs påverkar hur människor kan tänka och handla, varför diskursanalysen undersöker 

maktordningar.40 

 

Diskursanalys är ett brett analysverktyg som är användbart på många olika typer av fall. Michel 

Foucault har haft stort inflytande på diskursanalysen och har fått utgöra någon form av 

omslagsperson för den. Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips skriver om Foucault att: 

”Inom nästan alla diskursanalytiska riktningar har Foucault blivit en gestalt man förhåller sig 

till i sitt arbete – och som man helst ska kommentera, modifiera, kritisera och gärna citera.”41 

Givetvis ska inte denna uppsats misslyckas med att leva upp till traditionen. Den kritiska 

diskursanalysen går ut på att länka samman språk och användningen av språk med en social 

verklighet i form av maktförhållanden. Sanning eller kunskap är inte en reflektion av 

verkligheten utan en diskursiv konstruktion i vilken det avgörs vad som är sant eller falskt. 

Därför strävar Foucault efter att kartlägga strukturerna hos de kunskapsregimer eller 

uppsättningar regler som ligger bakom diskursen och i förlängningen vilka utsagor som 

kommer att uppfattas som acceptabla.42 Foucaults arbeten är breda och kan sägas i sig själva 

innehålla flera inriktningar inom diskursanalysen. En av dem är den så kallade genealogiska 

                                                

 
39 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012): Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur, s. 305 
40 Bergström & Boréus 2012, s. 306 
41 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 1999: Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur, s. 19 
42 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 19 



 
 
  

16 

där Foucault väljer att fokusera på begreppen makt och kunskap och relationen dem emellan. 

Makt är här inte något som ligger hos vissa aktörer utan tar sig liksom diskursen uttryck i form 

av olika sociala praktiker. Makten möjliggör skapandet av en uppfattning av omvärlden, där ett 

fenomen som exempelvis kriminalitet får en betydelse. Relationer skapas mellan olika sociala 

kategorier, såsom kriminella och icke-kriminella och detta får praktiska konsekvenser i form 

av sociala uttryck såsom rättsstatens olika tvångsåtgärder. Makten är alltid knuten till kunskap 

och de nämnda exemplen kan inte existera utan viss kunskap. Det är makt som skapar vår 

sociala verklighet genom att olika utsagor om verkligheten tillåts eller inte tillåts.43 Foucault 

anser att en riktig sanning inte går att hitta då forskaren inte kan ställa sig utanför diskursen och 

på så sätt se på världen med objektiva ögon. Vad som är sant och falskt blir därför av mindre 

betydelse och istället är det de diskursiva processerna och konstruktionen av diskurser som ska 

analyseras för att forskaren ska kunna se vilka bilder av världen som de lyfter fram är.44  

 

Norman Fairclough är den författare som är närmast förknippad med inriktningen kritisk 

diskursanalys, som också är en av de viktigaste inriktningarna.45 Enligt Alan Bryman rymmer 

diskursanalysen idén om att användningen av språk kring ett objekt påverkar uppfattningen av 

objektet. Diskursen om ett objekt kan utgöra en mall som kan ge skäl för att en viss praktik 

utövas i förhållande till objektet. Inte sällan kan det handla om exempel på maktutövning som 

utövas mot ett objekt och som legitimeras av hur diskursen kring objektet ser ut. Språket får 

således konsekvenser för hur verkligheten konstitueras.46 Typiskt för diskursanalysen enligt 

Bryman är att den är ”anti-realistisk”, vilket innebär att det inte finns en definitiv verklighet 

som kan beskrivas av en forskare, och konstruktivistisk, vilket vill säga att den fokuserar på 

den version av verklighet bland många som studieobjektet står för och att den äger en 

medvetenhet om att diskurser kan utgöra några av flera tänkbara beskrivningar av 

verkligheten.47 Fairclough bidrar också till diskursanalysen med begreppet diskursordning. 

Detta begrepp syftar till den kamp eller konkurrens som kan råda mellan en uppsättning olika 

diskurser inom samma fält.48  

 

                                                

 
43 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 20 
44 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 21 
45 Bergström & Boréus 2012, s. 307 
46 Bryman, Alan (2016): Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber, s. 640 
47 Bryman 2016, s. 641 
48 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 134 
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Jonathan Potter tar upp en speciell strategi inom diskursanalys som kan visa sig vara användbar 

för denna uppsats. Den handlar om att studera extrema formuleringar och har praktiserats av 

Anita Pomerantz. När en person driver ett argument är det vanligt att denna använder sig av 

extrema formuleringar för att förstärka sin poäng, där det mest extrema inom en i övrigt rimlig 

beskrivning lyfts fram. Detta förfarande har en övertygande effekt.49 Här gäller det att beskriva 

något i så absoluta och förstärkande termer som möjligt. Idén med att använda sådana begrepp 

är att upphäva eller minska effekten av eventuella påståenden som skulle strida mot talarens.50 

Den praktiska följden av detta blir att exempelvis en våldsakt kan framstå som mindre 

chockerande än den annars skulle göra och i förlängningen till och med bli acceptabel.51 

 

Diskursanalysen går inte att rycka ur sitt sammanhang och isolerat behandla som enbart en 

vetenskaplig metod, skriver Winther Jørgensen & Phillips. Den är inte bara en metod för analys 

av data utan innehåller vissa grundläggande antaganden som gör den till en del av en helhet av 

teori och metod. Dessa antaganden är olika premisser som utgår från att språket bidrar till den 

sociala konstruktionen av verkligheten. Detta menar författarna måste godtas för att 

diskursanalysen ska gå att använda som metod i en empirisk studie som denna uppsats.52 

Winther Jørgensen & Phillips skriver att diskursanalysen hör till socialkonstruktivismen. Enligt 

denna inriktning blir vissa typer av handlande acceptabla eller oacceptabla beroende på 

världsbild. Världsbilden i sin tur formas av den sociala konstruktionen av sanningar.53 Att det 

inte är möjligt att helt isolera diskursanalysen som metod är något som kommer visa sig i 

analyskapitlet i denna uppsats, där teori och metod kommer att integreras på ett förmodligen 

oundvikligt sätt.  

 

Bergström & Boréus menar att diskursanalys är ett utforskande av samhällsfenomen där språket 

spelar en viktig roll.54 Just Duterte har gjort sig känd för att ha ett särpräglat språkbruk och då 

detta står i centrum för en så pass stor del av materialet som kommer undersökas är 

diskursanalys ett lämpligt metodologiskt verktyg för att kunna fånga in betydelsen och 

konsekvenserna av språkbruket. Maktperspektivet som en viktig beståndsdel i den kritiska 

                                                

 
49 Potter, Jonathan (1996): Representing Reality – Discourse, Rhethoric and Social Construction. London: Sage, 
s. 187 
50 Potter 1996, s. 188 
51 Potter 1996, s. 191 
52 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 10 
53 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 12 
54 Bergström & Boréus 2012, s. 305 
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diskursanalysen är också en anledning till varför metoden är relevant för den här uppsatsen. 

Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering kan rymma många typer av fall där maktutövning 

kan ske mellan parter av någorlunda liknande styrka, som i ett krig mellan två militärt 

någorlunda jämbördiga stater, medan det på förhand förefaller som att den här uppsatsens fall 

präglas av stor asymmetri vad gäller maktrelationen mellan staten som driver en policy och den 

grupp som utgör måltavla.  

 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är två kända teoretiker inom diskursanalys som Winther 

Jørgensen & Phillips refererar till. Laclau & Mouffe presenterar begreppet nodalpunkt som 

centralt för deras ingång till diskursanalys. Nodalpunkten eller nodalpunkterna är symbol för 

något dominerande eller privilegierat, som utgör centrum i en diskurs. Kring sådana punkter får 

andra tecken i diskursen sin mening och sin plats. Winther Jørgensen & Phillips skriver som 

exempel att ”demokrati” är en nodalpunkt i en politisk diskurs och ”folket” är nodalpunkt i en 

nationell diskurs. Diskursen blir till en hegemoni där varje tecken den innehåller fått en 

fastställd betydelse genom sin plats i diskursen och relation till diskursens andra moment, 

samtidigt som alternativa innebörder hos ett tecken eller andra möjliga förhållanden tecknen 

emellan utesluts.55 De förklaringar som utesluts ur diskursen befinner sig i det diskursiva fältet, 

vilket även kallas för det konstitutiva yttre. Tecken som inte har fått en mening fastslagen utan 

äger en mångtydighet kallas för element. Enligt detta synsätt försöker diskursen göra om 

element (vilka kan ha många betydelser) till moment (vilka endast har en betydelse). Detta är 

en process som aldrig kan göras fullkomlig, utan en diskurs kan alltid utmanas, undermineras 

och förändras av inslag från det diskursiva fältet.56 Samma tecken kan vara nodalpunkt såväl 

som element i en diskurs, eftersom en nodalpunkt i sig inte garanterar betydelse. Betydelsen är 

istället något som skapas i relation till andra tecken i diskursen.57 Element vars betydelse är 

särskilt omstridda diskurser emellan kallas av Laclau & Mouffe för flytande signifikanter. 

Konkurrerande diskurser strävar efter att ge dessa tecken en betydelse som stämmer överens 

med just den egna diskursens uppfattning.58  

 

Laclau & Mouffe använder sig av Antonio Gramsci och denns begrepp hegemoni för att visa 

hur en diskurs strävar efter att bli dominerande. Genom att något får sin betydelse fixerad kan 

                                                

 
55 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 33 
56 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 34 f.  
57 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 35 
58 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 35 
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en diskurs nå hegemoni, ett tillstånd när fixeringen av betydelser gör att maktförhållanden kan 

naturaliseras. Detta innebär att en uppfattning kan komma att bli så dominant att den nästan är 

omöjlig att ifrågasätta.59 Där Gramsci menar att ekonomin delar in människor i objektiva 

klasser menar emellertid Laclau & Mouffe att människor delas in i olika grupper i samhället 

genom diskursiva processer.60  

 

Ludvig Beckman argumenterar för att kausala förklaringar inte alltid tar sig formen av ett 

kronologiskt orsak-verkan-samband. Istället är det en människas avsikter och skäl som ska 

studeras för att förklara handlingar. Detta kallas för att rikta in sig på ändamålsförklaring eller 

motivförklaring istället för orsaksförklaring. Enligt denna tanke finns kausalitet mellan det som 

förklarar och det som ska förklaras.61 En samling av idéer kan ge vissa aktörer motiv att agera 

på ett visst sätt medan andra aktörer kanske inte alls agerar på samma sätt utifrån samma idéer.62 

Diskursanalys som förklaringsverktyg inbegriper ett kollektivt fokus vilket bör kunna förklara 

en större ”enhet”, i det här fallet den filippinska befolkningen, och dess agerande.63 Diskursen 

förklarar inte ett beteende kausalt utan snarare konstituerar ett beteende.64 

 

Med dessa begrepp som huvudsakliga hjälpmedel kommer analysen i denna uppsats försöka att 

ringa in och presentera diskursen om personer som använder eller handlar med droger i 

Filippinerna. Utifrån ett teoretiskt och metodologiskt ramverk kommer en form av 

analysschema att skapas för att kunna besvara forskningsfrågorna och syftet i denna uppsats.  

 

2.3 Material och källkritik 
Materialet för denna uppsats utgörs av ett antal tal som Duterte hållit där innehållet berör frågan 

om droger. De årliga ”state of the nation”-talen presidenten håller inför kongressen kommer 

används då de är relativt långa och innehållsrika. Av dessa tal har Duterte nu hunnit hålla tre 

stycken sedan han tillträdde. Under Dutertes valkampanj 2016 höll han självfallet många långa 

och korta tal som fått olika mycket internationell uppmärksamhet. Flera av dem innehåller 

uttalanden som omvärlden sett som uppseendeväckande. För att tal ska vara aktuella att ingå i 

                                                

 
59 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 39 
60 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 40 
61 Beckman, Ludvig (2007): Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska idéer och texter. Stockholm: 
Santérus förlag, s. 82 
62 Beckman 2007, s. 84 
63 Beckman 2007, s. 88 
64 Beckman 2007, s. 92 
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urvalet för denna uppsats krävs att de i någon form rör frågan om droger, annars kommer 

analysen brista i validitet. Det finns många uttalanden som handlar om droger men budskapen 

kan vara i princip desamma i flera olika tal, varför urvalet ändå inte blir för omfattande.  Den 

här uppsatsen kommer att studera tal från en begränsad tidsperiod med början i valkampanjen 

2016 och åren som följt fram till hösten 2018. 

 

Det största problemet med materialet är att de är tillgängliga i format av skiftande kvalitet och 

språk. Engelska är ett av två officiella språk och ensamt myndighetsspråk i Filippinerna och 

därför är en del av, men långt ifrån alla, Dutertes tal i original hållna på engelska. Andra finns 

översatta och transkriberade på engelska och har tillgängliggjorts på regeringens hemsida. Dock 

har det under arbetets gång visat sig att även de officiella engelska transkriberingarna är av 

tveksam kvalitet. Så kan det komma sig att ett dokument som utges för att vara en fullständig 

engelsk transkribering visar sig innehålla flera sidor skrivna på tagalog, eller att mindre 

kommentarer på tagalog som Duterte sagt mitt i ett längre stycke på engelska inte heller har 

översatts i den engelska transkriberingen. Vissa tal finns bara på internet i form av videoklipp 

av mycket varierande kvalitet där engelska och tagalog blandas mellan och ibland inom talen. 

Andra uttalanden har inte gått att hitta i sin originalform utan kommer istället att hänvisas till 

via nyhetsartiklar där Duterte citeras. Dessa förutsättningar gör att det inte har varit möjligt att 

göra ett systematiskt och genomtänkt urval på ett tillfredsställande sätt. Detta påverkar 

reliabiliteten för denna uppsats negativt i och med att svagheterna i urvalsprocessen försämrar 

möjligheterna att upprepa studien med samma förutsättningar. 

 

Under Dutertes valkampanj har givetvis många små och stora tal hållits. Med rådande 

förutsättningar på grund av brister i tillgänglighet både vad gäller medium och språk är det i 

princip omöjligt att se över alla tal som hållits. Istället får denna uppsats förhålla sig till det som 

går att finna och öppet och självkritiskt presentera dessa brister. Reliabilitet kan bli ett problem 

för en kvalitativ analys, i synnerhet när ett urval med dessa brister är det som ska analyseras.  

 

En tillfredsställande lösning som hade varit aktuell för en mer omfattande studie av det här 

slaget hade varit att ta hjälp med att översätta tal för att kringgå språkproblemet. En sådan 

lösning försvåras dock av att det i vissa fall sannolikt är nödvändigt att ha språkkunskap för att 

ens kunna hitta en del av Dutertes tal på internet. Hade det åtminstone räckt med översättning 

av ett antal texter hade det varit ett mer tillgängligt alternativ men när språkkunskapen krävs 

för att först hitta vilka texter och eventuella videoklipp som ens kan komma på tal för att utgöra 
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material för denna uppsats har alternativet att skaffa hjälp med översättning inte blivit aktuellt 

för denna uppsats.  

 

När tillgängligheten varierar till följd av skiftande medium, kvalitet och språk är det möjligt att, 

för att i största möjliga mån kompensera för dessa brister, söka efter flera uttalanden eller 

verifiera vissa uttalanden med hjälp av hur andra aktörer har rapporterat att Duterte yttrat sig, 

vad dessa aktörer har sagt om yttrandena och hur dessa yttranden har uppfattats av omvärlden. 

I och med detta är det möjligt att kunna göra rimliga antaganden om de huvudsakliga linjerna i 

Dutertes tal och hur vissa argument bör förstås, trots att det inte är möjligt att ha ett 

allomfattande underlag för denna uppsats. Exempel på sådana aktörer är 

människorättsorganisationer och FN. Bland sådana aktörer saknas inte kommentarer till 

presidentens uttalanden och yttranden från den typen av organisationer finns lättillgängliga på 

internet. Human Rights Watch är ett exempel på en organisation som har sagt och skrivit mycket 

om drogkriget i Filippinerna och inte minst om Dutertes uttalanden om droger under hans 

valkampanj. Således kommer Human Rights Watch och andras artiklar om Dutertes tal kommer 

därför också att räknas in i materialet för denna uppsats. Flera uttalanden har också omskrivits 

i nyhetsartiklar i nationell och internationell press, där det inte finns anledning att tro annat än 

att de är riktigt återgivna och att översättningarna är korrekta, förutsatt att uppsatsen håller sig 

till seriösa medier som tål en källkritisk granskning. Till fördelarna med att utnyttja att media 

och organisationer har skrivit om Dutertes drogkrig hör också att flera av dessa aktörer har följt 

Duterte under en lång tid och förefaller täcka in en stor del av hans uttalanden, varför denna 

uppsats ändå kan göra anspråk på att bidra med en rimlig och tillförlitlig representation av vad 

Duterte faktiskt har sagt om personer som använder eller handlar med droger. Till saken hör 

också att Duterte i egenskap av president använder sig av talespersoner. Den här uppsatsen kan 

komma att använda sig av uttalanden från presidentens talespersoner och ta med dessa i försöket 

att presentera en bild av Dutertes argument och i förlängningen också av diskursen.  

 

2.4 Operationalisering 
En stor del av genomförandet av denna uppsats kommer utgöras av kartläggningen av de 

huvudsakliga argument som finns i de studerade texterna. Diskursanalysen med 

Köpenhamnsskolan som ramverk sätts samman i ett analysschema. Det är ett analysverktyg 

som kommer vara användbart för att skapa en djupare förståelse för presidentens uttalanden 

och således besvara forskningsfrågorna för att i förlängningen kunna bidra med kunskap om 

hur en extrem policy görs möjlig. 
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Figur 1: Analysschema 
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Källa: Egen modell utifrån Buzan, Wæver & de Wilde.  

 

I Figur 1 presenteras uppsatsens operationalisering i sin mest förenklade form i ett översiktligt 

analysschema. Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering finns representerad i analysens 

olika steg. Nedan följer en djupare genomgång av innehållet i de olika stegen och hur analysen 

rent praktiskt kommer att gå till. Det är i schemats lodräta axel själva operationaliseringen är 

nedtecknad steg för steg. I det första steget, genomgång, kommer de för den här uppsatsen 

viktigaste beståndsdelarna i det analyserade materialet att kartläggas. Analysens andra steg är 

kategorisering, vilket innehåller en stor den av den faktiska analysen i form av söka efter idéer 

och kategorisera dessa utifrån olika sammanhang, det som i Köpenhamnsskolans teori kallas 

för de olika sektorerna för säkerhet. I diskussion kommer analysen att rikta in sig mot att försöka 

identifiera de diskurser och de element i diskursen som dominerar Dutertes tal. I enlighet med 

Köpenhamnsskolan kommer detta steg innehålla ett moment där de genom sektorerna 

disaggregerade delarna åter fogas samman till en helhet genom en undersökning av ömsesidiga 

referenser mellan sektorerna, allt för att skapa en helhetsbild av rådande diskurs och 

säkerhetskomplex.65 Detta då Köpenhamnsskolan beskriver det som avgörande för en 

säkerhetisering hur det uppmålade hotet relaterar till diskursens uppfattning om hot och 

säkerhet.66 I en studie i enlighet med Köpenhamnsskolan kan det också ingå att undersöka vilka 

praktiska implikationer en säkerhetisering kan få.67 Denna uppsats kommer dock att inrikta sig 

på de diskursiva konsekvenserna av Dutertes tal, det vill säga formandet av en diskurs och 

legitimerandet av maktutövning, snarare än de faktiska konsekvenserna som inte skulle bli mer 

än en beskrivning av maktutövning och våld med liten betydelse för analysen. På schemats 

horisontella axel återfinns de mest centrala teman som kunnat identifieras i Dutertes tal och 

                                                

 
65 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 169 
66 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 33 
67 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 40 
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relevansen av dessa kommer av empirin. Detta är de förmodligen tydligaste tecknen eller 

beståndsdelarna i diskursen och kommer således fungera som ett verktyg för att förstå och 

kartlägga diskursen. Det är framförallt dessa olika teman som det kommer att visa sig vilken 

betydelse de ges i Dutertes tal och vad det slutligen ger för helhetsbild av diskursen och 

säkerhetiseringen.  

 

Det är alltid vanskligt att studera språk på det sätt som kommer ske i denna uppsats. Mats 

Alvesson & Dan Kärreman skriver att språket är kontextberoende.68 Därför finns möjliga 

problem med operationaliseringen av denna uppsats. Kontexten som denna uppsats skapas i 

leder till att den präglas av en förförståelse som mest troligt skiljer sig åt på många sätt från den 

kontext och den förförståelse som empirin existerar i. Alvesson & Kärreman menar att en 

forskningstext som denna uppsats inte kan vara en klinisk och objektiv skildring av hur 

verkligheten ser ut.69 Så kan det komma sig att någon med uttömmande kunskaper om den 

filippinska kontexten skulle kunna mena att metod- och teorivalen i denna uppsats inte bidrar 

till validitet då förklaringar till verkligheten kanske ligger i något som inte ryms uppsatsens i 

teori och metod. Som nämnt ovan noterar denna uppsats dock att idéer som inte följer 

demokratiska principer växer i flera demokratiska stater och vill veta hur det kan gå till. Trots 

att svaren på frågan i fallet drogkriget i Filippinerna mycket väl kan vara kontextberoende och 

kontextberoende allena vill denna uppsats göra ett hederligt försök att finna svar som, i enlighet 

med Landmans beskrivning, ändå kan tjäna större forskningsproblem än det isolerade fallet och 

kan utgöra en del av förståelsen och förklaringen till den globala trenden. Därför använder sig 

uppsatsen också av teori- och metodval som mycket väl skulle kunna vara gångbara även på 

flera av de andra fall av strömningar liknande de i Filippinerna, som kan sägas förekomma i 

flera länder i världen idag.  

                                                

 
68 Alvesson, Mats & Kärreman, Dan (2012): Kreativ metod – skapa och lösa mysterier. Malmö: Liber, s. 41 
69 Alvesson & Kärreman 2012, s. 41 
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3 Teori: Säkerhetsstudier och säkerhetisering 
Det teoretiska ramverket för den här uppsatsen är främst sådant som är inriktat på studier av 

säkerhet, och i spetsen av dem den som kallas teorin om säkerhetisering. Kapitlet kommer att 

ge en grundlig presentation av Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering, som på 

orginalspråk heter ”securitization” och kommer från Buzan, Waever & de Wilde 1998: Security 

– A new Framework for Analysis. Det är en teori som möjliggör en förståelse av hur problem 

som inte är säkerhetsproblem i någon traditionell bemärkelse också kan klassas som hot och 

förstås utifrån ett säkerhetsteoretiskt perspektiv. Säkerhetiseringsteorin möjliggör också att ta 

in nya aktörer i förståelsen för säkerhet förutom staten som varit den traditionella aktören. 

Teorin breddar således förståelsen av säkerhet.70 Först kommer emellertid en kortare 

genomgång av fältet säkerhetsstudier i en bredare bemärkelse för att placera teorin i sin kontext. 

Detta med inriktning mot begreppet identitet eftersom det är centralt för den här uppsatsen. 

 

3.1 Säkerhetsstudier och identitet 
Alan Collins menar att säkerhetsstudier utgör själva hjärtat av internationella relationer. 

Säkerhetsstudier handlar om agenters överlevnad, och vanligtvis symboliserar begreppet agent 

en suverän stat. Säkerheten och överlevnaden för suveräna stater har kommit att bli en brett 

accepterad förklaring till deras beteende, med de komplexa förutsättningar som sådan essentiell 

politik inbegriper i form av avvägningar och prioriteringar.71 Definitionerna av säkerhet bland 

akademiker är många och varierade, och bland de som lyfts fram av Collins märks de som är 

inriktade på en smal betydelse i form av avsaknaden av krig och förmågan att framgångsrikt 

försvara sig i händelse av krig, de som handlar om skydd från eller avsaknad av mer 

odefinierade hot mot liv och livskvalitet och slutligen de som på ett liknande, mindre definierat 

sätt handlar om skydd från eller avsaknad av hot mot särskilda värden.72 Just denna förskjutning 

i betydelsen av vetenskapliga förståelsen av säkerhet och hot, från att handla uteslutande om 

militära frågor till att ges betydligt vidare och mer varierade definitioner, är en tydlig utveckling 

inom säkerhetsstudier som Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering är ett exempel på.73 

 

                                                

 
70 Emmers i Collins (red.) 2010, s. 149 
71 Collins (red.) 2010, s. 2 
72 Collins (red.) 2010, s. 3 
73 Collins (red.) 2010, s. 7 
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I och med utvecklingen inom säkerhetsstudier till att inte handla uteslutande om staten och 

militär säkerhet är ett nyckelbegrepp nu olika former av kollektiva identiteter. Collins skriver 

att tendensen är att just kollektiv av människor nu är det vars säkerhet ska garanteras.74 Som 

nämnt i inledningen ovan finns många författare som diskuterar detta och närliggande begrepp. 

Här återfinns exempelvis Benedict Anderson och idén om imagined communities. Anderson 

definierar nationen som ”an imagined, political community”, vilket är något som äger vissa 

begränsningar såväl som en suveränitet. Att gemenskapen är en föreställning innebär, enligt 

Anderson, att människor som inte har någon relation eller någonsin träffats ändå bär med sig 

en bild av att dela en gemenskap.75 Nationen har begräsningar och kommer aldrig att omfatta, 

eller ens sträva efter att omfatta, hela mänskligheten.76 

 

Tätt på idén om en gemenskap följer också idén om den andre. Zygmunt Bauman menar att ett 

samhälle delar ett kulturellt, moraliskt system. Bland de gemensamma uppfattningar som ryms 

hos medlemmarna i ett samhälle finns också olika bilder av vem som är den andre och hur 

vederbörande ska bemötas.77 David Campbell skriver att identitet skapas först i relation till det 

som skiljer sig åt. Identiteten innehåller vissa normer som är de som anger skillnaden mellan 

den som befinner sig på insidan respektive utsidan av denna identitet.78 Ole Wæver definierar 

kollektiv identitet som det som möjliggör användningen av begreppet vi.79  

 

Paul Roe skriver om kopplingen mellan hot, säkerhet och identitet. Hotet är det som sätter 

överlevnaden på spel. Ett samhälle som förlorar sin identitet är förlorat som samhälle, det vill 

säga kan inte överleva.80 Ageranden för säkerhet pekar enligt Wæver alltid mot ett kollektiv, 

med motiveringen att kollektivet måste överleva och att dess överlevnad är hotad. Det finns 

alltså någon slags idé om att den typ av kollektiv som utgör ett society har en rätt att överleva, 

till skillnad från mindre värdeladdade kollektiv, såsom en yrkesgrupp, exemplifierar Roe. 

Wæver anknyter till Anthony Giddens synsätt att moderna societies ofta utgörs av nationer. 

Nationen har särskilda egenskaper som society i hur den har en territoriell anknytning eller 

                                                

 
74 Collins (red.) 2010, s. 7 
75 Anderson 2006, s. 6 
76 Anderson 2006, s. 7 
77 Yuval-Davis 2008, s. 46 f. 
78 Campbell 1998, s. 9 
79 Roe i Collins (red.) 2010, s. 205 
80 Roe i Collins (red.) 2010, s. 204 
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åtminstone en känsla av ett hemland, en existens som är kontinuerlig över tid och en uppfattning 

om sig själv som en enhet som utgör en del av den sociala världen.81 

 

I fallet drogkriget i Filippinerna som den här uppsatsen handlar om kommer det visa sig att 

förståelsen av säkerhet inte rör sig om krig och militär säkerhet utan snarare om liv och 

värderingar, och kanske framförallt en idé om en kollektiv identitet och exkluderingen av en 

grupp människor från detta kollektiv.  

 

3.2 Köpenhamnsskolan 
Köpenhamnsskolan har kommit att bli benämningen på en grupp författare inom internationella 

relationer, knuten till Copenhagen Peace Research Institute. I sin bok People, States and Fear 

– The National Security Problem in International Relations från 1983 förde Barry Buzan 

resonemang som sedan utvecklades och resulterade i ytterligare en bok, tillsammans med Ole 

Wæver och Jaap de Wilde: Security – A new Framework for Analysis, 1998. Det är i denna 

andra bok som Köpenhamnsskolans idéer om säkerhet och teori om säkerhetisering presenteras 

i sin helhet. 

 

3.2.1 Säkerhetisering 
Själva begreppet säkerhetisering ska förstås som klimax på en skala eller ett spektrum över 

vilken vikt ett samhällsproblem tillskrivs. Hela detta spektrum kan sammanfattas som i Figur 2 

nedan. När en fråga är säkerhetiserad har en aktör försökt och lyckats framställa den som ett 

existentiellt hot inför en publik som givit sitt bifall åt framställan. Då legitimeras extraordinära 

insatser för att hantera problemet, insatser som rör sig utanför det som är statens normala praxis 

eller regler för att hantera ett problem.82 Enligt teorin kommer i regel någon sådan form av 

regelöverträdelse eller extraordinärt agerande också äga rum ifall en fråga har säkerhetiserats.83 
  

                                                

 
81 Roe i Collins (red.) 2010, s. 205 
82 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 23 f. 
83 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 26 
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Figur 2: Spektrum över säkerhetisering. 

Icke-politiserad Politiserad Säkerhetiserad De-säkerhetiserad 

En fråga ryms inte i 

den offentliga 

debatten och staten 

gör inget för att 

hantera den. 

En fråga erkänns 

som ett problem och 

staten hanterar den 

enligt normal praxis. 

En aktör har 

framställt en fråga 

som ett existentiellt 

hot och en publik har 

accepterat 

framställan. Akuta, 

extraordinära 

åtgärder legitimeras. 

En fråga har upphört 

att ses som ett 

existentiellt hot och 

kan återigen klassas 

som politiserad eller 

icke-politiserad 

Källa: Egen figur utifrån Köpenhamnsskolan.84 

 

Teorin fokuserar på huruvida något framställs och uppfattas som ett existentiellt hot och 

fokuserar inte på att utvärdera huruvida det de facto är ett hot eller ej.85 Köpenhamnsskolan 

anser att försök att definiera objektiv säkerhet inte bidrar till analysen. Istället är det processen 

och dynamiken i en säkerhetisering som svarar på de riktigt intressanta frågorna, nämligen vem 

som kan säkerhetisera något, vad som kan säkerhetiseras och under vilka omständigheter så 

kan ske.86 Objektiva hot kan inte ställas mot subjektiva hot enligt Köpenhamnsskolan, då 

begreppet subjektiv inte är adekvat i sammanhanget. Istället ligger fokus på intersubjektivitet, 

den sociala konstruktionen av en gemenskap av överensstämmande subjektiva uppfattningar – 

en diskurs.  Det måste finnas en gemensam uppfattning om att ett referensobjekt är värt att 

försvara för att en aktör ska kunna göra en säkerhetisering, där objektet pekas ut som hotat och 

endast möjligt att rädda genom extraordinära insatser.87 Här finns en tydlig samförståelse 

mellan Köpenhamnsskolans teori och metoden diskursanalys. Den typiska diskursanalysen 

beskrivs som omnämnt ovan av Bryman som i regel ”anti-realistisk” och konstruktivistisk, 

vilket innebär att det inte finns en objektiv verklighet som låter sig beskrivas av en forskare och 

att det är studieobjektets uttryckta verklighet och hur den verkligheten påverkas av objektets 

tolkningar som står i fokus. 

 

                                                

 
84 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 23 f. 
85 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 26 
86 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 31 
87 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 31 
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Inom diskursen påpekar Köpenhamnsskolan att olika aktörers subjektiva uppfattningar inte 

nödvändigtvis har lika värde. Vissa aktörer tillskrivs eller äger egenskaper som gör dem mer 

inflytelserika vad gäller möjligheten att försöka säkerhetisera en fråga. Även om graden av 

makt kan variera är den inte absolut. Därmed är ingen helt exkluderad från att kunna 

säkerhetisera en fråga men ingen har heller en sådan makt att dennes försök till säkerhetisering 

är garanterat att lyckas.88 I en analys av säkerhetisering måste det ingå en förståelse för en aktörs 

relativa makt att göra en säkerhetisering.89 

 

Argumenten för en säkerhetisering kan delas upp i två huvudkategorier. Den ena handlar om 

hotet, vad som kommer ske ifall vi inte agerar mot ett problem. Den andra handlar om strategi, 

vilka motåtgärder som ska användas mot hotet i fråga.90 

 

Enligt teorin ska karaktärsdragen hos hotet, trots att det framställs som ett subjektivt fenomen, 

studeras. Detta på grund av att dragen hos hotet spelar stor roll för vad som kommer falla ut 

som en framgångsrik speech act, och i förlängningen säkerhetisering.91 Det finns några 

förhållanden som underlättar en speech act. För det första krävs att den följer diskursens 

uppfattning vad gäller formuleringar kring säkerhet. För det andra behöver den som genomför 

en speech act äga en viss social position eller ha en relation till publiken som ökar sannolikheten 

för att publiken ska acceptera framställan. Slutligen krävs särdrag hos det påstådda hotet som 

gör att det kan uppfattas just som ett hot.92 I en studie av en säkerhetisering kan det också enligt 

Köpenhamnsskolans idé ingå att undersöka effekterna av säkerhetiseringen i sig. En 

nyckelfråga är då vad en säkerhetisering eller bristen därpå för med sig för konsekvenser.93 

 

3.2.2 Analysenheter 
Enligt teorin om säkerhetisering finns det tre enheter som ska analyseras i en säkerhetsstudie 

av denna typ. De två första har redan omnämnts och är relativt självklara, de är referensobjekt 

och aktör. Den tredje enheten kallas funktionell aktör och är inte lika kristallklar till sin natur. 

Det är en aktör som utan att vara den som försöker säkerhetisera en fråga är någon som likafullt 

kan ha stor inverkan på säkerhetsområdet. Buzan, Wæver & de Wilde väljer att exemplifiera 

                                                

 
88 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 31 
89 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 32 
90 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 32 
91 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 32 
92 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 33 
93 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s..40 
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den funktionella aktören med ett företag som förorenar miljön, i ett tänkt fall av säkerhetisering 

av miljöfrågor.94 Vad gäller referensobjekt är det klassiska objektet i säkerhetsstudier staten 

eller i vissa fall nationen. För statens del handlar säkerhet och överlevnad främst om suveränitet, 

medan det i fallet nationen är identitet som är viktigast. Teoretiskt sett behöver emellertid inte 

referensobjekt vara begränsade till att endast kunna utgöras av staten eller nationen. I princip 

kan vad som helst konstrueras till ett referensobjekt men det är i regel någon form av kollektiv 

av en viss storlek som åberopas när det kommer till den här förståelsen av säkerhet. Alltför små 

grupper kommer sällan kunna hävdas som referensobjekt i en säkerhetsfråga till följd av brist 

på legitimitet. Å andra sidan kan referensobjektet också vara för stort för att riktigt äga en 

trovärdighet och legitimitet. Här exemplifierar Buzan, Wæver & de Wilde med hela 

mänskligheten, som av vissa hävdats som ett referensobjekt hotat av fullskaligt kärnvapenkrig 

under Kalla kriget.95 Stater och nationer verkar vara de enheter som är mest tillgängliga som 

referensobjekt och en av anledningarna till detta är enligt författarna att de, i egenskap av 

upplevda gemenskaper, existerar i form av ett vi och därmed är sociala konstruktioner som 

påverkar mänsklig interaktion.96 Aktören är den som utför en speech act åsyftandes säkerhet. 

Vanligtvis utgörs aktörer av politiska ledare, byråkrater, regeringar eller lobbyister. Det är 

mycket sällsynt att samma enhet är både aktör och referensobjekt. Att identifiera aktören 

försvåras av en form av nivåproblematik där det kan vara svårt att avgöra om det är exempelvis 

en regering eller en individ inom en regering som är aktör.97 För att identifiera aktören i ett fall 

krävs dels en undersökning av vem det är som utför en speech act men ännu viktigare en analys 

av logiken bakom denna. Genom att försöka avgöra om logiken bakom en speech act är kopplad 

till en individ eller en organisation kan det gå att avgöra vem som är aktör.98  

 

3.2.3 Sektorer för säkerhet 
Köpenhamnsskolan delar in sin förståelse av säkerhet i olika sektorer. Vilka värden som finns 

och betydelsen av säkerhet, hot och överlevnad kommer att variera i form från en sektor till en 

annan.99 De olika sektorerna är militär, miljö, ekonomi, samhälle och politik. Den militära 

sektorn är den som ligger närmast en traditionell förståelse för säkerhet. Säkerhet kretsar här 

                                                

 
94 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 36 
95 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 36 
96 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 37 
97 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 40 
98 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 41 
99 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 27 
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ofta kring en stats möjlighet att försvara sig mot militära hot.100 Miljösektorn är något mer 

diversifierad och rymmer frågor såsom klimatförändringar, problem med energi- och 

livsmedelsförsörjning samt olika utmaningar kopplade till befolkning, såsom överbefolkning, 

epidemier, migration och urbanisering.101 Den ekonomiska sektorn rör en förståelse av säkerhet 

kopplad till den globala politiska ekonomin och marknaders strukturer, med inslag från den 

ständigt närvarande konflikten mellan stat och en fri marknad. Att tala om ekonomisk säkerhet 

är komplicerat, menar Buzan, Wæver & de Wilde, då hela den globala ekonomin bygger på 

konkurrens och därmed ett visst mått av osäkerhet som ska driva aktörerna att agera så effektivt 

som möjligt.102 Vad beträffar den samhälleliga sektorn är kollektiv identitet det viktigaste 

konceptet. När en kollektiv identitet, såsom idén om en nation, uppfattas som hotad kan en 

säkerhetisering äga rum.103 Köpenhamnsskolan för fram tre sätt på vilket samhällelig osäkerhet 

kan uppstå och den kollektiva identiteten hotas. De tre är migration, samt horisontell och 

vertikal konkurrens. Migration kan föra med sig att intryck från andra identiteter förändrar 

samhället och befolkningens sammansättning. Horisontell konkurrens handlar om att den egna 

kulturen kan åsidosättas av en bredvidvarande, dominerande kultur, såsom kanadensare kan 

frukta amerikanisering. Vertikal konkurrens handlar om den händelse att folket slutar 

identifiera sig med sin nationella identitet för att de som en del av ett integrationsprojekt, såsom 

EU, istället kan komma att identifiera sig med den regionala identiteten.104 I den politiska 

sektorn handlar säkerhet om suveränitet, men bara när det gäller icke-militära hot mot 

suveräniteten, vilka istället skulle falla inom den militära sektorn. Köpenhamnsskolan uttrycker 

sektorn som att handla om “the organizational stability of social order(s)”.105 Efter 

analyskapitlet i denna uppsats kommer det vara möjligt att studera närmare under vilken eller 

vilka sektorer det är möjligt att kategorisera in drogkriget i Filippinerna.  

 

Köpenhamnsskolan beskriver idén med sektorer som ett verktyg för att dissaggregera, 

kategorisera och därmed tydliggöra ett innehåll men att fynden som detta ger inte får misstas 

för självständiga, då de är istället ska förstås som delar av en helhet. Hela tillvägagångssättet 

med sektorer tar sin början i dissaggregering men måste sluta med en återmontering för att 

                                                

 
100 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 50 
101 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 74 f.  
102 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 95 
103 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 119 
104 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 121 
105 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 141 
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kunna bidra till förståelse.106 Buzan, Wæver & de Wilde presenterar ett underlag för hur de 

olika sektorerna kan vägas samman till en helhetsbild och samtidigt bidra till kunskap om 

säkerhet i olika former. Sektorerna och deras enskilda teoretiska presentation ska uppfattas som 

en uppsättning linser genom vilka en forskare kan studera olika sidor hos ett och samma 

fenomen.107 Att se hur sektorerna syntetiserar innebär i praktiken att forskaren ska studera de 

mönster av gemensamma referenser som återfinns som enheter för säkerhet bland de olika 

sektorerna. Utifrån detta blir det också möjligt att bygga en bild av det aktuella 

säkerhetskomplexet och se vilka som är de huvudsakliga säkerhetsfrågorna inom detta.108 Ett 

tydligt argument för varför sektorerna måste återmonteras i slutet av analysen är att exempelvis 

en stat ser säkerhet som aggregerad säkerhet, inte som säkerhet inom fem separata områden och 

att staten således bedömer sin säkerhet över sektorernas gränser.109 

 

3.3 Kritik mot Köpenhamnsskolan 
Det existerar en metadebatt om teorin om säkerhetisering i akademiska kretsar. Teorin i sin 

ursprungliga utformning fokuserar på språket och framställan i ett fall av säkerhetisering.110 

Den kritiseras för att vara svår att kombinera med empiri om säkerhetshot just för att den inte 

rymmer idén om empiriska eller objektiva hot. Oliveira skriver att teorin inte söker efter 

kausalitet mellan ett objektivt hot och en akt för säkerhetisering.111 Teorin är i grunden 

socialkonstruktivistisk och söker förståelse för hur säkerhetisering sker snarare än att söka 

orsaksförklaringar till varför.112 Thierry Balzacq hävdar att teorin inte borde avvisa kausalitet 

utan istället kombinera den socialkonstruktivistiska förståelsen med empiriska försök att 

kausalt förklara säkerhetisering. Detta kan kallas för en sociologisk ansats till 

säkerhetisering.113 Stefano Guzzini menar att en totalt objektiv och en totalt subjektiv syn båda 

kan vara lika missvisande fast på olika sätt. Det objektiva synsättet felar då ett givet problem 

inte alltid ger en entydig reaktion medan det subjektiva brister på grund av att vad som helst 

kan uppfattas som ett hot av någon trots att vissa saker när allt kommer omkring är harmlösa.114 

                                                

 
106 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 8 
107 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 167 f.  
108 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 169 
109 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 170 f. 
110 Balzacq, Thierry (2005): “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”. 
European Journal of International Relations 11:2, 171-201. 
111 Oliveira, Gilberto Carvalho (2017): “The causal power of securitisation: an inquiry into the explanatory status 
of securitisation theory illustrated by the case of Somali piracy”. Review of International Studies 44:3, 504–525. 
112 Oliveira 2017 
113 Oliveira 2017 
114 Guzzini, Stefano (2011): “Securitization as a causal mechanism”,.Security Dialogue 42:4-5, 329-341. 
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Guzzinis slutsats är att säkerhetiseringsteorin visst kan vara empirisk och bidra till att förklara 

kausalitet om vi bara låter den. Teorin kan riktas mot förståelsen av varför vissa beteenden 

uppstår i en given nationell säkerhetsdiskurs, hur de kommer tas emot utifrån den aktuella 

diskursens inbyggda uppfattning om hot och säkerhet och således också förklara varför vissa 

reaktioner följer.115  

 

Lene Hansen har kritiserat Köpenhamnsskolan för dess avsaknad av en förståelse för genus i 

frågan om säkerhetisering.116 Det skulle kunna vara en brist som påverkar förståelsen av 

drogkriget i Filippinerna. En analys med förståelse för genus skulle möjligtvis ge en hel del 

användbara resultat med materialet i denna uppsats, då det säkerligen går att hitta diskurser om 

kön, genus och manlighet som kan hävdas bidra till den våldsamma retoriken.  

 

En annan av Köpenhamnsskolans kritiker är Bill McSweeney. En av hans huvudsakliga 

poänger är ett ifrågasättande av den logiska ordningen bland begreppen säkerhetisering, 

sektorer och referensobjekt. Medan Köpenhamnsskolan skriver om hur referensobjektet 

identitet, inom den samhälleliga sektorn, kan hänvisas till i samband med en säkerhetisering 

menar McSweeney att riktningen i logiken kan vara en annan. McSweeney hävdar att en 

säkerhetisering kan vara en orsak till att människor identifierar sig med något. 

Köpenhamnsskolans synsätt handlar snarare om hur säkerhetiseringen kan fixera en identitets 

betydelse.117  

 

3.4 Köpenhamnsskolans implikationer för denna uppsats 
Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering har några karaktäristika som gör den särskilt 

gångbar för en uppsats som denna. Dess förståelse av säkerhet som något mer än bara de 

traditionella kopplingarna till hot och militär aktivitet gör sig väldigt bra för fallet drogkriget i 

Filippinerna, där väldigt lite av retoriken och händelseutvecklingen rör några militära resurser 

eller aktiviteter. Som nämnt ovan skriver Köpenhamnsskolan själva att diskursanalys är det 

metodval som passar bäst ihop med deras teori om säkerhetisering. Detta då teorin tillskriver 

stor betydelse till det talade i ordet i processen som legitimerar extrema handlingar. 

                                                

 
115 Guzzini 2011 
116 Hansen, Lene (2000): “The Little Mermaid’s Silent Security Dilemma and the Abscence of Gender in the 
Copenhagen School”. Millennium: Journal of International Studies 29:2, 285-306. 
117 C.A.S.E. Collective (2006): “Critical Approaches to Security in Europe: A Networked Manifesto”. Security 
Dialogue 37:4, 443-487 
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Köpenhamnsskolan bidrar med ett ramverk som ger möjlighet till att ställa rätt frågor och att 

göra betydelsefulla kategoriseringar, vilket möjliggör för att hitta bra svar i ett fall av hur 

diskurser som legitimerar extrem policy skapas, såsom i fallet drogkriget i Filippinerna.  

 

Vid läsning av Buzan, Wæver & de Wildes Security – A new framework for analysis och andra 

arbeten som teoretiskt grundar sig i Köpenhamnsskolan verkar teorin framstå som något 

normativ. Visst fokus läggs på vad en säkerhetisering får för implikationer för policy, vad som 

är problematiskt med dessa och således varför säkerhetisering ofta är något negativt. Den här 

uppsatsen är dock riktad mot att förstå hur extrem policy möjliggörs, och egentligen inte vilka 

uttryck den sedan kan ta sig. Därför kommer den här uppsatsen av utrymmesskäl utelämna en 

djupare analys av existerande policy för att istället lägga största möjliga fokus vid motiven 

bakom en policy.  

 

Köpenhamnsskolan presenterar en syn på världssystemet som kan få betydelse för analysen, 

trots att den här uppsatsen håller sig till ett fall som är avgränsat till endast ett land. I en värld 

efter Kalla kriget menar Köpenhamnsskolan att regioner troligen kommer spela en större roll 

än tidigare. Författarna menar att det är en vida spridd syn att regioner kommer att vara viktigare 

i internationella relationer och att supermakter kommer undvika större engagemang så länge 

deras egenintressen är direkt och tydligt påverkade. Detta innebär ett svagt globalt ledarskap 

som öppnar för regionala lösningar utan global inblandning. Samtidigt som supermakterna 

engagerar sig mindre globalt växer förmågan och makten på flera håll i världen vilket skulle ge 

en mer diversifierad bild än att makt bara är koncentrerat till väst och Europa.118 Måhända är 

detta antagande daterat till 1990-talet, eller så äger det relevans även under 2010-talet. Den här 

uppsatsen enskilt kommer inte att vara tillräcklig för att ge en fingervisning om vilket.   

                                                

 
118 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 9 
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4 Bakgrund: Filippinerna, Duterte och drogkriget 
Detta kapitel ska bidra till bilden av fallets kontext genom en översiktlig beskrivning av 

Filippinernas demokratiska status, en kort historisk skildring av landet och dess president 

Duterte och slutligen en redogörelse för situationen i landet vad gäller droger. 

Köpenhamnsskolan påbjuder, som omnämnt i teorikapitlet, att ge en kontext och bakgrund för 

aktören för att kunna förstå dennes maktposition som stöd åt analysen, och det är längre fram i 

detta kapitel en sådan kontext ges.  

 

4.1 Modern historia 
Vad som är en demokrati och inte är en definitionsfråga. Freedom House och The Economist 

Intelligence Unit är två aktörer som länge mätt och redovisat graden av demokrati i världens 

länder. Kring millennieskiftet räknade Freedom House Filippinerna som ”free” men sedan 2006 

beskrivs Filippinerna som ”partly free”. Filippinernas senaste presidentval får 3 utav 4 i 

omdöme, ett val som Freedom House noterar ska ha varit öppet och präglat av konkurrens.119 

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index klassar Filippinerna som en ”flawed” 

demokrati.120 Filippinerna har också ett betydande problem med korruption och rankas som 

land 111 av 180 på listan över korruption i världen av Transparency International.121  

 

Filippinernas demokrati är förhållandevis ung och här följer en mycket kort exposé över landets 

moderna historia och demokratiska utveckling. 1946 blev landet självständigt efter över 300 år 

av spanskt och sedermera amerikanskt kolonialt inflytande. Efter att Filippinerna hade byggt 

upp statliga institutioner efter amerikansk förebild införde president Marcos på 70-talet ett 

undantagstillstånd som förvandlade Filippinerna till en ren diktatur med Marcos som ensam 

ledare. I början av 80-talet återvände oppositionsledaren Benigno Aquino från exil i USA men 

blev mördad redan när han landade på flygplatsen. Aquinos änka Corazon Aquino företrädde 

en enad opposition i valet 1986 och efter stora demonstrationer, och att USA slutligen övergav 

sitt stöd för Marcos, kunde Aquino utses till landets president. Filippinerna var emellertid långt 

ifrån en oklanderlig demokrati och brott mot mänskliga rättigheter och mord på 

fackföreningsledare förekom under Aquinos styre. Från 90-talet och framåt har korruption varit 

det kanske största problem som omgärdat Filippinernas olika presidenter. Den tidigare 
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presidenten Estrada dömdes 2007 för korruption men benådades nästan omedelbart av sin 

efterträdare Arroyo. 2009 mördades 57 människor vid ett och samma tillfälle, varav de flesta 

hade kopplingar till en person som avsåg kandidera i ett borgmästarval. Bland de döda fanns 

lokalpolitiker, journalister och människorättsaktivister. 2010 vann Benigno Aquino, son till den 

tidigare presidenten och oppositionsledaren, ett presidentval som hade ett valdeltagande på 75 

procent. Aquino lade mycket energi på att bekämpa korruption och ställa sina företrädare inför 

rätta samt lovade att förbättra situationen vad gällde mänskliga rättigheter.122 En mandatperiod 

i Filippinerna är sex år utan möjlighet till omval och 2016 efterträddes alltså Aquino av den 

nuvarande presidenten Duterte, som vann en klar seger i presidentvalet med ungefär 15 

procentenheters marginal till närmast jagande kandidat.123  

 

4.2 Rodrigo Roa Duterte 
Duterte är jurist till yrket men kom inför sitt presidentskap närmast från en lång period som 

borgmästare i Filippinernas tredje största stad, Davao City. Under sin tid som borgmästare i 

Davao City misstänks han av människorättsorganisationer ha spelat en roll i eller sett mellan 

fingrarna med utomrättsliga avrättningar. Att han inte ställts inför rätta för detta anses av 

människorättsorganisationer bero på att ingen har vågat vittna emot honom.124 Duterte utmärker 

sig bland Filippinernas presidenter då han inte har något direkt koppling till landets traditionella 

elit och det fåtal mycket välbärgade och inflytelserika familjer som utgör den. Enligt 

Landguiden har detta varit till Dutertes fördel då han uppfattas som en man av folket.125 Detta 

kan tänkas ha gett honom viss trovärdighet när han under sin presidentkampanj som en av sina 

slogans använde ”Change is coming”.126 

 

Enligt Köpenhamnsskolan är aktörens egenskaper och position av betydelse för möjligheterna 

till en framgångsrik säkerhetisering, det vill säga ett försök till säkerhetisering som accepteras 

av en publik. Duterte besitter vissa egenskaper som kan bidra till att publiken accepterar hans 

försök till en säkerhetisering. En av dem kan vara att han uppfattas som en man av folket, som 

nämnt ovan. Duterte har också meriter som borgmästare i Davao City där en liknande kampanj 

                                                

 
122 Utrikespolitiska institutet: Landguiden, Filippinerna. 
123 New York Times (2016-05-10): Rodrigo Duterte’s Rivals Concede in Philippine Election. New York Times. 
124 The Guardian (2016-06-05): Kill drug dealers and I’ll give you a medal, says Philippines president. The 
Guardian. 
125 Utrikespolitiska institutet: Landguiden, Filippinerna. 
126 The Guardian (2016-05-08): Philippines’ ‘Duterte Harry’: the would-be president accused of using vigilante 
squads. The Guardian. 
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mot droger, präglad av utomrättsliga avrättningar, anses ha gett ökad säkerheten i staden. 

Staden bar smeknamnet ”Murder City” och brottsligheten var hög när Duterte tillträdde som 

borgmästare 1988. Efter att Duterte varit stadens borgmästare i flera olika omgångar under åren 

fram till sin presidentkampanj anses nu staden vara ovanligt säker och kännetecknas av 

ordning.127 Dessa meriter i kombination med hans bakgrund kan förklara att han äger en 

popularitet hos befolkningen och en trovärdighet i frågor som säkerhet och lag och ordning som 

kan bidra till att hans försök till säkerhetisering av frågan om droger lyckas.  

 

Dutertes inställning till våldsanvändning är ingen hemlighet även om den omges av oklara och 

motsägelsefulla uttalanden om hur involverad i våld han är personligen. Han har vid flera 

tillfällen berättat offentligt om att han dödat människor. Detta stycke innehåller många citat, då 

de olika nyanserna i uttalandena är svåra att begripa, sammanfatta och översätta på ett 

rättvisande sätt. Duterte hävdade i ett tal från 2017 inför en grupp filippinska invånare i Da 

Nang, Vietnam att han som ung knivhuggit en person till döds, ett uttalande som kort därefter 

slätades över av hans talesperson som en skämtsam kommentar.128 2016 sa Duterte att han dödat 

människor under sin tid som borgmästare i Davao City. Detta för att visa polisen att om 

borgmästaren själv kan döda så kan polisen också göra det. Duterte fortsätter enligt BBC: ”And 

I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around, and I would just patrol the 

streets, looking for trouble. I was really looking for a confrontation so I could kill.” Också vid 

detta tillfälle kommenterade Dutertes talesperson sin presidents yttrande. Talespersonen 

menade att sådana uttalanden var Dutertes stil och att ”We take it seriously, but we don’t take 

it literally”. Strax efteråt svarade Duterte på frågor från BBC och sade att han skjutit ihjäl tre 

personer och lade till ”I don’t really know how many bullets from my gun went inside their 

bodies but it happened. I said, I cannot lie about it.” På frågan om det gör honom lämplig som 

president svarade Duterte att det självklart gör det, givet det problem som landet har med 

droger.129 Dessa uttalanden från Duterte med tillhörande dementier från talespersonerna 

omkring honom är svåra att värdera och förhålla sig till. Det är möjligt att den här typen av våld 

kan legitimeras av att det åtminstone sägs att presidenten personligen utför det. Uttalandenas 

karaktär, med stora motorcyklar och hur många kulor som avfyrats, skulle kanske kunna sägas 

bidra till en speciell bild och mytbildning kring presidenten, och vad det eventuellt kan föra 

                                                

 
127 Washington Post (2016-09-28): Before Duterte was the Philippines’ president, he was ‘the Death Squad 
mayor’. Washington Post. 
128 BBC (2017-11-10): Rodrigo Duterte: Philippines president says he killed someone as a teenager. BBC.  
129 BBC (2016-12-16): Philippines: Duterte confirms he personally killed three men. BBC. 
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med sig för Dutertes möjligheter att bedriva sin policy är en intressant fråga. Då detta egentligen 

är något som ligger utanför uppsatsens avgränsning är det dock något som inte kommer att 

undersökas ytterligare. Som kontext till en retorik om våldsanvändning tjänar emellertid dessa 

uttalanden ett syfte i denna uppsats. 

 

4.3 Drogkriget 
För att avsluta bakgrunden till fallet ska också situationen med droger i Filippinerna och det 

rådande kriget mot droger kommenteras. Det står klart att problemen med droger inte går att 

förneka. Metamfetamin, som kallas Shabu på det nationella språket filipino, är den vanligaste 

drogen. Filippinska myndigheter i form av Dangerous Drugs Board estimerar antalet personer 

som använder droger i landet till över 1,7 miljoner människor, vilket motsvarar ungefär 1,7 

procent av befolkningen. Användningen av droger i allmänhet och metamfetamin i synnerhet 

ökar i landet. Gideon Lasco hävdar att landets antidrog-politik har blivit allt hårdare över lång 

tid i form av ökande grad av bestraffningar för denna typ av kriminalitet. I teorin och i begränsad 

omfattning även i praktiken har detta kompletterats med olika statliga insatser för förebyggande 

av droganvändning och rehabilitering av missbruk. Metoder som bygger på bestraffning har 

emellertid varit de vanligast förekommande och har dominerat retorik, policy och program, 

enligt Lasco.130 Gällande hur omfattningen av droganvändningen ska bedömas finns 

svårigheter i att jämföra siffrorna. United Nations Office on Drugs and Crime data visar att 

andelen av 15–64-åringar av befolkningen i Filippinerna som använder droger var cirka 2 

procent 2008, vilket är det högsta värdet för länder i Öst- och Sydostasien.131 Variationer i 

insamlingsmetod mellan de olika länderna kan dock variera, varför siffrorna ska jämföras med 

försiktighet. Reuters rapporterar att metamfetamin i Filippinerna till stor del kommer ifrån Kina 

eller produceras i Filippinerna av kinesiska medborgare.132 Med tanke på Kinas roll i införseln 

och produktionen av droger i Filippinerna förs också ett perspektiv av internationell storpolitik 

in i det pussel som utgör kontexten för drogkriget.  

 

Våldsamheten i Dutertes drogkrig går inte att ta miste på och det skulle krävas långt mer 

utrymme än vad denna uppsats tillåter för att på ett uttömmande sätt redogöra för dem. Över 

12 000 dödsoffer från Dutertes tillträde till slutet av 2017, varav flera minderåriga, är siffror 

                                                

 
130 Lasco 2018 
131 United Nations Office on Drugs and Crime Statistics 
132 Reuters (2016-12-16): Bad Chemistry – Meth gangs in China play star role in Philippines drug crisis. Reuters. 
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som Human Rights Watch kallar för försiktiga uppskattningar.133 Human Rights Watch erfar 

att den filippinska polisen har planterat vapen, avfyrad ammunition och droger på döda personer 

för att kunna hävda självförsvar och att offren varit inblandade i drogrelaterade aktiviteter. I 

vissa av dödsfallen bedömer Human Rights Watch att polisens inblandning bara är indirekt, då 

okända, maskerade personer i tätt samarbete med polisen också finns bland de som utfört 

utomrättsliga avrättningar. Human Rights Watch drar av detta slutsatsen att det går att tvivla på 

regeringens uppgifter om att det rör sig om medborgargarden eller uppgörelser mellan 

rivaliserande kriminella gäng. Ingen trovärdig utredning har ägt rum för något av dessa dödsfall, 

menar Human Rights Watch, och Duterte har lovat att benåda poliser som är inblandade i de 

utomrättsliga avrättningarna.134 BBC har intervjuat en anonym person som berättar att hon mot 

betalning, tillsammans med en grupp andra civila ingått i en sådan grupp och har dödat flera 

misstänkta användare eller säljare av droger. Hon uppger att gruppen tar emot order från en 

polisofficer, som också har hotat att döda den som drar sig ur patrullen. Gruppen tjänar upp till 

cirka 430 amerikanska dollar per mord, vilket delas mellan de tre till fyra medlemmarna.135  

 

Vid två tillfällen har Duterte beordrat att polisen ska avbryta sina antidrog-operationer, som 

likväl återupptagits strax efter igen. Det första tillfället var när poliser kidnappade och mördade 

en sydkoreansk affärsman, ett land som bedömare anser att Filippinerna har viktiga relationer 

med.136 Vid det andra tillfället hade tre tonåringar, varav två minderåriga, dödats av polisen. 

Morden rapporteras i Washington Post ha varit särskilt brutala och offren försvarslösa.137   

 

De långsiktiga och mer indirekta konsekvenserna är långt svårare att överblicka men det står 

klart att Sri Lanka visat en positiv nyfikenhet på drogkriget och strävat efter att upprepa 

”succén”.138 Duterte och kriget mot droger är också föremål för en utredning om brott mot 

mänskligheten initierad av den internationella brottsmålsdomstolen i Haag.139 Duterte har 

                                                

 
133 Human Rights Watch (2018-09-28): Philippines’ Duterte Confesses to ‘Drug War’ Slaughter. Human Rights 
Watch. 
134 Human Rights Watch (2018): World Report 2018 – Our annual review of human rights around the globe. 
135 BBC (2016-08-26): Philippines drugs war: The woman who kills dealers for a living. BBC. 
136 Reuters (2017-02-13): Death of a businessman: How the Philippines drugs war was slowed. Reuters. 
137 Washington Post (2017-09-11): The death of a Philippine teen was supposed to be a turning point for Duterte. 
But kids keep getting killed. Washington Post samt New York Times (2018-01-29): 3 Philippine officers 
charged in a killing that spurred outrage. New York Times. 
138 The Guardian (2018-07-11): Sri Lanka to begin hanging drug dealers to ‘replicate success of Philippines’. The 
Guardian. 
139 New York Times (2018-02-08): International Criminal Court will investigate Duterte over drug war. New 
York Times. 
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hanterat frågan genom att inleda en process där Filippinerna ska lämna avtalet som domstolen 

bygger på.140  

  

                                                

 
140 New York Times (2018-03-14): Philippines plans to withdraw from International Criminal Court. New York 
Times. 
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5 Analys 
 

”We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have 

surrendered or put behind bars or below the ground, if they so wish.” Rodrigo Duterte, 2016. 
141 

 

I det här kapitlet kommer ett urval av Dutertes tal och de viktigaste utsagorna och argumenten 

de innehåller att presenteras och analyseras och Köpenhamnsskolans olika sektorer för säkerhet 

kommer appliceras för att kategorisera innehållet. Allting utifrån analysschemat som först 

redogjordes för i metodkapitlet, se Figur 1. Aktör och möjliga referensobjekt kommer att 

identifieras. Varje underrubrik i det här kapitlet kommer att behandla ett fält bland de olika 

teman som presenterades i analysschemat. Utfallet av denna analys inom dess olika teman 

kommer sedan att återaggregeras enligt Köpenhamnsskolans modell för att få en 

helhetsförståelse för hur de olika sektorerna syntetiserar och på så viss bidrar till bildandet av 

en diskurs om droger och säkerhet i Filippinerna.  

 

5.1 Tema säkerhet 
I detta avsnitt kommer de utsagor och argument som Duterte lyft fram i sina tal som kan 

härledas till tema säkerhet och hot att presenteras och analyseras.  

 

Dutertes drogkrig går under benämningen ”Operation Double Barrel”, vilket i sig speglar det 

våldsamma i policyn. Under ett kampanjmöte 2016 sade Duterte att han, ifall han skulle bli 

president, skulle beordra polisen att finna och döda de som handlar med eller använder droger 

och lade till att ”The funeral parlors will be packed.”142  

 

Duterte drar inte tydliga gränser mellan personer som handlar med droger och personer som 

använder droger. Ibland talar han mer specifikt om ”drug lords” eller ”drug pushers” men det 

verkar inte finnas något som tyder på att policyn skulle vara annorlunda i förhållande till 

handlare eller brukare av droger. I retoriken existerar passager om rehabilitering för användare 

                                                

 
141 Official Gazette of the Republic of the Philippines (2016-07-26): The 2016 State of the Nation Address. Official 
Gazette of the Republic of the Philippines. 
142 Human Rights Watch (2017-03-02): ‘License to kill’ – Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on drugs’. 
Human Rights Watch. 
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och information till ungdomar om faran med droger, men det förstnämnda beskrivs av Lasco 

som något som inte omsatts i praktik i någon större utsträckning.143 

 

Redan i inledningen av Dutertes installationstal från 2016 nämner han de problem han 

identifierar i Filippinerna. Lyssnarna får veta att det som plågar landet är korruption på alla 

samhällsnivåer, rättssystemets sammanbrott, kriminaliteten på gatorna och skenande 

drogförsäljning i alla samhällsgrupper. Duterte säger att de här fenomenen är symtom på en 

giftig social sjukdom som är allvarligare än alla de nämna problemen tillsammans, nämligen 

en eroderad tillit till regeringen, rättssystemet och tjänstemän. Symtomen, det vill säga de 

nämnda samhällsproblemen, kommer att bekämpas med alla medel som lagen tillåter. Duterte 

säger att hans metoder för att bekämpa brottslighet, droghandel och korruption har kritiserats 

och att vissa menar att de är oortodoxa och på gränsen till olagliga. Som svar på kritiken mot 

hans politik mot droghandel säger Duterte att: ”I have seen how illegal drugs destroy 

individuals and ruined family relationships. /…/ Look at this from that perspective and tell me 

that I’m wrong.”144  

 

Ett av Dutertes argument är att rättssystemet inte upprätthålls, dels på grund av oförmåga i 

hanteringen av brottsmål och dels på grund av de som gör livet miserabelt, förmodligen avses 

här de kriminella. Kampen mot kriminalitet och droger kommer vara obeveklig. Polisen och 

andra relevanta myndighetspersoner ska fördubbla sina ansträngningar och kampen kommer 

pågå utan uppehåll tills de sista finansiärerna, langarna och den sista av alla ”drug lords” är 

fängslade eller döda.145  

 

I sitt årliga tal till nationen från 2017 erkänner men avvisar Duterte den press och kritik som 

riktats mot honom internationellt och lokalt för hans drogkrig. Han fortsätter att uttrycka sig 

med de starkaste möjliga formuleringar, såsom att de kriminella har att välja mellan ”jail or 

hell”. Duterte säger kritiker av policyn bör ägna sin energi åt att sprida kunskap om ondskan i 

droger istället för att döma och orättvist anklaga de filippinska myndigheterna för vartenda 

                                                

 
143 Lasco 2018.  
144 Philippine Daily Inquirer (2016-06-30): Inagural Address of President Rodrigo Duterte. Philippine Daily 
Inquirer. 
145 Official Gazette of the Republic of the Philippines (2016-07-26): The 2016 State of the Nation Address. Official 
Gazette of the Republic of the Philippines. 
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dödsfall i landet.146 I samma tal argumenterar Duterte för att återinföra dödsstraffet, som varit 

taget ur bruk sedan 2006. Dödsstraffet, anser Duterte, ska vara en möjlig påföljd för vissa brott, 

bland dem handel med droger. I detta tal uppmanar Duterte också lyssnaren att följa honom i 

kampen mot illegala droger och alla former av kriminalitet.147 

 

I sitt årliga tal till kongressen, State of the Nation från 2018, visar Duterte inga tecken på 

förändring i sin policy. Han gör tydligt att drogkriget ska fortsätta med samma kraft som 

tidigare. Duterte menar att droger är ett socialt gissel som orsakar fruktansvärda skador mot och 

människor i allmänhet och unga i synnerhet. Drogerna förstör samhällen, slösar bort liv, 

fördärvar familjer och relationer och för med sig att missbrukare drabbas av en långsam död.148  

 

Duterte har också vid ett par tillfällen sett till att minimera risken för att hans intentioner skulle 

missförstås genom att ytterligare förtydliga att hans våldsamma uttalanden inte är några skämt, 

att han verkligen tänker döda personer som använder eller handlar med droger och ytterligare 

försäkrat att han inte bryr sig om mänskliga rättigheter. Efter att de utomrättsliga avrättningarna 

ökat i samband med hans tillträde har han kallat de höga dödssiffrorna för ett bevis för 

framgången i drogkriget.149 

 

Iögonfallande är de kraftfulla ordvalen som beskriver hur illa det är ställt med rättssystemet och 

vad som bör göras åt det. 2016 sade Duterte att: ”I was determined then as I am now determined 

/…/ to wage war against those who make a mockery of our laws including those who make life 

for us all miserable.”150 De explicita uttrycken, som att peka ut vilka som gör allas liv miserabla 

och kalla motåtgärden för ”krig”, är formuleringar som skapar en mening av att situationen är 

mycket allvarlig och kräver extrema åtgärder.  

 

                                                

 
146 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2017-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines. 
147 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2017-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines. 
148 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2018-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines to the Congress of the Philippines. 
149 Human Rights Watch (2017-03-02): ‘License to kill’ – Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on drugs’. 
Human Rights Watch. 
150 Official Gazette of the Republic of the Philippines (2016-07-26): The 2016 State of the Nation Address. Official 
Gazette of the Republic of the Philippines. 
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Att på detta fall applicera Köpenhamnsskolans begrepp speech act, där ett problem målas upp 

som ett existentiellt hot som kräver en hantering som bryter mot de normala demokratiska 

spelreglerna, är inte särskilt långsökt.  

 

Duterte rör sig i det fält som kallas för den politiska sektorn. När han talar om rättsstaten, 

rättssystemet och upprätthållandet av lagen och liknande teman för han fram en säkerhetslogik 

som passar in på Köpenhamnsskolans beskrivning av politisk säkerhet som kopplad till tilltron 

till de idéer och fenomen som konstituerar staten.151 

 

Duterte kopplar utveckling till säkerhet och hävdar det går inte att få utveckling utan säkerhet. 

Buzan, Wæver & de Wilde skriver att säkerhet inte per definition är av godo utan att säkerhet 

kan utnyttjas för att hantera saker mindre demokratiskt.152 Det går att ställa frågan vem Duterte 

avser vad gäller säkerheten. För hans motståndare är drogkriget knappast en väg till säkerhet 

och utveckling. Duterte appellerar istället till Filippinernas många fattiga.  

 

5.2 Tema mänskliga rättigheter 
Detta avsnitt kommer innehålla en redogörelse för de av Dutertes argument som går att koppla 

till mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av detta blir det möjligt att se vilken betydelse och 

funktion tecknet mänskliga rättigheter kan komma att få i diskursen.  

 

Duterte positionerar sig mot sina kritiker i det internationella samfundet på olika sätt. Ett sätt 

är genom att anklaga dem för att kritisera det filippinska rättssystemet och administrationen, 

när de enligt Duterte istället borde fokusera på att kritisera ”druglords”. Han försäkrar också att 

kritik mot hans policy inte på något sätt kommer få honom att ändra på eller backa från sin 

ståndpunkt. Vidare positionerar Duterte sig mot de delar av det internationella samfundet som 

kritiserar honom på grund av brotten mot de mänskliga rättigheterna genom att hävda en 

distinktion mellan mänskliga rättigheter och mänskligt liv när han säger: ”Your concern is 

human rights, mine is human lives.”153  

 

                                                

 
151 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 144 
152 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 29 
153 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2018-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines to the Congress of the Philippines. 
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Ett tillfälle då Duterte talar om mänskliga rättigheter är i sitt årliga tal till nationen från 2016. 

Duterte säger där att mänskliga rättigheter är viktiga för att upprätthålla mänsklig värdighet 

men inte får användas som en förevändning för att låta människor förstöra landet: ”Human 

rights must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an 

excuse to destroy the country — your country and my country.”154 Uttalandet låter oss förstå 

att landet går före mänskliga rättigheter och insinuerar att beteenden som förstör landet av 

någon, ej namngiven, på ett orättfärdigt sätt har försvarats med mänskliga rättigheter som 

förevändning.  

 

Duterte argumenterar för en icke-universell syn på mänskliga rättigheter när de framställs som 

bra för vissa grupper vid vissa tillfällen samtidigt som det blir uppenbart att en viss kategori 

människor, personer som använder eller handlar med droger, enligt hans argumentation är utan 

rättigheter. Det är intressant att Duterte vid något enstaka tillfälle inte är helt avfärdande mot 

den kritik som riktas mot honom. Han förefaller i sitt installationstal öppna för att hans policy 

inte är helt okomplicerad men uppmanar kritikerna att se problemet med droger från den andra 

sidan, hur de fördärvar familjer och individer. Duterte utmanar retoriskt lyssnaren att i ljuset av 

detta säga att han har fel.155 I bildandet av en diskurs bidrar allt detta till att skapa en uppfattning 

om personer som använder eller handlar med droger som så farliga att mänskliga rättigheter 

inte gäller dem och att det är rättfärdigat att utöva våld mot dem.  

 

Det finns även tillfällen när Dutertes talespersoner uttalat sig om mänskliga rättigheter. I 

samband med att Filippinerna 2018 återvaldes till FN:s råd för mänskliga rättigheter kom ämnet 

upp. Dutertes talesperson framförde sina tack till de som arbetar för mänskliga rättigheter i 

världen, men lade också till att de fördömer ”a few who are morally corrupt and who use human 

rights for political and financial gain.”156 Det verkar finnas en linje i Dutertes regering att 

relativisera värdet av mänskliga rättigheter och förminska de som förespråkar dem. Detta pekar 

mot ett försök att diskursivt etablera en betydelse för tecknet mänskliga rättigheter som passar 

den egna agendan.  

 

                                                

 
154 Official Gazette of the Republic of the Philippines (2016-07-26): The 2016 State of the Nation Address. Official 
Gazette of the Republic of the Philippines. 
155 Philippine Daily Inquirer (2016-06-30): Inagural Address of President Rodrigo Duterte. Philippine Daily 
Inquirer. 
156 Reuters (2018-10-13): Philippines say U.N. rights council vindicates Duterte’s drug war. Reuters. 
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5.3 Tema värderingar 
Under detta avsnitt samlas de av Dutertes uttalanden som går att härleda till värderingar i form 

av värden som Duterte lyfter fram som skyddsvärda eller särskilt viktiga på något sätt.  

 

Duterte talar om förändring på högsta nivå i samhället, och att förändring behöver vara 

permanent och inte bara tillfällig. Det behöver inte bara betyda förändring som i utbyte av 

personer, menar Duterte, utan kan också innebära förändringar i arbetsmoral och attityder.157 

 

Dutertes tal till nationen från 2016 innehåller flera teman som kan härledas till värderingar eller 

identitet. Duterte talar om invånarnas kärlek till landet och vikten av vad han kallar ”goda 

medborgarskap”, vilket beskrivs som något som han kommer att arbeta för. Duterte hänvisar 

till eller försöker upprätta någon form av vi eller gemenskap genom att tala om “your country 

and my country”. På liknande tema talar han också om vikten av respekt för den filippinska 

kulturen.158  

 

Det filippinska folket är en av de enheter som Dutertes drogkrig är menat att vara till gagn för. 

Särskilt människor på marginalen och deras genom hårt arbete intjänade tillgångar samt unga 

människor nämns som de som ska skyddas. Duterte säger i sitt årliga tal till nationen från 2017 

att han inte kommer backa från sin policy på grund av fruktan för att bli fördömd eller ställd 

inför rätta. Hans ståndpunkt uttrycks tydligt: “Neither will I be immobilized into inaction by the 

fear that I will commit an act that will expose me to public condemnation or legal prosecution. 

You harm the children in whose hands the future of this Republic is entrusted, and I will hound 

you to the very gates of hell.”159 Duterte säger att hans kritiker bara oroar sig för nuet medan 

hans vurm för landets unga kan förklaras med att han oroar sig för såväl nuet som framtiden.160  

 

Ett av Dutertes internationellt mest uppseendeväckande uttalanden är när han 2016 gjorde 

någon form av oklar jämförelse mellan dels med sig själv och Hitler och dels förintelsen och 

Dutertes eget drogkrig. Duterte uttryckte med hänvisning till förintelsen att han gladeligen 

                                                

 
157 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2017-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines. 
158 Official Gazette of the Republic of the Philippines (2016-07-26): The 2016 State of the Nation Address. Official 
Gazette of the Republic of the Philippines. 
159 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2017-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines. 
160 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2018-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines to the Congress of the Philippines. 
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skulle utrota tre miljoner personer som använder eller handlar med droger. Detta är ett uttalande 

som Duterte senare har bett om ursäkt för.161  

 

Som komplement till den våldsamma retoriken riktad mot personer som använder eller handlar 

med droger säger Duterte att rehabilitering av droganvändare ska prioriteras och satsas på i 

form av fler faciliteter för rehabilitering, i samarbete med militären. Duterte talar också 

rättsstatsprincipen alltid ska råda.162 

 

Den samhälleliga sektorn för säkerhet kan sägas gälla för flera av de teman som återfinns i 

Dutertes uttalanden. Denna sektor handlar som tidigare nämnt om identitet och idén om en 

social gemenskap. Det går att ana drag av nationalism i formuleringen att kärlek till landet är 

eftersträvansvärt. Duterte gör tydliga försök att skapa en känsla av gemenskap med de 

filippinska medborgarna där han låter landet utgöra själva formen för denna idé om gemenskap. 

Detta tar sig uttryck i form av att han skapar ett vi och säger att landet tillhör dessa. 

Hänvisningen till kulturen som värd att respektera gör också att kopplingen till sektorn för så 

kallad samhällelig säkerhet är tydlig. Enligt denna förståelse av säkerhet är det just idén om en 

gemenskap som aktören appellerar till för att driva på för införandet av extraordinära åtgärder. 

Att på detta sätt skapa ett vi i den samhälleliga sektorn underlättar också utmålandet av någon 

grupp som ett hot, till skillnad från den politiska sektorn för säkerhet, som enligt Buzan, Wæver 

& de Wilde bygger på något absolut i form av ett formellt medlemskap, det vill säga 

medborgarskap, där det inte går att säga annat än att även droganvändarna i Filippinerna är 

tillhöriga. I den samhälleliga sektorn är den sociala integreringen mycket mer varierad och 

därför är det möjligt att framföra idéer om vilka som tillhör gruppen och inte.163 För en perfekt 

matchning mot en säkerhetisering av den samhälleliga sektorn i teorin ska inte bara den 

gemensamma identiteten målas upp som hotad, utan det ska också framgå att den gemensamma 

identiteten kommer gå förlorad om inget görs åt saken vilket i regel innebär att en annan 

identitet att kommer dominera. Buzan, Wæver & de Wilde tar som tidigare nämnt upp 

migration samt horisontell och vertikal konkurrens som de tre sätt som kan komma ifråga när 

en social identitet hotas och ingen av dessa tre aspekter tjänar analysen av drogkriget i 

                                                

 
161 Reuters (2016-09-30): Philippiines’ Duterte likens himself to Hitler, wants to kill millions of drug users. 
Reuters samt Time (2018-09-04): President Rodrigo Duterte calls Hitler ‘insane’ during visit to Israel’s 
Holocaust Memorial. Time. 
162 Official Gazette of the Republic of the Philippines (2016-07-26): The 2016 State of the Nation Address. Official 
Gazette of the Republic of the Philippines. 
163 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 119 
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Filippinerna på ett givande sätt.164 Duterte förklarar inte i sina tal på ett närmare sätt varför eller 

hur personer som använder eller handlar med droger kommer bryta ned den filippinska 

gemensamma identiteten, utan stannar vid att slå fast att den är hotad. Det går inte att tolka 

Duterte annorlunda utifrån Köpenhamnsskolan än att hotet innebär att själva förutsättningarna 

för en levande gemensam filippinsk identitet är hotade av personer som använder eller handlar 

med droger. Med hjälp av denna förståelse för samhällelig säkerhet är det hur som helst möjligt 

att identifiera just denna idé om en gemensam filippinsk identitet i sig som ett referensobjekt 

för säkerhet och som ett av de viktigaste elementen i skapandet av inkludering och exkludering. 

 

5.4 Tema ekonomi 
Duterte tar upp teman som rör ekonomisk utveckling och välfärd. Han hävdar att verklig och 

tydlig utveckling bara kan äga rum om folket upplever säkerhet. Vidare menar han att det är en 

plikt att höja människors välfärd.165 Duterte säger också att investerare skräms bort av 

brottslighet och droger, varför hans politik leder till stärkt ekonomi.166  

 

Duterte talar om att kriminaliteten och droghandeln kan förstöra samhällsstrukturen.167 Han 

menar också att droger avskräcker investerare och därmed kan skada ekonomin.168 

 

Duterte tar upp den ekonomiska skada som droger kan orsaka och menar att rådande 

kriminalitet och droghandel avskräcker internationella investerare från att satsa i Filippinerna. 

Enligt Köpenhamnsskolan är det den liberala idétraditionen som rymmer tanken om att staten 

bör tillhandahålla förutsättningar för ekonomisk verksamhet i form av exempelvis 

grundläggande rättssystem och säkerhet.169 Det är också liberalismen som är dominerande i den 

kontemporära diskursen om ekonomisk säkerhet, skriver Buzan, Wæver & de Wilde.170 

Dutertes uttalande går således att kategorisera in i denna idé om att det är viktigt att skapa goda 

förutsättningar för ekonomisk aktivitet och att säkerhet är ett av de viktigaste exemplen på 

                                                

 
164 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 121 f.  
165 Official Gazette of the Republic of the Philippines (2016-07-26): The 2016 State of the Nation Address. Official 
Gazette of the Republic of the Philippines. 
166 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2017-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines. 
167 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2017-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines. 
168 Republic of the Philippines, Presidential Communications Operations Office (2017-07-23): State of the Nation 
Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines. 
169 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 95 
170 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 97 
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sådana goda förutsättningar. Inom föreställningarna om ekonomisk säkerhet enligt 

Köpenhamnsskolan ryms också hotet om illegal handel, företrädesvis droghandel och dess 

förmåga att göda kriminalitet.171 Idén om ett hot mot ekonomin är en av konsekvenserna 

Dutertes språkbruk i förlängningen kan leda till. Köpenhamnsskolan menar att den som 

försöker säkerhetisera en fråga med hänvisning till ekonomin kan peka på att en försvagad 

ekonomi försvagar staten och därmed kan leda till osäkerhet även inom andra sektorer.172  En 

förlust av investeringar som Duterte talar om, kan emellertid sällan hävdas vara ett existentiellt 

hot för en stat enligt Köpenhamnsskolan, vilket ska förstås som att detta inte kan vara den mest 

speciellt betydelsefulla delen av säkerhetiseringen av drogproblematiken i Filippinerna.  

 

5.5 Diskussion 
Att identifiera en aktör som är den som genomför en speech act är, som nämnt ovan, en av de 

föreskrivna frågorna i en analys av en säkerhetisering, enligt Köpenhamnsskolan. I fallet 

drogkriget i Filippinerna är det möjligt att identifiera Duterte som aktör. Han som enskild är 

personen bakom och ansiktet för det drogkrig som pågår. Med tanke på hans bakgrund som 

hårdför i sin kamp mot personer som använder eller handlar med droger under tiden som 

borgmästare i Davao City och hans uttalanden om frågan i sin valkampanj är dagens drogkrig 

kopplat till honom. Han är och förefaller också, i den mån det nu betyder något, vilja vara 

symbolen för ett krig mot droger.  

 

För att försöka sammanfatta Dutertes olika uttalanden så långt är det möjligt att konstatera att 

de är fullspäckade med vulgär och mycket våldsam retorik mot människor som handlar med 

eller använder droger. Mänskliga rättigheter relativiseras och tillerkänns inte något större värde 

och förespråkare av de mänskliga rättigheterna kritiseras. Det som i den här uppsatsen benämns 

som en policy mot droger betecknas i Dutertes egna ord snarare med diverse olika begrepp som 

anspelar på våld, såsom att det pågår en strid, en kamp eller ett krig mot droger. Hänvisningarna 

till de unga i den filippinska befolkningen och till familjen som hotade av personer som 

använder eller handlar med droger är många. Duterte gör ett försök att skapa ett vi och en 

gemenskap som exkluderar de som använder eller handlar med droger. Han är också tydligt 

avvisande och i vissa fall fientlig mot i princip alla som riktar kritik mot honom och hans policy, 

oavsett avsändare.  

                                                

 
171 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 98 
172 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 105 f.  
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Vad gäller referensobjekt står landet i centrum. Duterte använder just ordet ”landet” och ibland 

”republiken” när han hänvisar till Filippinerna. Vi kan läsa in egenskaper både vad gäller staten 

och nationen här. Att respektera kulturen och hysa kärlek för landet går att koppla till en 

nationell identitet. Rättssystem, säkerhet och välfärd kan också utgöra referensobjekt och 

associeras snarare till staten. Dutertes argument att investerare avskräcks och att ekonomin 

därmed skadas av drogproblematiken gör det möjligt att identifiera ekonomin som ett 

referensobjekt. Det filippinska folket, främst nämnt i form av landets ungdom framstår också 

som ett referensobjekt i behov av skydd. 

 

Det är också värt att notera att de uttalanden som redogjorts för i det här kapitlet är de uttalanden 

som framstår som de mest rationella eller logiska bland Dutertes många utfästelser. Bland de 

uttalanden som uteslutits för att de med det befintliga teoretiska ramverket i den här uppsatsen 

i princip är obegripliga obsceniteter, ryms det ena uttalandet mer vulgärt än det andra. En sådan 

mix av extrema uttalanden blandat med motsägelser och grovt språk kan möjligen bidra 

retoriskt till att tjäna något syfte men det är i så fall något som går förlorat med det teoretiska 

ramverk som den här uppsatsen binder sig till.  

 

5.5.1 Hur sektorer syntetiserar 
Köpenhamnsskolan beskriver som nämnt ovan sektorerna som ett verktyg för att kategorisera 

områden för försök till säkerhetisering. Säkerhetiseringen i sig är emellertid en helhet, varför 

beskrivningar av hot inom sektorerna inte kan förstås helt separerade från varandra. Buzan, 

Wæver & de Wilde skriver om vikten av att återmontera de disaggregerade delarna för att skapa 

en heltäckande förståelse, det vill säga det som författarna kallar för en förståelse av hur 

sektorerna syntetiserar.   

 

Vad gäller drogkriget i Filippinerna och säkerhetiseringen av frågan som genomförts av Duterte 

är det nu möjligt att i enlighet med Köpenhamnsskolan försöka sammanfoga de olika delarna 

av analysen till en helhet. Det finns flera sidor av säkerhetiseringen som är betydelsefulla för 

säkerhetskomplexet. Duterte lyfter fram en rad hotade referensobjekt i form staten, nationen, 

rättssystemet, samhällsekonomin eller utvecklingen samt folkets och familjens säkerhet. Dessa 

kan hänga ihop och förstärka varandra på flera sätt. Det verkar som att Duterte i sina tal försöker 

etablera uppfattningen om personer som använder eller handlar med droger som ett allvarligt 

hot genom att hänvisa till en ganska bred uppsättning sektorer och referensobjekt. För att 
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publiken ska uppfatta problemet som ett hot som rentav kan vara existentiellt, vilket är en 

förutsättning för en lyckad säkerhetisering enligt Köpenhamnsskolan, kan det vara nödvändigt 

att visa hur den utpekade gruppen är ett hot mot samhällets alla delar och sidor istället för att 

endast röra enstaka sektorer.  

 

Att Duterte gör ett enstaka uttalande som rör den ekonomiska sektorn kan förklaras med hjälp 

av Köpenhamnsskolans idé om hur sektorerna syntetiserar och bidrar till en helhetsbild. Buzan, 

Wæver & de Wilde skriver att sektorerna, hur tydligt disaggregerade de än må vara i teorin, i 

verkligheten påverkar varandra. Vad som verkar vara ett fall av en viss sektor kan i verkligheten 

vara kopplad till osäkerhet inom en annan sektor. Författarna nämner krig för självständighet 

som exempel. Dessa konflikter och förståelsen för hot och säkerhet som ryms i dessa fall kan 

verka fokuserade på separatism och gränskonflikter på ett sätt som hör hemma i den militära 

sektorn men ändå bättre förstås med hjälp av den samhälleliga sektorn och dess fokus på 

konsideration av kollektiva identiteter.173 På samma sätt kan Dutertes ekonomiska hänsyn 

möjligen förstås som ytterligare ett argument för hans huvudsakliga budskap, att personer som 

använder eller handlar med droger är ett hot mot den Filippinska staten eller nationella 

identiteten och att hänvisningen till ekonomin egentligen bara är en förevändning för att 

ytterligare övertyga publiken om den hotfulla situationen och därmed motivera maktutövningen 

emot dessa personer.  

 

Det kan också vara så att det påstådda hotet mot ekonomin kan hänga ihop med hoten mot 

folket och rättsstaten. Duterte framhåller också att utveckling inte går att nå utan säkerhet. 

Filippinerna är ett land där över tjugo procent av befolkningen lever under den nationella 

fattigdomsgränsen på 1,35 dollar per dag och där klyftorna är stora.174 Investeringar och 

ekonomisk tillväxt är en således en förutsättning för människors välstånd och om droghandel 

hotar investeringar och utveckling är den därmed ett hot stora gruppers välbefinnande.  

 

De hot som Duterte identifierat mot rättssystemet, utvecklingen och folket kan också länkas 

samman av det faktum att Filippinerna har stora problem med korruption. Av Transparency 

International får Filippinerna 2017 betyget 34/100 där 0 motsvarar högst och 100 motsvarar 

                                                

 
173 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 167 
174 Utrikespolitiska institutet: Landguiden, Filippinerna samt World Bank: Country Profiles, Philippines. 
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lägst korruption.175 Sammanfattningsvis gör förutsättningarna av fattigdom, klyftor och 

korruption att hot mot samhällsekonomin, den ekonomiska tillväxten och rättssystemet kan 

framstå som mycket allvarliga och ömsesidigt förstärkande.  

 

Att rent praktiskt försöka att aggregera sektorerna på det här sättet påminner om försöket att i 

den här uppsatsen skapa en bild av diskursen som Duterte för fram, med de olika beståndsdelar 

den innehåller. Även i det här fallet blir det tydligt att teori och metod är sammantvinnade på 

ett sätt som ibland gör det svårt att särskilja de två.  

 

5.5.2 En bild av en diskurs träder fram 
Hur kan då fynden i detta kapitel användas för att försöka att nu fullödigt identifiera och skapa 

förståelse för hur diskursen om droger och säkerhet i Filippinerna ser ut? Med inspiration från 

Winther Jørgensen & Phillips beskrivning av diskursanalys i Laclau & Mouffes anda, som 

redogjorts för i metodkapitlet, är det nu möjligt att försöka presentera en bild av diskursen. 

Denna sammanfattande bild utgörs av Figur 3. Diskursen och dess olika beståndsdelar beskrivs 

sedan utförligare i löpande text nedan.  

 
  

                                                

 
175 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017. 
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Figur 3: Sammanfattande bild av diskursen 

 
Källa: Egen bild 

 

Det första som står klart är att Dutertes uttalanden bidrar till att skapa en uppfattning om att 

Filippinerna står inför allvarliga säkerhetsproblem. Hotet har sitt ursprung i kriminella 

aktiviteter, vilket i talen specificeras till att i någon mån handla om korruption men först och 

främst om personer som använder eller handlar med droger. Språk och utsagor som är relaterade 

till hot och säkerhet relaterat till dessa personer är så många att det är möjligt att identifiera 

dessa som en nodalpunkt i diskursen. Hotet utgörs av en grupp människor som genom 

språkbruket exkluderas från gemenskapen och blir till ett dom som står i kontrast till det vi som 

gemenskapen kretsar kring. Kategoriska samt explicit våldsamma och hotfulla uttalanden om 

de personer som använder eller handlar med droger bidrar till någon form av avhumanisering 

av denna grupp. Dutertes åhörare får veta att dessa människor inte omfattas av idén om alla 

människors lika värde och att deras handlingar gör att de är förtjänta av att dödas.  

 

Genom att använda en rad extremt formulerade och avhumaniserande uttryck kan Duterte 

eventuellt bidra ytterligare till att lyfta fram sin poäng och undergräva andra betydelser, 
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samtidigt som möjligheten att legitimera maktutövning i form av våldsanvändning riktad mot 

de som använder eller handlar med droger ökar, enligt det synsätt som Potter skriver om, vilket 

nämnts ovan. Duterte saluför uppfattningen att de som använder eller handlar med droger utgör 

ett allvarligt hot mot en rad värden som är skyddsvärda, och gör så genom tydliga artikulationer, 

såsom det beskrivs i Winther Jørgensen & Phillips. Artikulationerna är också ett begrepp hämtat 

från Laclau & Mouffe och kan vara grundade i eller reproducera en viss diskurs, eller sträva 

efter att omforma en diskurs genom att ge en särskild betydelse till något element i diskursen.176  

 

De värden som återfinns i Figur 3 kan sägas utgöra de element som diskursen försöker etablera 

en innebörd för, en innebörd som stämmer överens med diskursen. Detta skulle transformera 

dem från element till moment med Laclau & Mouffes terminologi. Dutertes artikulationer är 

således utformade för att etablera och reproducera en diskurs där personer som använder eller 

handlar med droger framstår som ett hot, genom avhumanisering och att ge en betydelse till en 

rad element som harmoniserar med idén om hotet. Dessa element och värdena de representerar 

kan också kategoriseras som referensobjekt inom olika sektorer för säkerhet, det vill säga att 

dessa framställs som hotade och skyddsvärda, för att använda Köpenhamnsskolans begrepp. 

Bland de värden som utgör elementen återfinns idéer som kan betraktas som relativt abstrakta 

konstruktioner som måste fyllas med mening för att de ska få en signifikant betydelse för 

diskursen, såväl som värden som är tämligen konkreta och praktiska till sin natur, men där det 

fortfarande krävs ett diskursivt agerande eller en artikulation för att värdet ska kopplas till en 

betydelse som handlar om personer som använder eller handlar med droger som hot. Vissa av 

dessa tecken överlappar varandra, såsom värderingar och identitet, medan det mellan de flesta 

andra existerar en tydligare skillnad. Det är kring elementen i Figur 3 som det pågår en process 

eller kamp för att de ska få en betydelse som stämmer överens med och bekräftar att personer 

som använder eller handlar med droger är ett hot som kräver extraordinära åtgärder för att kunna 

hanteras. Enligt Winther Jørgensen & Phillips handlar en diskurs om etableringen av vissa 

betydelser som tecknen kan ha såväl som uteslutandet av andra betydelser.177 Därför ska nu en 

redogörelse för de olika elementen i diskursen och vilken betydelse de ges göras samt i vissa 

fall presentera förslag på möjliga betydelser som utesluts.  

 

                                                

 
176 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 36 
177 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 33 
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Betydelsen som tillskrivs personer som använder eller handlar med droger i diskursen är att 

denna kategori människor är ett hot mot säkerheten. Bland de möjliga betydelser som utesluts 

finns betydelsen att personer som använder droger är offer som behöver rehabilitering eller vård 

och möjligen att personer som handlar med droger visserligen är kriminella och del av ett 

samhällsproblem, men ändå borde kunna hanteras inom ramarna för normala polisinsatser och 

processer i rättsväsendet.  

 

Elementet identitet inbegriper föreställningar om just en kollektiv identitet och gemenskap som 

är knuten till nationen eller landet. Underförstått är att personer i denna kategori inte använder 

eller handlar med droger samt att de i egenskap av någon form av uppbärare av eller medlemmar 

i den kollektiva identiteten är skyddsvärda. En konkurrerande betydelse skulle kunna vara att 

de som använder eller handlar med droger visst inkluderas i den gemensamma identiteten, och 

att droger i sig inte kan utesluta dem. Dessa personer tillhör i regel nationen vad gäller etnicitet 

och religion, två egenskaper som i andra fall kan utgöra orsak för inkludering respektive 

exkludering. Exkluderingen går att härleda teoretiskt till flera författare som omnämnts ovan. 

Campbell, som menar att identitet skapas genom åtskillnad från den andre och Bauman, som 

beskriver hur ett samhälle har ett kulturellt, moraliskt system, är båda exempel på teoretiska 

satser som kan bidra till förståelse i den här frågan.  

 

Betydelsen som Duterte försöker tillskriva elementet ekonomi är tämligen självklar och handlar 

helt enkelt om riskerna med uteblivna investeringar samt att en utveckling från fattigdom mot 

välstånd är beroende av säkerhet. Bland möjliga uteslutna betydelser finns synen på korruption 

som ett tydligt hot mot ekonomiska intressen men här är Duterte möjligen öppen för flera 

betydelser eftersom han också är en stark röst mot korruption.  

 

Vad gäller mänskliga rättigheter som element blir det i Dutertes tal klart att mänskliga 

rättigheter är situationsberoende. De är viktiga att åberopa när det kommer till att lyfta 

människor ur fattigdom men Duterte gör klart att han anser att mänskliga rättigheter används 

som en ursäkt för att inte bekämpa de som använder eller handlar med droger, något som han 

inte accepterar. Den uteslutna betydelsen är självklart synen på mänskliga rättigheter som 

universella.  

 

Elementet individens välbefinnande ges också en betydelse i förhållande till droger som hot, 

alltså att människors liv och hälsa förstörs av droger. En möjlig betydelse som därmed utesluts 
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är den motsatta, nämligen att människors hälsa och liv hotas av de utomrättsliga avrättningar 

som äger rum.  

 

Rättsstaten som element, där Duterte talar om korruption inom statsapparaten och risken för 

eroderad tillit konkurrerar med betydelser som att korruption och svag tillit visst är möjliga 

problem men att de inte nödvändigtvis är orsakade av personer som använder eller handlar 

droger allena utan att de kan ha andra orsaker.  

 

Duterte talar om nationens framtid och hänvisar då till riskerna med att landets ungdomar faller 

till föga för droger. Även här kan det säkerligen finnas alternativa betydelser av vad som är den 

bästa garanten för tryggandet av ungdomar och därmed landets framtid, även om det är svårt 

att komma med konkreta förslag när elementet i sig är ett så pass opreciserat begrepp som 

framtid.  

 

Det sista elementet i diskursen är värderingar. Här försöker Duterte etablera en betydelse av att 

de viktiga filippinska värderingarna vad gäller exempelvis familj och kultur är hotade av 

personer som använder eller handlar med droger och att värderingarna är oförenliga med dessa 

personer. Också här är elementet i sig så pass vagt att det är svårt att föra fram en given utesluten 

betydelse, men likafullt är det möjligt att uppbärande av de filippinska värderingarna inte alls 

omöjliggörs av att personer använder eller handlar med droger.  

 

Alla dessa element är den gemensamma uppsättning värderingar som diskursen strävar efter att 

etablera, några exempel på vilka betydelser den försöker exkludera och det som sammantaget 

skapar bilden av hur nödvändigt det är med extraordinära åtgärder och maktutövning riktad mot 

det dom som utgör hotet. Winther Jørgensen & Phillips skriver att en diskurs aldrig når en 

fullständig tillslutning, där alla betydelser fixeras och elementen därmed slutligen blir moment. 

Övergången kan aldrig bli helt avslutad och diskursen kan alltid utmanas och förändras av andra 

inslag i det diskursiva fältet.178 Därmed är det möjligt att säga något om elementen i Figur 3 

och deras potentiella övergång mot att bli moment, ett tillstånd där deras betydelse alltså är nära 

nog fixerad och i linje med diskursen. Mot bakgrund av materialet och analysen är det svårt att 

se att något av dessa element är tillräckligt nära fixering för att kunna kallas för moment. 

Samtidigt förefaller det utifrån konsekvenserna som att diskursen ändå är dominant i någon 

                                                

 
178 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 34 f.  
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form. Således är det möjligt att flera av elementen åtminstone är ganska långt gångna i 

processen att bli moment och att detta sammantaget ger någon form av stabilitet eller dominans 

åt diskursen. Som omnämnt ovan använder Laclau & Mouffe Gramscis begrepp hegemoni. Om 

hegemoni uppnås är de betydelser som diskursen försöker tillskriva vissa element så tydligt 

etablerade att de inte kan ifrågasättas. Inte minst så betydelser som gör att en grupp i samhället 

kan exkluderas från en gemenskap. I det här fallet kan det finnas konkurrerande diskurser men 

det är den diskurs som beskrivs i Figur 3 som får sägas vara dominerande vilket manifesteras i 

det politiska inflytandet den äger, till följd av att tillräckligt många medborgare valt att rösta på 

Duterte. Målet med en speech act eller ett diskursivt agerande lär vara just detta, att få en viss 

diskurs och dess uppfattningar allmänt erkända som sanna. Så kan det gemensamma samtalet 

präglas av den betydelse som diskursen tillskriver vissa fenomen.  

 

I den här analysen är det i flera fall samma värden som lyfts fram som referensobjekt såväl som 

diskursiva element. Det kan förklaras med att referensobjektet i sig inte är ett objektivt fenomen 

utan en konstruktion som får en innebörd och en betydelse genom användning av språk och 

processer i diskursen. Synen på dessa värden som skyddsvärda är också den betydelse som 

stämmer överens med diskursens och därför sammanfaller referensobjekt med diskursens 

element i flera händelser.   

 

Det är tydligt att den samhälleliga sektorns förståelse för säkerhet är den mest frekvent 

representerade bland värdena ovan men i enlighet med Köpenhamnsskolans teori visar det sig 

att säkerhetisering och diskurs inte kan förstås utifrån isolerade sektorer utan att de i varierande 

grad överlappar varandra. Således går det inte att endast peka ut något av elementen i diskursen 

som förklaring till maktutövningen, utan det är helhetsbilden som utgör grunden för 

förklaringar, precis så som Köpenhamnsskolan beskriver att sektorerna syntetiserar och fogas 

samman till en fullständig bild av ett säkerhetskomplex.  

 

Över huvud taget verkar det finnas mer målande beskrivningar av vad Duterte ämnar göra med 

personer som använder eller handlar med droger snarare än hur stort hotet från dessa personer 

är mot olika referensobjekt. Det verkar utgöra någon form av nyansförskjutning från hur teorin 

förutsätter att en säkerhetisering går till och vilka mekanismer den ska innehålla. När hotet inte 

beskrivs närmare med tydliga egenskaper blir analysen lidande till följd av att det är svårare att 

identifiera vilka sektorer för säkerhet som är aktuella i aktörens framställan. Duterte lägger 

relativt stor del av dessa tal på stötande ord och olika utsagor om hur mycket droganvändarna 
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förtjänar att bli dödade, något som det i teorin inte riktigt verkar finnas redskap för att förklara. 

I processen att legitimera övervåld mot en grupp människor verkar avhumanisering vara en 

viktig aspekt och något som går som en röd tråd genom materialet. Här ger teorin inte riktigt 

ett fullgott stöd åt analysen. Det är en något förvånande lucka i teorin, då fall där 

avhumanisering av en grupp följts av våld mot sagda grupp inte kan sägas saknas i historien.  

 

Diskursanalysen ger vid handen vissa grundläggande antaganden som kan komplettera teorin i 

frågan om avhumanisering. De många uttalanden som i vulgära ordalag beskriver personer som 

använder eller handlar med droger och vad Duterte anser ska hända med dem går inte alltid att 

sortera in i en sektor för säkerhet, då det inte alltid är tydligt på vilket sätt de utgör ett hot och 

mot vad. Det är istället i ljuset av diskursanalysen och dess grundläggande antaganden som 

Dutertes karakteristiska, målande och uppviglande språkbruk kan få en betydelse för analysen 

i den här uppsatsen. Som nämnt ovan förutsätter diskursanalysen att språket konstituerar 

verkligheten och att utsagor bidrar till att skapa en diskurs om hur vissa saker ska uppfattas. 

Dessa uppfattningar kan sedan legitimera maktutövning. Att Duterte agerar diskursivt genom 

att systematiskt avhumanisera personer som använder eller handlar med droger, kommer enligt 

ett diskursanalytiskt synsätt kunna leda till att en allmän uppfattning om denna grupp som gör 

maktutövning mot dem acceptabel. Detta implicerar att inte bara Dutertes speech act i form av 

framställan om hot och referensobjekt legitimerar extrem policy utan att det våldsamma språket 

i sig också är en bidragande faktor. Denna slutsats är också ett tydligt exempel på hur 

säkerhetisering som teori och diskursanalys som metod inte alltid går att separera. Det förefaller 

som att de båda till sin natur är benägna att påverka varandra.  

 

Hade detta varit en uppsats som i större utsträckning använt diskursanalys som teori och inte 

bara metod hade det varit lämpligt att titta närmare på alternativa diskurser om droger i 

Filippinerna för att kunna studera och måla upp en bild av vilka konkurrerande diskurser som 

finns och vilka betydelser de strävar efter att fästa vid diskursens olika element. Då hade det 

också varit möjligt att etablera en förståelse för en diskursordning, enligt Faircloughs 

terminologi, som nämnt ovan. Detta ryms emellertid inte inom den här uppsatsens avgränsning 

och får istället bli ett ämne för framtida studier.  

 

En ytterligare svårighet för analysen är att hantera hur Dutertes uttalanden trots sin explicita 

natur ibland är något inkonsekventa. Det finns exempel på kommentarer från Dutertes 

representanter där de försöker tona ner presidentens uttalanden. I en artikel i the Guardian där 
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det rapporteras hur Duterte har sagt att ”My only sin is the extrajudicial killings”, varefter 

Dutertes talesperson kommenterade att uttalandet skulle ses som lekfullt och inte tas 

bokstavligt. Vad ett sådant motsägelsefullt förfarande innebär för en speech act finns inget svar 

på i teorin om säkerhetisering. Det skulle förmodligen kunna förklaras bättre med någon annan 

teori, exempelvis rationalism, ifall det kan visas hur dessa motsägelsefulla yttranden gynnar 

aktörens agenda, men detta är inget område där denna uppsats kan bidra med några 

tillfredställande slutsatser, utan självmotsägelse blir ett fenomen som faller utanför ramarna för 

analys och teori.  

 

5.5.3 Speech act och säkerhetisering 
Vid tillämpningen av de olika sektorerna för säkerhet framgår upptäckten att flera passar in 

delvis men att ingen matchar teorin perfekt. Det är möjligt att detta är teorins svagheter som 

gör sig påminda, att den inte är förfinad nog för att kunna användas för en fullständig förståelse 

av den här typen av säkerhetisering. En annan möjlig förklaring är att Dutertes olika speech 

acts inte är tillräckligt detaljerade och innehållsrika för att det ska vara möjligt att fastslå vissa 

saker som teorin uppmanar analysen att reda ut. Det tål att upprepas att kriminalitet är ett 

fenomen som Köpenhamnsskolan ursprungligen inte låter rymmas i sin teori om 

säkerhetisering, även om andra författare har valt att använda teorin på ett sådant sätt. Möjligen 

hade teorin kunnat utformas på ett sätt som tillät en bredare förståelse, där den samhälleliga 

sektorn för förståelse av säkerhet inte hade behövt vara så pass detaljerad som att bara vara 

öppen för att erkänna tre typer av hot. I sin nuvarande form riskerar Köpenhamnsskolan istället 

att vissa säkerhetsproblem inte kan kategoriseras in i teorin på ett tillfredsställande sätt, trots att 

de som fall i stor utsträckning kan följa den logik för hur en säkerhetisering kan gå till som 

Köpenhamnsskolan identifierat. Även om den samhälleliga sektorn för säkerhet i mer 

övergripande termer passar väldigt väl in på flera av nyckelargumenten i Dutertes tal blir 

matchningen mot teorin inte perfekt då Köpenhamnsskolan tenderar att specificera sig för 

mycket genom att så detaljerat beskriva tre typer av hot mot den samhälleliga säkerheten.   

 

Den säkerhetisering av droger i Filippinerna som ryms inom den ekonomiska sektorn är i 

princip komplett utifrån teorin, om än inte särskilt omfattande. Det är uppenbart utifrån 

materialet att den ekonomiska säkerheten inte är den aspekt som Duterte håller fram som enskilt 

viktigast, varken kvalitativt eller kvantitativt. Argumenten för att den ekonomiska säkerheten 

hotas av droger är betydligt färre och heller inte lika extremt formulerade som de argument som 

rör den samhälleliga säkerheten.  
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Att Duterte lägger mycket energi på att i kraftfulla ordalag avhumanisera personer som 

använder eller handlar med droger passar som tidigare nämnt inte perfekt in på teorin om 

säkerhetisering. En förklaring till detta är att teorin till sin natur fokuserar just på 

framställningar och konstruktioner av hot och säkerhet och inte fall av avhumanisering. Men 

eftersom dessa båda praktiker i stora drag följer samma logik och bidrar till att initiera liknande 

processer som också leder till likartade konsekvenser är det omöjligt att bortse från 

avhumaniseringen i analysen. Processerna är det som sedan leder fram till samma allvarliga 

konsekvens, nämligen att vissa grupper i det demokratiska samhället gjorts till legitima 

måltavlor för repression som är odemokratisk eller bryter mot mänskliga rättigheter.  

 

Köpenhamnsskolan är möjligen också mer inriktad på att förutsätta någon form av rationalitet 

eller logisk grund till utformningen av argumenten för en säkerhetisering. De framhäver att 

säkerhet inte är mer än en upplevelse, en idé eller en social konstruktion och på så sätt 

fullkomligt subjektiv. Samtidigt verkar de förutsätta att argument för säkerhetisering är logiskt 

grundade på ett sätt som kräver att argumenten i en speech act handlar om just säkerhet och att 

de därmed innehåller någonting som går att härleda till de olika sektorerna för säkerhet som 

Köpenhamnsskolan identifierat. Är kärnan i argumenten istället avhumanisering behövs en 

förståelse av logiken som Köpenhamnsskolan inte tillhandahåller.  

 

Potter skriver som beskrivet ovan om en strategi för diskursanalys som kan bidra till att 

komplettera förståelsen för en speech act och säkerhetisering i det här fallet. Att använda sig 

av extrema formuleringar för att förstärka ett i grunden rimligt argument kan förstärka talarens 

poäng och ha en övertygande effekt. För en talare som använder sig av detta tillvägagångssätt 

gäller det att uttrycka sig så extremt som möjligt och syftet med detta är att förminska effekten 

av konkurrerande påståenden. Denna bild kan stämma väl överens med Dutertes språkliga 

framtoning och i fallet droger i Filippinerna, där droger kan sägas utgöra ett rimligt och legitimt 

samhällsproblem samtidigt som Dutertes extrema formuleringar kan minska effekten av 

argument för en mindre repressiv strategi mot drogproblemet. Potter skriver också att 

våldshandlingar kan framstå som mindre chockerande eller rentav acceptabla till följd av ett 

extremt formulerat argument. Detta resonemang tjänar väl som komplement till eller 

förtydligande av Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering. I ljuset av detta ligger det 

närmare till hands att slå fast att Dutertes speech act är konstituerad på ett sätt som gör att dess 

argument förstärkts genom extrema formuleringar och därmed tagits emot av en publik och i 
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förlängningen bidragit till legitimerandet av extraordinära statliga åtgärder, i det här fallet 

våldsanvändning.  
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6 Slutsatser 
6.1 Sammanfattning av resultat 
Analyskapitlet i den här uppsatsen har presenterat en rad resultat som nu ska sammanfattas i 

sin kortaste form, med koppling till de forskningsfrågor som formulerades i inledningen.  

 

Den första forskningsfrågan handlade om kontexten för Dutertes tal och harmoniserar med 

Köpenhamnsskolans idé om en analys och förståelse för aktören. Duterte besitter meriter och 

egenskaper som verkar ge honom trovärdighet vad gäller frågor som säkerhet, lag och ordning 

och att åstadkomma förändring. Han saknar direkt koppling till Filippinernas traditionella elit, 

vilket är till hans fördel då han i och med detta kan uppfattas som folklig, han framstår som en 

person som inte lägger fingrarna emellan med kriminella och han visar att han inte låter sig 

hejdas av principer om mänskliga rättigheter eller internationell kritik och kan på så sätt skapa 

en bild av att han tar ansvar för Filippinernas väl utan att bromsas i sina ambitioner av vad andra 

tycker om hans agerande. 

 

Vad gäller forskningsfrågan om referensobjekt och vissa idéer som säkerhet och hot som är 

kopplade till dem, är det möjligt att konstatera att ett av de vanligast förekommande 

referensobjekten är den filippinska nationen, den kollektiva identiteten och någon form av idé 

om vad den innebär. Det blir aldrig helt tydligt exakt hur denna är hotad mer än att den kan 

försvagas och undermineras ifall människor och framförallt ungdomar använder eller handlar 

med droger. Värden som den filippinska befolkningen och familjen framstår som hotade inom 

denna sektor, den som kallas för den samhälleliga. Duterte rör sig även inom den ekonomiska 

sektorn, där just ekonomiska intressen utgör referensobjekt, och menar att dessa är hotade av 

personer som använder eller handlar med droger. Även rättsstaten framställs som hotad, vilket 

teoretiskt kan härledas till den politiska sektorn. Här är det dock inte bara personer som 

använder eller handlar med droger som utgör ett hot, utan också korrupta personer inom 

administration, politik och polis bidrar till att Filippinerna som rättsstat är under hot. 

Korruptionen och personer kopplade till den ingår inte uppsatsens frågeställningar, men det är 

möjligt att korruption borde ha ingått i någon form, då det i Dutertes uttalanden inte alltid finns 

några vattentäta skott mellan problem med korruption och frågan om droger.  

 

När det kommer till frågan om hur droger genom språket förvandlas till en säkerhetsfråga är 

det möjligt att påstå att Duterte genom sitt språkliga uppträdande agerar diskursivt och bidrar 

till skapandet av en allmän uppfattning om att personer som använder eller handlar med droger 
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dels utgör ett allvarligt hot mot vissa, framförallt kollektiva, värden och dels att dessa 

människor inte är värda lika mycket som andra. Tvärtom förtjänar dessa personer att dö utan 

rättslig prövning i ett land som inte längre praktiserar dödstraff. Diskursens komponenter 

kännetecknas av att just hot och säkerhet utgör nodalpunkt, samtidigt som en rad tecken i form 

av en kollektiv identitet, en uppsättning värderingar, framtid, rättsstat, individens väl, 

mänskliga rättigheter och ekonomiska argument får utgöra element som diskursen strävar efter 

att ge en fixerad betydelse som är i linje med idén om att personer som använder eller handlar 

med droger utgör ett hot. Etableringen av betydelser för diskursens element eller tecken bidrar 

också till uteslutandet av en rad möjliga alternativa betydelser. De uppfattningar om personer 

som använder eller handlar med droger som Duterte försöker etablera leder till en tydlig 

exkludering av detta ”dom” från den gemenskapen av människor som är värda att värna om. 

Allt detta kan sägas vara del av en diskurs som möjliggör och legitimerar maktutövning, vilket 

i det här fallet tar sig uttrycket av utomrättsliga avrättningar.  

 

6.2 Avslutande reflektioner 
Winther Jørgensen & Phillips skriver som nämnt i metodkapitlet att diskursanalysen inte kan 

isoleras till att utgöra endast en metod. Detta då den rymmer en hel del teori. Så har det visat 

sig att denna uppsats kommit att använda diskursanalysen främst som metod, men till viss del 

också som ett teoretiskt komplement till Köpenhamnsskolan i sökandet efter svar. I den här 

uppsatsens fall har det visat sig vara till nytta att teorin om säkerhetisering kunnat kompletteras 

med vissa teoretiska antaganden från diskursanalysen då det har gjort att delar av det 

analyserade materialet har kunnat få en djupare förklaring. Det är möjligt att 

Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering skulle tjäna på att kompletteras med andra teorier 

även i andra studier, åtminstone i de fall där det visar sig att centrala delar av innehållet i det 

analyserade materialet riskerar att stå utan ett försök till förklaring utifrån teorin om 

säkerhetisering.  

 

Som nämnt ovan finns flera exempel på hur innehållet i fallet drogkriget i Filippinerna inte 

lever upp till Köpenhamnsskolans teori om hur en säkerhetisering ser ut och går till. Kan detta 

innebära att teorin är felaktigt applicerad och att fallet helt enkelt inte är ett exempel på en 

säkerhetisering? Köpenhamnsskolan gör det komplicerat att veta, då de i sin definition av 

säkerhetisering är tämligen breda för att sedan i de senare delarna av sitt ramverk för analys 

ange så pass specifika former att vissa fall riskerar att inte kunna leva upp till dem. I den breda 

definitionen av säkerhetisering passar drogkriget i Filippinerna in väl men som denna uppsats 
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visat förblir vissa av fallets unika egenskaper inte möjliga att hantera inom ramen för 

Köpenhamnsskolans modell. En förklaring till detta kan vara ett möjligt problem med 

definitionen av säkerhetisering, nämligen att det är relativt enkelt att avgöra vad som är 

extraordinära åtgärder eller regelbrott medan det påstådda existentiella hotet är desto svårare 

att definiera. För att använda drogkriget i Filippinerna som bakgrund, i hur stor utsträckning 

måste aktören Duterte hävda att personer som använder eller handlar med droger är ett allvarligt 

hot för att det ska kunna slås fast att det i kombination med utomrättsliga avrättningar existerar 

en idé om ett hot som legitimerar dem? Även om det kan tyckas tydligt att Duterte genomfört 

det Köpenhamnsskolan kallar för en speech act är gränsdragningen mellan en teoretiskt sett 

komplett eller inkomplett sådan problematisk. Risken med teorin är att en forskare på ett 

godtyckligt sätt kan använda den ena halvan av definitionen för att förstärka den andra. Om det 

är tydligt att ett regelbrott ägt rum är det kanske lättare att definiera något som en lyckad speech 

act, av just den anledningen att teorin implicerar att det ska finnas en sådan. Om det å andra 

sidan existerar mycket tydlig och hotfull retorik, är det kanske lättare att som forskare godta 

och kalla ett regelbrott för ett resultat av en säkerhetisering, trots att det skulle kunna röra sig 

om en tillfällighet eller ett relativt litet avsteg från de normala reglerna. Detta är ett exempel på 

svårigheter som kan uppstå med en deduktiv ansats till forskning där forskaren måste undvika 

att göra misstag i sina observationer och slutsatser just för att det hos forskaren kan finnas en 

förväntan om att de ska passa in i en teori.  

 

En del av en möjlig förklaring som faller utanför ramen för denna uppsats rör till viss del den 

kritik mot Köpenhamnsskolan som lyftes fram i teorikapitlet. Filippinerna har de facto, likt de 

flesta länder, ett problem med droger. Men att bedöma det eventuella objektiva hotet drogerna 

innebär för att kunna använda det som en del i förklaringen till varför säkerhetiseringen lyckats 

blir vanskligt för en såhär begränsad studie. Som nämnt ovan förordar Balzacq en så kallad 

sociologisk ansats till säkerhetiseringen, där en språkliga framställan bör kompletteras med en 

empirisk undersökning hot och därmed en kartläggning av kausaliteten i en säkerhetisering. 

Nog är det logiskt att resonera som Köpenhamnsskolans kritiker gör, att ett faktiskt hot skulle 

göra publiken mer benägen att acceptera en säkerhetisering, men då det inte är möjligt att göra 

en objektiv bedömning av hotet i det här fallet förblir den eventuella delförklaringen till 

säkerhetiseringen exkluderad från den här analysen. Duterte har lyft risken att Filippinerna utan 

ett krig mot drogerna ska komma att bli en så kallad narko-stat, ett tillstånd där de legala 

institutionerna betvingas av makten och ekonomin som är kopplad till droghandel. Amnesty 

International menar dock att det inte finns mycket som tyder på att det är en realistisk farhåga, 
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med hänvisning till att Filippinerna har relativt låg utbredning av droganvändning ur ett globalt 

perspektiv.179 De skilda uppfattningarna visar emellertid på problematiken i att objektivt 

bedöma ett hot. 

 

En möjlig men inte helt trolig slutsats för denna uppsats är att en säkerhetisering i form av en 

lyckad speech act inte nödvändigtvis måste ha ägt rum. Förklaringen kan istället vara att 

befolkningen inte värderar relationen mellan mänskliga rättigheter och statlig säkerhet på ett 

sätt som en betraktare med en icke-filippinsk förförståelse förväntar sig. Kanske står mänskliga 

rättigheter inte tillräckligt högt i kurs för att tillräckligt många ska protestera mot det som nu 

sker. Förklaringarna är inte ömsesidigt uteslutande. Värderingen av mänskliga rättigheter i den 

Filippinska diskursen kan vara en del i förklaringen till hur frågan om droger kunnat 

säkerhetiseras i Filippinerna utan att de förklaringar som den här uppsatsen kommer fram till, 

hur språket formar en diskurs som framstället personer som använder eller handlar med droger 

som ett hot, nödvändigtvis är ogiltiga.  

 

Teorin om säkerhetisering verkar inte hantera en längre process eller kronologi. Det är svårt 

utifrån teorin att bestämma exakt när en säkerhetisering av drogproblemet i Filippinerna ägt 

rum. Har denna skett under presidentens kampanj, och i så fall när under kampanjen? Skedde 

säkerhetiseringen i samband med att presidenten blev vald? Eller var det när presidenten 

slutgiltigt stod inför att sätta sin policy i verket som säkerhetiseringen fullbordades? Är 

säkerhetiseringen ständigt pågående och i behov av att upprätthållas genom återkommande 

speech acts? Studien skulle kunna utvecklas till en betydligt mer omfattande variant där en 

historisk kartläggning av flera av de nivåerna i Köpenhamnsskolans spektrum över 

säkerhetisering analyseras djupare. Har frågan om droger i Filippinerna någonsin varit icke-

politiserad? När blev den i så fall politiserad och slutligen säkerhetiserad? I nuläget finns i varje 

fall ingenting som tyder på att frågan är på väg att de-säkerhetiseras, som Köpenhamnsskolan 

lyfter fram som den avslutande steget i sitt spektrum.  

 

Enligt Landguiden fanns också i vissa kretsar en förmodan om att presidentens kampanj inte 

skulle vara mycket mer än utspel i ett högt tonläge som sedan inte skulle realiseras.180 En möjlig 

förklaring är alltså att somliga kan ha röstat på Duterte i tron att han aldrig skulle vara så hårdför 

                                                

 
179 Amnesty International (2016-10-07): Philippines: Dutertes 100 days of carnage. 
180 Utrikespolitiska institutet: Landguiden, Filippinerna. 
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som han utgett sig för. Dutertes position i frågan om droger förefaller ha varit en central del i 

hans presidentkampanj men det är inte möjligt att avgöra varför människor valde att rösta på 

honom. Hans bakgrund såväl som hans löfte om att ta itu med korruptionen var också saker 

som har lyfts fram som orsaker till hans valframgång. Om så är fallet fungerar inte längre 

Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering lika bra för att förklara hur extrem policy blir 

möjlig. Teorin diskuterar inte i någon större utsträckning problematiken med uppriktighet och 

eventuella underliggande agendor hos aktören i kombination med publikens grad av 

informering. Rimligen har varje potentiell aktör en hel uppsättning egenskaper och 

ståndpunkter och ett valresultat eller popularitetssiffror kan inte säkert säga vilka egenskaper 

eller ståndpunkter publiken uppskattar hos aktören. Eventuella underliggande agendor till trots, 

Köpenhamnsskolan delar det diskursanalytiska antagandet att språket formar en verklighet och 

att det är så extrem policy kan möjliggöras. Det är ett antagande som kan anses vara gällande 

oavsett vilka spel eller dolda agendor som påverkat vägen dit och det skänker slutsatserna i 

denna uppsats viss trovärdighet trots de nämnda invändningarna.  

 

Det är möjligt att hävda att åldern och det allmänna tillståndet hos demokratin är en faktor i 

förklaringen till hur en extrem policy som drogkrig blir möjlig i ett land. Filippinerna är en 

relativt ung demokrati och den som vill studera det kan säkerhet hitta saker i Filippinernas 

moderna historia och robustheten i landets demokratiska institutioner som kan bidra till att 

förklara varför situationen ser ut som den gör idag. Ett möjligt påstående är att legitimiteten 

och tilltron till demokratiska institutioner och till dem tätt sammanlänkade principer såsom idén 

om mänskliga rättigheter kan ta lång tid att bygga upp till nivåer som skulle omöjliggöra en 

policy så extrem som drogkriget. Utan att göra fler studier av detta slag på andra fall, 

företrädesvis då med fokus på äldre demokratier, går det inte att uttala sig om riktigheten i ett 

sådant påstående. Att studera fallet drogkriget i Filippinerna utifrån ett perspektiv av 

demokratins, statens och institutionernas egenskaper skulle säkerligen vara intressant och ge 

helt andra insikter än vad denna uppsats gör.  

 

Buzan, Wæver & de Wilde resonerar kring globala trender om vilken säkerhetssektor som ges 

mest betydelse vid olika tillfällen. 1998 skrev de att fler och fler säkerhetsproblem rörde miljön 

och att det går att se det som en del av ett större narrativ i det internationella systemet.181 Det 

är förmodligen en riktig analys i sin samtid. Med den här uppsatsen och den globala kontext 

                                                

 
181 Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s. 190 
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den kan positioneras i förhållande till är det möjligt att påstå att ett av dagens stora, globala 

narrativ om säkerhet förefaller handla främst om saker som kan kategoriseras in i den 

samhälleliga sektorn. Här ryms som bekant de idéer om kollektiva identiteter och nationer som 

är bärande för den globala trenden av press på demokratiska värden som presenterades i 

inledningen av denna uppsats. Men förståelsen för säkerhet idag ryms inte inom den 

samhälleliga sektorn allena utan även de militära och politiska sektorerna gör sig påminda 

genom begreppet suveränitet. Suveränitet förefaller vara ett nyckelbegrepp i en analys av 

narrativet där vissa länder världen över nu avvisar idéer om global samverkan och handel 

samtidigt som de institutioner och strategier som är utformade för att kunna kräva ut ansvar 

från stater och regeringar som på olika sätt bryter mot överenskommelser och principer, inte 

längre verkar ha samma legitimitet och inflytande.  

 

Detta är säkerligen ett ämne som kommer att undersökas mycket när forskare nu ska försöka 

förstå hur saker som för en tid sedan kanske framstod som absurditeter eller orimliga 

domedagsprofetior nu i högsta grad är verklighet. Tanken på att länder frivilligt vill lämna det 

stora fredsprojektet EU eller att USA praktiserar protektionism, samtidigt som världssamfundet 

inte lyckas hejda Rysslands annektering av Krim eller Saudiarabiens krig i Yemen är ett 

säkerhetskomplex som förmodligen kommer utgöra grund för samhällsvetenskapliga studier 

under lång tid framöver. Det är inte omöjligt att Filippinernas drogkrig är en liten bidragande 

faktor till en global trend av våldsam repression, särskilt med tanke på att de globala 

institutioner och idéer i form av FN, Internationella Brottsmålsdomstolen ICC, 

människorättsorganisationer och idén om de mänskliga rättigheterna inte verkar kunna hejda 

det som pågår utan tvärtom lider av bristande internationell legitimitet, också det som en möjlig 

del av samma internationella trend.     
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