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Abstract 

Title:  Europe's border under a security policy change? 

- A case study on security policy at the European border between 2007 - 2010 and a review of 

the Copenhagen School’s theory of Securitization.  

Author:  Salvador Cerda 

 

The purpose of the essay is both to bring forward the threats images, sectors, actors and referents that 

can be found at the European border between 2007-2010 and to explore whether they change during 

this period. Furthermore, the essay also intends to review the Copenhagen School’s theory of 

securitization. The analysis of the essay will be done on the European commission’s “Enlargement 

Strategy and Main Challenges”, a rapport that focus on the European border and its enlargement. The 

frame of analysis will be the Copenhagen School’s theory of Securitization with the acknowledgement 

of the critic brought forward by Johan Eriksson and Thierry Balzacq.   

   The Copenhagen school brings forward with their theory, the importance of the discourse of security 

and thus presents actors and referents which are involved in the process. They also include different 

sectors in which the different threats images may appear. All of this will be crucial for my examination 

of the theory as a hole. Furthermore, the essay will modify its methodology to include some of the 

critic. The purpose is to test if the theory can give a satisfying view of the threat images, sectors, actors 

and referents at the European border, with a qualitative and a quantitative method. 

   In conclusion, the essay found that the securitization actor during the period between 2007-2010 

was the commission itself and the reference object was EU and indirect its members states. The 

functional actors was the organization PKK and the UN, who with their actions changes the security 

dynamic in the region. Furthermore, the threat images that was constantly present in the rapports, was 

organized crime which was consistent with the result that the most found sector was the military 

sector. These results can be linked to the work of Peter Andreas who argues that the American and 

European border have shifted from a military tasks to policing tasks. This task change is something 

that also can be related to Johan Eriksson’s work regarding the change of task in the Swedish security. 

My final conclusion is that the Securitization theory most be seen as a framework for analyses. Further 

discussions are need regarding the theories concepts. I notice there are three fundamental discussions 

that need to be focused on; the focus on the securitized threats images, the lack of including the 

context and the focus on the speech act. 
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1. Introduktion 

1.1 Problemformulering 

År 1991, markerades med Sovjet Unionens fall och därmed slutet på kalla kriget. 

Konsekvensen av detta lede till en förändring i vår syn på internationell säkerhet. Den 

syn/skola som hade dominerat säkerheten fram till 1990-talet var den traditionella1. Den 

förändringen som kalla kriget innebar för säkerheten, gjorde att det traditionella synsättet på 

säkerhet kom att ifrågasättas och kritiseras. Bland annat från de som förespråkade ett 

konstruktivistiskt perspektiv på säkerhet, det som kom att kallas för Köpenhamnsskolan.  

   Den förändringen som skedde på 90-talet innebar även att fokuset på säkerheten förflyttades 

från den globala nivån till den regionala nivån. Denna nivå förflyttning lede till bildandet av 

det som Barry Buzan kallar för komplexa säkerhets interdependenser2. Europa är ett exempel 

på hur regionaliseringen av säkerhet tog sin början efter kalla kriget slut. För EU innebar 

denna förändring att gränsrelationerna mellan de olika länder kom att tinas upp, något som 

man bland annat kunde se i tysklands återförening 1991. Sedan dess har EU utvidgats till att 

inkludera länder som tidigare legat på olika sidor av gränsen, dessa länder skapar numera 

EU:s nya gräns. Detta har varit väldigt problematisk då den nya gränsen gör att länder måste 

omdefiniera sina relationer till sina grannländer3. Vid en sådan förändring så måste även 

hotbilden mot den Europeiska gränsen förändras.  Det är utifrån detta perspektiv som 

uppsatsen tar sin början. 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

 

Uppsatsen syftar att ge en bild på vilka hotbilder, sektorer, aktörer och referenter, som 

kommissionen ser mot Eu:s yttersta gräns idag och om denna syn har förändrats sedan 

utvidningen 2007. Uppsatsen syftar  även att testa Köpenhamnskolans teori om 

säkerhetisering och om den kan ge en tillfredställande överblick över den säkerhetspolitiska 

läget vid den Europeiska Unionens gräns. Vid testandet av säkerhetisering teorin så kommer 

även kritiken mot den att inkluderas för at kunna optimera möjligheterna för testet. Även 

                                                 
1 Barry Buzan använder sig av begreppet traditionalist när han skriver om den realistiska skolan. Han använder 
begreppet för att illustrera denna tankeskola är den som kom att dominera forskningen kring IR och därmed även 
forskningen kring säkerhet. För fördjupning av den realistiska skolan se Waltz, 1979; Mingst, 2008. 
2 Buzan, 1998; 61 – 62, 65 
3 Debardeleben, 2005; 2 
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metoden som har valt är en del av testet, då köpenhamnskolan själva för en öppen diskussion 

kring implementeringen av teorin4.  

   Att kommissionen har valts som analysobjekt beror på att dess roll inom EU som dess 

överstatliga institution och dess motor5. Kommissionens roll är vital då den inte är bunden till 

nationella intressen, men även för att kommissionens uttalande väger tungt6. Dess syn på 

säkerhet och vad den ser som hotbilder är fundamentalt och påverkar i stor utsträckning de 

åtgärder man vidtar samt ställningstagande man intar inom EU och dess medlemsländer.  

   Uppsatsens frågeställningar är teoretiska och empiriska och kommer att framförallt utgå 

från Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori med influenser från den kritik som har riktats 

mot teorin. Uppsatsen frågeställningen är följande:  

 

1) Vilka aktörer och referenter, som definierats av Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori framhävs i Kommissionens Utvidgningsstrategi och 

Huvudfrågor mellan 2007 och 2010 mot EU:s yttersta gränser och hur har dessa har 

genomgått en förändring?  

2) Vilka sektorer och hotbilder, som definierats och identifierats av Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori framhävs i Kommissionens Utvidgningsstrategi och 

Huvudfrågor mellan 2007 och 2010 mot EU:s yttersta gränser och hur har dessa har 

genomgått en förändring?  

3) Kan Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori tillförse en tillfredställande 

helhetsbild? Har teorin brister och bör den kompletteras? 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 kommer härnäst att ge en genomgång av uppsatsens teoretiska grund, nämligen en 

redogörelse för säkerhetiseringsteorin och dess antagonister samt definitioner av begrepp. I 

kapitel 3 kommer uppsatsens metodavsnitt att presenteras; en fallstudie med kommissionens 

årliga rapport som analysobjekt och säkerhetiseringen som fall. Denna kapital kommer även 

att innehålla en diskussion kring metodvalet, materialet och avgränsningar samt en mindre 

redogörelse för den kontemporära forskningen kring säkerhet, gränssäkerheten. Kapitel 4 

presenteras uppsatsen analys och det kapitel 5 innehåller uppsatsens slutsats. 

                                                 
4 Buzan et al, 1998: 176 -177 
5 Tallberg, 2007: 85 
6 Ibid: 93; Syftar framförallt på kommissonens viktigaste funktion, dess roll som initiativtagare av nya 
lagstiftningar inom EU. 
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2. Teori 

Den teoretiska ramverk som jag har valt för min uppsats är Köpenhamnskolan 

säkerhetiseringsteori och dess antagonister. Jag kommer att i denna del presentera 

Köpenhamnsskolan teori och deras syn på säkerhet samt att gå igenom olika begreppen som 

är relevanta för ämnet. Sedan kommer jag även att presentera den kritik som har riktats mot 

Köpenhamnskolan av bland annat Johan Eriksson. Jag kommer att avsluta teoridelen med att 

knyta ihop teorin till uppsatsen och hur den och dess kritik kommer att påverka den.  

 

2.1 Säkerhet och Köpenhamnsskolan  

 

Barry Buzan använder sig av begreppet traditionalist när han skriver om den realistiska 

skolan i sin bok, Security: A New Framework for Analysis. Han använder begreppet för att 

illustrera denna tankeskola är den som kom att dominera forskningen kring internationella 

relationer och därmed även forskningen kring säkerhet innan kalla krigets slut. Det 

traditionella7 synsättet utgår från att det Internationella systemet är anarkistisk och insisterar 

därmed att säkerhet endast kan definieras genom militära konflikter. Traditionalisterna ser 

stater som nyckelaktörer inom IR8, vilket innebär att den internationella säkerheten hamnar 

inom ramen av nationell säkerhet9. Stephen Waltz den som starkast argumenterar 

traditionalisternas position. Enligt Buzan, så menar Waltz att studien om säkerhet handlar om 

fenomenet krig och kan därmed definieras som studien om hot, kontrollen och användandet 

av militära krafter10.  

   Förändringen kom med Sovjet Unionens fall 1991, vilket innebar kalla krigets slut och 

försvinnandet av det rådande bipolära systemet. Buzan argumenterar att slutet på kalla kriget 

lede till att den militära sektorn förflyttades från att ha varit fokuserat på den globala nivån till 

den regionala nivån. Han menar att kalla kriget gav koloniserade länder möjligheten att kunna 

framhäva sin suveränitet och kunna bli nationer men innebar även att regioner förblev 

uppdelade av den globala konflikten. Både USA och Sovjet Unionen intervenerade i andra 

länders regionala och inhemska säkerhet, genom att bland annat stödja och militarisera olika 

                                                 
7 För fördjupning av den realistiska skolan se Waltz, 1979. 
8 Internationella relationer. Jag kommer framöver att använda mig av förkortningen IR. 
9 Buzan et al, 2008: 57. 
10 Buzan et al, 2008: 3. 
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länder. Då fokuset var på den regionala säkerheten lede detta till att man bildade, det som 

Buzan kallar för, komplexa säkerhets interdependenser11.  

   Europa är ett exempel på hur regionaliseringen av säkerhet tog sin början efter kalla kriget 

slut. Med Sovjets fall och den minskande intresse från USA sida i europeisk säkerhet började 

de Europeiska länderna att intressera sig för sin egen säkerhet12 . 

   Med förändringen som kalla kriget innebar för säkerheten så kom även kritik mot den 

traditionella tankeskolan, bland annat från dem som förespråkade ett konstruktivistiskt 

perspektiv på säkerhet, det som kom att kallas för Köpenhamnsskolan. Härnäst så kommer 

Köpenhamnskolans säkerhetiserings teori att presentera, vilket omfattar 

säkerhetiseringsprocessen, aktörer och referenter samt sektorer. 

    

2.2 Säkerhetisering  

Säkerhetiseringsprocessen är alltså teorin om att det existerar tre olika faser som en fråga kan 

förflyttas genom; (1)den opoliserade fasen, (2)den politiserade fasen samt (3)den 

säkerhetiserade fasen. Dessa olika faser är bundna till olika sfärer i samhället. När frågan 

anses vara opolitiserad är den kopplad till den samhälliga sfären och inte intressant för den 

offentliga debatten. Får frågan däremot en ökad politisk fokus förflyttas den från den 

samhälliga sfären till den politiska sfären. Frågan blir nu intressant för den politiska och 

offentliga debatten, genom att frågan politiserats så kan den nu ingå i den politiska processen. 

Blir frågan säkerhetiserad så formuleras den som en säkerhetsfråga, vilket innebär att 

samhällets överlevnad står på spel. Frågan får alltså en större betydelsefullhet och 

angelägenhet därmed kan den anses vara exceptionell och kan då ställas över den politiska 

processen13, i det som Köpenhamnsskolan kallar för säkerhetssfären.  

Det är viktigt att pointera, att när en fråga förflyttas mellan sfärerna så skapar inte detta i sig 

en säkerhetisering, utan är endast en säkerhetiserings rörelse (Securitizing move). Frågan 

anses vara säkerhetiserad endast om och när den har accepterats av åhörarna14. Dock så menar 

Buzan et al, att denna acceptans inte nödvändigviss behöver utryckas in någon form av öppen 

                                                 
11 Buzan et al, 1998: 61–62, 65. Detta innebar att länder som t.ex. inom EU, har sänkt sin inre säkerhet och 
istället fokuserar gemensamt på att den yttre säkerheten.  
12 Buzan et al, 1998; 65; ESDP är ett Europeiskt organ som syftar att verka inom ramen av NATO men som 
skapades för att kunna effektivisera och förbättra säkerhetssamarbetet mellan de europeiska länderna. För 
fördjupning rekommenderas att läsa: Jolyon, Security and Defence Policy in the EU 
13 Buzan et al, 1998: 23-26 
14 Ibid: 25 
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fri diskussion. Snarare är det mer behovet att argumentera och föra ett resonemang kring 

hotbilderna för att kunna motivera åtgärderna.  

 

2.2.1 Aktörer och referenter 
 
 

För att en fråga ska kunna bli säkerhetiserad så krävs det olika aktörer som framförallt driver 

på denna “säkerhetiserings rörelse”. Köpenhamnskolan påpekar även att det måste finnas de 

referenter som uppfattar detta som något säkerhetiserad, direkt eller indirekt. Inom 

säkerhetiseringsprocessen kan man alltså identifiera aktörer och referenter;  

   (1) Referensobjekt: Saker som ses som existentiellt hotade, men även har ett ”legitimt krav 

att överleva”15. I boken Security: a new framework for analysis, argumenteras det att i princip 

så kan säkerhetiseringsaktören göra vad som helst som referensobjekt. Dock så kan man ha 

större lycka med vissa referensobjekt än andra. Den generella regeln är återigen att 

”referensobjekten kan etablera säkerhetslegitimitet i termer av krav på överlevnad”16.   

   (2) Säkerhetiseringsaktörer: Är de aktörer som säkerhetiserar frågor genom att förklara 

referensobjektet som existentiellt hotat, dvs. utför det som kalla för talhandling (speech act). 

En sådan aktör kan vara regeringar, lobbyister, intressegrupper och politiska ledare; som 

framförallt inte argumenterar för sin egen överlevnad. Säkerhetiseringsaktörerna talar snare åt 

staten, nationen, civilisationen eller systemet17.  

   (3) Funktionella aktörer: Är ”aktörer som påverkar dynamiken inom sektorn”18. Detta vill 

säga att de funktionella aktörerna indirekt påverkar utan att verken vara 

säkerhetiseringsaktörer eller referens objekt, utan snarare genom att ha ett stort inflyttande 

inom sin sektor. Ett exempel som Köpenhamnsskolan väljer att presentera som funktionell 

aktör är ett ”förorenande företag”19 inom miljösektorn, som verken är referensobjektet eller 

försöker säkerhetisera miljöfrågor20. 

 

 

                                                 
15 Buzan et al, 1998: 36 
16 Ibid: 39 
17 Buzan et al 1998: 40 
18 Ibid: 36 
19 Med detta menar Buzan et al, framförallt företag som vars företag missgynnas ifall det t.ex. införs fler 
restriktioner som gynnar miljön.  
20 Buzan et al, 1998: 36 
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2.2.2 Sektorer 
 

Då hot inte är något som är universellt utan kan endast förstås i samband med 

referensobjektets karaktär och därmed är det nödvändigt att säkerhet analyseras inom olika 

sektorer21.  Enligt Köpenhamnsskolan (KS) så kan man dra parallellen att se sektorerna som 

att beskåda det internationella systemet genom olika glasögon som fokuserar vissa aspekter av 

förhållandet och interaktionen av de olika beståndsdelarna22. 

Varje sektor uttrycker olika hot, aktörer och referenter. Dock så menar KS att sektorerna 

endast ska ses som ett analytiskt verktyg och inte ”ontologisk skilda världar”23. Det är alltså 

möjligt för samma aktörer, referenter och hotbilder att befinna sig inom olika sektorer. Johan 

Eriksson är en av dem som har kritiserat KS för att objektifiera sektorer och därmed gjort sig 

själva till säkerhetiseringsaktörer24. Eriksson kritiserar KS även för att påstå att de är neutrala 

när i verkligheten så är det de som står bakom skapandet av de olika sektorerna och därmed är 

sektorerna ”en social skapelse” precis som ”de säkerhets frågor” de består av25. Han menar 

även att de inte tar sitt ansvar att diskutera innebörden av införandet av multisektoralismen för 

säkerhetsaspekten. Ole Wæver svara på Erikssons kritik med att argumentera att diskussionen om 

att breda säkerheten är något som har sedan länge varit aktuellt och att själva iden med 

säkerhetiserings teorin är att omvandla en teoretisk diskussion till empiri. Han fortsätter med att 

argumentera att man bör se sektorerna som ett filter i vilket olika diskurserna fastnar i och alltså 

inte något som skapar sektorerade diskurser26.  

Här näst kommer sektorerna27 att presenteras med de respektive hotbilder som KS identifierar 

inom varje sektor.  

(1) Militära sektorn:  De hotbilder som kan återfinnas i den militära sektorn är väpnade 

konflikter, krig, revolution, terrorism, organiserad kriminalitet, inomstatliga konflikter samt 

religiösa frågor28. 

(2) Miljösektorn .  De hotbilder man kan finna in miljösektorn är: hot från naturen som 

jordskalv, tsunami och vulkaner etc. Hot från mänskligheten mot naturen som 

växthuseffekten och ozonhål etc. och hot från mäsklig aktivitet mot naturen som 

överkonsumering av naturresurser. 
                                                 
21 Ibid: 21 – 22. 
22 Ibid: 27. 
23 Ibid: 168 
24 Eriksson 1999: 316 
25 Eriksson 1999:317 
26 Buzan et al 1998: Wæver 1999: 335  
27 För vidare diskussion kring sektorernas betydelse rekommenderas Buzan et al, 1998; 7-8 samt 27-29. Även 
Buzan 1991: 116 – 134, där multisektoralismen introducerades. 
28 Buzan et al 1998: 50 -53 
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(3) Ekonomiska sektorn: Hotbilder som man kan finna är: ekonomiska kriser, den ”mörka 

handeln” inom det ekonomiska systemet, beroende ställning och interdependens, rädsla för 

kris inom det globala ekonomiska systemet och rädsla att bli exploaterad29.     

(4) Sociala sektorn: De hotbilder man kan finna är: Invandring och utvandring, en 

horisontell konkurrens och en vertikal konkurrens. 

(5) Politiska sektorn: De hotbilder man kan finna är: hot mot en intern legitimitet av de 

politiska enheter som ideologi och andra grundpelare som EU består av. Men även hot mot en 

extern legitimitet i form av ett erkännande som stat inom en internationell arena30 samt hot 

mot suveränitet. 

 

2.3 Kritiken mot Köpenhamnskolan och Diskussion 
 

Johan Eriksson kritiserar KS för att fokusera för mycket på det som kallas för talhandling 

(Speech act). Han menar att det ger en begränsad bild av verkligheten medans han framhäver 

att hans egen Dagordningsteorin ger en bredare bild av hotbildens politik31. Kritiken beträffar 

bland annat att dagordningen inte skapas av sig självt även om vissa hot kan framstå som att 

ha uppstått av sig själva, dock så menar Eriksson att säkerhetiseringsaktörerna är nödvändiga 

men inte tillräckliga för att forma dagordningen. Han menar framförallt att det finns inre som 

yttre aktörer som påverkar den politiska dagordningen. Han påpekar också att aktörernas roll 

är viktig i den aspekten att de innehar tolkningsföreträde eller det han kallar för 

Problemformuleringsprivilegiet32. Även Thierry Balzacq kritiserar KS för att förbise den 

externa kontexten33. Han menar att KS fokuserar för mycket på vad det han kallar för 

internalistiska tillvägagångssättet (Internalist approach), vilket är att kontexten formas av 

aktörernas användande av konceptet säkerhet. Med andra ord, att säkerhetiseringsaktörernas 

yttrande om säkerhet fungerar som ”instruktioner for konstruktionen och tolkandet av 

situationen”34. Enligt KS så krävs det för en lyckad säkerhetisering att åhörarna godtar 

talhandlingen säkerhetiseringsaktörerna utför. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt 

menar Balzacq att man även bör inkludera den externa kontexten. Det han kallar för det 

                                                 
29Buzan et al 1998: 98;  Buzan 1991: 124. Det diskuteras att den ekonomiska sektorn är svår att definiera då 
instabilitet och osäkerhet är en del av det rådande ekonomiska systemet. 
30 Eriksson 2004: 142 -144 
31 Ibid: 21-22 
32 Ibid: 72. 
33 Balzacq 2005: 180 
34 Balzacq 2005: 180 
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externalistiska tillvägagångssättet (externalist approach) som är baserad på den externa 

verkligheten påverkar konceptet säkerhet. 

    Vidare, Johan Eriksson skriver i sin bok Kampen om Hotbild: Rutin och drama i svensk 

säkerhetspolitik, att det inte finns en ”enkelt eller entydigt samband mellan den 

hotbildspolitiska dagordningen och de >>verkliga<< problem”35. Med andra ord behöver inte 

hot alltid ha en verklighets förankring för att det ska anses vara ett hot. Själva begreppet 

talhandling är ”hämtat ifrån språkteori”36 och fokuserar framförallt på uttalade hot dvs. 

verkliga hot. Med detta så ifrågasätter han Köpenhamnsskolans talhandling(Speech act), då 

Köpenhamnskolan menar att det endast är existentiella hot som säkerhetiseringsaktörerna vill 

säkerhetisera.  

 

2.4 Teoridelens anknytning till uppsatsen 
 
Uppsatsen syftar alltså att använda sig av KS säkerhetiseringsteori som analysram. Detta för 

att testa ifall teorin kan ge en tillfredställande helhetsbild av den europeiska gränsens 

säkerhetspolitik. Det är viktigt att pointera att uppsatsens fokuserar framförallt på EU:s 

säkerhetspolitik vid gränsen och alltså inte generellt på EU:s säkerhetspolitik. 

   I uppsatsen fall kan kritiken mot KS ses som att det inte bara är kommissionen som 

påverkar den säkerhetspolitiska dagordningen, utan även yttre aktörer och den yttre 

verkligheten. Därmed så blir frågan om de hotbilder som framtolkas i kommissionens årliga 

rapport är enbart sådana hotbilder som är relaterade till EU och där säkerhetiseringsaktören är 

kommissionen eller om de även speglar andra aktörers intressen. Men även om det är andra 

händelser som t.ex. tidigare utvidgningar och ekonomiska kriser som kan påverka. Om så väl 

som yttre aktörer och en yttre verklighet påverkar konceptet om säkerhet, så innebär det att 

talhandlingen också påverkas. Därför kommer uppsatsen att införa den yttre kontexten i 

analysen av hotbilder, för att öka möjligheten till en övergripande bild samt för att undersöka 

om hotbilderna är verklighetsförankrade eller inte. Detta kommer i sin tur att påverka 

uppsatsens metodologiska val, vilket kommer att presenteras och diskuteras vidare i nästa 

kapitel. När det gäller kritiken sektorerna så väljer jag att använda mig av de definitioner som 

KS har satt upp för deras analysverktyg samt även de hotbilder de identifierar inom varje 

sektor. Detta då både i boken Security: A new framework for analysis och i Wævers svar till 

                                                 
35 Eriksson 2004: 198 
36 Eriksson 2004: 70 
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Eriksson, påpekar KS gång på gång att sektorerna bör ses som analytiska verktyg. Detta bör även 

innebära att dess innehåll som de presenterar kan även det ses som ett analytiskt verktyg, något 

som kanske kan modifieras och förändras beroende på behovet. Jag väljer att använda mig av 

dessa analysverktyg men kommer samtidigt att ha Erikssons kritik i tankarna vid analysering av 

resultatet och därmed förhålla mig med ett visst avstånd till dess resultat. 

3.  Metod 

 

I detta kapitel kommer att uppsatsens metodologiska upplägg att presenteras samt 

konsekvenserna för detta val. Uppsatsen kommer att vara baserad på en fallstudie med fallet 

säkerhetisering och kommissionens årliga rapport som analysobjekt. Syfte är att ge en djupare 

förståelse för hur begreppet säkerhetisering appliceras och vilka konsekvenser som teorin har 

samt att undersöka vilka hotbilder, sektorer, aktörer och referenter som man kan finna med 

hjälp av teorin. Metoden för uppsatsens analys är att utgå från Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori genom en innehållsanalys och en hermeneutisk tolkningsanalys. I detta 

kapitel kommer jag att genomgående presentera de två olika metodvalen samt förklara det 

praktiska utförandet. Jag kommer att avsluta med materialval samt en diskussion kring 

avgränsningen och hur det kan påverka analysen. 

3.1  Fallstudie 
 

Uppsatsen kommer att utföra fallstudie med säkerhetisering som fall och den Europeiska 

gränsens säkerhetspolitiskens förändring som analys objekt. Då syftet med uppsatsen är att 

undersöka vad kommissionen framhäver som hotbild mot den europeiska gränsen, blir då det 

naturliga valet att ha den kommissionens rapport utvidgningsstrategi och huvudfrågor som 

analys objekt. Men då vi även är intresserade ifall det har skett en förändring så måste även 

förändringen vara en del av analysobjektet. Detta är viktigt att från början poängtera, då enligt 

Robert Yin, så kommer analys objektet definition att påverka fallstudiens utfall37.  Utifrån 

Robert Yin så kan min fallstudie klassa som ett kritiskt fall (Critical case), då man testar ett 

”välformulerad” teori som antingen kan konfirmeras, utmanas eller utvidga. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka tre frågeställningar, vilket är kopplade till säkerhetiseringsteorin. 

Frågeställning 2 som kommer att besvaras med den kvalitativa metoden, medans 

frågeställning 2 kommer at besvaras med den kvalitativa metoden tillsammans med den 

                                                 
37 Yin 2009: 29 
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kvantitativa. Frågeställning 3 kommer att besvaras utifrån resultaten från frågeställning 1 och 

2. Detta då den syftar att besvara om den använda teorin kan ge en tillfredställande helhetsbild 

av det säkerhetspolitiska läget vid gränsen. Härnäst kommer dessa metodval att presenteras 

och diskuteras. 

 

3.2   Diskussion kring metodvalet 
 

Då Köpenhamnskolan syftar med sitt socialkonstruktivistiska synsätt att undersöka diskurser, 

blir enligt de det mest naturliga metoden diskursanalys38. Enligt KS så är ”tekniken” för den 

valda metoden helt enkelt att man ”… läsa, leta efter argument som har den retoriska och 

logiska form definierad här som säkerhet…”39. Man menar även att diskursanalys inte alls är 

den exklusiva metoden för säkerhetisering studier. Men då vi måste ta hänsyn till den kritik 

som framfördes i kapitel 2.3, innebär det att uppsatsen måste inkludera kontexten för att 

kunna få en djupare förståelse av talhandlingen och därmed i sin tur av hotbilderna i sig.  

   Uppsatsen kommer använda sig av en hybrid eller en pluralisk metodologi40, där det ingår 

en hermeneutisk analysmetod och en kvantitativ innehållsanalys. Den hermeneutiska 

analysmetoden kommer att ge en bredare förståelse och den kvantitativa innehållsanalysen 

kommer att undersöka förändringar och de tidigare nämnda sektorerna. Orsaken till valet av 

två metoder, är att de ska komplettera varandra och tillsamman ge en djupare och bredare 

förståelse samt att öka studiens validitet41. John Gerring nämner i sin bok Case study 

research: Principles and practices, att en forskare inte bör känna sig bunden till att bara välja 

en kvalitativ metod i sin fallstudie. Han påpekar att forskaren mycket väl kan använda sig av 

en kvantitativ metod istället eller båda42.   

 3.3   Hermeneutisk analysmetod 
 
Valet av en kvalitativ hermeneutisk metod är givet för att kunna besvara frågeställningarna 1 

och 2. Uppsatsen kommer att använda sig av en uttolkarorienterad tolkningsstrategi43, den 

syftar att koncentrera sig på analysera textdelen utifrån resten av texten, det som kallas för 

                                                 
38 Buzan et al, 1998: 177 
39 Ibid: 169 
40 Åström, 2004: 55 
41 Read & Marsh, 2002: 237 
42 Gerring, 2007: 10; Se även Repstad, 2007: 28 
43 Bergström och Boréus, 2005: 24-25 
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den hermeneutiska cirkeln “. Delar i en text tolkas utifrån texten som helhet”44. Det 

rekommenderas även att man har en ”kontextkännedom”, som inte ska ses som ett 

bestämmande utan snarare som en hjälpande ram45. I uppsatsen så är kontexten den 

europeiska utvidgningen som skedde 2007 samt den globala och Europeiska 

säkerhetspolitiska situation. Jag kommer att analysera texterna utifrån den teoretiska ram som 

jag har presenterat samt även en analysmodell. Detta då jag är medveten om den dubbla 

hermeneutiken, att omgivningen och mitt egna förförståelse kommer att påverka min tolkning 

av texterna. Dock så menar Bergström & Boréus att utan ”en viss förförståelse är tolkning 

omöjligt”46.  Jag kommer med analysramen försöka att fokusera på hotbilder, sektorer, aktörer 

och referenter utifrån kontexten. Den analysram som jag kommer att använda mig av kommer 

att vara baserad på den modell som presenteras i Security a new framwork for analysis. 

Motiveringen är att enligt författarna själva så kan deras modell förklara säkerhetiseringen47. 

Jag kommer även att inkludera kritiken som har framförts mot KS i analysen.  

   Jag kommer att först inleda med den kontext som rapporten befinner sig i. Sedan kommer 

jag att identifiera aktörer och referenter utifrån KS definition (se kapitel 2.2.1). 

Fortsättningsviss kommer jag att identifiera de sektorer samt hotbilder som finns i rapporten. 

För att avsluta med vilka hotbilder som har fått en säkerhetiserings rörelse (Securitization 

move)48. För att veta vilka hotbilder och sektorer som jag måste fokusera på kommer den 

kvantitativa textanalysen spela en stor roll. Detta då dess resultat kommer att ge mig vissa 

riktlinjer på vilka sektorer och vilka hotbilder som tydligast framhävs i rapporten. Men även 

för att kunna besvara vilka förändring eller säkerhetiserings rörelser som kan identifieras. 

Således blir det följande modell aktuell: 

 

  Kontexten                 Aktörer och Referenter   Sektorer och Hotbilder49      Säkerhetisering 

     

 
 
 
 

                                                 
44 Bergström och Boréus, 2005: 25 
45 Ibid: 27; Fiona Davies, 2002: 199. 
46 Bergström & Boréus 2008: 24-25  
47 Buzan et al 1998: 172 
48 Den sista delen av analysmodellen syftar att fastställa om man kan se en förändring i hotbilderna, dvs. om de 
har blivit säkerhetiserade eller inte. Detta kommer att göras genom en noggrann läsning av dokumenten samt via 
den kompletteringen den kvantitativa innehållsanalysens resultat erbjuder.  
49 Hotbilder som KS själva identifierar inom de olika sektorerna, för vidare läsning se kapitel 2.2.2 och för 
djupare läsning se Buzan et al 1998: 49 - 161 

*Utvidgningen 
2007 
*Den globala och 
EU:s 
säkerhetspolitiska 
situation 

Militär, Miljö, 
Ekonomi, Sociala 
och politiska 
sektorn. 
Hotbilder som 
presenterades i 
kapitel 2.2.2 

Säkerhetiseringsaktö
rer, Funktionella 
aktörer samt 
referensobjekt 

Identifiering av 
vilka hotbilder som 
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säkerhetiserings 
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3.4   Innehållsanalys 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen kan ses som ett komplement till den kvalitativa metoden 

för att besvara framförallt frågeställning 2. Den kommer att i första hand undersöka 

förekomsten av hotbilder och sektorer, som KS själva har definierat och identifierat, i 

analysmaterialet samt i vilken frekvens. Den kommer också kunna svara på inom vilka 

sektorer som hotbilder återfinns samt om det har skett en förändring i användandet av 

hotbilderna och sektorena. Förändringsdelen är den som är mest intressant i samband med den 

kvalitativa modellens sista del, säkerhetiseringen. 

   Bergström & Boréus menar att innehållsanalys ”används framför allt om analyser där 

tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller mäta, vissa 

företeelser i en text”50.  De menar även att denna metod är lämplig för att finna ”mönster” i ett 

större material51 och att man både kan utföra innehållsanalysen manuellt eller datorbaserad. 

Jag syftar att utföra en datorbaserad innehållsanalys som kommer att göras utifrån en ordlista 

som presenteras i bilaga 1. Ordlistan syftar att visa vilka ord eller ordsträng som kommer att 

undersökas52, detta då orden kan förekomma i olika former som kan spela stor roll när man 

undersöker texten t.ex. tempus, bestämd och obestämd form samt plural och singular. Då 

hotbilderna presentera lite olika av KS inom de olika sektorerna, kommer jag att modifiera de 

lite för att kunna använda de som sökord. Ett exempel på detta är t.ex. inom miljösektorn där 

tre olika ramar av hotbilder identifieras, där har jag valt att ställa upp dessa tre som tre olika 

grupper. Sökorden blir alltså olika hotbilder som KS identifierar inom dessa ramar. Sökningen 

kommer att ske på dessa sökord, men kommer ändå att räknas som en träff inom denna grupp. 

(Exemplet är tagen från ordlistan, bilaga 1.) 

Miljö Hot från naturen Jordskalv, naturkatastrofer, tsunami, vulkan aktiviteter, 

meteoriter,   

 

Den sista modifikationen som jag har valt att använda mig av, är när vissa av hotbilderna har 

använt sig av ord som "global" eller "inomstatlig", vilket kan innebära att vid sökandet så kan 

man missa dess hotbilder för att man har använt sig av synonym som "internationell" eller 

"intern". Därför har jag valt att även inkludera vissa synonymer av hotbilderna för att få med 

så många som möjligt. Bergström & Boréus rekommenderar att man backar upp 

                                                 
50 Bergström & Boréus: 43 
51 Ibid: 45 
52 Ibid: 49 
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datoranalysen med en manuell analys av mångtydiga ord53. Detta är något jag kommer 

använda mig av för att datoranalysen ska gå rätt till och att rätt hotbild räknas. Ordlistan kan 

hittas i bilaga 1 och resultatet av innehållsanalysen kan hittas i bilaga 2. 

 

3.5   Validitet och Reliabilitet 
 
 Göran Bergström och Kristina Boréus diskuterar begreppen validitet och reliabilitet i sin bok; 

Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- diskursanalys (2008). De 

beskriver validitet genom att citera från Hans Rosing bok Vetenskapens logiska grunder 

(1996) som lyder; ”/e/n mätmetod är valid om den faktiskt mäter det som den är avsedd att 

mäta”. Vidare menar Bergström & Boréus att det är den valda metoden som måste vara ”en 

valid metod” för det man avser att undersöka54. De menar även att om ”begreppet inte 

beskriver fakta som forskaren kan iaktta och bedöma oavsett sin egen förförståelse […] 

förändras validiteten”55. Tolkningen av analysobjektet kommer att ske genom en 

analysmodell (kapitel 3.3) och en ordlista (kapitel 3.4) för att öka uppsatsens validitet då 

begreppet hotbild inte alls beskriver ”fakta”. Begreppet reliabilitet beskriver Bergström & 

Boréus som; ”… att vara tillräcklig noggrann i mätningar och uträckningar […] [och] att vara 

noggrann i alla led, att eliminera felkällor...”56. De menar att för de flesta textanalyser så är 

”tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga” och oavsett vilken tolkningsstrategi man väljer måste 

man vara noggrann”57. Som tidigare nämnt så kommer jag att använder mig av både en 

analysmodell och en ordlista för att analysera texten, så reliabiliteten utifrån Bergström & 

Boréus kriterier kan anses vara god. 

    

3.5   Material och avgränsningar 
 
Då uppsatsen syftar att ta reda på hur kommissionen framställer hotbilden vid 

utvidgningen av EU, kommer analysenheten att vara kommissionens årliga 

Utvidgningsstrategi och huvudfrågor. Rapporten är uppbyggd enligt följande modell: 

introduktion, huvudtext, slutsats samt bilagor med en koncentrerad analys för varje land. Jag 

har valt att avgränsa uppsatsens analys till att inte inkludera bilagorna. Detta för att bilagorna 

                                                 
53 Ibid: 49 
54 Bergström & Boréus, 2008: 34 
55 Ibid: 35 
56 Bergström & Boréus, 2008: 35 
57 Ibid: 35 
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tenderar att fokuserar på framtida medlemländer för djupgående. Då uppsatsens syfte är att 

fokusera på EU i sin helhet blir de övriga delarna mer relevanta. Det är även värt att påpeka 

att i slutsatsen så framhäver man de viktigaste punkterna som har presenterats för varje land. 

Uppsatsen kommer även att göra en tidsavgränsning och analysera endast rapporterna från 

2007 till och med 2010. Detta kommer att göras för att fokusera på tiden efter den femte 

utvidgningen, som skedde i två omgångar, 2004 och 200758. Denna tidsavgränsning har gjorts 

då uppsatsen endast är en c-uppsats och har en tidsbegränsning i sig. Dock så bör det påpekas 

att för att kunna se en längre förändring så måste undersökning omfatta fler år. Det är även 

värt att påpeka att rapporten finns både på engelska som på svenska och jag har naturligtviss 

valt den svenska versionen för uppsatsen. 

3.6  Tidigare forskning 
 
Johan Eriksson, som presenterats tidigare i samband med kritik mot KS, har studera 

hotbildernas utveckling i Sverige mellan år 1945 till 2003. Detta har han gjort genom att 

använda sig av dagordningsteorin. Han uppmärksammar att under mitten av 90-talet så sker 

det en förändring i synen på säkerhet. Risken för krig i EU var inte längre aktuellt och istället 

började man i Sverige att fokusera på andra hotbilder. Eriksson anländer till analysen att man 

har bland de ”stockholmsbaserade aktörerna” inom säkerhetspolitiken har behållit den 

problemformuleringsprivilegiet som grundades under andra världskriget. ”Detta trots att 

hotbilden sedan mitten av 90-talet breddades markant” 59. Han påpekar även att 

”etablissemangets aktörer” har omdirigerade sitt arbete på andra hotbilder för att fylla 

tomrummet som uppstådd med kalla krigets slut. En liknande resonemang för Peter Andreas i 

sin artikel Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-first Century. Andreas 

skriver att det har skett en förändring i säkerhetsparadigmet då man har gått från att vara 

krigförande nationer till brottsbekämpande nationer60. Detta menar Andreas är en konsekvens 

av kalla krigets slut, vilket innebar att hotet mot nationen förflyttades från att tidigare varit 

nationer till att vara transnationella aktörer. Denna förändring har gjort att de nationella 

gränserna har blivit tvungna att omstruktureras i syftet att kunna bemöta det nya hotet, det 

Andreas kallar för CTA eller Clandestine Transnational Actors. I detta begrepp menar han, 

faller alla aktörer som på något sätt gör allt möjligt för att olagligt korsa de nationella 

                                                 
58 Tallberg, 2007: 33 
59 Eriksson 2004: 200 
60 Andreas, 2003: 84 - 87 
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gränserna. Det kan vara allt från narkotikarelaterat till terrorism. Han menar vidare att man 

tydligt kan se att militären har polisifierats vid den amerikanska och europeiska gränsen61. 

   Förändringen i säkerhetsparadigmet har påverkat utvidgningen av EU, något som Joan 

Debardeleben framförallt menar har varit synbart efter 90-talet, då under tre utvidgningar 

växte EU med femton nya länder. Utvidgningen av EU har inneburit en förändring i hur man 

ser på den europeiska gränsen, men även hur relationen mellan olika länder har förändrats. 

Det är denna relation som avgör hur gränsen ser ut mellan de62. Debardeleben menar vidare 

att  Europeiska gränsen är heterogen och ser olika ut beroende på vilka länder som gränsen 

går emellan. Dessutom så måste gränsen anpassa sig till avtal som Schengen, vilket innebär 

att inte alla EU medlemmarna ingår i detta avtal, som i sin tur komplicerar det hela ytligare. 

4. Analys 

I detta kapitel kommer att analysen att presenteras. Jag kommer att börja med att presentera 

den kvalitativa hermeneutiska textanalysen, genom att utgå från analysmodellen presenterad i 

kapitel 3.3. När samtliga analyser av de olika rapporterna har presenterats kommer jag att 

avsluta med analysmodellens sista del, nämligen säkerhetiseringen. Denna del kommer att 

vara länkad till den kvantitativa metoden. Kapitlet sista del diskuteras resultatet av analysen. 

 

4.1 Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2007-2008 

4.1.1   Kontexten 

Kommissionens rapport skrevs under första halvan av 2007 och var alltså avsedd till ett år 

framåt. Rapporten bygger på en fortsättning av tidigare rapporter och syftar att informera hur 

utvidgningsprocessen ser ut och hur man ska gå till väga för att förbättra strategin samt tackla 

problemen. Det som ligger i direkt anslutning till rapporten är den stora utvidgningen 2004, 

där 10 nya länder blev medlemmar av EU. Det är även så att 2007 har man att hälsat 

Rumänien och Bulgarien som nya medlemmar. Målet med framtida utvidgningarna är att till 

slut få Balkan och Turkiet att nå upp de krav som ställs för medlemskap. För att kunna göra 

det så fokuserar rapporterna till mesta dels på vad som måste göras inom olika aspekter. 

Balkan konflikten är sedan länge varit över men dess konsekvenser finns fortfarande kvar. 

Detta är något som kan ses i form av olika etniska kriser, gräns och internkonflikter. Genom 

                                                 
6161 Andreas, 2003: 100 - 102 
62 Debardeleben, 2005: 8 
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upprättandet av stabilitetspakten63 så hoppas man kunna inför stabilitet i balkan regionen i 

form av bland annat ekonomiskstabilitet. Det finns även en enorm oro kring bekämpandet av 

korruption och organiserad brottslighet. 

 

4.1.2   Aktörer och referenter 

Rapporten tydliggör framförallt att EU kommissionen är säkerhetiseringsaktören. Detta är 

logiskt då det är kommissionen som står bakom rapporten och därmed värnar om EU och dess 

medlemsländer. Indirekt så är medlemländerna även säkerhetiseringsaktörer. Referensobjektet 

är då EU och dess medlemsländer, då stabilitet i regionen gynnar alla men framförallt EU. 

Man kan även säga att en följd av ett stabilt EU leder till befästandet av bland annat 

demokrati, frihet och marknadsekonomin64. Man kan också se de blivande medlemsländerna 

och kandidatländerna som referens objekt då de syftar att bli EU medlemmar någon gång i 

framtiden. Men även för att deras stabilitet påverkar i sin tur stabiliteten i regionen, som i sin 

tur påverkar EU i sin helhet. De funktionella aktörerna är blivande medlemsländer men även 

andra länder som påverkar med sitt förhållande till de blivande medlemsländerna65. Även 

organisation som PKK kan ses som en funktionell aktör, då de påverkar säkerhetsdynamiken 

inom regionen. 

4.1.3   Sektorer och Hotbilder  
I rapporten kan man tydlig se att det finns olika sätt att presentera hotbilder, några är öppna 

och direkta medans andra är dolda och indirekta. De öppna hotbilderna är de som kräver 

omedelbara åtgärder medans de dolda presenteras i form av åtgärder som har vidtagits eller 

som bör vidtas. Det är tydligt att de hotbilder som är öppna är de som har blivit 

säkerhetiserade medans de som presenteras i form av åtgärder har inte fått samma 

angelägenhet och därmed är bara politiserade. När det gäller de olika sektorerna så har 

samtliga berörts mer eller mindre. Dock så finns även en viss tendens att vissa sektorer är mer 

säkerhetiserade än andra.  

Militära sektorn: De hotbilder som återfinns är krig, väpnade konflikter, organiserad 

brottslighet, terrorism och religiösa frågor. Bland de frågan som är säkerhetiserad kan vi finna 

                                                 
63 Pressmeddelandet 114. (2006) Förnyandet av stabilitetspakten för sydöstra Europa inleds 2010-01-05: Finska 
Utrikesministeriet: 
http://213.214.146.178/Public/default.aspx?contentid=68725&nodeid=15146&contentlan=3&culture=sv-FI 
64 KOM(2007) 663: 3   
65 Syftar framförallt på de länder som ligger i västra balkan men som inte är aktuella för EU medlemskap, så som 
Serbien och Montenegro. 
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den väpnade konflikten mellan PKK och den turkiska militären66. Där uppmanar EU till en 

fredliglösning men accepterar samtidigt att Turkiet måste skydda sina medborgare och 

bekämpa terrorister. Den andra säkerhetiserade hotbilden, organiserad brottslighet 

förekommer väldigt ofta i rapporten och återfinns både som säkerhetiserad och politiserad67. 

Samtidigt som man varnar för ett hot med hög angelägenhet så uppmanar man till åtgärder 

som kan hindra detta hot. De övriga hotbilderna presenteras i form av åtgärder som t.ex. att 

man uppmanar till att Turkiet ökar sina ansträngningar att respektera ”icke muslimska 

religiösa sammanslutningars rättigheter”68. 

Miljösektorn:  Den enda säkerhetiserade hotbilden som återfinns i miljösektorn är hot från 

naturen. Den får en stor angelägenhet då den presenteras som ett öppet hot med direkta 

åtgärder som man tänker vidta69. Ekonomiska Sektorn: Den enda öppna hotbilden är som 

kan hittas är den ekonomiska krisen 200170. En ekonomisk instabilitet som man återhämtat sig 

från, dock så är denna bild konstant i det marknadsekonomiska systemet. Det är inte den 

första krisen och inte heller den sista. Detta återfinner man i rapporten när det diskuteras 

stabilitetspakten71, vilket kan ses som en hotbild som har blivit politiserad. En annan hotbild 

som har blivit politiserad är ”mörk handel”, där man uppmanar till att förenkla skattesystemet 

vilket skulle i sin tur leda till en ”främjande av ekonomisk verksamhet och minska den stora 

informella sektorn”72. Den ”mörka handeln” är en hotbild som skulle kunna öka i 

angelägenhet om inte de rekommenderade åtgärderna vidtas. Sociala sektorn: Här återfinner 

man den säkerhetiserade hotbilden vertikal konkurrens i form av nationalistiska strömmar 

som motverkar integrationsarbetet och de åtgärderna för att motverka väpnade konflikter i 

Bosnien och Hercegovina73. Politiska Sektorn: Här återfinns ingen säkerhetiserad hotbild 

men däremot flera politiserade i form av åtgärder med underliggande hotbilder. Man talar om 

at utvidgningsprocessen har get EU en starkare ställning som global aktör. Detta påstående 

kan kastas om för att få fram antagandet att utan utvidgningsprocessen så hade EU ställning 

förblivit svag och kanske till och med minskat. Om dess ställning som global aktör hade 

minskat, så hade även den externa legitimiteten minskat. 

     

                                                 
66 KOM(2007) 663: 9 
67 KOM(2007) 663: 7, 10, 14, 18 
68 KOM(2007) 663: 9 
69 Ibid: 13 
70 Ibid: 8 
71 Ibid: 2; Stabilitetspakten är de ekonomiska åtgärder som blivande medlemsländer måste applicera för att 
kunna få en ekonomi som passar i Europa 
72 Ibid: 8 
73 Ibid: 6 
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4.2 Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2008-2009 

4.2.1   Kontexten 
Rapporten från 2008 bygger naturligtviss vidare på tidigare rapporter, men framförallt på 

rapporten från 2007. Den femte utvidgningen, 2004 och 2007 är väldigt aktuella i rapporten, 

framförallt då man börjar se konsekvenserna av 2004 och har börjat undersöka 

konsekvenserna för 2007. Fokuset är fortfarandet integrationen av västra balkan och Turkiet. 

Konsekvenserna av balkan konflikten återstår att arbeta med och EU har ökat sina 

ansträngningar för att försäkra stabiliteten i regionen. Man pratar om en försoningsprocess, 

vilket kan ses som en ökad angelägenhet kring stabiliteten i området74. Detta kan förmodligen 

förklaras med att fler andra länder i västra balkan har tagit ett steg i riktning mot 

medlemskap75. Så som i rapporten från 2007 så återfinner man även här referenser till den 

globala finanskrisen. 

 

4.2.2   Aktörer och referenter 
 
 I rapporten framstår kommissionen och indirekt EU:s medlemsländer som 

säkerhetiseringsaktörer och referensobjektet. Så som i rapporten 2007 så kan man även säga 

att kandidatländerna och blivande kandidatländer är referensobjekt då hotbilder som riktade 

mot dem, påverkar stabiliteten i regionen och i sin tur EU. Även här kan man anse att andra 

länder, men även kandidatländer är funktionella aktörer, då deras agerande som t.ex. Serbiens 

samarbete vid dömande av krigsförbrytare Radovan Karadzic, påskyndar och påverkar 

försoningsprocessen i regionen. Även hotbilder som t.ex. organiserad brottslighet är ett 

bestående problem som berör hela regionen och där länders åtgärder i sin tur påverkar 

säkerhetsdynamiken. Organisationen PKK förblir funktionell aktör då de fortsätter att påverka 

säkerhetsdynamiken i kandidatlandet Turkiet. 

 

4.2.3   Sektorer och Hotbilder  
 
Så som i rapporten 2007 så kan man även 2008 finna öppna och dolda hotbilder. De öppna 

hotbilderna är mest koncentrerade inom den militära och ekonomiska sektorn. Medans de 

dolda kan härledas till den politiska sektorn. 

                                                 
74 KOM(2008) 674: 8   
75 Det måste påpekas att när man talar om att ”ta steg i riktning av medlemskap”, menar man att landet har börjat 
införa reformer som kan leda till ett medlemskap i framtiden. Man betonar väldig ofta i rapporten att denna 
process beror på hur snabbt landet kan uppfylla kraven och utför nödvändiga reformer. KOM(2008) 674: 1   
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Militära sektorn:  De hotbilder som finns är väpnade konflikter, religiösa frågor, instabilitet 

och organiserad brottslighet. Bland de frågor som är säkerhetiserade, är hotbilden organiserad 

brottslighet den som förekommer mest i rapporten. Den ges en hög angelägenhet samt 

rekommendationer av åtgärder för att kunna handskas med problemet76. En annan 

säkerhetiserad hotbild är väpnad konflikt, som förekommer både som säkerhetisera och 

politiserad77. I rapporten är fallet med PKK-konflikten uppenbart säkerhetiserad. Däremot 

använder man sig av denna hotbild som ett underliggande hot när man refererar till försoning 

och stabiliteten i västra balkan. Man talar om positiva åtgärder som främjar 

försoningsprocessen78 och i sin tur ökar stabiliteten i regionen.  Men även om goda 

grannförbidelser och regionalt samarbete samt konstruktiv hållning79. Ekonomiska Sektorn: 

De hotbilder man kan hitta är ekonomisk kris och svart handel. Den internationella krisen är 

en konstant hotbild som man ständigt refereras till80, där dess osäkerhet har att göra med dess 

natur. Man talar om de makroekonomiska utmaningarna och reformer för att vända 

ekonomin81, men det märks tydligt att det finns en bakomliggande hotbilden att 

utvidgningsländerna ska få det svårt att hantera den internationella krisen och därmed drabbas 

av en ekonomisk kris. Politiska Sektorn: Här återfinns ingen säkerhetiserad hotbild men 

däremot flera politiserade i form av åtgärder med underliggande hotbilder. Man uppmanar till 

att öka informationen, ”så att allmänheten får en klar bild”82, vilket menas att det finns risk för 

en underskott av information. Genom att motverka detta så kan man undvika risken av det 

underliggande hotet mot den interna legitimiteten. Man kan även finna uppmaningar till att 

t.ex. förbättra rättväsendet, där det politiserade hotbilden är den politiska processen83. 

 

4.3 Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2009-2010 

4.3.1   Kontexten 
 
Denna rapport bygger på rapporten från 2008 och naturligtviss på tidigare rapporter. Den 

femte utvidgningen, som skedde 2004 och 2007, är aktuellt då man refererar till den tillväxt 

som utvidgningen har bidragit till och ”gjort EU till en starkare aktör inom 

                                                 
76 KOM(2008) 674: 4, 6, 11- 13 
77 KOM(2008) 674: 5,    
78 KOM(2008) 674: 8 
79 KOM(2008) 674: 3, 11 
80 KOM(2008) 674: 3,4,6, 7, 15 
81 Ibid: 4 
82 Ibid: 12 
83 Ibid: 9 
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världsekonomin”84. Det finns dock en markant skillnad mellan rapporten från 2009 och de 

från 2007 och 2008, som har att göra med tre nya ansökningarna om medlemskap till EU85. 

Rapporten ger dessa länder större uppmärksamhet genom att presenterar deras förutsättningar 

och de åtgärder de bör vidta för att fortsätta i processen. Balkan konfliktens konsekvenser är 

fortfarande närvarande i rapporten och man uppmanar till samarbete och förståelse. Det finns 

även en stor fokus på den ekonomiska krisen och hur den har hanterats. 

4.3.2   Aktörer och referenter 
I denna rapport är kommissionen säkerhetiseringsaktören då det är de som är författare till 

rapporten. EU:s medlemsländer kan indirekt ses som säkerhetiseringsaktörer, då det är det är 

deras vilja som EU kommissionen också värnar om. I rapporten finner man att 

kandidatländerna och de länder som har ansökt om medlemskap är referensobjekten. Däremot 

är EU och dess medlemsländer är de indirekta referens objekt, då det som händer inom 

kandidatländerna påverkar regionen och i sin tur påverkar EU. Däremot så är organisationer 

som FN och även PKK de funktionella aktörerna då deras roll påverkar säkerhetsdynamiken. 

4.3.3   Sektorer och Hotbilder  

Militära sektorn: De hotbilder som återfinns är organiserad brottslighet, väpnade konflikter 

och religiösa frågor. Den första säkerhetiserade hotbilden är organiserad brottslighet, som 

förekommer så mycket som tolv gånger i rapporten och återfinns i bara säkerhetiserad form86. 

Den föregås av antingen orden ”kampen mot” eller ordet ”bekämpa”, vilket tyder på en hög 

angelägenhet och ett stort problem för regionen och i sin tur för EU. 

Den andra hotbilden återfinnas i politiserad form och är väpnade konflikt. Den syftar på den 

spända gränsrelationen mellan Slovenien och Kroatien som har den bakomliggande hotbilden 

väpnad konflikt. Detta blir tydligt då EU uppmanar till en fredlig lösning enligt FN stadgan. 

Den sista hotbilden presenteras i form av åtgärder som t.ex. att man åter igen uppmanar 

Turkiet att öka sina ansträngningar för att respektera bland annat religionsfriheten. 

Miljösektorn:  Den enda hotbilden som kan återfinnas inom miljö sektorn är hot från 

mänsklig aktivitet. Den återfinns i en åtgärd, i form av investering som kommissionen har 

gjort för att minska Turkiets utsläpp av växthusgaser87.  Ekonomiska Sektorn: Hotbilden 

som man kan finna är ekonomiska kriser. Då rapporten framförallt fokuserar på de olika 

kandidatländernas ekonomiska förutsättningar så kan man finna en hel del hänvisningar till 
                                                 
84 KOM(2009) 533: 10 
85 KOM(2009) 533: 2; Montenegro (december 2008), Albanien (april 2009) och Island (juli 2009). 
86 KOM(2009) 533: 5, 8, 12, 15, 18- 20 
87 Ibid: 10 
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det underliggande hotet av en ekonomisk kris88. Man menar att ”länder på den väster balkan 

har begränsade utrymmen” att möta krisen89. Detta kan i sin tur påverka de andra 

ekonomierna i regionen. För att motverka detta så har både IMF och EU get lån till de 

kandidatländerna som har haft behov av det90. Politiska sektorn: Här återfinner man 

hotbilder som intern legitimitet som ett underliggande hot när kommissionen uppmanar till en 

”bättre kommunikation med allmänheten”91. Detta då en förnyad konsensus om utvidgningen 

även kräver en fortsatt legitimitet.  

4.4 Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2010-2011 

4.4.1   Kontexten 

Rapporten bygger på tidigare rapporter och kan ses som en uppdatering av rapporten från 

2009. Det har skett märkbara förändringar i de olika regionala gränstvisterna i västra balkan 

och därmed en ökad stabilisering i regionen. Rapporten påpekar dock att det finns mycket mer 

som kan göras. Grunden för utvidgningsprocessen ligger inte bara den femte utvidgningen 

men även Lissabonföredraget. Man trycker på att utvidgningsprocessen bidrar till stabilitet 

och säkerhet i Europa92. Den ekonomiska krisen tillhör gårdagen och man fokuserar på andra 

frågor istället, som t.ex. att belysa behovet att bekämpa organiserad brottslighet. 

4.4.2   Aktörer och referenter 

Säkerhetiseringsaktörerna är kommissionen och indirekt EU:s medlemsländer. Det 

funktionella objektet är utvidgningsländerna och indirekt EU, då hotbilder som organiserad 

brottslighet och gränskonflikter kan påverka hela regionen. Man kan även påstå att regionen i 

sig är en referens objekt, då stabiliteten i regionen gynnar alla länder, både EU medlemmar 

och andra länder.  Funktionella aktören är även här, som i tidigare rapporter organisationer 

som PKK och FN, som på sitt sätt påverkar dynamiken i regionen.  

4.4.3   Sektorer och Hotbilder  

Militär sektorn:  De hotbilder som återfinns inom denna sektor är organiserad brottslighet, 

väpnad konflikter och terrorism. Hotbilden organiserad brottslighet är den som förekommer 

                                                 
88 Ibid: 2- 4, 7, 12- 16, 18 
89 Ibid: 4 
90 KOM(2009) 533: 4, 15 
91 Ibid: 10 
92 KOM(2010) 660: 2 
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är mest och som får den högsta angelägenheten93. Man har även tagit det ett steg längre, då 

man nu talar om ett gränsöverskridande brottsbekämpning94, med syfte att kunna bekämpa 

kriminaliteten som uppenbart är ett problem för regionen. De säkerhetiserade hotbilderna 

väpnad konflikt och terrorism används ihop när de beskriver den hotbild som PKK skapar i 

Turkiet95. I tidigare rapporter har man inte refererat till PKK som en terrorist organisation, 

något som tyder på en ökad angelägenhet kring säkerhetssituationen i Turkiet. Hotbilden 

väpnad konflikt kan även återfinnas som en bakomliggande hot kring EU:s uppmaningar att 

utvidgningsländerna måste lösa sina bilaterala frågor96 för att i sin tur skapa stabilitet i 

regionen. Miljö sektorn: Den politiserade hotbild som återfinns inom miljö sektorn är hot 

från mänsklig aktivitet mot naturen. Denna hotbild tydliggörs när rapporten uppmanar 

utvidgningsländerna öka sitt engagemang att minska luft och vattenföroreningar97. 

Ekonomiska sektorn: De hotbilder man kan finna är ekonomiska kriser som ett 

bakomliggande hotbild till uppmaningar och åtgärder som man har vidtagit98. Man menar att 

även om hotet inte helt är ur vägen, så är man på god väg99. Man konstaterar vidare många av 

utvidgningsländerna klarade den globala krisen tack vare stöd från IMF och EU, något som 

ses som att det ekonomiska hotet inte är över för dessa länder. Deras ekonomiska struktur 

klarade uppenbarligen inte utmaningen som den globala krisen innebar100. Politiska sektorn: 

Den säkerhetiserade hotbilden som man kan finna är intern legitimitet, då rapporten hänvisar 

till ”en lucka i kommunikationen” som fylldes med ”missvisande information”101. Detta är en 

väldig tydlig ett hot mot utvidgningsprocessens legitimitet och indirekt mot EU. 

 

4.5 Säkerhetisering och den kvantitativa innehållsa nalysen 
 
Till och börja med så har vi tydligt sett att i rapporten 2007 så berördes samliga sektorer, men 

där de säkerhetiserade hotbilderna var väpnade konflikter, organiserad brottslighet, hot från 

naturen och vertikal konkurrens. I rapporten från 2008 så ser man den stora skillnaden att här 

berörs endast tre sektorer och de säkerhetiserade hotbilder man kunde finna var organiserad 

brottslighet och väpnad konflikt. I rapporten från 2009 så blir det återigen skillnad i antalet 

                                                 
93 Ibid: 4, 5, 7, 9, 10, 16, 18, 21, 22, 24; totalt fjorton gånger refererar man till hotbilden organiserad brottslighet 
94 Ibid: 8 
95 KOM(2010) 660: 20 
96 Ibid: 22 
97 Ibid: 3 
98 Ibid: 5 
99 Ibid: 3 
100 Ibid: 5 
101 Ibid: 13 
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sektorer funna, vilket är fyra.  Den säkerhetiserade hotbilden däremot var bara organiserad 

brottslighet. I den sista rapporten från 2010 identifierar vi precis som 2009, fyra sektorer och 

de hotbilder som återfanns var organiserad brottslighet, väpnad konflikt, terrorism och intern 

legitimitet. Det finns en hotbild som upphittas i samtliga rapporter och det är naturligtviss 

organiserad brottslighet. Hotbilen väpnade konflikter användes för det mesta för att 

säkerhetisera konflikten mellan PKK och den turkiska militären. Men den här även används i 

sin politiserade form för att illustrera den dolda eller underliggande hotbilden bakom EU:s 

uppmaningar till stabilitet i balkan regionen. Den som tydligast har genomgått en 

säkerhetisering rörelse är hotbilden intern legitimitet, då den funnits i rapporterna från 2007 

och 2009 men i sin politiserade form och blir uppenbart säkerhetiserad i rapporten från 2010. 

   För att komplettera den kvalitativa hermeneutiska analysen har jag även gjort en kvantitativ 

innehållsanalys. Syftet var att fånga upp de hotbilder och sektorer som Köpenhamnskolan 

identifierar. Detta genomfördes utifrån en ordlista (Bilaga 1.) för att ge läsaren en större 

inblick och öka uppsatsen validitet och reliabilitet. Skillnaden i resultat har att göra med de 

valda metoderna. Den kvantitativa innehållsanalysen tog bara fram de mest uppenbara 

hotbilderna och kunde alltså inte skilja på politiserade och säkerhetiserade frågor. Den 

kvantitativa metoden har används som riktmärken för den kvalitativa hermeneutiska analysen.  

   Utifrån resultatet av den textanalysen, presenterad i tabell 1 och figur 1 (bilaga 2), kan man 

tydligt se att det finns en markant skillnad mellan de identifierade hotbilderna. Framförallt 

sedd i figur 1, där man tydligt kan se att det finns två hotbilder som sticker ut under åren, 

Organiserad brottslighet och Ekonomisk kris. Detta är något som stämmer relativt bra 

överens med resultatet av den hermeneutiska analysen, där den konstanta hotbilden var 

organiserad brottslighet, dock så förekom de ekonomiska hotbilderna som politiserade. 

Slutsatsen som kan dras från detta är att den tydligaste säkerhetisering som man kan finna i 

rapporterna mellan 2007 och 2010 är organiserad brottslighet. Dock så kan både den 

hermeneutiska metoden och textanalysen identifiera Intern Legitimitet och Ekonomisk kris 

som säkerhetiserade.  

    

5.  Slutsats 

I detta kapitel kommer jag att presentera uppsatsen slutsats, där det sker först en kort 

genomgång av själva uppsatsen för att sedan diskutera analysen och slutligen kunna besvara 

uppsatsens tre frågeställningar. Jag kommer att avsluta kapitlet med en diskussion kring 

uppsatsen betydelse inför framtida forskning.  
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Syftet med uppsatsen har vart att ge en bild på vilka hotbilder, sektorer, aktörer och referenter 

som kunde identifieras vid den europeiska gränsen och om det kunde ses några förändringar 

sedan 2007. Uppsatsen syftade även att besvara ifall Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori 

kunde ge en tillfredställande helhetsbild. Uppsatsen syftade att utgå från 

säkerhetiseringsteorin med kritik från Johan Eriksson och Thierry Balzacq som analysram. Då 

kritiken antogs som en del av den teoretiska ramen blev valet av en hermeneutisk 

analysmetod naturligt. Jag valde att inkludera en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka 

om den kunde fungera som ett komplement till den hermeneutiska analysen. Framförallt för 

att undersöka vilka hotbilder och sektorer som kunde identifieras samt om det hade genomgått 

en förändring. 

 

5.1 Frågeställning 1: Aktörer och Referenter 
Frågeställning 1 syftade att undersöka vilka aktörer och referenter som kunde identifieras i 

EU kommissionens rapport, Utvidgningsstrategi och Huvudfrågor. Genom att ha 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori som teoriram kunde uppsatsen använda sig av de 

definitioner som teorin har för aktörer och referenter. Dessa definitioner användes för att 

kunna identifiera aktörerna och referenterna genom den hermeneutiska analysmetoden.  

   I rapporterna framstår kommissionen som säkerhetiseringsaktören, detta är som tidigare 

nämn väldigt logiskt, då det är en rapport skriven av kommissionen. Men även för att de inte 

argumenterar för sin egen överlevnad102 utan snare åt EU i sin helhet, dess medlemsländer, 

dess kandidatländer och Europa som region. Indirekt blir EU:s medlemsländer också 

säkerhetiseringsaktörer, då kommissionen ser till EU:s bästa och därmed också dess 

medlemsländers bästa. Men det är även så att varje medlemsland måste stå för 

ordförandeskapet i ministerrådet, vilket innebär att medlemslandet som innehar 

ordförandeskapet kommer att kunna påverka i viktiga EU-frågor103, bland annat 

utvidgningsprocessen. Referensobjektet som kunde identifieras i rapporterna är EU, dess 

medlemsländer och kandidatländerna104 då stabiliteten i regionen gynnar EU i sin helhet. 

Dock så kunde det märkas en förändring i rapporten från 2009 jämfört med dem övriga, detta 

då den rapporten fokuserade mer på de länderna som nyligen hade ansökt om medlemskap i 

EU. I denna rapport kunde man tydlig se att de nya länderna blev referens objekt, då man 
                                                 
102 Buzan et al, 1998: 40 
103 Information Rosenbad (2004) Det roterande ordförandeskapet. Regeringskansliets hemsida 2010-01-11: 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2474/a/13486  
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noggrant gick igenom deras situationer och möjligheter till medlemskap. Den funktionella 

aktören var det väldig tydligt organisationer som påverkade säkerhetsdynamiken i regionen, 

som t.ex. PKK och FN105.  

   Generellt så har aktörerna och referenterna förblivit desamma under perioden 2007 och 

2010. Det enda förändringen som kunde läggas märke till var att i 2009 års rapport 

inkluderades de nya länderna som referensobjekt.  

5.1 Frågeställning 2: Sektorer och Hotbilder 

 

Uppsatsens frågeställning 2 syftade att undersöka vilka hotbilder och sektorer, som 

Köpenhamnsskolan identifierade i sin säkerhetiseringsteori kunde hittas i EU kommissionens 

rapport, Utvidgningsstrategi och huvudfrågor. Och om dessa har mellan åren 2007 och 2010 

genomgått en förändring. Jag syftade att besvara denna fråga genom en hybrid metodologi, 

dvs. en kombination mellan en hermeneutisk metod och en kvantitativ innehållsanalys. Till 

och börja med så införde jag en ordlista (Bilaga 1.) för att på så sätt kunna redovisa för hur jag 

hade gått till väga men även för att kunna ge mig själv vissa riktlinjer på vad det var jag 

egentligen letade efter. Uppsatsen har kunnat identifiera flera hotbilder i kommissionens 

rapport. Bland de som utmärkte sig i båda metoderna var hotbilderna; organiserad 

brottslighet och Ekonomisk kris. Utgår man från figur 1 (se bilaga 2.), kan man tydligt se att 

det är dessa två hotbilder som utmärker sig genom åren. Det man ser i figur 2, är att den 

militära sektorn hade en klar majoritet tillsammans med den ekonomiska sektorn. Vilket även 

bekräftar att det är de identifierade hotbilder från den militära och ekonomiska sektorn som 

dominerar.  

Den förändring man kan se är att det har skett en viss ökning av antalet hotbilder106 under 

åren och att hotbilden organiserad brottslighet är den som ökar mest i antal. Dessutom ser 

man att det sker en viss ökning av den militära sektorn under åren107, vilket stämmer bra 

överens med ökningen av hotbilden organiserad brottslighet som tillhör den militära sektorn. 

Här kan man dra slutsatsen att antingen så har den Europeiska säkerhetspolitiken vid gränsen 

militariserats eller att den militära sektorn har polisifierats. Den senare teorin är nog mest 

                                                 
105 Det är värt att pointera att även om dessa två organisationer inte alls kan likställas eller på något sätt jämföras, 
men båda påverkar på säkerhetsdynamiken på sitt eget sätt. FN påverkar i form av legitimitet och dess roll som 
IGO. Medans PKK påverkar med sina attacker och väpnade konflikt med den turkiska militären. 
106 Figur 1 i bilaga 2 
107 Figur 2 i bilaga 2 



26 
 

trolig då den kan kopplas till den tidigare forskningen som Peter Andreas108 har medfört kring 

polisifieringen av den amerikanska och europeiska gränsen. Men även Johan Erikssons 

forskning kring den svenska hotbildens utveckling, där han kommer till slutsatsen att 

aktörerna inom säkerhetspolitiska etablissemanget har omdirigerat sitt arbete på andra 

hotbilder för att fylla tomrummet som uppstod efter kalla kriget slut.  

 

5.2 Frågeställning 3: Revidering av säkerhetisering steorin 

Uppsatsens tredje frågeställning syftade att undersöka om ifall Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori kunde tillförse en tillfredställande helhetsbild. Syftet var även att 

undersöka om teorin har sina brister och om den bör kompletteras. Jag har använt mig av en 

hybrid metodologi för att undersöka frågeställning 1 och 2 och utgått från 

säkerhetiseringsteorin som teoriram.  

   Frågeställning 1 och 2 syftade att undersöka hotbilder, sektorer, aktörer och referenter. Alla 

dessa är vitala beståndsdelar i säkerhetiseringsteorin. Tillsammans med den valda metoden 

formade de själva kärnan i Köpenhamnsskolans teori om säkerhetisering. Jag refererar till 

kärna i teorin, då själva utformningen av säkerhetiseringsteorin lämnas öppen av författarna. 

Som nämndes i kapitel 3.2, så menar Köpenhamnskolan att det mest naturliga valet av metod 

är diskursanalys. Dock så menar de även att diskursanalys inte alls är den exklusiva metoden. 

Det har framgått väldigt tydligt under uppsatsens gång att titeln för Köpenhamnskolans bok är 

väldigt exakt; Security: a New Framework for Analysis. Det vill säga, de presenterar just 

precis ett ramverk för analys. Teorin är precis vad Ole Wæver nämner i sitt svar till Johan 

Eriksson kritik, ett sätt att få den teoretiska diskussionen till empiri. Men gav 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori en tillfredställande helhetsbild? 

   Utifrån analysens kom uppsatsen fram till att man kunde finna ett fåtal säkerhetiserade 

hotbilder. Majoriteten av de hotbilder som hittades i rapporterna återfanns som politiserade 

eller som ett underliggande hot till åtgärder. Det vill säga, det måste finnas någon typ av 

hotbild för att man ska kunna motivera en åtgärd, precis enligt Köpenhamnsskolans kriterier 

för en säkerhetiserings rörelse. Dock så förblev dessa politiserade hotbilder bara 

uppmuntrande åtgärder, då man inte argumenterade för hotbilden i form av existentiellt hot. 

Detta kan jämföras med den funna säkerhetiserade hotbilden Organiserad brottslighet, som i 

majoriteten av gångerna hotbilden nämndes, föregicks med orden ”kämpa” eller ”bekämpa”. 

Vilket tyder på ett omedelbart hot mot, i vårt fall, EU och regionen, där åtgärder måste vidtas. 
                                                 
108 Se kapitel 3.6 – tidigare forskning 
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Med detta i tankarna vill jag ändå påstå att säkerhetiseringsteorin gav en tillfredställande bild 

av det säkerhetspolitiska läget vid den europeiska gränsen inom ramen för uppsatsens 

avgränsningar. Men mycket har nog att göra med den valda metoden, då den ökade uppsatsen 

validitet och reliabilitet och skapade riktlinjer för vad som kunde återfinnas i rapporterna. 

Men har teorin brister och bör den kompletteras?  

Den omedelbara bristen som kan ses mot teorin är just deras fokusering på säkerhetiserade 

hotbilder. Min undersökning har visat att de säkerhetiserade hotbilderna är endast det översta 

lagret av hotbilderna. Det finns en mängd hotbilder som endast blir politiserade men som 

ändå har en stor betydelse i utformningen av dagordningen. Detta är något som kunde ses med 

hotbilden ekonomisk kris, som förekom nästan i lika stor utsträckning som organiserad 

brottslighet men som inte riktigt kan räknas som en säkerhetiserad hotbild. En annan brist 

som kunde ses genom min undersökning, var saknaden av kontexten och den stora fokuset på 

talhandlingen i säkerhetiseringsteorin. Detta var något som blev tydligt med hotbilden 

ekonomisk kris, som fick en ökning mot 2009 och sedan visade en nedtrappning vid 2010. 

Detta visade väldigt tydligt att hotbilden påverkades av den yttre kontexten men även av den 

inre kontexten. Något som kunde ses i rapporten, då kontexten som rapporten skrevs i visade 

att man började se positiva signaler om en ekonomisk återhämtning i de olika 

kandidatländerna. Detta lede i sin tur att man började få ett hopp om en vändning i ekonomin, 

vilket lede i sin tur att antalet referenser till hotbilden börjar minska109. Frågan om 

säkerhetiseringsaktören framstår den ekonomiska krisen som någonting som håller att vända 

och väljer att se det i ett positivt ljus om det även är en säkerhetisering. Valet att förhindra en 

fråga från att bli säkerhetiserad måste även det vara en säkerhetiseringen. Bara för 

säkerhetiseringsaktören inte argumenterar för referensobjektets överlevnad betyder det inte att 

hotet inte existerar, den kan fortfarande finnas där som ett underliggande hot. Detta är något 

som Johan Eriksson kritiserade Köpenhamnskolan110 och något som min uppsats har tydligt 

visat att kritiken är motiverad. Avslutningsvis, uppsatsen fann att säkerhetiseringsteorin är en 

väldigt användbar analysram, men resultatet kan variera beroende på hur den används. Det 

finns delar inom teorin som bör fokuseras på för at kunna förbättra och förfina den. Bland de 

brister som uppsatsen fann var; fokuset på bara säkerhetiserade hotbilder, saknaden av 

inkludering av kontexten och fokuseringen på talhandlingen. 

 

 

                                                 
109 Se figur 2 i bilaga 2. 
110 Se kapitel 2.3, där Johan Erikssons kritik mot Köpenhamnsskolan presenteras. 



 
 

6. Käll- och litteraturförteckning 

 

Böcker 
 
Bergström, Göran och Kristina Boréus, (2005). Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. 

 

Buzan Barry, Ole Wæver & Jaap de Wilde (1998) Security: a New Framework for Analysis 

Boulder, Colo.  Lynne Rienner 

 

Buzan Barry (2001).  People, States and Fear: an agenda for international security studies in 

the post-cold war era London: Harvester 

 

Eriksson Johan (2004). Kampen om hotbilden: rutin och drama i svensk säkerhetspolitik 

Stockholm: Santérus 

 

Gerring, John (2007). Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

 

Debardelebens, Joan (2005). Soft or hard borders? Managing the divide in a enlarged 

Europe. Burligton: AshgatePublish limited.  

 

Devine, Fiona (2002). Qualitative Methods i Marsh, David and Stoker, Gerry (2002). Theory 

and Methods in Political Science. Basingstoke: MacMillan. 

 

Marsh, David and Stoker, Gerry (2002). Theory and Methods in Political Science. 

Basingstoke: Macmillan. 

 

Mingst, Karen (2004) Essentials of International Relations. New York: W. W. Norton & 

Company 

 

Peter, Andreas (2000). The Wall around the West: State Borders and Immigration Controls in 

North America and Europe; coeditor, w/Snyder, Rowman & Littlefield 



 
 

 

Read, Melvyn och Marsh, David (2002). Combining Quantitative and Qualitative Methods I 

Marsh, David and Stoker, Gerry (2002). Theory and Methods in Political Science. 

Basingstoke: Macmillan. 

 

Repstad, Pål (2007) När och distans: Kvantitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Howorth, Jolyon (2007) Security and Defence Policy in the European Union. Basingstoke: 

Palgrave. ISBN-10: 0-333-63912-X. Paperback. 267 s. 

 
Waltz, Kenneth N. (1979) Theory of International Politics. Reading, Mass.: Addison-Wesley. 
 

Åström, Joachim (2004) Mot en digital demokrati? Teknik, Politik och institutionell 

förändring, Örebro; Universitetsbiblioteket 

 

Artiklar 

Andreas, Peter. "Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-first Century." 

International Security 28, no. 2:78-111 

 

Balzacq, Thierry (2005) The Three Faces of Securitization, European Journal of International 

Relations, 2005: 11:171 

 

Eriksson, Johan (1993). Observers or Advocates? On the Political Role of Security Analysts, 

Cooperation and Conflict 1993:34 

 

Waever, Ole (1993) Securitizing Sectors?: Reply to Eriksson, Cooperation and Conflict 

1993:34 

Elektroniska källor 

Information Rosenbad (2004) Det roterande ordförandeskapet Regeringskansliets 2010-01-
11: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2474/a/13486 
 
Pressmeddelandet 114. (2006) Förnyandet av stabilitetspakten för sydöstra Europa inleds 
2010-01-05: Finska Utrikesministeriet: 



 
 

http://213.214.146.178/Public/default.aspx?contentid=68725&nodeid=15146&contentlan=3&
culture=sv-FI  

Offentliga Tryck 

KOM(2007) 663  Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2007-2008: Kommissionen 
KOM(2008) 674  Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2008-2009: Kommissionen 
KOM(2009) 533  Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2009-2010: Kommissionen 
KOM(2010) 660  Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2010-2011: Kommissionen



 

 
 

Bilaga 1. Ordlista till den kvantitativa innehållsa nalysen 
Sektor      Hotbilder  Sökord     

Militär Krig  Krig, kriget, krigen 

Militär Revolution Revolution, revolutioner, revolt 

Militär Organiserad brottslighet Organiserad kriminalitet, organiserad brottslighet 

Militär Terrorism Terrorism, terror, terrorister, terrorgrupp 

Militär väpnade konflikter Väpnade konflikter, väpnade konflikten, väpnade 

konflikterna, väpnad, väpnade. 

Militär inomstatliga konflikter Inomstatliga konflikter, inomstatlig konflikt, inom 

statliga konflikten, intern konflikt 

Militär Religiösa frågor Religiös konflikt, religiös extremism, religiösa frågor. 

Miljö Hot från naturen Jordskalv, jordbävning, naturkatastrofer, tsunami, 

vulkan aktiviteter, meteoriter, översvämningar 

Miljö Hot från mänskligheten 

mot naturen 

Växthuseffekten, ozonhål, utsläpp, föroreningar, 

industriföroreningar, utsläpp av växthusgaser, 

miljöföroreningar 

Miljö Hot från mänskliga 

aktivitet 

Överkonsumering av naturresurser 

Ekonomi ekonomiska kriser Ekonomiska kriser, ekonomisk kris, finanskris, 

ekonomiska krisen. 

Ekonomi ”mörka handeln” Mörk handel, svart jobb, svart arbetare 

Ekonomi Beroende och 

interdependens  

Ekonomisk beroende, interdependens, Ekonomiska 

beroendet 

Ekonomi Kris inom det globala 

ekonomin 

Kris i den globala ekonomi, global ekonomisk kris, 

internationell ekonomisk kris, globala ekonomiska 

krisen, macroekonomisk kris, macroekonomiska krisen. 

Ekonomi Rädsla för Exploatering Exploatering, exploateringen, exploaterande 

Sociala Invandring och utvandring Invandring, invandringen, invandra, utvandring, 

utvandra, utvandringen 

Sociala Horisontell konkurrens Identitetskris, förlora identitet, nationell identitetskris,  

Sociala Vertikal konkurrens Kulturell orolighet, identitetskonflikt, kulturell konflikt, 

nationalistisk konflikt, nationalistisk kris. 

Politiska Intern legitimitet Intern legitimitet, ideologisk legitimitet, politisk 

legitimitet, legitimiteten, 

Politiska Extern legitimitet Extern legitimitet, internationell legitimitet, suveränitet 



 

 
 

Bilaga 2.  Resultat av innehållsanalysen 

Tabell 1: Resultat av innehållsanalysen för varje h otbild i form av tabell  
 
Sektor      Hotbilder  2007 2008 2009 2010 

Militär Krig  1    

Militär Revolution     

Militär Organiserad 

brottslighet 

6 6 12 14 

Militär Terrorism 2   1 

Militär väpnade konflikter 1   1 

Militär inomstatliga 

konflikter 

   2 

Militär Religiösa frågor 1 1  1 

Miljö Hot från naturen 2    

Miljö Hot från 

mänskligheten mot 

naturen 

   2 

Miljö Hot från mänskliga 

aktivitet 

  1  

Ekonomi ekonomiska kriser 1 2 10 7 

Ekonomi ”mörka handeln”     

Ekonomi Beroende och 

interdependens  

    

Ekonomi Kris inom det globala 

ekonomin 

 1 2 1 

Ekonomi Rädsla för 

Exploatering 

    

Sociala Invandring och 

utvandring 

    

Sociala Horisontell 

konkurrens 

1    

Sociala Vertikal konkurrens     

Politiska Intern legitimitet  1   

Politiska Extern legitimitet     

 



 

 
 

Figur 1. Resultat från innehållsanalysen för samtli ga hotbilder i samtliga 
rapporter. 

 

Figur ”. Resultat av innehållsanalysen för samtliga hotbilder i samtliga rapporter. 
Stapeldiagrammet är baserad på ordlistan (se bilaga 1), som i sin tur är baserad på 
Köpenhamnsskolans identifierade hotbilder för varje sektor. Figuren visar på y axeln antalet 
hotbilder funna och på x axel de sökta hotbilderna. Inom varje stapel är varje år representerad 
med olika färger.  
 

Figur 2. Resultat från innehållsanalysen för samtli ga sektorer i samtliga 
rapporter. 

 

Figur 1. Resultat av innehållsanalysen baserad på ordlistan (se bilaga 1), som i sin tur är baserad 
på Köpenhamnsskolans identifierade hotbilder för varje sektor. Figuren visar på y axeln antalet 
hotbilder funna och på x axel år den sökta rapporten är ifrån som sökningen gjordes på. Inom 
varje stapel är varje sektor representerad med olika färger.  
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Tabell 2: Resultat av innehållsanalysen för varje s ektor 
Sektor 2007 2008 2009 2010 
Militär 10 5 12 19 
Miljö 2 0 1 2 
Ekonomisk 1 3 12 8 
Sociala 1 0 0 0 
Politiska 0 1 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


