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Sammanfattning 

Det gränslösa murbyggandet är en studie i politisk teori om den liberala paradoxen i 

murens politik, det vill säga; hur vi i denna globala värld å ena sidan har idealet om öppna 

gränser och hög rörelsefrihet, å andra sidan bygger vi fler murar och fortifierar gränser 

mer än någonsin. Med avstamp i sex olika studier av forskare inom området politisk teori 

diskuteras vilket arbete muren utför – politiskt, ekonomiskt och ideologiskt, hur dessa 

paradoxer uppstår, vad som föreslås vara vägen framåt och hur teorierna om muren skiljer 

sig åt. Analysen är indelad efter de tre paradoxerna som går att utläsa ur den så kallade 

’överordnade’ liberala paradoxen. De tre paradoxerna berör ekonomi, suveränitet och 

säkerhet, och effektivitet. Avslutningsvis sammanfattas kärnan i de tre paradoxerna men 

det diskuteras även huruvida rädslan för ’den andre’ kan hjälpa till att lösa upp 

paradoxerna. Vid närmare anblick är de identifierbara paradoxerna i vår samtid inte så 

paradoxala trots allt. 

 

Nyckelord 
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Förord 

Först och främst, ett varmt tack till min handledare Erik Berggren - för all stöttning längs 

(den inte så raka) vägen som ledde fram till färdigställandet av denna uppsats. Tack även 

för vetskapen om att kakor är det bästa bränslet för att genomföra en studie med det här 

omfånget. Jag vill även rikta ett stort tack till mina nära och kära (ingen nämnd ingen 

glömd) som aldrig tvivlat på min förmåga de gånger jag har gjort det.  
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Inledning och problemformulering 

Muren kring Väst 

”Mitt Europa bygger inga murar” sa statsminister Stefan Löfven hösten 2015.1 Knappt ett 

år senare sitter jag på tåget tillbaka från Köpenhamn. När tåget stannar vid Hyllie station 

kliver kontrollanter iklädda polisuniform ombord. De ber samtliga resenärer att uppvisa 

legitimation. Händelsen förbryllar mig, och Stefan Lövfens brandtal inför nationen om 

öppna gränser mindre än ett år tidigare känns plötsligt avlägset. Utifrån ett 

helhetsperspektiv kan vi konstatera att detta är bara en av många gränskontrollerande 

ritualer där kroppar ska passera. Vi kan nu se hur vågor av murbyggande och 

gränsbevakande insatser intensifieras för att fortifiera framför allt EU och USA.2  

Faktum är att EU-länder har konstruerat närmare 1000 kilometer av murar sedan 90-

talet, 10 av 28 medlemsländer har infört gränskontrollerande insatser och runtom i 

världen finns numera 70 murar, varav 15 i väst.3 Våren 2019 nåddes vi av nyheten att EU 

skulle skjuta till ytterligare medel till FRONTEX och göra den gränsbevakande 

myndigheten tio gånger så stor.4 Bara under våren och sommaren 2019 har båtar med 

migranter kapsejsat mellan Marocko och Spanien, utanför Turkiet, i närheten av en 

grekisk ö samt flertalet båtar från Libyen och Tunisien.5 Hittills har 600 migranter 

omkommit på Medelhavet, och enligt FN:s flyktingorgan UNHCR beräknas antalet 

dödsfall överstiga 1000 innan årets slut.6 

Detta sker i västerländska demokratier där det kan vara svårt att förstå hur dylika projekt 

kan vinna legitimitet. Denna utveckling ter sig onekligen motsägelsefull i relation till 

idealen om en global värld med öppna gränser, där alla skulle få åtnjuta liberala friheter.  

 

1Regeringskansliet, Stadsrådberedningen, Tal av stadsminister Stefan Lövfen vid manifestation för 
flyktingar, 2014.2019, 2015, https://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-
manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/ [Hämtad 2019-06-04]. 

2Wendy Brown, Inhägnade stater, avtagande suveränitet. Hägersten, Tankekraft förlag, 2011, s. 20. 

3Ainhoa Ruiz Benedicto, Pere Brunet, Building Walls – fear and securitization in the European Union. Delas 
Centre of Studies for Peace, Transnational Institute (TNI), s. 13 ff. 

4SVT Play, Rapport 19:e maj. 2019, u.å, https://www.svtplay.se/video/21980098/rapport/rapport-19-maj-
19-30-3?info=visa [Hämtad 2019-05-23]. 

5TT, Aftonbladet, Efter tragedin: ”Medelhavet allt farligare”, 2019, 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BRmv07/efter-tragedin-medelhavet-allt-farligare [Hämtad 2019-08-
14]. 

6TT, Aftonbladet, Över 1000 befaras ha drunknat i Medelhavet. 2019. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/704mLV/over-100-befaras-ha-drunknat-i-medelhavet [Hämtad 
2019-08-28]. 

https://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/
https://www.regeringen.se/tal/2015/09/tal-av-stefan-lofven-vid-manifestationen-for-flyktingar-den-5-september/
https://www.svtplay.se/video/21980098/rapport/rapport-19-maj-19-30-3?info=visa
https://www.svtplay.se/video/21980098/rapport/rapport-19-maj-19-30-3?info=visa
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BRmv07/efter-tragedin-medelhavet-allt-farligare
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/704mLV/over-100-befaras-ha-drunknat-i-medelhavet
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Paradoxen är uppenbar; å ena sidan förespråkas rörelse som en mänsklig rättighet, å andra 

sidan hackas stora delar av världen upp av taggtråd, betongmurar och gränskontroller.7 

Nya former av tillhörande och utmaningar för kultur, identitet, migration och suveränitet 

ställs på sin spets vid gränserna.8 

Denna paradoxala utvecklingen ger oss anledning att fråga, hur vi hamnade här? Eller mer 

specifikt, med den liberala paradoxen som utgångspunkt, vad är det som eldar på denna 

fascination och nästintill besatthet av murar? Bortsett från sin fysikalitet, vilket arbete 

utför muren?  

Syfte och frågeställningar 

Denna studie är en undersökning av murbyggandets paradoxer, med syftet att beskriva och 

förstå hur dessa motstridigheter uppstår. Med hjälp av sju politiska teoretiker och filosofer 

kommer följande frågeställningar att diskuteras: 

• Vilket arbete utför muren? Vilka funktioner har den, politiskt, ekonomiskt och 

ideologiskt? Vilka konsekvenser får det? 

• Hur uppkommer dessa paradoxer? Vad föreslås vara vägen framåt för att lösa upp 

dessa paradoxer?  

• Hur skiljer sig teorierna om muren åt? 

 

En kort historisk bakgrund 

Historiskt sett har politiska gränser på sättet vi känner till dem idag, det vill säga mellan 

länder, inte alltid existerat.9 På medeltiden var det snarare gränser mellan 

feodalsamhällen, kulturella regioner eller mellan olika minoritetsgrupper som var det 

vanliga, eftersom kungadömen vid den här tiden inte kunde upprätta en tillräckligt stark 

statsmakt. Ekonomin i samhället baserades inte på en inre marknad som idag, utan 

fungerade med hjälp av varor och tjänster. Rörligheten var också begränsad eftersom 

människor inte hade samma möjlighet till att resa på samma sätt som idag. Nationer, eller 

suveränitetsstater som sådana, etablerades alltså inte förrän långt inpå 1800-talet. Med 

suveränitet menas kort sagt ”en stats självständighet och oavhängighet i förhållande till 

 

7Brown 2011, s. 87. 

8 Ulf Hedetoft, “The Politics of Belonging and Migration in Europe”, i Identity Dynamics and the 
Construction of Boundaries, red. Bo Petersson & Eric Clarke, (Lund: Nordic Academic Press, 2003), s. 207. 

9Ulrike Guérot, Robert Menasse, Eurozine. Europe: The Construction of the free world, 2016, 

https://www.eurozine.com/europe-the-reconstruction-of-the-free-world/ [Hämtad: 2019-08-10]. 

https://www.eurozine.com/europe-the-reconstruction-of-the-free-world/
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andra stater” och karaktäriseras också av sitt maktmonopol inom det egna territoriet.10 

Skapandet av nationalstaten blir alltså centralt i förståelsen av suveränitet och gränser.  

Berlinmurens fall 1989 skulle komma att känneteckna ett symboliskt slut på 

murbyggandets och inramandets era och skulle ge plats åt en mer flexibel värld. Under 

1900-talet började rörelsefriheten generellt öka och på 2000-talet blev det både simplare 

och billigare att resa än någonsin. Detta gällde dock inte för alla, utan dessa rättigheter 

baserades på befolkning kopplat till territorium. Dessa rättigheter kallas ”de fyra 

friheterna” och berör fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Samtliga 

överenskommelser kommer från Kalla kriget och är en del av det europeiska 

integrationsprojektet som ligger till grund för hela EU. Rollen för och innebörden av 

gränser har som nämnt ovan förändrats över tid. Första världskriget blev en 

vändningspunkt i den mån att gränser kom att transformeras till utrymmen för att 

kontrollera rörelse. Under den stora depressionen i USA introducerades pass, VISA och 

andra kontrollsystem och systemen spred sig snabbt till andra länder.11 Alltså har det 

’moderna’ passet som vi känner till idag de facto en livslängd på knappt hundra år.12 Denna 

utveckling kom sedan att inte bara handla om att kontrollera rörelse utan möjliggjorde 

även för stater att hantera hur ’porösa’ gränser skulle vara, och att besluta om vilka 

människor som var innanför respektive utanför, och hur stängda respektive öppna gränser 

skulle vara. Detta medel var till för att exempelvis möjliggöra arbetskraftsinvandring, det 

blev alltså ett sätt att tillfredsställa den inre marknadens behov.13 

De senaste två, tre decennierna har utrymmet för gränser även blivit ett instrument för 

stater att reglera migration, alltså rörelse, medan gränser fortsätter att vara öppna för 

varor och tjänster. Gränser blev med andra ord ett geografiskt område där allmän lag 

gällde och staters integritet förstärktes, alltså ett utrymme inom vilket stater kan utöva och 

hävda sin suveränitet. Staters önskan att reglera gränser med migration som utgångspunkt 

har trappats upp ytterligare efter 11:e septemberattackerna i USA. Attackerna genererar ett 

ökat säkerhetsparadigm runtom i det globala nord, där global och transnationell terrorism 

tidigare varit ett relativt okänt fenomen. Som en konsekvens av detta följde en retorik om 

att en attack först och främst var möjlig, men också att den kunde hända ”varsomhelst och 

närsomhelst, mot vilket nationellt subjekt som helst”.14 Både i USA och Europa 

upprättades ett säkerhetsparadigm, känt som ”the homeland security paradigm” som ett 

svar på detta, som signalerade att Väst inte var lika tryggt som innan utan rentav en 

 

10Nationalencyklopedin, Suveränitet, u.å,   

11Benedicto, Brunet, s. 12. 

12Ulrike Guérot, Robert Menasse, Eurozine. Europe: The Construction of the free world. 

13Benedicto, Brunet, s. 12. 

14Benedicto, Brunet, s. 12. 
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måltavla. Statliga policys kom att bli mer och mer integrerade i en säkerhetsagenda, såväl 

ekonomiska sociala, politiska sfärer och infrastrukturer, epidemier, gränser och migration. 

Kort sagt blev detta säkerhetstänk upplevda hot mot rikets säkerhet som därmed behövde 

säkerställas, vilket i sin tur bidrog till militariseringen av gränser som vi kan se idag. På så 

vis förändrades gränser från att vara ’linjer i sanden’ till geografiska sfärer som numera ett 

behov av kontroll och säkerhet uppkom ur. Med bakgrund av detta kan vi alltså se hur 

rörlighet transformeras till en misstänkt aktivitet och inom ramen för detta kan migration 

betraktas som något som måste ’tas hand om’ genom kontroll. Detta går att se tydligt på 

flertalet platser runtom i världen, i skrivande stund finns 70 murar varav de allra flesta 

uppkom efter Kalla kriget. De är belägna i bland annat Israel, Algeriet, Frankrike, Saudi-

Arabien, Ungern, Spanien, Indien, USA, Kroatien och Bulgarien. Fler och fler länder murar 

in sig själva och de demokratiska värdena och rättigheterna, likt städer från medeltiden.15  

Under hösten 2015 ökar migrationen till Europa avsevärt. I slutet av 2015 är 65,3 miljoner 

på flykt, jämfört med 59,5 miljoner bara ett år tidigare. 3,2 miljoner väntar på beslut om 

asyl vilket är den högsta siffran någonsin. Hälften av alla flyktingar under UNHCR:s 

mandat kommer från tre länder, Syrien, Afghanistan och Somalia.16 Året därpå flyr 

362 753 människor till Europa genom att korsa Medelhavet, av dessa har 5022 personer 

rapporterats saknade eller döda. Dessa människor har flytt från konflikt, förföljelse, terror 

och hot från extremister och rebellgrupper.17 

I november 2016 står republikanen Donald Trump som segrare i presidentvalet i USA med 

en vilja om att ena landet. ”Vi kommer att påbörja den brådskande uppgiften att 

återuppbygga vårt land och förnya den amerikanska drömmen” sade han. Donald Trump 

sade också att USA ska ha den starkaste ekonomin, samtidigt som USA ska komma 

överens med alla andra länder, som vill komma överens med USA.18 

I januari och mars 2019 drunknade över 130 migranter utanför Libyens kust när deras 

båtar förliste. Under maj månad omkom 60 personer när en båt migranter kapsejsade 

utanför Tunisiens kust och ytterligare 72 personer omkom i juli. Under juni månad sjönk 

en båt mellan Marocko och Spanien där sju personer dog, och knappt en vecka senare 

drunknade ännu ett tiotal. I slutet av juli skedde ”den värsta tragedin på Medelhavet” 

enligt UNHCR-chefen Filippo Grandi, där antalet kapsejsade migranter rapporteras vara 

 

15Benedicto, Brunet, s. 12 – 15. 

16UNCHR, Sverige för FN:s flyktingorgan, 68,5 miljoner på flykt 2017 - den högsta siffran någonsin, 2018, 
https://sverigeforunhcr.se/blogg/fakta-och-siffror [Hämtad: 2019-08-12]. 

17Europaparlamentet, Migrationskrisen i Europa, 2017.2019, 2017, 
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/flyktingkrisen/20170629STO78631/flyktingk
risen-i-europa [Hämtad 2019-08-22]. 

18SVT Nyheter, Donald Trump USA’s nästa president, 2016, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/donald-
trump-usa-s-nasta-president-1 [Hämtad 2019-08-29]. 

https://sverigeforunhcr.se/blogg/fakta-och-siffror
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/flyktingkrisen/20170629STO78631/flyktingkrisen-i-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/flyktingkrisen/20170629STO78631/flyktingkrisen-i-europa
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/donald-trump-usa-s-nasta-president-1
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/donald-trump-usa-s-nasta-president-1
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115, den egentliga siffran beräknas vara uppemot 150.19 Det är just dessa kritiska ögonblick 

under historien som ruskar om ’det politiska’. 

 

Tematisk avgränsning 

Det som studeras är gränser och konflikter runt gränsen, inte bara mellan länder utan 

mellan migranter, kring gränserna och meningen av gränser. Med andra ord är gränser i 

sig mer än endast en term eller en fysikalitet, de är reella och skapar idéer om den fysiska 

gränsen, men den gör också något med vår uppfattning om våra samhällen och vår plats i 

den. Jag är influerad av det perspektiv av kritiska gränsstudier som till exempel Noel 

Parker och Nick Vaughan-Williams representerar. De föreslår att vi inte längre ska 

betrakta gränser som strikta linjer på en karta, utan som en praktik som konstant blir 

genomförd och utmanad. Härigenom kan gränser ses som en ’ritual’ som ständigt blir 

konstruerad och reproducerad.  

Detta manifesteras genom exempelvis uppvisandet av pass, säkerhetskontroller på 

flygplatser och genom kroppsvisitering menar Parker och Vaughan-Williams, som de 

själva förklarar det: 

Raka linjer i sanden, är vad gränser brukade vara tänkta att vara, (men) är numera bäst förstådda 

som en komplex koreografi av gränser i flertalet levda utrymmen. Gränser som sådana bidrar 

alltså till att skapa socio-ekonomiska förhållanden, politiska realiteter och subjektspositioner.20 

Politisk teori och filosofi 

Detta är en studie i politisk teori. Politisk teori är en av statsvetenskapens huvudgrenar, 

ibland används begreppet synonymt med politisk filosofi. Politisk teori innebär 

huvudsakligen teoretisk diskussion av tvärvetenskaplig karaktär som engagerar filosofi, 

statsvetenskap och politisk idéhistoria. Men, då dess fokus är normativa och empiriska 

idéer om hur samhällets styrs och är uppbyggt, engagerar det även historia, ekonomi, 

geografi, sociologi, med mera. Dess material kännetecknas av teoretiska, rationellt 

argumenterade och formade idéer om samhällets styrelseskick – politik – och olika delar 

och aspekter av idéer om samhället. Syftet är att nå en djupare förståelse av de empiriska 

och normativa grunderna för den politiska dynamiken.  

Detta innebär en förståelse av ramarna och förutsättningarna för politik som i sin tur sätts 

av ’det politiska’, eller uttryckt annorlunda - de konstitutionella (antagna eller föreskrivna) 

 

19TT, Aftonbladet, Efter tragedin: ”Medelhavet allt farligare”. 

20Noel Parker, Nick Vaughan-Williams, “Critical Border Studies: Broadening and Deepening the ‘Lines in the 
Sand’ Agenda”, Geopolitics: 17:4 (2012), s. 727 – 733. 
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element, som är grundprinciperna för politiken.21 Distinktionen mellan politik och ’det 

politiska’ återkommer jag till nedan. Den politiska teorin kan alltså även beskrivas som ett 

rationellt försök att förstå de normativa fundament och krafterna som ger form och 

innehåll åt politiken. Mitt fokus ligger på den politiska gränsen, och dess fortifierande och 

öppnande, vad muren gör med oss. Grunden för uppsatsen vilar på en hypotes om att det i 

vår samtid pågår en strid vid gränserna som innefattar vårt politiska system som sådant.  

Traditioner och angreppssätt inom politisk teori och filosofi varierar men det som för fältet 

samman är det delade intresset av att teoretisera, kritisera och identifiera normer och 

social praktik av politisk handling.22 Många studier innehåller alltså ett oundvikligt inslag 

av normkritik. Berörda ämnen kan behandlas genom exempelvis skönlitterära verk eller 

som i detta fall, genom att erhålla analyser och reflektioner baserat på tidigare forskare. 

Eftersom studierna inom denna genre är vitt skilda finns det därför inte heller något givet 

angreppsätt vad gäller metodologi. På så vis kan politisk teori ses som en direkt 

återspegling av den vitt skilda politiska världen som sådan. Forskningsfältet har svarat på 

omvärldens nedbrytningar och omformuleringar kring till exempel identitet och demokrati 

och här återfinns fältets styrka.23 Det finns alltså inte en tydligt definierad metodologisk 

verktygslåda eller ansats. Detta kommer sig av att ’materialet’ som ska studeras, bearbetas 

och analyseras, inte är inhämtat primärt från den förnimbara empiriskt forskningsbara 

världen ’därute', utan är teori, alltså tankar som uppkommit ur materialet som i sin tur är 

en reflektion av verkligheten. Så den politiska teorin engagerar sig själv, skulle en kunna 

säga, men utan att för den skull vara totalt frikopplad ifrån en grund i hur världen är 

konstruerad och fungerar.  

Detta medför alltså en öppen metodologisk mångsidighet, där analysstrategier återfinns i 

gränsen mellan teoretiska val och analysstrategi (metod) – diskursanalytiska, 

ideologikritiska, källkritiska, struktur- eller agentorienterade, materiella (ekonomiska) 

eller ideella (normativa och utopiska) och så vidare, ofta blir svår att dra. Teori och metod 

är ofta intimt knutna till varandra och faller inte sällan ihop i vad som lite vagt anges som 

’approach’. Centralt för den politiska teorin är i huvudsak de textnära strategierna, de 

källkritiskt grundade läsningarna och en reflexiv medvetenhet om empiriska 

utgångspunkter, perspektiv och ’standpoint’.24 

Fältet berör alltså generellt stora frågor, hur människor lever och arbetar, hur 

gemenskaper formas och löses upp, hur makt och motstånd blir till och hur samhällen 

 

21John S. Drysek, Bonnie Honig, Anne Philips,”Overview of Political Theory”, i The Oxford Handbook of 
Political Science, red. Robert E. Goodin, (New York: Oxford University Press, 2011), 1 – 31. 

22Drysek, Honing, Philips 2011, s. 1 – 31. 

23Ibid, s. 1 - 31. 

24Ibid, 1 – 31. 
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styrs och vanstyrs. Den allmänna utgångspunkten för politisk teori och filosofi är att 

samtiden är en anomali, det vill säga att den hade kunnat se annorlunda ut och att det är 

omständigheterna som gör att detta ’passerar’ som normalt. Därför behövs ett 

normkritiskt perspektiv, för att genom kunskap förändra samtiden.25 

Med andra ord är politisk teori och filosofi en pågående undersökning av de normativa 

byggstenarna för de kollektiva systemen för beslutsfattande som vi har att förvalta och 

utveckla. Var gränser för politik ska gå, vad som inkluderas och exkluderas, vad som har 

tillträde och inte. I denna studie intresserar jag mig för relationen mellan den yttre fysiska 

gränsen och, mer abstrakt, de centrala gränserna för politik. 

Politik och ’det politiska’ 

Om det är så att ett samhälle definieras genom avgränsningen från sig självt till resten av 

världen genom specifika gränser, och att det genom detta uppstår politiska identiteter 

förefaller det rimligt att politiska stater konstitueras genom införandet av gränser.  26 

Rimligtvis bör också därför en definition av politik och ’det politiska’ härledas. 

Traditionellt sett har termen politik refererat till angelägenheter och handlingar utförda av 

staten, medan ’det politiska’ ofta refererar till själva konstituerandet eller regleringen av en 

stat eller en styrelseform. Alltså fokuserar politik på exempelvis regering, riksdag och 

polismyndigheten. Det handlar om att upprätthålla allmän och redan upprätthållen 

politisk ordning, medan ’det politiska’ syftar till hur denna politiska ordning konstitueras, 

eller misslyckas att integreras i det politiska systemet. Detta är en förgrening som ofta tas 

för given och som misstas för att redan existera i grunden av politiken. Detta blir särskilt 

kritiskt under ”revolutionära” eller omvälvande stunder i historien, när till exempelvis en 

stat uppstår eller är på väg att upplösas, när lagar eller strukturer omformuleras eller när 

politiska befolkningar eller gränser omdanas.27 

Med denna uppdelning vore det rimligtvis fördelaktigt att även dela upp fältet av 

migrationsstudier, menar Stefan Jonsson. Vanligtvis studeras detta fält genom antingen 

migrationspolitik, det vill säga genom hur stater, regeringar, anställda eller allmänheten 

försöker att hantera migrationsflöden eller genom att studera individers särskilda behov 

och intressen. Detta sker generellt genom att studera exempelvis policys, för att 

åskådliggöra och utvärdera hur väl politiken implementeras. Det andra sättet att vanligtvis 

studera fältet är genom att betrakta migration som en politisk institution av samhället. När 

 

25Stefan Jonsson, ”Inledning”, i Samtida politisk teori, red. Stefan Jonsson, (Hägersten: Tankekraft förlag, 
2015), s. 24 f. 

26Stefan Jonsson,” A Moon Called Europe: Migrant Agency, Political Emergence and Aesthetics”, European 
Journal of Social Theory (2018), s. 1- 22. 

27Jonsson 2018, s. 1 – 22. 
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migranter överträder gränser som har blivit införda för att upprätthålla samhällen bidrar 

migranter även till att skapa och omskapa dessa samhällen. Genom att se migranter som 

en social kraft som transformerar samhällelig politisk ordning ställs ’det politiska’ på sin 

spets vid gränserna. Eftersom regeringen å ena sidan förespråkar öppnare gränser men å 

andra sidan lägger mer skattepengar på gränskontroller än någonsin, blir det tydligt att 

detta forskningsområde är ett spänningsfält.28 

Frågan blir därför hur dessa nya gränsdragningar påverkar, inte bara vårt territorium utan 

även ’vår’ politiska identitet och självuppfattning, som nationella eller internationella 

varelser. Kort formulerat resulterar den spänning som råder vid gränserna i frågor om 

’vårt’ och ’det politiska’, men även i förlängningen hur mänskliga rättigheter påverkas 

politiskt av förskjutningar vid gränserna. Detta är föremålet för denna undersökning.  

 

Material och metod 

Urval och tidigare forskning 

De studier som används i denna analys berör ’gränsen’ på olika sätt, både historiskt och i 

samtiden. Mitt material fungerar även som tidigare forskning och är sex verk av sju olika 

forskare, samtliga inom ramen för politisk teori och anses mest relevanta för studien.  

De arbeten som också fungerade som tidigare forskning utöver dessa, men som valdes bort 

som material, är studierna Identity Dynamics and the Construction of Boundaries av Bo 

Petersson och Eric Clark, Vi, det europeiska folket av Ètienne Balibar, The Wall Around 

the West: state borders and immigration controls in North America and Europe av Peter 

Andreas och Anthony Snyder, Security and Migration in the 21th Century av Elspeth 

Guild och Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging av 

Stephen Castles och Alastair Davids0n.  

Teoretiskt ramverk 

Peo Hansen, är svensk professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet. Hansen 

fokuserar på forskning kring EU, alltifrån migration, medborgarskap, identitet och politisk 

ekonomi. Han berör EU:s självbild i relation till kolonialism. I denna studie används 

artiklen Immigration Without Incorporation: EU Migration Policy in a Post-Citizenship 

Europe. 

 

28Jonsson 2018, s. 1 – 22. 
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Nicholas De Genova, filosofiedoktor i antropologi och professor för komparativa 

kulturstudier vid Houston University. De Genova riktar in sig på flertalet discipliner som 

sociologi, geografi och statsvetenskap och bidrar till fältet för migrations- och gränsstudier. 

Hans artikel The ”crisis” of the European border regime från 2016 diskuteras i denna 

studie. 

Thomas Nail, professor vid Denver University i USA vars huvudämne är filosofi, europeisk, 

politisk och historisk sådan. Han figurerar i dagsläget inom studiet av rörelsefilosofi, det 

vill säga, relaterat till migration och gränsstudier. Relevant för denna studie är hans verk 

från 2015, Migrant Cosmopolitism. 

Den fjärde teoretikern är Giorgio Agamben, italiensk filosof och professor i estetik vid 

universitet i Verona. Agamben är bland annat berömd för sina teorier om juridik och 

mänskliga rättigheter. I denna studie används boken Undantagstillståndet från 2003. 

Wendy Brown, amerikansk filosofiedoktor i politisk filosofi, historisk politisk teori, kritisk 

teori och nutida kapitalism. Brown fokuserar på makt, politisk identitet, medborgarskap 

och politiska subjekt i nutida liberala demokratier. I denna studie används hennes bok 

Inhägnade stater, avtagande suveränitet från 2011. 

Stéphane Rosiére är professor i geografi vid Reimes Universitet i Frankrike samt tillhör 

fakulteten statsvetenskap och internationella relationer vid Matej Bel universitet i 

Slovakien. Reece Jones, Rosiéres samarbetspartner, intresserar sig också för geopolitik och 

är själv professor i geografi, men vid Hawaiis University. Tillsammans har de skrivit 

artikeln Teichopolitics: Re-considering Globalisation Through the Role of Walls and 

Fences från 2012 som är aktuell för denna studie. 

Stefan Jonsson är svensk professor i etnicitet vid Linköpings Universitet. Jonsson utgår 

från kritisk kulturteori och fokuserar i huvudsak på kollektiva identiteter. Han reser frågor 

som: Vilka är vi? Vilka är andra? Hur dras dessa gränser? Han studerar även 

avkolonialiseringens betydelse för den europeiska integrationen, tillsammans med Peo 

Hansen. Inledningen i hans antologi Samtida politisk teori från 2015 samt artikeln A 

Moon Called Europe: Migrant Agency, Political Emergences and Aesthetics från 2018 

används för att reda ut ’politik’ och ’det politiska’, medan resterande teoretiker används i 

analysavsnitten. 
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De tre paradoxerna 

Denna studie fokuserar på gränsernas paradox, den största paradoxen är som tidigare 

nämnt uppenbar; å ena sidan förespråkas fri rörlighet som en av de mänskliga 

rättigheterna, å andra sidan delas stora delar av världen upp av allt mer stängda gränser 

och murbyggen, detta är vad vi kan kalla för den liberala paradoxen och den är 

’överordnad’. Ur denna paradox kan vi med hjälp av teoretikernas interventioner utläsa tre 

’underordnade’ paradoxer och det är utefter dessa analysen är indelad. Kapitel ett berör 

ekonomi, det vill säga den ekonomiska aspekten av vår tids murbyggande, kapitel två 

involverar suveränitet och rör ”ordning och reda” vid muren, det vill säga säkerhet. Det 

tredje och avslutande kapitlet behandlar en diskussion kring hur effektivt murbyggandet 

är.  

 

Paradox ett: Ekonomi 

Migrationens bidrag till ekonomi, gränsskydd, inreseförbud och murar 

Nu ska vi tittare närmare på den första aspekten ekonomi, en av de underordnade 

paradoxerna. Den kanske viktigaste och vanligaste rationaliseringen av murar och ’ordning 

och reda vid gränsen’ är som ett försvar av våra ekonomier och välstånd. Men det visar sig 

att det kanske är tvärtom – migration och rörlighet är mycket viktiga för ekonomin. 

En kris för EU? 

EU har gjort Medelhavet till en massgrav, skriver Nicholas De Genova, som berör EU, 

murbyggande och ekonomi, och menar att oavsett utsnitt av verkligheten beror dessa 

’mänskliga flyktingkatastrofer’ som sker runt omkring Europa på en kris inom EU. Han 

menar att anledningen är EU:s oförmåga att reagera på transnationella rörelser, och att en 

restriktivare migrationspolicy och upprättandet av murar och gränskontroller är ett 

resultat av detta.29 De Genova kritiserar därför begreppet ”flyktingkrisen” och menar att 

ordet ’kris’ kan ses som ett retoriskt grepp för att legitimera murar och gränskontroller. 

Genom att framhäva och referera till situationen som en ’kris’ möjliggör det insatserna, 

eftersom det är ett ’nödfall’ eller ett ’undantag’ som rentav gör dessa arbeten nödvändiga.30 

Denna utveckling går att se hos flertalet medlemsländer, exempelvis Sverige som införde 

’tillfälliga’ gränskontroller hösten 2015, vilka idag har blivit mer av ett permanent inslag. 

 

29Nicholas De Genova, “The ’crisis’ of the European Border Regime: Towards a Marxist Theory of Borders”, i 
International Socialism: A quarterly review of socialist theory: 150 (2016), s. 33 – 56. 

30De Genova 2016, s. 33 – 56. 
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Med anledning av att Regeringen anser att det finns ett ”fortsatt allvarligt hot mot den 

allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige”.31 

De Genova menar även att EU har makten att ”… sortera och ranka kategorier av 

människor i rörelse och på så sätt filtrera önskvärd och inte.” I det här fallet innebär det att 

tillskriva eller frånta rättigheter, samt att kvalificera vem som anses vara en ’legitim’ och 

’trovärdig’ migrant eller flykting och vem som är ’laglig’ respektive ’olaglig’.32 De Genova 

kritiserar även termen ’asylsökande’ eftersom det enligt hans mening indikerar en 

misstänksamhet, samt att denna rörelse som ofta är oväntad, skulle vara kalkylerad. 

Vidare menar han att dessa ’asylsökande’ tenderar att bli framställda och reducerade till 

att vara opportunister, och att termen som sådan indikerar att migranten ’söker’ efter 

något denne inte har rätt till, eller rentav att personen i fråga skulle vara krävande för att 

inneha denna önskan. På så vis tenderar migranter att inte ses som bärare av mål och 

drömmar, utan framställs ofta som passiva offer som behöver EU:s beskydd.33 

Bekämpa ’illegal’ migration 

EU har genom åren tagit ett aktivt ställningstagande mot ’illegal’ migration. Peo Hansen 

menar dock att detta kan ses som ett retoriskt grepp för att få allmänheten i 

medlemsländerna att ställa sig mer välvilliga till ’legal’ migration.34 Murar och 

gränskontroller kan på så vis förstås som medel för att motverka ’illegal’ migration och 

härigenom kan dessa insatser vinna legitimitet. Det beror på politiska påtryckningar och 

en önskan om att känna sig skyddade bland EU:s befolkning. Det betyder alltså, att utan 

välfungerande säkerhetsåtgärder vid Europas gränser, kan ’illegal’ migration och 

smuggling inte bekämpas och rörelsefriheten riskerar att inte kunna utnyttjas. En grund 

för detta är att vissa delar av EU:s arbetsmarknad, så som turism, restaurangbranschen, 

äldrevården, städ och byggarbete, inte skulle fungera utan billig arbetskraft.35 

De ökade säkerhetsåtgärderna vad gäller migrationsprevention som vi kan se runtom i 

Väst är alltså i många fall sammankopplade med EU:s ekonomi och ett svar på EU:s 

demografiska behov av migranter. Hansen refererar bland annat till The Guardian som 

avslöjat hur den spanska staten samlat migranter från Afrika på Kanarieöarna och flugit 

dem till fastlandet, för att sedan helt enkelt dumpa dem i områden där det behövs 

 

31Regeringen, Regeringen beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroller vid inre gräns, 2015, 
https://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-aterinfora-granskontroll-vid-
inre-grans/ [Hämtad: 2019-09-06]. 

32De Genova 2016, s. 33 - 56.  

33Peo Hansen” Immigration Without Incorporation: EU-migration Policy in a Post-Citizenship Europe?”, i 
The Reconceptualization of European Union Citizenship, red. Elspeth Guild, Cristina J. Gortázar Rotaeche & 
Dora Kostakopulou, (Leiden: Brill, 2014), s. 387 f. 

34Hansen 2014, s. 367 f. 

35Ibid, s. 368. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-aterinfora-granskontroll-vid-inre-grans/
https://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-beslutar-att-tillfalligt-aterinfora-granskontroll-vid-inre-grans/


   

 

12 

arbetskraft.36 Trots värnandet om rörelsefrihet som en mänsklig rättighet och idealet om 

öppnare gränser, kan vi alltså se hur murar och gränser ska vara vägen framåt för att 

säkerställa det politiska trycket inifrån. Hansen menar rentav att det enda sättet för 

arbetskraftsinvandringen att öka, anses vara ifall den tandemkopplas med ökade 

säkerhetsåtgärder på grund av xenofobisk politik.37 Detta kan i sin tur förklara varför EU 

motsägelsefullt nog lägger så stora resurser på till exempel sin gränsbevakande myndighet 

FRONTEX som nämndes i inledningen, alltså hur murar är det fysiska uttrycket för 

rådande politiska klimat och ett sätt att skydda ’vår’ identitet. 

Med hjälp av Hansen och De Genova kan det alltså konstateras att EU å ena sidan har ett 

uttalat mål om att bekämpa ’illegal’ migration, samtidigt som migranter å andra sidan 

behövs som arbetskraft för att främja den ekonomiska tillväxten. Vad vi kan se här är alltså 

den första underliggande motstridigheten, nämligen den ekonomiska paradoxen. Murar 

kan således upprätthålla dessa dubbla intressen, och Hansen menar rentav att det blivit 

”två sidor av samma mynt” inom EU:s ekonomiska och politiska ambitioner.38 

EU:s relation till Afrika och Öst 

Majoriteten av EU:s arbetskraftsinvandring kommer från Afrika och Öst, därför har EU 

och Afrika från 2005 och framåt ingått i olika typer av överenskommelser, för att 

tillsammans hitta det mest förmånliga sättet att hantera migration från Afrika. Syftet har 

varit att hantera det på ett sätt som inte innebär ensidig kontroll och prevention. Till 

exempelvis har ett uttalat mål varit att bekämpa smuggling, vilket slogs fast på The 

Ministerial Euro-African Conferens on Migration and Development under 2006. Trots 

påstådda mål om jämställda avtal och att minska klyftorna mellan nord och syd, menar 

Hansen att de asymmetriska maktförhållandena ändå lyser igenom.39 Detta illustreras 

genom de senaste årens EU-Afrika policys och Afrikas faktiska möjlighet att inverka. Enligt 

EU beror detta på att Afrika, allra helst i de norra delarna, har ett överskott av migranter 

som först behöver kontrolleras, något afrikanska ledare i sin tur kan utnyttja av 

ekonomiska skäl. 2010 pressade exempelvis Gaddafi EU på både olja och bensin med 

motiveringen och löftet om att hålla tillbaka massan av ”hungriga outbildade afrikaner”.40 

Rädslan för den ’afrikanska tickande demografiska bomben’ är ett återkommande tema för 

debatten inom EU. Faktum kvarstår dock, EU:s behov av dessa migranter återstår och 

Hansen menar därför att EU försöker att finna en balans mellan utbud och efterfrågan på 

 

36Hansen 2014, s. 361.  

37Hansen 2014, s. 363.  

38Ibid, s. 365. 

39Ibid, s. 369 f.  

40Ibid, s. 370. 
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arbetsmarknaden till sin egen fördel.41 Som nämnt ovan är alltså murar och 

gränskontroller vägen för att nå detta. Í enighet med det De Genova var inne på under 

föregående avsnitt, slog EU fast, i deklarationen i Tripoli 2006, att migrationspolicys ska 

”facilitate the admission of certain categories of immigrants on a needs-based approach” 

och tillägger en uppmaning om att samtliga stater bör granska sina rådande murar som 

hindrar ekonomisk konkurrenskraftighet.42 Hansen menar att EU härigenom försöker 

gardera sig mot importen av upplevda och föreställda socioekonomiska bördor av 

migration.43  

Det är inte enbart Afrika som murar och gränskontroller vill utestänga, utan även de 

upplevda hoten av migration ifrån Öst. År 2009 blev 10 000 romska invånare utvisade från 

Frankrike och en debatt om huruvida ”EU-medborgares rörelsefrihet verkligen är 

villkorslös” uppkom. I diskussionen ansågs somliga migranter ”utnyttja” eller rentav 

”missbruka” rörelsefriheten eftersom denna rörelse ansågs vara en ”börda” för 

mottagarländerna, genom att migranterna ansågs utnyttja välfärdssamhället utan att 

själva investera i dessa länder.44  Även här uppkom, som De Genova argumenterat för 

ovan, kategorier av migranter som anses önskvärda och inte. Det vill säga, de som kom till 

EU för att arbeta, och de som är här för att ’dra nytta’ av välfärdens resurser. Eftersom det 

skulle riskera att ”sociala kostnader kom hit och slog rot”.45  

Cirkulär migration och mänskliga rättigheter 

Uppkomsten av så kallad cirkulär migration uppkom delvis ur syftet att säkerställa EU:s 

arbetsmarknadsdemografiska problem. Cirkulär migration innebär som begreppet 

avslöjar, att migranten cirkulerar mellan arbeten, vilket möjliggör att rätt kompetens är på 

rätt plats vid rätt tidpunkt. I synnerhet säsongsarbete som anses för ”oattraktivt” för 

nationella medborgare. Cirkulär migration betraktas rentav enligt EU som en ”nyckel till 

framgång”, och murar och gränskontroller blir således ett sätt för EU att kontrollera 

migration på ett effektivare sätt.46 En viktig aspekt av denna typ av migration är också att 

det är en temporär sådan, alltså endast tillfällig. Detta innebär att om migrationen skulle 

bli permanent, skulle det eliminera dess syfte, menar EU-kommissionen och svenska 

migrationsministern Tobias Billström.47  

 

41Hansen 2014, s. 370 f. 

42Hansen 2014, s. 370 f. 

43Ibid, s. 373. 

44Ibid, s. 376 f. 

45Ibid, 376 f. 

46Ibid, s. 372.  

47Hansen 2014, s. 373.  
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Ytterligare en aspekt av cirkulär migration är att medlemsstaterna ska se till att 

säsongsarbetare kommer ha förmåga att upprätthålla sin egen livsstil utan att ta del av 

den berörda medlemsstatens välfärdssystem. Detta innebär alltså att EU kan få bukt med 

arbetsmarknadensdemografiska problem, samtidigt som det också går att säkerställa att 

migranten inte blir en så kallad börda för välfärdsstaterna. Hansen menar att allt fler av 

EU:s bestämmelser kring migration rör sig mot denna utveckling och menar att sociala 

rättigheter blir mindre inkorporerade och åsidosatta i policys. Med medborgarskap 

kommer traditionellt sett en uppsättning rättigheter, men denna utveckling går mot allt 

färre åtaganden för mottagarstaten.48 Vad vi ser här tycks vara en urholkning av de 

mänskliga rättigheterna och medborgarskapet till förmån för ekonomiska intressen. Det är 

vad vi kan se genom exempelvis tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd, vilket lakoniskt 

konstateras i Hansens artikel,” for once a person is entitled to remain in a country, he or 

she cannot completely be ignored”. 49 

 

Paradox två: Suveränitet och säkerhet 

Rädslan för invasion och ’ordning och reda’ vid muren 

Muren och gränsen är det fysiska uttrycket för ett land, men dess metafysiska uttryck är 

suveräniteten. Sverigedemokraterna skriver på deras partis hemsida: 

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism 

borta. Den som kommer hit och utnyttjar vårt system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte 

välkommen.50 

Vi kan se hur en liknande retorik används av USA:s president Donald Trump i en av hans 

tweets från 2018: ”The U.S is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They 

are causing crime and big problems in Mexico. Go home!”51 Vad vi kan se här är att det 

finns en etablerad rädsla för ’invasion’ - och så länge rädslan för invasion spökar innebär 

det ett hot mot nationen, eftersom det är lika med en förlust av suveränitet.  

Agamben, ’undantagstillståndet’ och homo sacer 

Giorgio Agamben menar att murar och gränskontroller är ett tecken på länders tilltagande 

suveränitet. Vad som står på spel här enligt Agamben, är ett utrymme skapat för att 

 

48Hansen 2014, s. 373 f.  

49Hansen 2014, s. 374.  

50Sverigedemokraterna, Det här vill vi, u.å, https://sd.se/vad-vi-vill/ [Hämtad: 2019-09-06]. 

51Donald J. Trump, Twitter, 2018, 
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1064227483187318784?s=20 [Hämtad 2019-09-06]. 

https://sd.se/vad-vi-vill/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1064227483187318784?s=20
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suspendera lagen och en arena för nya normer att träda i kraft. I sin undersökning 

Undantagstillståndet utforskar han vad han kallar för ’ingenmanslandet’ ”mellan offentlig 

rätt, politiskt faktum, den rättsliga ordningen och livet”. ’Undantagstillståndet’ är således 

villkoren för ordning och för att rationalisera förtryck. Agamben menar att det är här som 

vi kan besvara frågan vad det innebär det att handla politiskt.52 

Enligt Agamben är det genom ’ingenmanslandet’ och den ursprungliga politiska relationen 

”bannet” (från engelskans ’to ban’, att förbjuda eller bannlysa) – som något placeras 

utanför, eller mer precist, på gränsen till samhällets ordning. Enligt Agamben är det här 

den absoluta makten möter den absoluta maktlösheten i en zon där lagen anpassas efter 

maktens behov. Med andra ord är suveränitet enligt Agamben förmågan att etablera en 

gräns, ”det vill säga en juridiskt sett obestämbar handling som skapar rummet för både 

legalitet och illegalitet”.53 Politiken och ’det nakna livet’ tenderar alltmer att smälta 

samman i undantagstillstånd. Det som placeras utanför, eller på gränsen till 

rättsordningen genom ’bannet’, är vad Agamben kallar för ’homo sacer’ och är ”den 

människa som kan dödas utan vidare, men därför heller inte offras” och menar att detta är 

en direkt spegelbild av suveräniteten”.54  

’Undantagstillståndet’ som sådant beskriver Agamben som en ”tröskel av obestämbarhet” 

och förflyttar stat och rätt till en ny plats.55 Agamben menar att förflyttningen är 

nödvändig för att analysera ”formerna för politiska förbindelser som tidigare kanske har 

tagits förgivet och i förlängningen för att kunna kartlägga kommande terräng där 

traditionella kategorier förlorat sina bestämningar”.56 Vidare kallar han detta 

undantagstillstånd för ett ”instiftat lagligt inbördeskrig” och menar att det inte längre 

enbart handlar om att utplåna politiska motståndare, utan även ”hela kategorier av 

medborgare som av något skäl inte visar sig vara möjliga att integrera i det politiska 

systemet”.57 

På väg mot ett permanent undantagstillstånd 

Agamben menar att stater avsiktligt har upprättat ett ”permanent undantagstillstånd”. 

Som en konsekvens av denna utveckling menar han att istället för att vara just det, ett 

undantag, dominerar detta säkerhetsparadigm sättet att regera i den samtida politiken. 

”Denna förvandling av en provisorisk och exceptionell åtgärd till en regeringsteknik, hotar 

 

52Giorgio Agamben, Undantagstillståndet (Stockholm: Faethon Förlag 2005), s 16. 

53Agamben 2005, s. 46. 

54Ibid s, s. 8. 

55Ibid, s. 11. 

56Ibid, s. 12 

57Ibid, s. 17. 
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att radikalt transformera – och har redan de facto uppenbart transformerat – strukturen 

och innebörden hos den traditionella skillnaden mellan olika typer av författningar”.58 Vad 

som kan utläsas här är att det inte längre är tydligt vilken politisk konstitution som ska 

göra vad och att politiska begrepp har urholkats, vilket resulterat i denna tröskel ”där det 

inte längre går att skilja mellan demokrati och absolutism”.59 

Agamben menar att den ”konstitutionella regeringen i kristider förändras på det sätt som 

blir nödvändigt för att undanröja fara och upprätthålla normaltillståndet”.60 Alltså, precis 

som De Genova menade i föregående avsnitt, att säkerhetsåtgärder kan fortsätta 

legitimeras genom att referera till situationen som ett undantag och för att återställa 

’ordning och reda’. Agambens hypotes inför framtiden är därför att regeringar kommer att 

ha mer makt med stärkt suveränitet och medborgarna färre rättigheter, vilket är något vi 

kan se i föregående avsnitt om ekonomi och i Hansens resonemang om bland annat 

tillfälliga arbetstillstånd.61 Migranter som genom dessa preliminära medborgarskap 

tillskrivs färre rättigheter, riskerar att bli reducerade till humant kapital, utnyttjade av 

både arbetsgivare och EU till förmån av ekonomin. 

Laga kraft 

Som nämnt ovan menar Agamben att ’undantagstillståndet’ är skapat av staten för att 

lägga ned normer och göra skillnad: 

På detta sätt skapas den omedelbara föreningen av norm och verklighet och som en konsekvens 

av den, den normala miljön, i undantagets form, det vill säga genom att deras förbindelser 

förutsätts. Detta betyder att man för att tillämpa en norm i sista hand måste suspendera dess 

tillämpning och skapa ett undantag.62 

Dessa murar och gränskontroller är alltså inte endast fysikaliteter i egenskap av 

byggnadsverk, utan har i hög grad politiska effekter. I ’undantagstillståndet’ suddas 

skillnaden mellan logik och praxis ut menar Agamben, och är en plats där ”rent våld utan 

logos gör anspråk på att göra en utsaga utan referens till verklighet”.63 Alltså, ett utrymme 

som kan ha en våldsam praktik utan någon vidare förankring i logik, som trots detta får 

representera verkligheten, utan att nödvändigtvis vara etablerad i den. Exempelvis från 

början illegala handlingar, som har normaliserats och legitimeras genom att referera till 

handlingen som rentav ’nödvändig’ i upprättandet av ’ordning och reda’.  

 

58Agamben 2005, s. 17. 

59Agamben 2005, s. 17. 

60Ibid, s. 25. 

61Ibid, s. 25. 

62Ibid, s. 65. 

63Agamben 2005, s. 65. 
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Med andra ord är ’undantagstillståndet’, som skapas genom gränskontroller och 

murbyggandets praktik, ett potentiellt utrymme där en dragkamp mellan 

maktförhållanden råder. Vad finns det för funktion med ett sådant rättsligt tomrum, 

kanske någon undrar då. Svaret ligger i det faktum att det finns någon som ’tjänar’ på att 

lagen anpassas efter maktens behov. Så länge något varken är lagligt eller olagligt, vad är 

det då? Här där gränser mellan överträdelser, verkställande och lagstiftning suddas ut 

döljer det sig något kraftfullt. 

Så länge det inte går att hänvisa till något som olagligt, lagligt, eller påvisa att en 

överträdelse har skett – kan ingen ’bevisa’ att det är en överträdelse som sådan. Detta för 

tankarna till migranter, kanske i synnerhet arbetskraftsmigranter, vars mänskliga 

rättigheter enligt lag ska bli tillgodosedda, exempelvis genom rörelsefrihet. Trots detta får 

personerna de facto inte fullt medborgarskap, utan ett alternativt sådant. På så vis går det 

alltså att hänvisa till att mänskliga rättigheter blir uppfyllda, samtidigt som de inte 

uppfylls. Vad vi kan se här är att det går att rucka på mänskliga rättigheter och urholka de 

liberala principerna. Genom att göra medborgarskap tillfälliga, migranter illegala, 

rättfärdigas ageranden mot dem med hänvisning till att staten eller EU endast rör sig inom 

lagens ordning. Eller som tidigare nämnt, när Sveriges regering inrättade ’tillfälliga’ 

gränskontroller vid Sveriges yttre gräns 2015 och motiverade det som ett undantag. Nu 

fyra år senare, står de solida kvar, vart går gränsen för tillfälligt och permanent i detta 

sammanhang? 

Med andra ord finns det något enormt potent inom ramarna för ’undantagstillståndet’ och 

det går tveklöst att applicera på vår samtids murbyggande och gränsbevakande insatser. 

Detta är ett exempel på hur ’det politiska’ blir politiskt, Stefan Jonsson som nämndes i ett 

av de föregående avsnitt skriver om en händelse från 2015, där 850 flyktingar omkom när 

ett fartyg sjönk utanför Italiens kust. Detta kunde ske på grund av att det i landet råder en 

lag som säger att det är olagligt för migranter att kliva i land och också för befolkningen att 

ta emot dem.64 Det som hände i den här situationen var att ett stort antal människor dog, 

trots att det var en laglig handling, men varför var det lagligt? När blev det lagligt eller 

moraliskt att indirekt döda? Det blir tydligt att detta juridiska tomrum får förödande 

konsekvenser och att det blir lätt för staten att ’komma undan’ genom att påtala att det inte 

är deras ansvar. För vem faller ansvaret på? Om det är möjligt att agera på gränsen till 

olagligt inom lagens ramverk, vad händer då med rätt eller fel? 

Det går uppenbart att dra paralleller mellan Giorgio Agambens teorier och det som händer 

runtom i samtida Europa och i västvärlden. Migranter drunknar här och var i Medelhavet, 

 

64Jonsson 2015, s. 12 
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otaligt många människor deporteras bland annat från Sverige, varför? För att människor 

är olagliga? Vem avgör det, och hur demokratiskt är det egentligen? 

Brown och avtagande suveränitet   

Till skillnad från Agamben, menar Wendy Brown istället att suveränitetens makt avtar, till 

och med att suveräniteten som sådan är på väg att upplösas. Låt oss göra ett djupdyk i 

Browns resonemang.  

Efter den postwestifaliska världsordningen är suveräna nationalstater inte längre 

ensamma om att bestämma de politiska förbindelserna. De har heller inte längre monopol 

på särskilt många av de makter som organiserar detta fält, menar Brown. Brown skriver att 

”murarna i själva verket (avslöjar) en nervositet, en sårbarhet och en instabilitet som 

återfinns i själva hjärtat av vad de vill uttrycka”.65 Vidare menar hon att suveränitetens 

upplösning korrelerar med globala krafter och att denna försvagning blir som tydligast just 

vid gränserna.66 Brown menar att det finns väsentliga skillnader i de nya murarna men att 

detta inte får göra oss blinda för vad de gemensamt uttrycker och ger ett svar på.67 

Försvagningen blir som tydligast vid gränserna eftersom murarna har i syfte att blockera 

flöden av människor ”som inte utlöper från suveräna entiteter”, samt att de ”iscensätter en 

alltmer ohållbar statsmakt”. De nya murarna upprepar således en gammal 

föreställningsvärld som är på väg att sluta existera, menar Brown. Hon menar alltså att vi 

befinner oss i någon form av mellanläge efter statssuveräniteten, men att denna period 

ännu inte har lyckats hitta en alternativ global ordning.68 Detta går att förstå som att 

murar förr var till för att skydda mot en invaderande fiende som var enkel att lokalisera 

och kom från en samlad front, vilket nu inte är fallet eftersom ’hotet’ antagit nya, mer 

abstrakta former.  Vidare förtydligar Brown att detta nödvändigtvis inte är synonymt med 

att stater har slutat vara mäktiga aktörer, bara att de har upphört att vara suveräna.69  

Det är suveränitetens kris som har lett fram till byggandet av murar och att fler insatser 

läggs på upprättandet av gränskontroller. Hon förtydligar ytterligare genom: 

Så länge den politiska suveräniteten inte är suverän över andra makt- och aktivitetsfält, så som 

sociala, ekonomiska, det religiösa och det kulturella, så kan den inte sägas existera. Om den 

politiska makten inte är suverän över dessa fält, om den inte kan handskas med dem på ett 

beslutsamt sätt när så krävs, kan den inte sägas existera. 70  

 

65Brown 2011, 26. 

66Brown 2011, s. 26. 

67Ibid, s. 41. 

68Ibid, s. 41. 

69Ibid, s. 74. 

70Ibid, s. 75. 
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Enligt Browns logik kan alltså inte makten vara suverän så länge den inte är överordnad 

andra maktfält och så länge den ifrågasätts.71 Murar och gränskontroller är alltså svaret på 

de makter som släppts fria i försvagandet av suveräniteten. Vilka maktfält är då 

överordnade och ifrågasätter suveräniteten? 

Konkurrerande maktfält och tiden efter suveräniteten 

Anledningen till suveränitetens avtagande är enligt Brown ”kapitalets makt” och det 

”religiöst legitimerade våldet”. Med det religiöst legitimerade våldet menar Brown att: 

De suveräna staterna har blivit alltmer sårbara för politiserande religiösa anspråk, transnationella krafter, religiösa 

konflikter och ohanterliga kulturella och religiösa olikheter i de nationer vars enhet och försvar de 

representerar.72 

Det andra maktfältet är kapitalets, som tidigare teoretiker också hävdat. Brown menar att 

kapitalet skapar förutsättningar för liv å ena sidan, men är å andra sidan inte 

ansvarsskyldigt inför någon politisk suverän eller rike, och det finns heller inte några 

territoriella avgränsningar. Kapitalet gör det heller inte möjligt för nationella och 

subnationella gemenskaper att bestämma över sitt eget levnadssätt. Vidare menar Brown 

att spridningen av marknaden som rationell över det sociala och statliga maktfältet, är i sig 

ett tecken på att kapitalet blivit erkänd som en framväxande global suverän. 

Kanske är kapitalet på så vis mer gudalikt än de moderna politiska suveräniteterna någonsin var, eftersom det 

ligger närmare Guds makt att skapa världen utan överläggningar, eller beräkningar.73 

Statssuveräniteten kan alltså inte dominera kapitalet utan svarar endast på dess rörelser, 

menar Brown.74 Exempelvis genom klimatförändringar och transnationella 

terroristnätverk, ”de kan inte längre driva sina provinsiella och kortsiktiga nationella 

intressen med mindre än att deras position försämras”. 75  Alltså är det enligt Brown dessa 

makter som skapar denna paradoxala splittring.  

Trots suveränitetens avtagande menar Brown att det kommer finnas en suveränitetens tid 

även efter stängslet, i form av nya suveräna makter (de nämnda ovan) men att de saknar 

både specifik jurisdiktion och inhägnat territorium och kommer också skilja sig på så vis 

att de heller inte ”kommer (…) ge något löfte om beskydd eller inneslutning”.76  

Brown tycks i likhet med Agamben, mena att den tid som stundar kommer att resultera i 

ett juridiskt diffust tomrum. En tid där suveräniteten genomgår en kris, där definitionen 

 

71Brown 2011, s. 75. 

72Brown 2011, s. 68. 

73Ibid, s. 68 f. 

74Ibid, s. 71. 

75Ibid, 2011, s. 76. 

76Ibid, s. 75. 
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och innebörden håller på att förändras i grunden. Alltså att suveräniteten som sådan re-

artikuleras, från att ha i uppgift att skydda en specifik befolkning från en specifik fiende, 

på ett specifikt territorium och från att vara överordnade samtliga maktfält - till oklara 

gränser, med diffusa måltavlor och ersatt av konkurrerande maktfält.  

Brown tar dock upp att statssuveräniteten fortfarande har en symbolisk betydelse vad det 

gäller politiskt beskydd och tillhörighet. Det är just detta faktum som flyktingar och andra 

statslösa personer blir påminda om genom exempelvis medborgarskap och andra 

garanterade rättigheter som medföljer på nationell tillhörighet.77 Brown menar att det är 

genom just detta tomrum som abstraktion kommer att uppstå, och som suveräniteten 

istället kommer att investera i folket, vilket i sin tur kommer resultera i ett upphävande av 

demokratin ”som istället investeras i en autonom statsmakt”.78 

’Teichopolitics’ och stadsmuren 

Stéphane Rosiére och Reece Jones framhåller begreppet ”teichopolitics”, vilket är hämtat 

från grekiskans τειχoς (teichos) vilket direktöversatt är ”stadsmur” och betyder kortfattat; 

politiken av att bygga barriärer av olika slag med syftet att uppnå säkerhet.79 Teoretikerna 

menar att teichopolitics bäst kan förstås som idealet om den gränslösa världens antites, 

och kännetecknas av asymmetri och obalans i bland annat välfärd och klass.80 Vidare är 

teichopolitics staters olika tekniker för att kontrollera kroppar och befolkningar, där 

rörelser kategoriseras som önskvärda eller icke-önskvärda. I förlängningen menar Rosiére 

och Jones att detta även skapar hierarkier av människor, som dessutom går att 

kapitalisera, de kallar detta för en era av ’tvångsmässig globalisering’.81 Genom detta 

perspektiv kan murar och gränskontroller alltså betraktas inte bara som medel för 

säkerhet, utan även för att bevara privilegier och välstånd, samt att det går att dra fördelar 

ur detta beroendeförhållande - som även Hansen diskuterade i föregående avsnitt om 

ekonomi.82 Rosiére och Jones menar avslutningsvis att makten i teichopolitics 

manifesteras allra tydligast genom rätten att neka rörelsefriheten, trots att det är en 

mänsklig rättighet.83  

 

 

77Brown 2011, s. 72. 

78Brown 2011, s. 74. 

79Stéphane Rosiere, Reece Jones, “Teichopolitics: Re-considering Globalisation Through the Role of Walls 
and Fences”, Geopolitics: 17:1 (2012), 217 – 234. 

80Rosiére, Jones 2012, s. 220. 

81Ibid, 217 – 234. 

82Ibid, s. 217 – 234.  

83Ibid, Jones 2012, s. 217 – 234. 
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’Migrant cosmopolitanism’, befästningar och ’barbarer’ 

Thomas Nail föreslår termen ”migrant cosmopolitanism”, som också kommer från 

grekiskan, men orden ”värld” och ”stad”. Det engelska ordet ”politics” härstammar från 

ordet ”polis” som betyder ”fästning”, och det var härigenom födelsen om staden och 

säkerhetspolitik kom till. Alltså, om en stad inte hade en mur för säkerhet, var det ingen 

stad, och därmed kunde ingen politik finnas. På så vis skapades en triad av politik, stad och 

mur. Genom denna triad skapades även det som hamnade på utsidan av muren, nämligen 

’barbaren’ - någon som är icke-grekisk, icke-stadsdrivande, en ’utböling’.84 Framförallt 

kännetecknas barbaren av politisk ”inferiority” – det vill säga en naturlig oförmåga att tala 

språket och därmed bristande förmågan att utöva politiskt liv. Om ’utbölingen’ inte tillhör 

en statsapparat kan denne inte innefattas av det politiska systemet, de är nomader som bär 

med sig deras hem och skapar inte liv med hjälp av fält, utan med hjälp av deras flock.85 

Vad vi kan se är alltså att det finns en lång tradition av att bygga murar, och att dessa i sin 

tur bidrar till att skapa det som är på andra sidan av muren. Förr blev idéen om politisk 

underlägsenhet och stereotyperna som associerades med det, som till exempel ’barbaren’, 

etablerat för att konceptualisera och legitimera politiskt slaveri och därmed göra skillnad 

på människor. Numera, som Nail uttrycker sig, “The problem was that the migrant was no 

longer simply ‘out there’ but also ‘in here’”.86 Alltså att ‘utbölingen’ inte endast är utanför 

staden utan numera mitt ibland oss. 

Agamben och Brown 

Om vi återgår till Agamben och Browns teorier om suveränitet, tycks de båda vara överens 

om att murar bygger på en suspenderad politisk lösning. I likhet med Agamben kan detta 

förstås som att vi lever i ett undantagstillstånd, ett slags juridiskt tomrum, där övergången 

mellan nya lagar och normer genomförs. Brown går alltså ungefärligen med på 

’undantagstillståndet’, att vi rör oss alltmer mot en utveckling av fortsatta 

säkerhetsparadigm, men att det tvärtom från Agamben, beror på suveränitetsstatens 

upplösning och inte dess styrka.87  

Detta resulterar i det som Agamben är inne på, den totala laglösheten ”som kan dödas men 

inte heller offras”.88, ”ingen lag existerar för dem, inte i att de är förtrycka, utan att ingen 

ens vill förtrycka dem”.89 Alltså att personerna som rör sig inom och påverkas av detta 

 

84Thomas Nail, “Migrant Cosmopolitanism”, Public Affairs Quarterly: 19:2 (2015), s. 187 – 199. 

85Nail 2015, s. 187 – 199. 

86Ibid, s. 187 – 199. 

87Brown 2011, s. 75 

88Agamben 2005, s. 9. 

89Brown 2011, s. 72.  
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rättsliga tomrum inte kan offras eftersom de paradoxalt nog inte befinner sig inom det 

rättsliga systemet. Därför kan de heller inte förtryckas, eftersom de på pappret inte 

’existerar’, detta är vad vi kan se genom exempelvis papperslösa personer som hamnar i ett 

’skuggsamhälle’. 

Brown menar även att ’undantagstillståndet’ som sådant inte kan bli permanent utan att 

undergräva den norm som undantaget definieras av, och fungerar i förhållande till. Det vill 

säga; undantaget kan inte bli permanent utan att ersätta normen och därmed berövas på 

det exceptionella status som suveräniteten definieras igenom. Detta kan förstås som att 

logiken av ’undantagstillståndet’ skulle slå krokben för sig själv om det blev permanent.  

 

Paradox tre: Effektivitet 

Murar och ’porösa’ gränser 

Detta tredje och sista avsnitt reser frågan om, hur väl fungerar muren? Människor tycks 

ändå ta sig igenom, innebär det att muren är ihålig? Trots det verkar muren också göra en 

typ av politiskt arbete, genom att ingjuta försäkran i sina befolkningar genom löftet om att 

vissa hålls borta. Men eftersom den läcker, blir vissa insläppta ändå medan ’illegala’ blir 

utestängda.   

Terrorism, smuggling och murarnas ”jag vet, men ändå”   

Rosiére och Jones menar att murar och barriärer härstammar från en svunnen tid, då 

murbyggande användes som strategi inom stridföring och suveränitetsutövande. Genom 

att förhindra en specifik fiendes armé från att anfalla en specifik stad, exempelvis kinesiska 

muren eller medeltida murar. Denna metod var användbar när måltavlan var samlad på en 

front och lätt att identifiera. Numera är ’fienden’ en del av ett större system, på global nivå 

och inte nödvändigtvis sammankopplad med strikta politiska territorium.90 Detta går att 

förstå som att ’hotet’, eftersom det antagit nya former, genom exempelvis migration och 

terrorism, inte går att ’fånga upp’ genom att använda samma metoder. Enligt denna logik 

är murbyggandet de facto ineffektivt.  

Landlevande gränser och murar hårdnar i samband med exempelvis terroristattacker, trots 

att sambanden mellan hårda gränser och minskad terrorism är ”svagt eller rentav icke-

 

90Rosiére, Jones 2012, 217 – 234. 
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existerande”, menar teoretikerna.91  Även Brown instämmer i detta, att murar får svara på 

bekämpning av dessa hot, trots att det finns ”lite eller inget belägg för denna koppling”.92 

Till exempelvis skapandet av EU:s kustbevakande myndighet FRONTEX, vars syfte är att 

minska ’illegal’ migration och smuggling, har inte resulterat i en minskning av dessa, utan 

har endast lett till att migranter tar farligare rutter till sina mål.93 Murarna i sig kan alltså 

sägas bidra till att skapa illegala aktiviteter och laglöshet kring muren. Det är ”inte en 

separat konflikt utan en integrerad sådan” kommenterar Brown.94 Detta kan förstås som 

att murar de facto förvärrar de problem som de själva har i syfte att lösa. Brown skriver: 

Om de öppna gränserna, felaktigt hålls ansvariga för de växande migrantgrupperna, och om det 

samtidigt råder en felaktig föreställning om att murar kan stoppa denna flodvåg – finns det också 

en uppfattning om att det är de bristfälliga murarna som är den läcka som måste tätas, eftersom 

det är där terrorismen slinker in.95  

Dessutom menar Brown att murarna och ökade säkerhetsparadigm, både politiskt, socialt 

och psykiskt bidrar till ett mer skyddat levnadssätt, som hon beskriver som ”hukande och 

kurande” - något som går förstå som att vi kanske rentav skulle bli räddare, eller mer 

paranoida.96 Murar uppstår således inte för att vi har tappat kontroll över gränser, utan 

tycks mer vara en fråga om att kontrollera vad eller vem som får släppas in i landet. Något 

som Brown återigen beskriver som ett sätt att kringgå suveränitetens upplösning.97 

Murarnas våld och exkluderande praktik  

Det finns dock sätt på vilka murar är effektiva, Brown menar att: 

De svarar på och externaliserar orsakerna till ett upplevt våld mot nationen, samtidigt som de 

själva utövar olika typer av våld mot de familjer, samhällen, försörjningssystem, landområden och 

politiska möjligheter som de genomskär och formar.98  

 

Även Agamben menar att murar och undantagstillstånd inte begränsas till att utplåna 

politiska motståndare, ”utan även hela kategorier av medborgare, som av något skäl inte 

visar sig vara möjliga att integrera i det politiska systemet”, de som hamnar ’utanför’.99 

 

91Rosiére, Jones, s. 222. 

92Brown 2011, s. 122. 

93Rosiére, Jones 2012, 217 – 234. 

94Brown 2011, s. 107. 

95Brown 2011, s. 73. 

96Ibid, s. 44 f. 

97Ibid, s. 90. 

98Ibid, s. 41. 

99Agamben 2005, s. 16 f. 
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Agamben konstaterar, ”den förblir fångad i en ond cirkel i vilken de undantagsåtgärder 

som ska rättfärdigas som försvar för den demokratiska författningen är samma åtgärder 

som leder till dess ruin”.100 Det finns alltså en exkluderande praktik i murarnas politik. 

Murar stänger dessutom inte bara ute, utan stänger även in, de har som funktion att 

”ingjuta bävan i, och därmed binda samman och pacificera, invånare i de städer som de 

ringar in”.101 Brown fortsätter, ”dessutom skapar de ett undermedvetet kollektivt tänkande 

i former av försvar, inskränkt, nationalistiskt och militant".102 

Murarnas vi-och-dem och skyddade vallgrav  

Murar skapar som nämnt ovan utsida och insida, motsats och fiende. Det vill säga – alien, 

’utbölingen’ eller ’barbaren’. Brown menar vidare att murarna inte kan skapa säkerhet utan 

att skapa ett säkerhetsparadigm, som i sin tur inte endast kan stänga ute, utan att stänga 

in. Alltså, att murarna inte kan skapa ett ’vi’ utan även skapa ett spegelvänt ’dem’.103 Det 

folkliga begär efter murar tycks enligt Brown bero på att det ger politiker och invånare 

tillfredsställelse i att de gör ett försök att hantera migration. Brown menar att murar 

således är staters ”jag vet, men ändå”.104 Murar är alltså ett sätt för stater att ge sken om 

dess förmåga att ”besluta, avgränsa, beskydda och avvisa” och visuellt framstår de som 

”mäktiga nationella sköldar”.105 Det verkar alltså finnas en viss effektivitet i murarnas 

avskräckande fysikalitet och detta kanske kan förklara folkets förtjusning. Brown menar att 

murar är en viktig påminnelse om befolkningars önskan om att bli inmurade och 

skyddade.106 

Murarnas spel för galleriet och deras inneboende osäkerhet  

De Genova menar att ritualen som skapar och reproducerar gränser är samma socio-

politiska aktivitet som undermedvetet framstår som naturgiven och som ett resultat av 

gränser, det vill säga; murbyggandet passerar som normalt för att det ’alltid’ har funnits 

och därför ska vara så, och på så vis fortsätter det att legitimeras.  

De Genova menar dock att det är just detta faktum som istället är ett tecken på gränsers 

instabilitet, ” the real incapacity of borders to sustain and enforce any rigid and reliable 

separations”.107 Det kan alltså förstås som att murbyggandet som sådant skvallrar om en 

 

100Agamben 2005, s. 24. 

101Brown 2011, s. 42. 

102Brown 2011, s. 43. 

103Ibid, s. 44   

104Ibid, s. 120. 

105Ibid, s. 110. 

106Ibid, s. 110 f. 

107De Genova 2016, s. 33 – 56. 
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osäkerhet. Att murar är till för att upprätthålla distinktionen mellan vi och dem, men att 

detta konstanta uppförande och genomförande, i sig är ett tecken på att den här 

uppdelningen inte är naturlig. Tvärtom är gränsernas ritual socialt skapade och måste 

därför hela tiden återupprepas, annars hade behovet inte funnits. Alltså är murar och 

gränser porösa, även om de önskar att framstå som fixerade och stabila. Trots osäkerheten 

gör ändå muren ett politiskt arbete menar De Genova, även om murarna läcker, finns det 

andra mekanismer kring muren som gör att migranter som kommit genom, konstant lever 

med risken att bli utkastad ur det land de uppehåller sig i.108 

Även Nail menar att murar har särskilda politiska effekter för migranter, så som möjlighet 

att rösta, arbeta och som nämnt ovan, risken att eventuellt bli deporterad, trots att detta 

enligt Nail inte är förenligt med mänskliga rättigheter och de liberala friheterna.109 Därför 

föreslår Nail ”migrant cosmopolitanism” som vägen framåt, det vill säga, öppnare murar 

och politiska samfund med globala medborgarskap.110 Med Nails förståelse blir det alltså 

tydligt att migranter och nomader blir exkluderade, inte bara från att vara besökare och 

uppehålla sig inom staten i synnerhet, utan även från politisk historia i allmänhet. Nail 

beskriver dem som ”övergivna av politisk tid”, att de reduceras till att vara en historisk rest 

och sedda endast tillfälligt. Därför vill alltså Nail skapa kosmopolitiska lagar baserat på 

globala rättvisa och mänsklighet, snarare än nationsbaserade som vi kan se i nuläget, 

”biased by their own parochial interest”111 

Vad ligger då bakom detta folkliga begär? Brown kallar statens investeringar i murar och 

gränskontroller för ett ”dubbelt misslyckande” - dels för den nationalstatliga suveräniteten, 

dels för murarnas ”bokstavliga misslyckande i att stadga upp denna vacklande 

statssuveränitet”.112 Brown tycks alltså mena att murar är mer ett ’spel för galleriet’, 

eftersom de representerar lagen och politikens oförmåga att kontrollera de krafter som 

släppts lös genom globaliseringsprocessen.113 Att murarna ”projicerar en makt och en 

effektivitet som de egentligen inte kan utöva, och som de också motverkar”.114  

Sammanfattningsvis 

Det verkar alltså som att murar förvärrar den brottslighet och det våld som de påstår sig 

vilja bekämpa, och i sin tur leder detta till en ökad rädsla och därmed ett ökat behov av fler 

 

108De Genova 2016, s. 33 – 56. 

109Nail 2015, s. 187 - 199. 

110Nail 2015, s. 187 – 199. 

111Ibid, s. 197 – 199. 

112Brown 2011, s. 12. 

113Brown 2011, s. 104 

114Ibid, s. 27 f. 
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gränskontrollerande insatser. Brown menar att det inte spelar någon roll att murar har en 

begränsad eller ingen effekt på terrorism, utan att kraven kommer från rädda befolkningar 

som ignorerar fakta, med syftet att betrygga dem. Brown menar också att 

främlingsfientlighet idag är det mest styrande fenomenet vad det gäller politisk och 

ekonomisk osäkerhet. Vidare menar hon även att politiker är väl medvetna om att murar 

är ineffektiva på detta område men att de ”saknar de diskursiva ingångspunkterna som 

krävs för att kunna diskutera dem”.115 

Eftersom murar är tänkta att ha inspärrningslogiken, eller utestängningsfunktionen, trots 

att tekniken är medeltida och inte nutida – är murar tänkta att skilja åt mellan utsida och 

insida. Världen ser inte ut på det sättet längre och ’hoten' har antagit nya former, alltså 

återfinns en diskrepans i deras syfte. Utifrån detta blir det svårt att begripa hur stater kan 

fortsätta att legitimera dessa åtgärder. Allra helst eftersom insida och utsida inte längre 

nödvändigtvis överensstämmer med nationalstatliga identiteter och lojaliteter. Brown 

menar dessutom att murarna misslyckas med att svara på globaliseringens hot genom att 

påstå att murbyggandet är olösligt och permanent. 116 Och vad händer med de utanför 

muren? Hur kan universella rättigheter bli tillgodosedda när människor samtidigt lever 

utan dessa rättigheter? Nail understryker hur mänskliga rättigheter och rätten för alla 

människor att existera på en plats är och har varit fundamentala delar av vår historiska 

utveckling.117   

Alltså, murbyggandet är ineffektivt i den benämningen att de inte motverkar smuggling 

och terrorism, trots sitt påstådda syfte. Murar bekämpar heller inte ’illegal’ migration 

eftersom EU är den institution eller superstat som de facto gör passerandet av gränser en 

överträdelse, och klassificerar rörelsen som ’olaglig’. Det verkar istället som att det handlar 

mer om att murar som sådana skapar säkerhet, men även spär på rädslan i dessa invånare 

de ska beskydda. Murens paradox berörande effektivitet, visar dock att muren är effektiv i 

den benämningen att den utför ett politiskt arbete utöver dess fysikalitet. Ibland även 

innan dess egentliga uppförande, exempelvis genom Donald Trump som gick till val på att 

upprätta en mur mellan USA och Mexico och blev vald innan den var byggd. Murarna 

tycks också upprätthålla ekonomiska ojämlikheter och bidrar med sitt politiska arbete i 

visst mått till att skapa ett ’vi’ och ett ’dem’. De är också effektiva på så sätt att murar i sig 

själva tycks resultera i byggandet av fler murar - likt en global epidemi. 

 

 

115Brown 2011, s. 73. 

116Brown 2011, s. 88  

117Nail 2015, s. 187 - 199.  
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Avslutande reflektion 

Murens paradoxer 

Genom att identifiera muren, för vad den är, och inte är, och vad den gör, genom att helt 

enkelt göra den mer begriplig för oss, underlättar det i sin tur att se igenom den, för att 

slutligen möjliggöra att se bortom den. Vid närmare anblick ter sig inte arbetet som muren 

utför så paradoxalt trots allt.  

Vad som blir tydligt i den ekonomiska paradoxen och genom Hansens teorier är att murar 

lyckas å ena sidan svara på den inre marknadens behov av arbetskraft genom att släppa 

igenom vissa migranter, å andra sidan svara på befolkningarnas behov att bli skyddade - 

och garanterar att det finns en försäkrande vallgrav på andra sidan muren.  

Vad vi kan se i paradox två angående suveränitet och säkerhet, och genom Agamben och 

Browns teorier, är att muren är det ultimata uttrycket för ’undantagstillståndet’ och att det 

bevisligen finns något potent inom ramarna för detta juridiska tomrum. Det är vid 

gränserna och i skuggan av muren - vid vallgraven, som politik och ’det politiska’ ställs på 

ända. Det råder här en kamp, en tvist, där det politiska (lagen) suspenderas och politiken 

(normer) tar över. Det är här det olagliga blir lagligt (deportation) och det lagliga blir 

olagligt (migration). Muren och ’undantagstillståndet’ kring den är en zon där den 

tillsynes orättvisa politiska ordningen upprätthålls.  

Berörande paradoxen om effektivitet kan vi se att det inte finns något samband mellan 

ökandet av murar och minskning av vare sig terrorism eller ’illegal’ migration. Det visar sig 

också att murar späder på rädslan hos dess invånare den är tänkt att beskydda och 

organiserar olagliga aktiviteter kring muren, trots det är murarna effektiva på så sätt att de 

inger en känsla av trygghet och skapar ett ’vi’ och ett ’dem’. 

Vad som också kan konstateras är att vi i Väst rör oss mot en tydlig utveckling inom 

migrationshantering, där mänskliga rättigheter blir allt mer åsidosatta. Denna utveckling 

verkar tvärtemot öppnare gränser och ökade rörelsefrihet, istället gå mot restriktivare 

gränser och intensifierad kontroll av kroppar. Detta görs bland annat genom att förhindra 

migration och rentav göra det, som ska vara tänkt att vara en grundläggande rättighet -

olagligt. Tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd är ytterligare exempel på hur mänskliga 

rättigheter och det ’traditionella’ medborgarskapet urholkas. Det är i denna kontext som 

alltmer inhumana metoder normaliseras – vågor av murar, taggtråd, stängsel, 

kustbevakande insatser och cirkulär migration.  

Allt detta för att skydda ’vår’ nation, välfärd, ekonomi och ’våra’ privilegier, och som en 

konsekvens – 600 drunknade migranter i vallgraven Medelhavet hittills i år. Den potenta 

dynamiken i murens politik manifesteras alltså tydligt genom rätten att neka rörelsefrihet, 
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trots att det är en universell rättighet. Världen och lagen vänds upp och ner genom 

’undantagstillståndet’ som tycks ta en alltmer permanent form i vår samtid.  

Låt oss återvända till inledningen och tågresan mellan Danmark och Sverige 2016, en resa 

som vanligtvis sker obehindrat blev plötsligt avbruten i en sådan ritual där kroppar 

stoppas och kontrolleras. Händelsen förbryllade då, men frågan är, reagerar vi även nu 

eller passerar detta som normalt? Göms ’undantagstillståndet’ så väl i ’det politiska’ att det 

numera sker obemärkt? Det är talande att Sverige införde ’tillfälliga’ gränskontroller 

hösten 2015 och att de 2019, står solida kvar. ”Mitt Europa bygger inga murar” sade Stefan 

Lövfen i sitt tal inför nationen knappt ett år tidigare, hur kommer det sig att så inte blev 

fallet? 

 

Vidare forskning  

Härnäst skulle jag vilja resa ytterligare en väletablerad aspekt, som dock inte fungerar som 

föremål för min undersökning, eftersom den inte ryms inom ramarna för denna studie. Jag 

tar ändå med den som en faktor, då den kan göra paradoxerna mer begripliga och som 

förslag på framtida forskning. Frågan är alltså huruvida rädslan för ’den andre’ kan hjälpa 

till att lösa upp och bringa klarhet i paradoxerna.  

Rädslan för ’den andre’   

Det finns stora, starka strömningar i både EU och USA, av nationalistiska, 

högerpopulistiska, rasistiska och främlingsfientliga partier på frammarsch ”som ser 

invandring och invandrare som det mest centrala samhälleliga hotet” skriver Erik 

Berggren och Anders Neergaard.118 SD och Alternativ för Sverige, Jobbik i Ungern, Gyllene 

Gryning i Grekland, Dansk folkeparti, AFD i Tyskland, och Uqip i Storbritannien för att 

nämna några. Dansk Folkeparti har bland annat infört restriktivare lagar om 

familjesammanföring, föreslagit att permanent uppehållstillstånd för flyktingar ska 

avskaffas, att invandrare ska fråntas rätten att flytta inom landet under deras fem första år 

och att det ska byggas flyktingläger i ’mottagarländerna’ för att förhindra dem att nå 

danskt territorium.119  

År 2009 skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson en debattartikel för 

Aftonbladet, där han skriver om det mångkulturella samhället och muslimsk flykting- och 

anhöriginvandrings som ”vårt största hot sedan andra världskriget”, alltså vad Åkesson 

 

118Erik Berggren, Anders Neergard, ”Högerpopulism - mellan populism och högerextremism”, i Migrationen 
och etnicitetens epok – kritiska perspektiv i etnicitet- och migrationsstudier, red. Magnus Dahlstedt, Anders 
Neergaard (Solna: Liber, 2013), s. 199. 

119Berggren, Neergaard 2013, s. 218. 
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anses vara det största hotet sedan nazismen och Hitlers Tyskland. Ett år senare sprider SD 

en film i deras valrörelse där muslimska kvinnor framställs som anledningen till att det 

inte finns välfärdsresurser till en svensk kvinnlig pensionär.120 

På senare år har bland annat termen ”kulturrasism” vuxit fram för att beskriva partier likt 

dessa, där alla frågor är underordnade eller relaterade till invandring och mångkultur. 

Kultur blir till grund för särskiljande, alltså ”kopplingen mellan plats (nation) och kultur, 

där vår kultur beskrivs som överlägsen”.121 Berggren och Neergaard menar att det blir ett 

effektivt sätt för partier att kunna positionera sig från ”riktig” rasism.122  

Denna politiska utveckling har uppkommit till följd av det dynamiska förhållandet mellan 

regeringar, partier och oppositionen, som tillsammans utstakar vilka värden och 

identiteter som är önskvärda, genom att tala om hur en ’sann’ dansk eller svensk ’bör’ vara 

eller se ut.123 Vid tillväxten av partier av dessa slag inträder en dubbel mekanism, eftersom 

de påverkar redan väletablerade partier. De redan etablerade partierna läser de 

högerpopulistiska partierna som ett utslag av en förändrad opinion och anpassar sig 

därefter - som en konsekvens av det förflyttas det politiska landskapet längre och längre 

högerut.  

Murens paradoxer blir alltså logiska om vi förstår att det är så många politiker som 

behöver muren, och som tror att de behöver muren för att leverera och nå popularitet 

bland alltmer främlingsrädda väljare. Väljarna i sin tur läser av politikerna och får i 

förlängningen sin främlingsrädsla bekräftad - på så vis skapas en ändlös spiral som leder 

till vidare främlingsfientlighet. Ingen politiker vågar heller därför inte riskera att påtala 

murens paradoxer och utmana denna logik, vilket skulle kunna förklara varför exempelvis 

Stefan Lövfen och de andra svenska politikernas tydliga svängning i frågan. 

Rädslan för ’den andre’ tycks alltså genomsyra politiken och ’det politiska’ som sådant. 

Gränsens ritual blir en ’rädslans ritual’, genom vilket upprätthållandet av oss själva och 

’vår identitet’ skapas och stadfästs. Den blir sedan rationell genom en politik som i sin tur 

gör den exkluderande ritualen möjlig och till grund för ’det politiska’.  

Detta lyckas först när ritualen dessutom göms i ’det politiska’, det vill säga; när det 

uppfattas som ’det normala’. Det är återigen vad vi kan se genom legaliserandet av 

gränskontroller, deportationer, tvångsförflyttningar, drunkningsolyckor, avgörandet vart 

gränser ska gå – allt detta har successivt banat vägen för ’undantagstillståndet’ och gjort 

det olagliga lagligt och vice versa, utan att vi knappt har märkt av det.  

 

120Berggren, Neergaard 2013, s. 223. 

121Berggren, Neergaard 2013, s. 214. 

122Ibid, s. 223. 

123Ibid, s. 219. 
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Denna förlust av ’det politiska’ då allting blir politik, blir även en förlust av ’jaget’, vilket är 

centralt för rasismen, det vill säga - upprättandet av ett fiktivt ’vi’ i relation till förlust av 

jaget, som avslutningsvis driver på det Brown lyfter i följande citat: 

Med andra ord krävs murar – solida, synliga murar – när den politiska horisont som är konstitutivt för ’viet’ och 

’jaget’ bleknar bort.124 

  

 

124Brown 2011, s. 124. 
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