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ABSTRACT: 
Traditionally, the research conducted in the field of security studies have been primarily focused on 
questions regarding war and conflict between states and alliances. After the Cold War, security re-
search focus shifted primarily to stabilization of regions in the third world and the war on terror.  
 
Within the field of security studies, the consensus is that terrorism as a phenomenon is considered to 
be a threat to the democratic world. However, there is no extensive research concerning whether or 
not states consider individual terrorist groups as security threats. 
 
The purpose of this study is to use the Securitization theory by The Copenhagen School to comment on 
how individual states describes the terror group called “the Islamic State” (the “IS”) and if the group 
is described as a security threat to their individual state or not.  
 
Furthermore, the purpose of this study is to determine if there are differences in the official state-
ments issued by states which are conducting war against IS and by those that are not. Another aspect 
that will examined is whether one can determine a difference in the way IS is described before and 
after the attacks in Paris November 13, 2015. 
 
The results show that the IS, before and after the Paris attacks, is described as a security threat by the 
head of state in Britain, as a state that wages war on the IS, but not by the head of state in Sweden, 
which does not wage war against the IS. It is also possible to detect a difference between the coun-
tries waging war against the IS and those that do not, in the respective head of states’ discourse. 
These results indicate that states that are at war with the IS will also describe the IS as a higher threat 
in their official statements. 

 
Nyckelord:  
Säkerhetspolitik, IS, Securitization, Waever. 
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1. INLEDNING  

1.1 Problemformulering 
Säkerhetspolitik har sedan det kalla krigets intåg på världsarenan varit ett område som 
växt och utvidgats från att beröra konflikt och krig i mer traditionell mening till att även 
innefatta frågor rörande miljö och ekonomi. Efter kalla krigets slut har vi sett en utveckl-
ing där det säkerhetspolitiska området, framförallt i västvärlden, har skiftat fokus från 
maktkampen mellan väst- och östblocket till att i större utsträckning handla om exem-
pelvis stabilisering av konfliktdrabbade regioner i tredje världen samt hur hotet från 
terrorism bäst bör bemötas. 1 
 
När en stat inom det säkerhetspolitiska området pekar ut något som ett påstått problem 
och problemet upphöjs till att röra nationell säkerhet, benämns detta som en säkerheti-
fiering och kan spåras till The Copenhagen School Framework vilken introducerades 
1983 i People, states, and Fear: The National Security Problem in international Relations. 
 
Hur stater förhåller sig till sin omvärld och i synnerhet de hot som den enskilda staten 
upplever riktas mot sig har ofta varit tongivande i den säkerhetspolitiska debatten un-
der 2000-talet. Exempel på detta kan vara Bush-administrationens inriktning av sin sä-
kerhetspolitik till att fokusera på, av administrationen upplevda, hot från terrorgruppe-
ringar och Iraks påstådda innehav av massförstörelsevapen2. Utpekandet av Al-Qaida 
och Saddam-regimen som säkerhetshot utgjorde grunden för invasionerna av Irak och 
Afghanistan vilka påverkat både de enskilda länderna i stor utsträckning men även den 
säkerhetspolitiska utvecklingen i västvärlden under det senaste decenniet intill idag. 
  
I den allmänna debatten ses terrorism som något som per automatik är säkerhetifierat 
men frågan är om detta innebär att alla terrorgrupper då också kan anses utgöra ett hot 
mot enskilda stater. Anser stater att de behöver inta en officiell ståndpunkt där de be-
skriver enskilda terrorgrupper som ett hot mot den egna nationen eller inte? 
 
Det finns därför en mening med att undersöka hur stater, med olika utgångspunkter och 
agendor, väljer att utmåla enskilda terrorgrupper som säkerhetshot och hur detta kan 
kopplas till statens egen relation med terrorgruppen.  
 
Denna undersökning bidrar empiriskt till den säkerhetspolitiska och krigsvetenskapliga 
forskningen genom att jämföra hur enskilda terrorgrupper beskrivs och definieras av 
olika stater som på olika sätt har berörts och påverkats av terrorgruppens verksamhet. 
Ur ett krigsvetenskapligt perspektiv är det av vikt att kunna analysera politiska ledares 
diskurs för att förstå deras agenda. En säkerhetifiering av något kan få stora konsekven-
ser för en stats försvarsmakt då det bl.a. kan innebära att resurser måste omfördelas el-
ler att försvarsinriktingen förändras, exempelvis från nationellt försvar till insatsförsvar 
vilket får stora konsekvenser för organisation, materiel och taktik. 

                                                        
1 Buzan, Barry, “Rethinking Security after the Cold War”, Cooperation and Conflict, 1997, 
s. 6-7 
2 Karagulova, Anara; Megoran Nick, “Discourses of danger and the ‘war on terror’: gothic 
Kyrgyzstan and the collapse of the Akaev regime”, Review of International studies, 2011, 
s. 30-31 
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I skrivandets stund finns det ingen forskning inom det säkerhetspolitiska området som 
belyst huruvida terrorgruppen islamiska staten (hädanefter benämnt IS) blivit utsatt för 
en säkerhetifiering. Det finns alltså ett syfte med att utreda frågan och fylla denna forsk-
ningslucka.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med undersökningen är att klarlägga om IS beskrivs som ett säkerhetshot (säker-
hetifieringsförsök), i en säkerhetspolitisk kontext, i stater som för krig mot IS respektive i 
stater som inte gör det. Vidare är syftet att undersöka om en större händelse som paris-
attackerna påverkar beskrivningen av IS i båda kategorierna av stater. 
 
Huvudfrågeställning:  
 

 Har det i Europa förekommit försök att säkerhetifiera IS före respektive efter paris-
attackerna samt finns det en skillnad mellan stater som aktivt för krig mot IS och 
stater som inte gör det?  

 
Delfrågeställningar: 
 

 På vilket sätt beskrivs IS av stater i Europa?   
 På vilket sätt skiljer sig dessa beskrivningar till tidsperioden före respektive efter 

parisattackerna?  
 Hur beskrivs IS av stater som aktivt för krig mot IS i förhållande till stater som inte 

gör det?    

1.3 Tidigare forskning 
Det har bedrivits förhållandevis mycket forskning på det säkerhetspolitiska området 
kopplat till begreppet säkerhetifiering. Dock kopplas begreppet inte i så stor utsträck-
ning till just specifika terrorgrupper utan snarare gentemot terrorism som helhetsbe-
grepp. 
 
Säkerhetifiering har genomförts av stater mot andra stater. Enligt Geis nyttjade Bush-
administrationen språket för att skapa den egna verkligheten i syfte att kunna legiti-
mera sina handlingar under tidigt 2000-tal. Man anpassade sin retorik och använde ord 
som ”ondska” och ”global terrorism” för att gradvis koppla samman många av de inter-
nationella militära hot som landet stod emot.3 
 
Exempel på tidigare forskning som behandlar begreppet säkerhetifierng ur ett etniskt 
perspektiv, kopplat till terrorism, tar ofta , i den nutida forskningen, utgångspunkt i 
islam som helhet eller i enskilda islamiska grupper. Fox och Akbaba menar att muslimer 
som grupp blivit säkerhetifierade efter 11 september-attackerna vilket även påverkat 

                                                        
3 Geis, Anna; Wunderlich, Carmen, “The good, the bad, and the ugly: Comparing the no-
tions of ‘rouge’ and ‘evil’ in international politics”, International Politics, vol. 51, 2014, s. 
460 
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deras religionsfrihet i västvärlden4. Att säkerhetifiering görs av muslimer som grupp 
stöds av Coskun som menar att säkerhetifiering av islam sker genom den framställning 
av islamisk terror som görs i amerikanska och brittiska dramafilmer och tv-program5. 
Coskun drar slutsatsen att den framställning som görs av islam i en terrorkontext, om än 
en fiktiv sådan, påverkar allmänhetens uppfattning av islamisk terror och det hot som 
den utgör.6  
 
Terrorism som begrepp fick efter 11 september-attackerna en helt ny innebörd i väst-
världen. Rychnovská menar att terrorism innan attackerna sågs som ett från fall till fall 
specifikt problem ofta med anknytning till flygplanskapningar. Efter attackerna skedde 
en allmän säkerhetifiering av terrorismen vilket gjorde att allmänhetens uppfattning 
vidgades till att anse att terrorism karaktäriserades av global räckvidd, mer självständig 
i förhållande till stater och större kapacitet till skada.7 
 
Detta underbyggs av Ruby som menar att 11 september-attackerna som händelse upp-
höjde begreppet terrorism till att utgöra ett existentiellt hot i den amerikanska politiska 
debatten. Vidare ledde detta till en omfattande omstrukturering av den amerikanska sä-
kerhetspolitiken genom ny lagstiftning i form av Patriot Act samt större autonomi för de 
myndigheter vars arbetsuppgifter kunde kopplas till nationens säkerhet.8   
 
Att terrorismen som fenomen har säkerhetifierats under 2000-talet efter 11 september-
attackerna är forskarvärlden överens om. Man konstaterar även att säkerhetifieringen 
inte riktats mot en specifik terrorgrupp utan varit av mer allmän karaktär vilket möjlig-
gjort insatser från, främst USA,  på olika nivåer mot olika mål.9 
 
Genomgående i den forskning som finns rörande säkerhetifiering av terrorism är 
terrorism i allmänhet det som, genom 11 september-attackerna, blivit säkerhetifierat i 
västvärlden. Man ser på begreppet som allomfattande och bryr sig inte riktigt om att 
titta på enskilda grupper och organisationer. Man kan då ställa sig frågan om enskilda 
terrorgrupper omtalas som ett säkerhetshot i västvärlden eller om de endast faller un-
der det paraply som säkerhetifiering av terrorismen under 2000-talet utgör.  
 
Terrorism och terrororganisationer finns över hela världen och det kan omöjligen på-
stås att samtliga av dessa utgör ett hot mot västvärlden i samma utsträckning som speci-

                                                        
4 Fox, Jonathan; Akbaba, Yasemin. “Securitization of Islam and religious discrimination: 
Religious minorities in Western democracies 1990-2008”, Comparitive European Politics 
vol. 13, no 2, s. 175 
5 Coskun, Bezen, “Word, Images, Images, Enemies: Macro-securitization of the Islamic 
Terror, Popular TV DRAMA and the War on Terror”, Turkish Journal of Politics Vol. 3 No. 
1, 2012, s. 37 
6 Coskun, Bezen, “Word, Images, Images, Enemies: Macro-securitization of the Islamic 
Terror, Popular TV DRAMA and the War on Terror”, s. 49 
7 Rychnovská, Dagmar, “Securitization and the Power of Threat Framing”, Perspectives 
Vol. 22, No. 2, 2014, s. 23-24  
8 Ruby, Keven. Securitizing Terror: Ontological Secutirty and the U.S. Response to 9/11, 
2004, s. 3 
9 Romaniuk, Scott Nicholas, “Extraordinary Measures: Drone Warfare, Securitization, 
and the War on Terror”, Slovak Journal of political Sciences, Vol. 15, No. 3, 2015, s. 222 



Max Brost 2016-05-31  
1OP303 

Sida 6 av 33 
 

fika grupper såsom exempelvis al-Qaida som låg bakom 11 september-attackerna. In-
tressant blir därför frågan om det sker en säkerhetifiering av dessa specifika organisat-
ioner av stater i västvärlden eller om detta inte görs då grupperna redan ses som ett hot 
i allmänhetens ögon. Eftersom ingen forskning gjorts på specifika terrorgrupper finns 
här en forskningslucka. 

1.4 Disposition 
I första kapitlet redogörs för problemformulering, syfte och frågeställningar samt tidi-
gare forskning. I andra kapitlet redogörs för vald teori: Securitization theory. I tredje ka-
pitlet redogörs för vald metod, materialval samt operationalisering. I fjärde kapitlet ge-
nomförs analys av valt material fördelat på kategorier och skeden. I femte kapitlet sam-
manfattas resultatet av analysen vilket ställs i förhållande till vald teori. I sjätte kapitlet 
ges svar på frågeställningen och den egna uppsatsen, resultatet samt tillvägagångsättet 
diskuteras och kritiseras. Vidare förs en diskussion i kapitel sex rörande förslag på vi-
dare forskning och på vilket sätt undersökningen bidragit till krigsvetenskapen och offi-
cers-proffessionen. 

  



Max Brost 2016-05-31  
1OP303 

Sida 7 av 33 
 

2. TEORI 

2.1 Köpenhamnsskolan och säkerhetspolitik 
Barry Buzan, Ole Waever och Jaap de Wilde och deras teorier om säkerhetspolitik utgör 
det som inom det säkerhetspolitiska området benämns Köpenhamnsskolan. Huvudfrå-
gan rör begreppsbildning och då vad som är att klassa som ett säkerhetsproblem och 
vem som gör detta. Författarna menar att det finns två perspektiv på detta: ett tradition-
ellt perspektiv där fokus ligger på militära och aktörer samt ett nytt perspektiv där av-
sikten är att utvidga begreppet till att även innefatta aktörer som berör aspekter av 
social, ekonomiska och miljömässig art.10 

2.1.1 Securitization theory 
Enligt Köpenhamnsskolan kan problem kategoriseras på ett givet spektrum som ickepo-
litiska, politiserade och säkerhetifierade. Ickepolitiska problem innebär att staten inte 
hanterar problemet samt att det inte inryms i den offentliga debatten eller i beslutsfat-
tandet. Politiserade problem innebär att problemet är en del av den offentliga politiken 
och kräver någon form av officiell beslutsfattning på högre nivå och allokering av statens 
resurser. Säkerhetifierade problem innebär att problemet presenteras av staten som ett 
existentiellt hot vilket kräver nödåtgärder och speciellt motiverade insatser som ligger 
utanför det normala politiska förfarandets gränser.11   
 
Var olika problem placeras i detta spektrum beror helt på omständigheter. Vad stater 
väljer att säkerhetifiera varierar och kan vara allt från religion till kultur. Man menar att 
ett problem betecknas som ett internationellt säkerhetsproblem eftersom det går att ar-
gumentera för att det är mer viktigt än andra problem och därför borde prioriteras 
högst. Med anledning av detta så blir kriteriet för att klassa ett problem som säkerhetifi-
erat  att det presenteras som ett existentiellt hot.12  
 
Köpenhamnsskolan definierar begreppet Säkerhetifiering som ”den intersubjektiva eta-
bleringen av ett existentiellt hot som är tillräckligt prominent för att ha en väsentlig po-
litisk effekt”13. Med andra ord så innebär säkerhetifiering att det växer fram en uppfatt-
ning inom en större samhällsgrupp att något utgör ett hot mot den egna grup-
pen/samhällets existens i sådan utsträckning att det får påverkan på politiken.  
 
I ljuset av vad den här undersökningen ämnar behandla kan ett sådant existentiellt hot 
utgöras av terrordåd mot en stat, exempelvis IS aktion i Paris, vilket används av rege-
ringen som ett argument för att genomföra nödvändiga åtgärder. Dessa åtgärder kan ut-
göras av rena militära aktioner, såsom attacker med stridsflyg i Syrien, eller skärpt ter-
rorlagstiftning , såsom införandet av patriot act i USA efter 11 september-attackerna. 
Detta tillvägagångssätt, att proklamera att ett säkerhetshot föreligger, har traditionellt 

                                                        
10 Buzan, Barry; Waever, Ole; Wilde, Jaap De. Security: A New Framework for Analysis 
(London: Lynne Rienner Publishers, 1998), s. vii - 1 
11 Buzan m.fl., Security: A New Framework for Analysis, s. 23-24 
12 Ibid, s. 24 
13 Ibid, s. 25 
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använts av stater för att legitimera användandet av våld och andra extraordinära åtgär-
der.14 
 
Genom att använda diskurs under en längre period kan man tydligt se om den förändras 
vilket kan kopplas till specifika händelser. Parisattackerna utgör just en sådan händelse 
som kan vara orsaken till att diskursen förändras om de säkerhetifierande aktörerna ex-
empelvis vill föra en ny eller förändra sin nuvarande politik. På samma sätt kan man, 
med teorin, jämföra olika länder med olika politiska agendor. Ett land som Storbritan-
nien som aktivt för krig i Syrien kan att ha en annan diskurs än ett land som Sverige som 
inte behöver motivera någon egen inblandning i interventioner.  

2.1.2 Aktörerna, säkerhetifiering och säkerhetifieringsförsök  
De aktörer som utgör grunden i säkerhetiferingsprocessen benämns som: den säkerheti-
fierande aktören, referentobjektet samt den funktionella aktören.  
 
Den säkerhetifierande aktören utgörs av en enskild individ eller en grupp och är den ak-
tör som deklarerar att någonting (referentobjektet) är existentiellt hotat15. Vanligtvis är 
den säkerhetifierande aktören politiska ledare, regeringar, lobbyister. Argumenten rö-
rande säkerhetshot som framförs rör sällan den egna aktörens säkerhet utan berör 
skyddet av staten, nationen, civilisationen eller liknande större samhällsstruktur eller 
system.16   
 
Referentobjektet är något som ses som existentiellt hotat och som har någon form av le-
gitim rätt till överlevnad. Vidare har referentobjektet traditionellt utgjorts av en stat eller 
nation. Dock har begreppet, genom Köpenhamnsskolan, vidgats till att innefatta i princip 
vad som helst. Dock brukar säkerhetifiering göras åt och med hänvisning till ett kollektiv. 
Storleken på kollektivet är avgörande för att göra bedömningen om det kan anses utgöra 
ett referentobjekt. Individer eller mindre grupper kan sällan sägas utgöra ett referent-
objekt då de har svårt att etablera en, för sig själva, legitimitet kopplat till säkerhetsfrå-
gor pga. sin ring storlek. Om man tittar på andra sidan skalan så skulle man kunna se 
hela mänskligheten som ett referentobjekt. I samband med kalla kriget och det hot som 
kärnvapen ansågs utgöra gjordes försök att konstruera hela mänskligheten till ett re-
ferentobjekt genom att trycka på en gemensam rädsla för den ”undergång” som ett glo-
balt kärnvapenkrig skulle innebära. På samma sätt görs försök i modern tid att samla 
mänskligheten mot det hot som miljöpåverkan kan anses ha. Dock så utgör kollektiv 
storleksmässigt i mitten på skalan, såsom nationer och stater, det på sikt mest lämpliga 
referentobjektet då kollektiv av den storleken tenderar att ha en rivaliserande relation 
till andra kollektiv av samma storlek vilket medför en starkare ”vi-känsla” inom respek-
tive kollektiv. Denna ”vi-känsla” bidrar med att skapa gemensamma principer och vär-
deringar vilket ligger till grund för att kunna konstruera upplevelsen av ett existentiellt 
hot.17 
 
Den funktionella aktören påverkar processen och beslutsfattandet genom att vara en 
stor influens i en sektor (begreppet sektor förklaras nedan). Ett exempel på en funktion-

                                                        
14 Buzan m.fl., Security: A New Framework for Analysis, s. 21 
15 Ibid, s. 36 
16 Ibid, s. 40-41 
17 Ibid, s. 36-37 
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ell aktör kan vara ett förorenande företag inom miljösektorn som varken kan anses ut-
göra ett referentobjekt eller en säkerhetifierande aktör.18 
 
Studiet av säkerhetifiering utgörs av undersökning av diskurs och politiska konstellat-
ioner. Köpenhamnsskolan utgår från argument och ser huruvida dess retoriska och se-
miotiska struktur uppnår en tillräcklig effekt hos en målgrupp som gör att denna börjar 
tolerera att man bryter mot regler som under vanliga omständigheter skulle ha följts. 
Om en säkerhetifierande aktör, exempelvis en stat, lyckas argumentera för att något ut-
gör ett existentiellt hot, att detta hot måste prioriteras och därigenom ställer sig utanför 
normala procedurer och regler så kan man anse att en säkerhetifiering har skett.19  
 
Det är av vikt att understryka att det finns en skillnad mellan ett försök att säkerhetifiera 
något och att något faktiskt säkerhetifieras. Om något presenteras som ett existentiellt 
hot i en diskurs som riktas gentemot ett referentobjekt räknas detta som ett säkerhetifie-
ringsförsök. För att försöket skall övergå till en faktiskt säkerhetifiering måste referent-
objektet acceptera den säkerhetifierande aktörens argument och ändra sin egen åsikt till 
att betrakta det som säkerhetifieringen inriktas mot som ett säkerhetshot.20 
 
Dessa säkerhetifieringsargument behandlar ofta den hypotetiska framtiden och består av 
två förutsägelser: Vad som händer om man inte genomför rätt åtgärder (hotet) samt vad 
som händer om man genomför dessa åtgärder (tillvägagångssättet för den föreslagna 
säkerhetspolicyn).21 

2.1.3 Nivåer och sektorer 
Nivåer inom säkerhetsanalys åsyftar de objekt som analyseras och som är definierade 
på en skala från litet till stort. Nivåerna används i syfte att lokalisera de olika aktörerna, 
som beskrivits ovan, och hur dessa interagerar med varandra.22 
 
Inom studiet av internationella relationer är följande fem nivåer de mest använda23: 
 

1. Internationella system består av det största systemet av interagerande och bero-
ende enheter som saknar någon nivå över sig. I dagsläget utgörs detta system av 
hela planeten. Organisationer som Förenta Nationerna verkar på denna nivå. 

2. Internationella subsystem består av grupper av enheter inom det internationella 
systemet vilka kan särskiljas genom deras särskilda natur eller deras intensiva 
interaktion med eller ömsesidiga beroende av varandra. Internationella subsy-
stem kan vara regionala och kopplade till territorium, exempelvis Europeiska Un-
ionen. 

3. Enheter består av aktörer som utgörs av olika subgrupper, organisationer, sam-
fund samt flertalet individer och de är tillräckligt sammanhängande och själv-
ständiga för att särskilja sig från andra och innehar någon form av ställning bland 

                                                        
18 Buzan m.fl., Security: A New Framework for Analysis, s. 36 
19 Ibid, s. 25 
20 Ibid, s. 25 
21 Ibid, s. 33 
22 Ibid, s. 5 
23 Ibid, s. 5-6 
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de högre nivåerna. Exempel på en enhet kan vara en stat, nation eller ett trans-
nationellt bolag.   

4. Subenheter består av organiserade grupper och individer inom en enhet som har 
möjligheten eller försöker påverka enhetens beteende. Exempel på subenheter 
kan vara byråkratier eller lobbyorganisationer. 

5. Individer utgör grunden för de övriga nivåerna. 
 
Nivåerna bidrar med det ramverk som behövs för att avgränsa det område man ämnar 
teoretisera och utgör därmed inte teorier i sig själva.24 
 
Det finns fem typer av sektorer och dessa är den militära, politiska, samhälleliga, ekono-
miska och miljösektorn. Varje enskild sektor definieras av att den identifierar specifika 
typer av interaktion. Exempel på detta kan vara att den militära sektorn innefattar olika 
relationer av kraftmässigt tvång, den politiska sektorn innefattar maktrelationer och re-
geringserkännande, den ekonomiska sektorn innefattar handelsrelationer, produktion 
och finans, den samhälleliga sektorn innefattar relationer inom kollektiv identitet och 
milljösektorn innefattar relationen mellan människan och den jordiska biosfären.25 
 
Den militära sektorn kommer att vara huvudfokus för den här undersökningen då syftet 
är att undersöka huruvida det från den enskilda statens sida gjorts säkerhetifieringsför-
sök gentemot IS som är en terrorgrupp. Detta eftersom ett av de viktigare inhemska an-
svarsområden som en stat har är upprätthållandet av civil ordning och fred vilket kan 
hotas av aktörer såsom kriminella organisationer, rebeller och terrorister.26 

2.1.4 Den militära sektorn 
Militära säkerhetsproblem uppkommer oftast ur de interna och externa processer som 
utgör grunden för samhällets etablering och upprätthållande av sin egen förvaltning. I 
stort handlar det om huruvida stater har möjligheten att upprätthålla sin egen existens 
och skydda sin territoriella integritet gentemot externa och interna militära hot men det 
kan även röra sig om nyttjandet av militära resurser för att försvara staten eller rege-
ringen mot icke-militära hot såsom exempelvis migranter och rivaliserande ideologiska 
uppfattningar.27  
 
Eftersom referentobjektet i den militära sektorn oftast utgörs av en stat faller det natur-
ligt att det finns givna regler för vem den säkerhetifierande aktören är i sammanhanget 
vilken ofta utgörs av någon eller några  som innehar den legitimitet som krävs för att 
tala om statens säkerhet. Dock behöver staten, som sådan, inte vara så sammanhäng-
ande att detta är självklart eller möjligt. I demokratiska stater ryms flertalet olika åsikter 
och intresseorganisationer samt tankesmedjor som kan förändra debatten. Ett exempel 
på detta är motståndet mot USAs inblandning i Vietnamkriget. Sammanfattningsvis kan 
man säga att vem den säkerhetifierande aktören är i ett modernt samhälle inte är lika 
självklart som det traditionellt sätt har varit. Dock så kvarstår det faktum att det oftast 
regleras i någon mån.28  

                                                        
24 Buzan m.fl., Security: A New Framework for Analysis, s. 5 
25 Ibid, s. 7 
26 Ibid, s. 49-50 
27 Ibid, s. 50 
28 Buzan m.fl., Security: A New Framework for Analysis, s. 55-56 
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I den militära sektorn finns många exempel på funktionella aktörer. Exempel på detta 
kan vara privata säkerhetsföretag, arméer eller försvarsindustri. I den moderna staten 
finns flertalet aktörer (likt de säkerhetifierande aktörerna i stycket ovan) som har för-
mågan att påverka utformningen av säkerhetspolitiken. Det finns även byråkratiska 
aspekter som kan påverka säkerhetifieringsprocessen genom statens utrikespolitik och 
finanser.29 
 
Sammanfattningsvis kan säkerhetifiering som koncept är en intersubjektiv process där 
kollektivets känsla av hot, egen sårbarhet och (o)säkerhet snarare är socialt konstruerad 
än objektivt verklig eller overklig. Oaktat detta är det, för en säkerhetifierande aktör, en-
klare att säkerhetifiera något under vissa givna omständigheter.30 Säkerhetifieringspro-
cessen inom den militära sektorn kan även påverkas av övriga sektorer. Ett exempel på 
detta kan vara när en stat väljer att inte politiskt erkänna en annan stat. Genom att inte 
erkänna staten som sådan erkänns inte heller de sociopolitiska institutionerna inom sta-
ten varför territoriet som sådant kan ses som ”tomt” vilket i sin tur medger en ockupat-
ion. På detta sätt påverkar den politiska och den samhälleliga sektorn, i detta fall genom 
avsaknad av erkännande och legitimitet, den militära sektorn och gör att det blir enklare, 
i detta fall, att initiera en säkerhetifieringsprocess.31 

  

                                                        
29 Ibid, s. 56-57 
30 Ibid, s. 57-58 
31 Ibid, s. 60-61 
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3. METOD 

3.1 Forskningsdesign 
Denna undersökning kommer att ta sin utgångspunkt i teorin om Securitization som 
grundas i The Copenhagen School Framework32. Tal eller uttalanden från statsöverhuvu-
den kommer att analyseras i ljuset av teorin och utgöra grunden för dragna slutsatser. 
 
Den tidsperiod som undersöks är januari 2014 till mars 2016. Startpunkten härrör till IS 
intagande av städerna Ramadi och Fallujah vilket kan sägas vara de händelser som 
gjorde att organisationen fick internationell uppmärksamhet började bli omnämnda på 
den politiska nivå som den här undersökningen behandlar. Slutpunkten är satt till det 
datum då denna undersökning inleddes med syftet att uppsatsens innehåll ej skall be-
höva revideras under den tid den skrivs.  
 
De stater vars statsöverhuvudens uttalande kommer att undersökas i denna uppsats är 
Sverige och Storbritannien. Avgränsningen görs i syfte att passa det format som uppsat-
sen är avsedd för och för att analysen kan göras mer djupgående om den görs på några 
få stater istället för flertalet. 
 
Valet av stater har gjorts utifrån följande kriterier: 
 

 Staten är geografisk skild från övriga undersökta stater 
 Staten för krig mot IS 

Eller 
 Staten för ej krig mot  

 
De valda staterna har officiella kanaler där uttalanden från någon form av statsöverhu-
vud görs tillgängliga vilket möjliggör datainsamling samt en jämförelse av data från 
olika stater. Staten Sverige för ej krig mot IS. Staten Storbritannien för krig mot IS. Detta 
gör en jämförelse staterna emellan möjlig där man kan se om beskrivningen av IS skiljer 
sig mellan krigförande och icke krigförande stater men även före och efter parisattack-
erna.  
 
Syftet med att välja stater som är geografiskt skilda ifrån varandra är att få ett resultat 
som inte är avhängigt på faktorer som de jämförda staterna kan ha gemensamt. Ett ex-
empel på detta kan vara att stater som angränsar varandra, såsom de nordiska staterna, 
kan  ha historiskt kulturella och politiska  likheter som kan göra att resultatet blir alltför 
homogent. 

3.1.1 Diskursanalys 
Metoden för att kunna besvara frågeställningen kommer att utgöras av en kvalitativ tex-
tanalys. Kvalitativ textanalys bygger på att det väsentliga innehållet i en text tas fram 
genom noggrann läsning av textens enskilda delar, helhet och den kontext som den ingår 

                                                        
32 Buzan, Barry, “Rethinking Security after the Cold War”, s. 23-24 
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i. Syftet med att använda metoden, menar Esaisson m.fl., är att få fram de delar av texten 
som av forskaren anses som viktigare än andra.33 
 
Diskursanalysen är en form av kvalitativ textanalys som präglas av ett mer kritiskt per-
spektiv ofta kopplat till maktförhållanden i samhället. Språket och dess betydelse är 
centralt för diskursanalysen eftersom det formar verkligheten. Diskursanalysen identifi-
erar de ord som används och hur olika diskurser ger dem sitt eget innehåll.34 
 
Det finns olika förhållningssätt till diskursanalysen som verktyg men utgångspunkten är 
att vårt sätt att tala inte ger en neutral avspegling av omvärlden, vår egen identitet och 
sociala relationer utan snarare spelar en avgörande roll i skapandet av dessa.35  
 
Kopplat till säkerhetifieringsteori så förespråkar Buzan, Weaver och Wilde nyttjandet av 
diskursanalysen som verktyg då det man letar efter är när och hur någonting görs till ett 
säkerhetshot av någon.36 Dock så menar författarna att diskursanalysen inte är en exklu-
siv metod när det kommer till studiet av säkerhetspolitik men att den lämpar sig för att i 
en text hitta de politiska argument som retoriskt och logiskt kan kopplas till definitionen 
av säkerhet.37 
 
I ljuset av att syftet med min undersökning är diskursanalysen en lämplig analysmetod. 
För att svara på min frågeställning krävs att de bakomliggande orsakerna till ett utta-
lande och val av och kombinationer av ord analyseras på djupet samt att meningar 
plockas isär. Diskursanalysen som verktyg ger en sådan möjlighet då enskilda uttalan-
den från respektive statschef kommer att kunna analyseras på djupet vilket kommer att 
ge ett resultat som blir enklare att dra mer omfattande slutsatser av. 
 
De problem som finns med att använda diskursanalys som analysmetod för att svara på 
ställda frågeställningar är att den mängd material som kan användas måste begränsas 
kopplat till att diskursanalysen är kvalitativ och att varje analyserat fall därför kommer 
att ta mer plats. För att kompensera för detta måste de uttalande som väljs ut vara så 
omfattande i sitt innehåll att de kan sägas representera och vara likartat material som 
eventuellt väljs bort.  
 

3.1.2 Materialval 
Det material som kommer att användas i undersökningen utgörs av officiella uttalanden 
från respektive stats statsöverhuvud. Uttalandena har hämtats från officiella källor 
såsom hemsidor kopplade till respektive stats regering. Uttalandena har även hämtats 
ur skriftliga officiella utskick eller från tal eller offentliga framträdanden. 
 

                                                        
33 Esiasson, Peter m.fl. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och mark-
nad (Stockholm: Nordstedts Juridik, 2012), s. 210 
34 Esiasson, Peter m.fl. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och mark-
nad. 2012, s. 212-213 
35 Jörgensen, Marianne & Phillips, Lousie. Diskursanalys som teori och metod (Lund: Stu-
dentlitteratur, 2000), s. 7 
36 Buzan m.fl. Security: A New Framework for Analysis, s. 176 
37 Ibid, s. 177 
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Anledningen till att just uttalanden gjorde av statsöverhuvuden har valts är att rege-
ringschefer i den positionen kan anses utgöra statens högsta språkrör. Uttalanden från 
exempelvis myndigheter eller departement hade även de kunnat användas i undersök-
ningen men dessa får ändå anses stå under ett uttalande gjort av ett statsöverhuvud i 
frågan vilket av dem som bäst kan anses representera en stats inställning i en fråga. 
 
Följande kriterier har ställts upp vid val av material: 
 

 Uttalandet är gjort inom den tidsperiod som undersökningen avser 
 Uttalandet avser IS som grupp eller individer som kan anses representera IS 
 Uttalandet klargör en tydlig ståndpunkt rörande IS 
 Uttalandet är så pass informativt att det går att analysera 

 
Syftet med ovan listade kriterier är att de uttalande som används i undersökningen skall 
härröra till rätt period och ge en bild av hur IS beskrivs som grupp. Uttalandena som 
väljs måste alltså uttrycka någon form av åsikt om IS och vara så pass informativa att det 
går att dra slutsatser. Rent informativa uttalanden såsom exempelvis ”IS är verksamma i 
Syrien och Irak” kommer därför att väljas bort. Uttalanden som till innehållet är nära 
identiskt till ett annat uttalande som redan analyserats kommer också att väljas bort då 
studien är kvalitativ. 
 
James Cameron har under den valda tidsperioden uttalat sig om IS vid 29 tillfällen. Av 
dessa uttalanden har jag valt ut 7 stycken baserat på ovan ställda kriterier.    
 
Stefan Löfven har under den valda tidsperioden uttalat sig om IS vid 18 tillfällen. Av 
dessa uttalanden har jag valt ut 8 stycken baserat på ovan ställda kriterier.    

3.2 Operationalisering 
Nedan följer en redogörelse för hur jag tänkt svara på de frågeställningar som tidigare 
presenterats kopplat till teori och metod: 
 
Denna undersökning kommer att utgå ifrån den säkerhetiferande aktörens perspektiv. 
Eftersom de säkerhetifierande aktörerna i detta fall är stater, och deras statsöverhuvud-
en, utgörs de, enligt säkerhetiferingsteorin, av enheter vilka återfinns på den tredje nivån. 
 
Min analys kommer enbart att röra sig inom den militära sektorn då syftet är att under-
söka huruvida enskilda stater försökt säkerhetifiera IS som terroristorganisation.  
 
Metoden som kommer att användas är diskursanalys (se 3.1.1). Analysen kommer att gö-
ras på uttalande rörande IS som gjorts, under ovan redovisad tidsperiod (se 3.1), av re-
spektive stats statsöverhuvud. 
 
För att avgöra om en diskurs kan anses utgöra ett säkerhetifieringsförsök av IS har föl-
jande kriterier använts: 
 

1. IS beskrivs som ett existentiellt hot mot staten och/eller dess medborgare 
 



Max Brost 2016-05-31  
1OP303 

Sida 15 av 33 
 

2. Ett tillvägagångssätt eller åtgärder för att möta det existentiella hotet samt 
en argumentation (säkerhetifieringsargument) presenteras 
  

För att kunna genomföra analysen kommer mycket material att behöva behandlas. Det 
finns även en risk att min bedömning blir godtycklig då jag kan lägga personliga värde-
ringar i vad som är ett ”existentiellt hot”. För att komma förbi den problematiken har jag 
valt att utgå ifrån Buzan, Weaver och Wildes förklaring av vad ett ” existentiellt hot” är. 
De argumenterar för att ett existentiellt hot är något som är bundet till och beroende av 
sin egen kontext men att det alltid måste gå att argumentera för att det är ett problem 
som är mer viktigt än andra problem och därför måste prioriteras genom politisk hand-
ling (se 2.1.1).  
 
Jag kommer därför att leta efter sådana hot som kan anses vara existentiella i förhål-
lande till staten som fenomen. Hot mot staten kan anses utgöra hot mot myndigheter, 
institutioner, samhällsfunktioner samt medborgare. Genom att utgå ifrån den definition-
en kopplat mot dessa kriterier för vad som kan anses hota en stat kommer det att finnas 
en större spårbarhet i min undersökning.  
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4. ANALYS 
I analysen nedan kommer citat från respektive stats statsöverhuvud att analyseras och 
kommenteras. Analysen delas in i kategorierna ”Existentiellt hot” och ”Åtgärder” vilka i 
sin tur delas in i ett före- och efterskede som är kopplat till datumet för parisattackerna. 

4.1 Storbritannien  

4.1.1 Existentiellt hot - Före 
 
I detta tal, som är riktat mot FN:s generalförsamling, talar James Cameron om IS som ett 
dödligt hot som hotar ”oss alla” vilket i detta fall får tolkas som att det riktas mot mer-
parten av världens stater. Det faktum att Storbritannien självt innefattas i den kategorin 
samt att Cameron beskriver att hotet är ”dödligt” innebär att även Storbritannien som 
stat är att se som hotad. 
 

 “And in overcoming what I want to focus on today – which is the mortal threat we all 
face from the rise of ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) in Syria and Iraq. […] It 
has murderous plans to expand its borders well beyond Iraq and Syria, and to carry 
out terrorist atrocities right across the world”38 

 

Cameron beskriver, i detta tal till parlamentet, hotet från IS som så omfattande att det 
inte finns någon plats i världen som inte är hotad av terrororganisationen samt att san-
nolikheten för en attack riktad mot Storbritannien är mycket hög. 
 

“Nowhere is without risk from Islamist extremist terrorists, and of course we take into 
account the capability of the country in question, and their ability to counter this 
threat. Here in the UK the threat level remains at severe, meaning a terrorist attack is 
highly likely”39 

 
Hotet från IS består även i att radikaliserade individer återvänder till Storbritannien för 
att genomföra attacker. Cameron utvidgar därför hotbilden till att inte bara innefatta in-
divider från mellanöstern utan egna medborgare som genomför attacker mot civila i 
Storbritannien. 
 

 “In both our countries we have seen some of our young people radicalised, going off 
to fight in Iraq and Syria, and even appalling plots to murder innocent people back in 
our own countries.”40 

 

Cameron fördjupar hotbilden ytterligare genom att understryka att brittiska medbor-
gare även hotas utomlands. I detta fall exemplifier han detta med IS avrättning av brit-
tiska hjälparbetare i Syrien och hur detta genomfördes av Mohammad Emwazi (även 

                                                        
38 Cameron, James. Government. 2014-09-25.  
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-the-un-general-assembly-
2014  
39 Cameron, James. Government. 2015-06-29.  
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-tunisia-and-european-
council 
40 Cameron, James. Government. 2014-11-14.  
https://www.gov.uk/government/speeches/australian-parliament-david-camerons-
speech  

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-the-un-general-assembly-2014
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-the-un-general-assembly-2014
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-tunisia-and-european-council
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-tunisia-and-european-council
https://www.gov.uk/government/speeches/australian-parliament-david-camerons-speech
https://www.gov.uk/government/speeches/australian-parliament-david-camerons-speech
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känd som Jihad John). Emwazi får i detta fall representera både IS som organisation men 
det får även de radikaliserade individer som har sitt ursprung i Storbritannien göra. 
Båda två, som fenomen, hotar civila både i Syrien och i Storbritannien. 
 

“Emwazi is a barbaric murderer. He was shown in those sickening videos of the be-
headings of British aid workers. He posed an ongoing and serious threat to innocent 
civilians not only in Syria, but around the world, and in the United Kingdom too. He 
was ISIL’s lead executioner, and let us never forget that he killed many, many, Muslims 
too. And he was intent on murdering many more people.”41 
 

4.1.2 Åtgärder - Före 
Camerons argumentation i detta tal, som är riktat mot FN:s generalförsamling, bygger 
på en uppmaning att agera istället för att vara passiv. Han presenterar en mängd åtgär-
der som sträcker sig från att bekämpa IS på ett ideologiskt plan till att nyttja militär 
makt. Åtgärderna kan dock placeras på ett teoretiskt plan och avser ett gemensamt age-
rande inom FN. Med andra ord är dessa åtgärder inte något som bara avser Storbritan-
nien. 

“Isolation and withdrawing from a problem like ISIL will only make matters worse. 
We must not allow past mistakes to become an excuse for indifference or inaction. The 
right lesson is that we should act – but act differently. We should be:  
- comprehensive – defeating the ideology of extremism that is the root cause of this 

terrorism - so that we win the battle of ideas, not just the battle of military might 
- intelligent – supporting representative and accountable governments and work-

ing with them at their requests, not going in over their heads 
- inclusive – working with partners in the region who are prepared to be part of the 

solution, potentially including Iran. 
- uncompromising – using all the means at our disposal – including military force – 

to hunt down these extremists”42 
 

I motsats till dessa mer teoretiska åtgärder finns exempel i Camerons diskurs där han 
presenterar mer konkreta och kontroversiella åtgärder. Exempel på detta är kontroll av 
enskilda företag samt censur och övervakning på internet kan betraktas som ett intrång 
på de demokratiska fri- och rättigheterna. Därav blir det extra viktigt för James Cameron 
att här argumentera för varför dessa åtgärder måste genomföras. 
 

“A new and pressing challenge is getting extremist material taken down from the in-
ternet. There is a role for government in that. We must not allow the internet to be an 
ungoverned space.”43 

 

Vidare kan man se liknande tendenser i andra tal av Cameron där liknande kontroversi-
ella åtgärder, såsom utökade befogenheter från myndigheters sida att beslagta pass och 

                                                        
41 Cameron, James. Government. 2015-11-13.  
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-united-states-air-strike-in-
syria  
42 Cameron, James. Government. 2014-09-25.  
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-the-un-general-assembly-
2014 
43 Cameron, James. Government. 2014-11-14. 
https://www.gov.uk/government/speeches/australian-parliament-david-camerons-
speech  

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-united-states-air-strike-in-syria
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-united-states-air-strike-in-syria
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-the-un-general-assembly-2014
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-the-un-general-assembly-2014
https://www.gov.uk/government/speeches/australian-parliament-david-camerons-speech
https://www.gov.uk/government/speeches/australian-parliament-david-camerons-speech
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förhindra resande för enskilda, motiveras med argument att kränkningar av medborger-
liga fri- och rättigheter krävs för att utrota det ”gift” som IS utgör. 
 

“We must give our police and security services the tools they need to root out this poi-
son. We have already increased funding for our police and intelligence services this 
year and legislated to give them stronger powers to seize passports and prevent trav-
el.”44 

 

Storbritannien understödde ett flygföretag som dödade Mohammed Emwazi (även kal-
lad Jihad Johan) vilket skedde utan en föregående rättslig process. Man kan argumentera 
för att handlingen som sådan strider mot fundamentala demokratiska rättigheter såsom 
rätten till en rättvis rättegång och då i synnerhet eftersom Emwazi var brittisk medbor-
gare. I detta tal argumenterar Cameron för att handlingen var rättfärdigad eftersom det 
rörde sig om självförsvar från Storbritanniens sida. 
 

“Last night, the United States carried out an air strike in Raqqa, Syria, targeting Mo-
hammed Emwazi – the ISIL executioner known as Jihadi John. […] So this was an act of 
self-defence. It was the right thing to do.”45 

 

4.1.3 Existentiellt hot - Efter 
I ett uttalande dagen efter parisattackerna beskriver Cameron attackerna som mer pla-
nerade, koordinerade och ambitiösa än tidigare och drar slutsatsen att hotnivån från IS 
är större än någonsin. Han menar vidare att Storbritannien måste erkänna att landet, 
oaktat förberedelser eller styrka, står inför samma hot som Frankrike. 
 

“It is clear that the threat from ISIL is evolving. Last night’s attack suggests a new de-
gree of planning and co-ordination and a greater ambition for mass casualty attacks. 
And we must recognise that however strong we are, however much we prepare, we in 
the UK face the same threat.”46 
 

I ett tal vid ett G20-möte, någon dag efter parisattackerna, förkunnar Cameron att alla 
medlemsländerna och deras värderingar hotas av IS.  
 

“The horrific attacks in Paris on Friday night […] underline the threat we all face. A 
threat to our values and our way of life.”47 

 

Att hotet även omfattar demokratiska värderingar nämner Cameron i sitt uttalande da-
gen efter parisattackerna där han poängterar att IS vill förstöra allt som Storbritannien 
och Frankrike står för såsom fred, tolerans och frihet. 

                                                        
44 Cameron, James. Government. 2015-06-29.  
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-united-states-air-strike-in-
syria  
45 Cameron, James. Government. 2015-11-13.  
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-united-states-air-strike-in-
syria  
46 Cameron, James. Government. 2015-11-14. 
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-statement-on-paris-terror-
attack  
47 Cameron, James. Government. 2015-11-19. 
https://www.gov.uk/government/speeches/g20-summit-pm-press-conference 
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“And they were killed and injured by brutal, callous murderers who want to destroy 
everything our two countries stand for. Peace. Tolerance. Liberty.” 48 

 

Vidare exemplifierar Cameron, i två olika uttalanden, vad hotet från IS består i genom att 
peka på att en mängd planerade terrorattentat stoppats av Brittisk säkerhetstjänst un-
der det senaste året samt de avrättningarna av brittiska medborgare som genomfördes 
av IS och terrorattentatet i Tunisien. Vidare poängterar han att Storbritannien står inför 
ett fundamentalt hot mot dess säkerhet och att mängder av terrorattentat planeras inom 
Storbritanniens gränser. Hotet utgörs alltså även av inhemska krafter.  
 

“Turning to counter-terrorism, our security services have foiled no fewer than 7 dif-
ferent terrorist plots right here in Britain over the past year alone.” 49 

 

“We face a fundamental threat to our security. ISIL have brutally murdered British 
hostages. They’ve inspired the worst terrorist attack against British people since 7/7 
on the beaches of Tunisia and they’ve plotted atrocity after atrocity on the streets here 
at home.”50 

4.1.4 Åtgärder - Efter 
 

I uttalandet efter parisattackerna motiverar Cameron motiverar de tidigare åt-
gärder som genomförs på säkerhetsområdet i Storbritannien och hänvisar till 
parisattackerna.  
 

“The more we learn about what happened in Paris the more it justifies the approach 
that we are taking in Britain.” 51 

 

Cameron talar även om att det, från myndigheternas sida, genomförts åtgärder 
för att bemöta ett sådant hot även mot Storbritannien men att man nu måste re-
videra och förbättra den plan man tagit fram. 
 

”And in light of last night’s attacks, we will of course review our plans and make sure 
we learn any appropriate lessons.” 52 

 

                                                        
48 Cameron, James. Government. 2015-11-14. 
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-statement-on-paris-terror-
attack 
49 Cameron, James. Government. 2015-11-16. 
https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2015-prime-
ministers-speech 
50 Cameron, James. Government. 2015-12-02. 
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-opening-statement-to-commons-
debate-on-military-action-in-syria  
51 Cameron, James. Government. 2015-11-16. 
https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2015-prime-
ministers-speech  
52 Cameron, James. Government. 2015-11-14. 
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-statement-on-paris-terror-
attack 
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Han presenterar även ett lagförslag som innebär att underrättelsetjänsten ges mer befo-
genhet att övervaka internettrafik i syfte att kunna bemöta den alltmer snabba IT-
utvecklingen.  
 

“So we have published a draft Bill that will ensure that GCHQ, MI5 and our counter-
terrorism police continue to have the powers to follow terrorist movements by track-
ing their online communications to intercept those communications under a warrant 
and to obtain data from computers used by terrorists […].”53 

 

Cameron understryker att det kommer finnas de som kritiserar lagförslaget för att det 
kan anses vara en överträdelse av de medborgerliga rättigheterna men att syftet med de 
åtgärder han presenterat är att skydda dessa rättigheter mot terroristerna som avser att 
avskaffa dem.  
 

“Now of course there will be those who criticise these measures as an infringement of 
civil rights. But I disagree. They are about protecting those liberties from terrorists 
who want to take them away.”54 

 

Han poängterar, i ett tal under ett G20-möte, att medlemmarna i G20-samarbetet kom-
mit överens om gemensamma åtgärder såsom att förhindra individer att resa, över-
spridning av underrättelser mellan länderna samt stärka den internationella flygsäker-
heten. 
 

“Here at this summit, we have agreed to take further important steps to cut off the fi-
nancing that terrorists rely upon, to counter the extremist ideology and the terrorists’ 
propaganda and to better protect ourselves from the threat of foreign fighters, by 
sharing intelligence and stopping them from travelling.”55 

 

Cameron börjar även tala om nödvändigheten av att agera och att detta innebär att man 
även måste vara beredd att nyttja militärt våld. Något som kan uppfattas gå utanför 
gängse politiska rutiner. 
 

“You have to act in this world. And that means being prepared to use military force 
where necessary.” 56 

 

Cameron föreslår därefter att Storbritannien som stat ska utöka sina flygföretag, 
som vid tillfället endast genomfördes i Irak, till att även omfatta Syrien. Came-
ron motiverar förslaget genom att påstå att risken med att inte agera alls är 
långt större än om Storbritannien väljer att utöka sina flygföretag.  
 

                                                        
53 Cameron, James. Government. 2015-11-16. 
https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2015-prime-
ministers-speech 
54 Cameron, James. Government. 2015-11-16. 
https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2015-prime-
ministers-speech 
55 Cameron, James. Government. 2015-11-19. 
https://www.gov.uk/government/speeches/g20-summit-pm-press-conference  
56 Cameron, James. Government. 2015-11-16. 
https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2015-prime-
ministers-speech  
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”But when it comes to the risks of taking military action the risks of inaction are far 
greater thank the risks of what I propose. […] Next, there are those who ask whether 
Britain conducting strikes in Syria will really make a difference. This is a question that 
came up. I believe we can make a difference.”57  

4.2 Sverige  

 4.2.1 Existentiellt hot - Före 
I sin regeringsförklaring beskriver Stefan Löfven IS som ett tydligt hot, dock inte explicit 
mot Sverige som stat utan mot den internationella säkerheten i allmänhet. 
 

”Kriget i Syrien och den Islamiska statens terror är tydliga hot mot internationell sä-
kerhet. Den etniska rensningen måste stoppas.”58 
 

I ett senare tal uppmärksammar Stefan Löfven IS och gruppens övergrepp. IS beskrivs 
dock inte som ett hot mot Sverige som stat utan hotet kan tolkas som att det riktas mot 
befolkningen eller staterna i Syrien och Irak. 
 

”Vi samlas också för att uppmärksamma de fullständigt vidriga övergrepp som begås 
av Boko Haram i Nigeria, och av ISIL i Syrien och Irak.” 59 
 

Åsikten att problemen som orsakas av IS främst härrör till Syrien och Irak underbyggs i 
detta tal. 
 

“The efforts of the Coalition to defeat ISIL must be complemented by solutions to the 
underlying political problems in Syria and Iraq” 60 

 

I ett uttalande Stefan Löfven gör efter de första attentaten i paris, den 7 januari 2015, 
kan man tolka hans uttalande som att den attack som genomförts gentemot ”det demo-
kratiska fundamentet”, som föranleder att ett ”eget ansvar” finns att stå upp för ytt-
rande- och pressfriheten, skulle kunna innebära att även Sveriges egna demokratiska 
fundament är hotat. Dock så sägs detta inte i klarspråk varför en sådan tolkning blir svår 
att göra. 
 

”Jag fördömer det fruktansvärda attentat som skett i Paris idag. Mina tankar går till 
offren och deras familjer. Det är en vidrig attack mot det demokratiska fundamentet 
och det understryker vårt ansvar att alltid stå upp för yttrande- och pressfriheten.”61 

                                                        
57 Cameron, James. Government. 2015-12-02. 
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-opening-statement-to-commons-
debate-on-military-action-in-syria 
58 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2014-10-03. 
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/10/regeringsforklaringen-3-
oktober-2014/ 
59 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-01-17. 
http://www.regeringen.se/tal/2015/01/tal-pa-fadimes-minnesgala/  
60 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-09-29.  
http://www.regeringen.se/tal/2015/09/statsminister-stefan-lofvens-anforande-vid-
toppmotet-om-isil-och-valdsbejakande-extremism/ 
61 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-01-07. 
http://www.regeringen.se/uttalanden/2015/01/uttalande-fran-statsminister-stefan-
lofven-med-anledning-av-attentatet-i-paris/  
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I ett tal efter terrorattackerna i Köpenhamn beskriver Löfven IS dåd som specifikt riktat 
mot yttrandefriheten, dvs en demokratisk värdering, och den judiska minoriteten. Även i 
detta fall är kopplingen till ett hot mot Sveriges demokratiska värderingar svår att göra. 
 

”Attackerna i Köpenhamn, som tagit två människoliv och skadat fem, var riktade mot 
yttrandefriheten och den judiska befolkningen, och är en attack mot oss alla. Det fria 
ordet och religionsfriheten är fundament i vår demokrati som alltid måste försva-
ras.”62 
 

Under ett tal i nordiska rådet beskriver Löfven flyktingkrisen i Europa som ett hot. In-
tressant är att det är just flyktingkrisen som sådan som utgör hotet och oroligheterna i 
mellanöstern beskrivs som bakomliggande orsaker.  
 

“Samtidigt behöver vi agera mot flyktingkrisens orsaker. Se till arbetet för att skapa 
stabilitet och säkerhet i Mellanöstern.”63 
 

I Löfvens andra regeringsförklaring beskrivs IS i generella termer som ett nytt säker-
hetshot men på vilket sätt Sverige hotas av IS som organisation beskrivs inte närmare. 
 

”Det civila samhällets beredskap måste öka för att möta nya säkerhetshot.”64 

 

4.2.2 Åtgärder - Före 
I detta tal presentera Löfven konkreta åtgärder för att bemöta IS genom att skicka 
svensk militär för att utbilda i Syrien och Irak. Även om det inte rör sig om stridande 
trupp eller direkta flyganfall mot organisationen kan man uppfatta att skicka militär 
personal till en annan stat som något provocerande. 
 

”[…] Och vi undersöker möjligheterna att utöver vårt humanitära stöd skicka militär 

utbildningspersonal för att stödja kampen mot ISIL. ”65 
 

I likhet med föregående tal föreslår Stefan Löfven här åtgärder på plats i Syrien och Irak. 
Dessa bygger till mångt och mycket på att förhindra radikaliseringen av vanliga männi-
skor i länderna vilket skall möjliggöras genom införandet av demokrati, mänskliga rät-
tigheter och jämlikhet. Han gör en hänvisning till Sveriges gender- och jämställdhetspo-
litik  och menar att är nyckeln till att bemöta extremism och terrorism samt att Sverige 
är redo att bidra med sådana insatser. 

                                                        
62 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-02-16.  
http://www.regeringen.se/uttalanden/2015/02/uttalande-av-statsministern-med-
anledning-av-kvallens-manifestation-i-kopenhamn/ 
63 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-10-27. 
http://www.regeringen.se/tal/2015/10/statsminister-stefan-lofvens-
inledningsanforande-nordiska-radets-tematiska-debatt/  
64 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-09-15. 
http://www.regeringen.se/tal/2015/09/regeringsforklaringen-den-15-september-
2015/ 
65 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-01-17. 
http://www.regeringen.se/tal/2015/09/statsminister-stefan-lofvens-anforande-vid-
toppmotet-om-isil-och-valdsbejakande-extremism/ 
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” We need effective tools to prevent radicalisation. Democracy, human rights and 
equality are crucial components. Civil society organisations, religious leaders, social 
workers and teachers are examples of those who can make a difference on the 
ground.[…] The widespread and systematic brutality of ISIL […] against women and 
children is unacceptable. Gender equality is fundamental in preventing violent ex-
tremism in the long run. We need to find ways to enhance the role of women in coun-
tering violent extremism and terrorism. Sweden is ready to be part of such efforts.”66 
 

I ett tal i Nordiska Rådet föreslår Löfven liknande åtgärder såsom demokratisk utveckl-
ing och statsbyggande på plats i Syrien samt fredsmäkleri. Dock så är åtgärderna som fö-
reslås generella och det går inte att utläsa att de specifikt förslagits för att bekämpa just 
IS som grupp. Åtgärderna är i sig själva inte heller att anse som kontroversiella eller ut-
anför den politiska ram som Sverige vanligtvis verkar inom. 
 

”Det kräver statsbyggande, terrorismbekämpning, demokratisk utveckling, hantering 
av vattenresurser och en kamp mot klimatförändringarna. Här kan vi i de nordiska 
länderna göra viktiga insatser. Vi har stor erfarenhet av medlingsarbete. Därför bör vi 
utöver bidragen till kampen mot ISIL, också intensifiera ansträngningarna till stöd för 
Staffan de Misturas fredsmäklande i Syrien[…].”67 

 
Efter terrorattentatet i Köpenhamn propagerar Löfven för genomförandet av åtgärder 
för att möta extremismen och samtidigt skydda yttrande- och religionsfrihet. Åtgärderna 
förklaras inte närmre men han antyder att de är avsedda att vara repressiva och före-
byggande och Löfven argumenterar för att de skall skydda medborgerliga rättigheter.  
 

”[…]Därför bedriver den svenska regeringen just nu ett intensifierat arbete med både 
repressiva åtgärder och förebyggande insatser för att motverka extremism oavsett av-
sändare och skydda alla medborgares rätt att göra sin röst hörd, och att fritt visa och 
utöva sin tro, identitet och kultur.”68 

 
I sin andra regeringsförklaring presenterar Löfven en mängd konkreta åtgärder för att 
möta ”nya säkerhetshot”. Åtgärderna är konkreta och består i både större anslag till sä-
kerhetspolisen men även judiciella åtgärder såsom kriminalisering av terrorkrisgsresor. 
På vilket sätt brottsbekämpande myndigheter skall ges mer effektiva verktyg specifice-
ras inte. Man kan därför inte göra en bedömning huruvida dessa åtgärder är att se som 
kontroversiella eller utanför gängse rutin. 
 

”Terrorism ska förebyggas, försvåras och förhindras. Terrorkrigsresor kriminaliseras. 
Missbruket av pass stoppas. Brotts-bekämpande myndigheter ges mer effektiva verk-
tyg. Säkerhetspolisen får nya resurser. Samverkan mellan polis, tull och kustbevak-

                                                        
66 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-09-29. 
http://www.regeringen.se/tal/2015/09/statsminister-stefan-lofvens-anforande-vid-
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67 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-10-27. 
http://www.regeringen.se/tal/2015/10/statsminister-stefan-lofvens-
inledningsanforande-nordiska-radets-tematiska-debatt/ 
68 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-02-16. 
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ning stärks. Det civila samhällets beredskap måste öka för att möta nya säkerhets-
hot.”69 

4.2.3 Existentiellt hot - Efter 
I Löfvens uttalande dagen efter parisattackerna talar han om attacken som riktad mot 
Europa som helhet och  mot den fria demokratiska världen. Löfven ger inga indikationer 
på att ett liknande hot riktas mot Sverige. 
 

”Idag sörjer Sverige med det franska folket. Terroristattackerna som vi har bevittnat 
under gårdagskvällen och natten är präglade av ett vidrigt hat och förakt mot männi-
skovärdet. […] En attack mot Paris är en attack mot Europa, mot den fria och demo-
kratiska världen.”70 
 

4.2.4 Åtgärder - Efter 
I sitt uttalande dagen efter parisattackerna redogör Löfven för de åtgärder som svenska 
staten genomför för att bemöta terrorgruppen. Intressant är att vissa av åtgärderna som 
beskrivs förutsätter att det finns en viss typ av hot. Exempelvis så skall den nationella 
strategin mot terrorism ”upprätthålla skydd för individer” och ”minska samhällets sår-
barhet för terroristattentat”. Tidigare under talet har Löfven inte påvisat att det skulle 
föreligga ett hot mot vare sig Sveriges medborgare eller för samhället i stort.  
 

”Den nationella strategin mot terrorism syftar till att: motverka radikalisering och re-
krytering till extremist- och terroristgrupper, minska förmåga och möjlighet att begå 
terroristattentat, upprätthålla skydd för individer samt minska samhällets sårbarhet 
för terroristattentat.”71 
 

Vidare konstaterar Löfven att alla samhällen är sårbara och så också Sverige varför ett 
”ständigt arbete” skall genomföras för att minska denna sårbarhet samt att detta är en 
av hans främsta uppgifter som statminister. Man kan argumentera för att Löfven, genom 
att säga detta, gör att frågan kan uppfattas som prioriterad. 
 

” Alla samhällen är sårbara, men Sverige ska ständigt arbete för att minska vår sårbar-
het, självständigt och i samarbete med andra. Det ser jag som en utav mina främsta 
uppgifter som statsminister för Sverige.” 72 

                                                        
69 Löfven, Stefan. Regeringskansliet. 2015-09-15. 
http://www.regeringen.se/tal/2015/09/regeringsforklaringen-den-15-september-
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5. RESULTAT 

5.1 Storbritannien – före och efter 
Före parisattackerna kan man ur James Camerons diskurs utläsa en tydlig linje där IS 
presenteras som ett konstant hot i både en internationell kontext och gentemot Storbri-
tannien som enskild stat. Hotet utgörs av en direkt överhängande risk för terrorattentat 
mot både medborgare och samhället i stort och indirekt genom att medborgare radikali-
seras och återvänder till Storbritannien där de i ett senare skede utför eller medverkar 
till terrorattentat.  
 
Cameron presenterar åtskilliga åtgärder för att bemöta IS. I stort talar han om nyttjan-
det av militära maktmedel, från både Storbritannien som enskild stat och från det inter-
nationella samfundet, som en nödvändig komponent för att besegra terrorgruppen. 
Detta involverar separata attacker mot enskilda terrorister såsom ”Jihadi John”. Han fö-
reslår även ökade anslag till de myndigheter som bekämpar terrorismen samt ökade be-
fogenheter för desamma genom rätten att beslagta pass och förhindra resande. Andra 
åtgärder som presenteras är kontroll av internettrafik och censur av extremistiskt 
material.  
 
Camerons argumentation bygger i stort på att det är betydligt farligare att förbli passiv 
än att faktiskt agera. Många av de åtgärder som föreslås inskränker grundläggande 
medborgerliga rättigheter, vilket Cameron själv uppmärksammar, men han argumente-
rar, i samtliga fall, för att denna inskränkning har som syfte att på sikt skydda samma 
rättigheter. På liknande sätt motiverar Cameron de aktioner som Storbritannien genom-
fört i Syrien, understödda av USA, där enskilda individer, och i vissa fall brittiska med-
borgare, dödats i bombanfall. Cameron menar att dödandet av dessa individer varit be-
rättigat trots att det skett i strid med mänskliga rättigheter, pga. att man gått utanför ju-
diciella processer, eftersom en sådan möjlighet inte funnits i Syrien då landet saknar in-
stitutioner och kapacitet för att lagföra terrorister. Med anledning av detta var Storbri-
tannien tvunget att agera och gjorde så enligt rätten till självförsvar. 
 
Efter parisattackerna går det att utläsa en än mer skarp ton i Camerons diskurs. Hotet 
mot Storbritannien, och mot de demokratiska grundläggande värderingarna, beskrivs 
nu som än mer överhängande och reellt och paralleller dras till parisattackerna där IS 
aktioner beskrivs som betydligt mer avancerade och samordnade. Hotet är, enligt Came-
ron, så överhängande att det finns en betydande risk för attentat i Storbritannien trots 
statens styrka och de förberedelser man gör.  
 
Kopplat till detta så fastställer Cameron att all planering man tidigare gjort måste revi-
deras i ljuset av parisattackerna. Han gör även tydligt att de åtgärder som tidigare pre-
senterats måste utvidgas genom att internettrafik ska börja övervakas, samarbetet mel-
lan stater intensifieras och den internationella flygsäkerheten skall skärpas ytterligare. 
Intressant är att Cameron även börjar argumentera för att utvidga Storbritanniens flyg-
företag till att även innefatta Syrien. 
 
Cameron argumenterar för att parisattackerna motiverar alla de säkerhetsåtgärder som 
genomförts tidigare samt att säkerhetsarbetet givit resultat eftersom terroraktioner mot 
Storbritannien avvärjts vid flera tillfällen. Detta motiverar, enligt Cameron, ett fortsatt 
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utökat säkerhetsarbete där det blir nödvändigt att medborgerliga rättigheter kränks i 
syfte att fortsatt skydda samma rättigheter från terrorismen. Vidare argumenterar Ca-
meron för det konstanta hotet från terrorismen måste bemötas genom att utvidga Stor-
britanniens flygföretag till att även omfatta Syrien och att passivitet är långt farligare än 
omständigheten att Storbritannien bekämpar IS även i Syrien. 
 
Genom att analysera Camerons diskurs kan man dra slutsatsen att han genomfört säker-
hetifieringsförsök av IS både före och efter parisattackerna. Han beskriver genomgående 
IS som ett överhängande säkerhetshot som riktas mot både staten Storbritannien, dess 
medborgare och dess grundläggande demokratiska värderingar. Detta faller inom defi-
nitionen av vad som kan anses utgöra ett existentiellt hot. Min uppfattning är att IS an-
ses utgöra ett säkerhetshot som är högt prioriterat av Cameron varför han presenterar  
en mängd åtgärder varav av ett antal är kontroversiella och utom normala politiska pro-
cedurer. Exempel på sådana åtgärder är den föreslagna övervakningen av internettrafik, 
förhindrandet av resande, censur och inskränkande av yttrandefriheten, utomrättsligt 
dödande av brittiska medborgare samt utökningen av flygföretag till Syrien. Dessa åt-
gärder understöds av säkerhetifieringsargument som förutsäger vad som händer om 
man inte agerar. Exempelvis så Cameron pekar på hotet som så överhängande att ökade 
befogenheter för myndigheter är ett måste för att dessa fortsättningsvis ska kunna för-
hindra terroristattacker. Ges inte dessa befogenheter kommer myndigheterna inte 
kunna hindra att attentat begås varför hans föreslagna säkerhetspolicy måste godkän-
nas. 
 

5.2 Sverige - före och efter 
Före parisattackerna kan man ur Stefan Löfvens diskurs utläsa att IS utgör ett hot lokalt 
i Syrien och Irak men även i en internationell kontext där demokratiska värderingar 
såsom yttrandefrihet och religionsfrihet hotas av terrorgruppen. Löfven ger inte uttryck 
för att IS hotar Sverige direkt men man kan utläsa att terrororganisationen utgör ett in-
direkt hot mot staten Sverige genom att den skapar en oro i mellanöstern vilket i sin tur 
bidrar till flyktingkrisen i Europa. Detta kan inte anses vara ett hot på det sätt som före-
skrivs i säkerhetifieringsteorin då denna talar om ett direkt och existentiellt hot mot 
samhällets överlevnad. Dock så benämner Löfven, i sin regeringsförklaring, terrorismen 
som ett säkerhetshot mot det civila samhället som måste bemötas. Han specificerad 
dock inte att det är just IS som utgör ett hot mot Sverige eller vad hotet innebär exem-
pelvis om det finns en risk för attentat riktat mot statsapparaten eller enskilda medbor-
gare. I Löfvens uttalande ligger i huvudsak fokus på den internationella arenan och inte 
på Sverige. 
 
Löfven presenterar ett antal åtgärder för att bemöta terrorismen. Dessa åtgärder inne-
fattar både lokala insatser i Syrien och Irak genom humanitärt stöd och förstärkandet av 
demokrati, mänskliga rättigheter, gender- samt jämställdhetspolitik. Ingen av dessa åt-
gärder kan anses vara tillräckligt kontroversiella politiska förslag som ligger utom nor-
mala politiska procedurer varför de inte heller kan anses ligga till grunden för ett säker-
hetifieringsförsök. Förslaget att skicka svensk militär utbildningspersonal för att under-
stödja i kampen mot IS kan inte heller ses som kontroversiellt då Sverige har haft en 
tradition av att skicka just icke-stridande utbildningspersonal till konfliktzoner. I sin re-
geringsförklaring benämner Löfven terrorismen, i allmänhet, som ett säkerhetshot och 
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presenterar åtgärder såsom exempelvis nya resurser till säkerhetspolisen och kriminali-
sering av terrorkrigsresor.  
 
De huvudsakliga argument som Löfven ger för införandet av nämnda åtgärder är att 
stoppa de övergrepp som sker i Syrien och Irak samt för att skydda demokratiska värde-
ringar. Återigen ligger omvärlden i fokus och i en mer internationell kontext. Argument 
för att införa åtgärder såsom nya resurser till säkerhetspolisen, vilket kan kopplas till 
Sverige, underbyggs endast genom argumentet att det civila samhällets beredskap 
måste stärkas. Det sker ingen utveckling av argumentet där eventuella konsekvenser av 
att inte genomföra åtgärderna presenteras och inte heller varför just dessa specifika åt-
gärder krävs för att bemöta hotet från terrorn.  
 
Efter parisattackerna beskriver Stefan Löfven hotet från IS som riktat mot Europa som 
helhet och den fria demokratiska världen. Vilket hot som IS utgör för Sverige som stat 
eller mot svenska medborgare nämner han inte.  
 
Intressant är att de åtgärder han presenterar som ingår i den nationella strategin mot 
terrorn samtliga förutsätter en viss typ av hotbild. Det nämns exempelvis att det skall 
upprätthållas ett skydd för individer och att samhällets sårbarhet mot terrorism skall 
minska. Det finns emellertid ingen tidigare beskrivning av att individer i Sverige skulle 
vara utsatta för hot från exempelvis ett terrordåd eller att det finns ett hot mot sam-
hället som gör detta sårbart. Löfven har därmed presenterat förhållandevis omfattande 
åtgärder, som beroende på hur man väljer att praktiskt genomföra dem skulle kunna 
uppfattas som kontroversiella, utan att ge någon riktig motivering till varför de är vik-
tiga. Dock så lyfter han frågan om svensk säkerhetspolitik, på nationell nivå, till att bli en 
prioriterad och viktig fråga genom att understryka sin egen roll i det ”ständiga arbetet” 
att minska samhällets sårbarhet.  
 
Genom att analysera Löfvens diskurs kan man dra slutsatsen att han inte genomfört sä-
kerhetifieringsförsök av IS varken före eller efter parisattackerna. Löfven beskriver ge-
nomgående IS som ett hot men endast på lokal nivå i Syrien och Irak eller i en internat-
ionell kontext. Något hot mot Sverige som stat eller mot svenska medborgare presente-
ras inte om än indirekt kopplat till flyktingkrisen i Europa. Löfven beskriver terrorismen 
som ett hot mot det civila samhället men ger inga specifika indikationer på att det är just 
IS det handlar och inte heller några konkreta förslag på vad hotet mot det svenska sam-
hället skulle bestå i. I enlighet med säkerhetifieringsteorin krävs det att de säkerhetifie-
rande aktörerna beskriver något som ett existentiellt hot vilket man inte kan anse att 
Löfven gör i sina uttalanden då hotet omnämns i en mer allmän kontext.  
 
Det är dock ytterst intressant att Löfven presenterar en mängd åtgärder, vars existens 
kan tyckas förutsätta att det även finns en hotbild, men väljer att inte adressera eller 
förklara det bakomliggande hotet. Enligt teorin skulle man kunna se det som att Löfven 
genomför åtgärder, som av vissa skulle ses som kontroversiella, och helt enkelt struntar 
i att upphöja det som föranleder åtgärderna till att bli ett existentiellt hot. En fråga som 
uppkommer blir varför Löfven väljer att tona ned de hot som, kopplat till hans före-
slagna åtgärder, kan anses riktas mot Sverige som stat och dess befolkning.  
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5.3 Skillnader mellan krigförande och icke-krigförande stater 
De stora skillnader som kan utläsas ur diskurserna berör främst hur respektive stat be-
skriver på vilket sätt IS kan utgöra ett hot och mot vem, vilka åtgärder som krävs för att 
bemöta terrorgruppen samt var dessa åtgärder skall sättas och i vilken grad man argu-
menterar för sin sak.  
 
I Camerons diskurs är hotet alltjämt riktat mot Storbritannien som stat eller dess med-
borgare. I de tidigare talen beskrivs risken för terrorattentat i Storbritannien som hög 
varefter hotet beskrivs som mer överhängande till att slut beskrivas som att ett attentat 
är nära förestående. Detta står i stark kontrast till Löfvens diskurs där hotet är ställt i en 
internationell kontext där snarare den demokratiska staten och dess värderingar är ho-
tad. Sverige beskrivs inte stå i direkt risk för ett av IS utfört terrorattentat inom de egna 
gränserna.  
 
De åtgärder som presenteras i Camerons diskurs syftar i stor utsträckning till militära 
interventioner och åtgärder på plats i Syrien och Irak, men även till åtgärder i Storbri-
tannien som kan uppfattas som långtgående och kontroversiella då de inskränker de-
mokratiska och medborgerliga rättigheter. Även vissa åtgärder som presenteras i 
Löfvens diskurs är avsedda att utföras på plats i Syrien och Irak men är av en mer fredlig 
karaktär och omfattar humanitärt bistånd, demokratiarbete och militär utbildning. I lik-
het med Cameron presenterar Löfven åtgärder i Sverige som skulle kunna uppfattas som 
kontroversiella men det saknas en hotbild.     
 
I Camerons diskurs återfinns mycket argumentation som rättfärdigar utomrättsligt dö-
dande och intervenering i Syrien. Argumentationen bygger till stor del på rätten till 
självförsvar och risken att inte agera på det förestående hotet samt för att skydda de 
demokratiska värderingarna. Liknande argument återfinns inte i Löfvens diskurs vilket 
kan anses naturligt då Sverige inte genomför något utomrättsligt dödande i Syrien.  
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

6.1 Svar på frågeställningen 
Syftet med undersökningen var att klarlägga om IS beskrivs som ett säkerhetshot (sä-
kerhetifieringsförsök) i stater som för krig mot IS respektive i stater som inte gör det 
samt undersöka hur en större händelse som parisdåden påverkar beskrivningen av IS i 
båda kategorierna av stater. Detta utmynnade i en huvudfrågeställning: 
 

 Har det i Europa förekommit försök att säkerhetifiera IS före respektive efter paris-
dåden samt finns det en skillnad mellan stater som aktivt för krig mot IS och stater 
som inte gör det?  

 
Svaret på frågeställningen blir att det från Storbritanniens, genom James Cameron, har 
genomförts säkerhetifieringsförsök av IS både före och efter parisattackerna då Cameron 
beskrivit IS som ett existentiellt hot mot Storbritannien samt presenterat kontroversi-
ella åtgärder understödda av säkerhetifieringsargument.  
 
Från Sveriges sida, genom Stefan Löfven, har det inte genomförts säkerhetifieringsförsök 
av IS varken före eller efter parisattackerna. Stefan Löfven har presenterat åtgärder som 
skulle kunna uppfattas som kontroversiella men har samtidigt inte beskrivit IS som ett 
existentiellt hot mot Sverige som stat. De åtgärder som presenterats borde, i vissa fall, 
förutsätta att en viss hotbild föreligger men samtidigt har Löfven valt att inte presentera 
denna eventuella hotbild.  
 
De skillnader som kan utläsas i diskursen mellan stater som för krig mot IS, Storbritan-
nien, och stater som inte för krig, Sverige, kan härledas till vart och mot vad ett hot rik-
tas, samt till åtgärder som presenteras och hur varje statsöverhuvud väljer att argumen-
tera för de åtgärderna. Cameron beskriver att det finns ett stort och överhängande hot 
mot staten och dess medborgare både inom landets gränser men även i en internationell 
kontext. Cameron beskriver även IS som ett hot mot grundläggande demokratiska vär-
deringar. I skarp kontrast till detta beskriver Löfven hotet som främst riktat mot stater-
na Syrien och Irak och deras medborgare men även, i likhet med Cameron, hotet mot 
demokratiska värderingar såsom yttrandefrihet och religionsfrihet.  
 
Vidare presenterar Cameron åtgärder som i mångt och mycket kan kopplas till militära 
aktioner och till inskränkande av medborgerliga rättigheter. I motsats till detta presen-
terar Löfven i första hand åtgärder kopplade till fredliga aktioner såsom militär utbild-
ning, humanitär hjälp och demokratiarbete.  
 
Den argumentation som de båda statsöverhuvudena underbygger sina åtgärder med 
skiljer sig i stor utsträckning. Camerons argumentation bygger mycket på rätten till 
självförsvar och vikten av att agera, då även militärt, i kontrast till att förbli passiv samt 
att avsaknaden av aktion på sikt hotar Storbritannien som stat och dess medborgare.  
Löfven argumentation bygger på att övergreppen som sker mot civila i Syrien och Irak 
måste stoppas samt att IS måste motarbetas i syfte att skydda demokratiska värdering-
ar. Skillnaden blir även här att Camerons fokus i första hand är militärt och i syfte att 
skydda den egna staten och dess medborgare medan Löfvens fokus ligger bortom Sve-
rige som stat och i en mer teoretisk kontext. 
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Man kan diskutera att resultatet avspeglar just detta faktum att Storbritannien aktivt för 
krig mot IS i Irak, och i slutet av undersökningsperioden även i Syrien, vilket gör att Ca-
meron måste vara hårdare i sin retorik och understryka vikten av dessa aktioner i syfte 
att skydda den egna staten och medborgarna för att få opinionen att understödja vidare 
militär inblandning. Löfven har inte det behovet då Sverige inte varit militärt engagerat i 
samma utsträckning varför opinionen antagligen inte varit emot honom. Av större vikt 
för Löfven är att argumentera för andra insatser, såsom demokratiarbete och bistånd, 
som inte kräver att IS beskrivs som ett så överhängande hot. Man kan diskutera den 
möjligheten att Löfven inte behövt göra ett säkerhetifieringsförsök av IS för att genom-
föra de åtgärder han föreslagit eftersom att opinionen varit med honom i dessa frågor 
samt att åtgärderna som sådana kanske inte varit tillräckligt kontroversiella för det 
svenska folket.  
 
Den forskningslucka som låg till grund för denna undersökning utgjordes av behovet att 
utreda huruvida IS blivit utsatt för en säkerhetifiering då ingen forskning tidigare gjorts 
på området. De slutsatser man kan dra kopplat till de svar som givits på frågeställning-
arna är att det åtminstone genomförts säkerhetifieringsförsök gentemot IS från Storbri-
tanniens sida. Huruvida en fullskalig säkerhetifiering genomförts kan ej avgöras baserat 
på resultatet men man kan se en antydan till att så har skett eftersom åtminstone ett sä-
kerhetifieringsförsök genomförts. 
 

6.2 Kritik mot egen uppsats 
Valet av material kan kritiseras både rörande vilka uttalanden som valts och att jag har 
valt att utgå ifrån statsöverhuvudena. Genom att välja avsändare av tal och uttalanden 
begränsar jag mig i min analys då mitt resultat hade blivit betydligt bredare om jag även 
inkluderat tal från exempelvis respektive lands överbefälhavare eller specifika myndig-
heter. I motsats till detta så har min avgränsning möjliggjort en mer djupgående analys 
kopplat till det utrymme som medges i denna typ av undersökning. 
 
Genom att nyttja diskursanalysen, som är en kvalitativ metod, finns ett utrymme för att 
den analys jag gjort blivit godtycklig eftersom de tolkningar jag gör sker ur mitt eget 
perspektiv. För att komma tillrätta med en sådan problematik har jag satt upp kriterier 
(se 3.1). I det fall dessa kriterier inte räcker för att göra en sådan analys kan ett förslag 
vara att genomföra en respondentvalidering där en annan person får utgå ifrån samma 
förutsättningar så att man därigenom kan se om analyserna överensstämmer sinsemel-
lan och därigenom kunna avgöra om resultatet är trovärdigt. 
 
Ett annat tillvägagångssätt som hade kunnat användas för att genomföra den här under-
sökningen hade kunnat vara en kvantitativ innehållsanalys där enskilda meningar och 
fraser kopplat till min frågeställning hade grupperats och kodats i syfte att därigenom få 
fram det centrala budskapet i de texter jag analyserat. Resultatet hade därigenom varit 
mer generellt och mer mätbart.    

6.3 Förslag på vidare forskning 
Syftet med den här undersökningen var att klarlägga om IS beskrivs som ett säkerhets-
hot i stater som för krig mot IS respektive i stater som inte gör det samt koppla detta till 
perioderna före och efter parisattackerna. Eftersom det endast var två stater, Storbri-
tannien och Sverige,  som valdes ut bör vidare forskning inriktas på att undersöka andra 
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stater. Detta i syfte att bredda den bild som presenterats i denna undersökning för att på 
så vis kunna dra mer generella slutsatser rörande exempelvis vad som skiljer krigfö-
rande och icke krigförande stater emellan. Finns det några gemensamma nämnare kopp-
lat till hur hot beskrivs och vilka åtgärder man har för avsikt att genomföra? I likhet med 
hur parisattackerna användes som en brytpunkt i den här undersökningen skulle andra 
händelser kunna användas, såsom exempelvis en betydande militär seger för IS, i syfte 
att se hur detta får en påverkan på diskursen.  
 
Vidare bör undersökningen kompletteras med att man även tittar på huruvida säkerheti-
fieringsförsöken har övergått till en faktiskt säkerhetifiering. 

6.4 Bidrag till krigsvetenskapen och professionen  
Denna undersökning bidrar till det krigsvetenskapliga området genom att belysa och 
exemplifiera hur en politikers uttalande kan utgöra grunden för politiska beslut som kan 
ge stora konsekvenser för ett lands militär och dess verksamhet. Ett politiskt beslut som 
utfaller i exempelvis en militär intervention i ett annat land kommer troligen resultera i 
att resurser måste allokeras om, utbildning av personal måste genomföras samt taktik 
måste förändras. I ljuset av denna undersökning kan man peka på hur James Cameron 
beskriver hur IS är ett hot mot Storbritannien som stat och dess befolkning både inom 
nationens gränser men även i utlandet varför Cameron propagerar för en militär inter-
vention i Syrien. Ur ett krigsvetenskapligt perspektiv blir det därför intressant att analy-
sera på vilket sätt James Cameron uttalar sig i detta sammanhang eftersom det kan ha så 
stor påverkan på många av de områden som ingår i krigsvetenskapen. 
 
Vidare är det av största vikt att enskilda officerare är medvetna om hur och varför poli-
tiska beslut påverkar och kan förändra den militära verksamheten och organisationen 
de verkar inom. Att arbete som officer medför att man måste ha en förståelse för sin 
samtid. Förståelsen syftar till att ha kunskap för att kunna fatta rimliga beslut men även 
för att kunna känna strömningar i samhället och på så vis kunna förutse händelseut-
vecklingar inom politiken som i sin tur påverkar den egna verksamheten. Den här 
undersökningen bidrar till denna förståelse och kan ge en officer, eller soldat, de grund-
läggande verktygen denne behöver för att vara förberedda på de förändringar och nya 
uppgifter som eventuellt komma skall.   
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