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Abstrakt 
 
Most of the European citizen can today live their lives in relative security. At the same time our 

communities are faced with more and greater security threats than ever. Terrorism has risen to 

become one of the greatest security threats to the European union and its citizens and one can 

therefore ask the question; has the European Union view of terrorism changed over time or has 

the interpretation of the threat been constant?  

 The purpose of this essay is thus to analyse how the European Union describe and 

see the threat of terrorism before and after the attack on the United States 2001. The analytical 

instrument of the essay consist of Buzan et al. (1998) Securitization Theory that enables 

extraordinary measures to be used in the name of security. Furthermore, the essay is a 

systematic study and the material consist of documents from the European Union.  
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1 Inledning 
De flesta europeiska medborgarna lever idag sitt liv i relativ säkerhet. Samtidigt står våra 

samhällen inför några av de allvarligaste säkerhetshoten som endast växer i skala och 

komplexitet. Globaliseringen kan ses ha gett våra samhällen nya möjligheter, men har på 

samma gång gjort säkerhetshot mer sammanlänkade och våra samhällen mer sårbara för 

säkerhetshot. Många av dessa säkerhetshot argumenterar Europeiska Unionen är 

gränsöverskridande, som inget enskilt medlemsland själva kan svara på (COM(2010) 673 

final, European Security Strategy 2003, s. 7).  

Säkerhetsbegreppet inom Europeiska Unionen (EU) kan ses ha vidgats 

sedan början av 1990-talet när en förening mellan den externa och interna säkerhetsfären 

blev alltmer tydlig. Föreningen mellan de två säkerhetsdimensionerna kan ses 

framtvingad av globalisering och skapandet av nya teknologier, förändringar i roller av 

krig och fred, men även på grund av de gränsöverskridande säkerhetshoten såsom 

terrorism, organiserad brottslighet och trafficking. De nya säkerhetshoten kan ses ha 

sammanlänkat de båda säkerhetsdimensionerna inom EU och har komprimerat dessa att 

tillsammans tjäna unionens syfte att skydda unionsmedborgarna (Postoloache 2012:149-

151). Genom etablerandet utav en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik skapade 

unionen ett unikt samarbete mellan medlemsländerna kring området för säkerhet och 

försvar genom Maastrichtfördraget 1993 och sedan Amsterdamfördraget 1999 (Krupnick 

2006:59). Denna förändring kan ses ha varit grunden till en fortsatt förändring inom 

dimensionen för europeisk säkerhet och kan även ses ha påbörjat en förändring i EU:s 

språkbruk kring säkerhetsbegreppets relation till terrorism. 

 

Terrorattackerna mot USA 2001 kan ses ha skakat världen genom att visa på vilka 

förödande konsekvenser ett terrorattentat kan få. Attacken kan ses visa på en ”ny” sorts 

global terrorism som rör sig över nationers gränser och rotar sig alltmer i samhällena och 

kan ses som den största brytpunkten för idéförändringar vad gäller terrorism och säkerhet 

inom EU (European Security Strategy 2003:2). Språkhandlingarna började i och med 

attacken att förändras runt begreppet ”säkerhet” och ”terrorism”, och en större betoning 

lades på handlingen som ett existentiellt hot inte enbart ett hot mot mänskliga rättigheter, 

utan även EU som helhet. Som följd kom EU för första gången att fördöma 

terroristhandlingarna och upprättade som en effekt av attacken en gemensam definition 

av terrorism i december 2001, när Europeiska Unionens Råd gjorde en politisk 

överenskommelse om Framework Decision on Combating Terrorism (Bures 2006:66). 
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Sedan grundandet av EU har institutionens huvudsakliga mål varit att säkra dess 

territorium och förse dess invånare med personlig säkerhet (Postolache 2012:151). Detta 

kan nu ses ha kommit att ifrågasättas genom att unionen har skakats av ett flertal 

terrorattacker med en början i Madrid 2004 och London 2005. Ur ett statsvetenskapligt 

är det intressant att se om det har skett tydliga förändringar inom EU i hur unionen 

adresserar säkerhetshotet, såväl som hur unionen har svarat på attackerna för att säkra 

EU:s såväl som medborgarnas överlevnad. Säkerhetsbegreppets förändrade relation till 

terrorism är likaså intressant ur ett utomvetenskapligt perspektiv genom att terrorism 

beskrivs som samhälleligt uppkommit problem (Esaiasson et.al. 2012:31). Således är det 

intressant ur ett medborgarperspektiv eftersom att det är dessa individer som direkt 

kommer att påverkas av EU:s och medlemsländernas handlingar i säkerhetsfrågan. Denna 

uppsats strävar således efter att undersöka och beskriva om EU:s hotbild av terrorism har 

förändrats över tid i relation till ett vidgat säkerhetsbegrepp. 

 

 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsatts är att undersöka Europeiska Unionens vidgade 

säkerhetsbegrepp i relation till terrorism, och om hotbilden av terrorism har förändrats 

över tid. För att redogöra syftet används fyra problemformuleringar som ett verktyg i att 

urskilja om EU:s syn på säkerhet och terrorism har förändrats. De fyra frågeställningar 

är;  

- Hur såg EU på säkerhetshotet av terrorism innan attacken 2001? 

-  I vilken utsträckning förändrades EU:s syn på säkerhet i relation till terrorism 

efter attacken på USA 2001? 

-  I vilken utsträckning påverkade terrorattacken i Madrid 2004 EU:s syn på 

terrorism som ett säkerhetshot?  

- Har det skett en förändring i EU:s syn på terrorism  under tidsperioden 2004-

2016? 

 Attacken på USA 2001 kan ses ha skakat världen och kom att bli en 

brytpunkt för hur EU ser på säkerhet och terrorism. Jag har valt att använda mig utav 

denna brytpunkt i analysen, och uppsatsen kommer således att försöka beskriva hur 

hotbilden av terrorism var innan 2001, för att sedan kolla på hur det har förändrats under 

tidsperioden 2001 till 2004, och 2004 till 2017. Dessa tidsperioder kommer att ligga till 

grund för analysen av säkerhetsbegreppets vidgning i relation till terrorism.  
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2 Metod och Material 

2.1 Forskningsdesign  

I uppsatsen kommer en beskrivande design att användas i analysavsnittet för att ge en bild 

av hur Europeiska Unionens syn på säkerhet har förändrats i relation terrorism. Den 

beskrivande studien kan som namnet ses beskriva situationen eller händelsen i fråga, 

istället för att försöka förklara eller svara på varför situationen har inträffat, och använder 

på så sätt frågor av typen; var, när, hur, vem och vilka. Vidare kan högre krav ställas på 

en beskrivande studie, då nästan alla kan skriva en uppsats som beskriver en händelse 

eller ett minne, och ställer på så sätt krav på att inkorporera teori i analysen. För att senare 

kunna dra slutsatser av den framtagna empirin. Fördelar med den beskrivande studien kan 

ses till dess användande av olika frågor vilket gör att andra slutsatser kan dras i materialet 

än det som faktiskt sägs, och på så sätt få större bild av fenomenet. Vidare kan nackdel 

ses till att forskaren inte svarar på eller förklara vilka kausala mekanismer som påverkar 

vad och varför detta sker, som det kan ses göra i den förklarande modellen (Esaiasson et 

al 2012:36).    

Fortsättningsvis kan den beskrivande forskningsdesignen och 

säkerhetiseringsteorin som används i uppsatsen ses komplettera varandra, då de båda 

ställer liknande frågor i försöken att beskriva en situation eller händelse. 

Säkerhetiseringsteorin kan ses ställa frågor i linje med; vem är det som säkerhetiserar ett 

problem, vilket är referensobjektet som hotas, och på vilket sätt hotas referensobjektet? 

Genom att använda en beskrivande forskningsdesign som i sin tur ställer frågor i liknande 

karaktär kommer dessa frågor i största sannolikhet kunna besvara om det har skett en 

förändring inom EU.   

 

 

2.2  Dokumentstudie  

Dokumentstudier riktas till sekundärdata som syftar till information och uppgifter som 

redan finns dokumenterat och tillgängliga om en viss fråga eller fenomen. 

Fortsättningsvis syftar detta till information i form av text eller siffor som finns 

dokumenterat ”på papper” exempelvis i böcker, förordningar, deklarationer, planer, 

strategier, offentliga dokument, mötesanteckningar et cetera. Fortsättningsvis kan termen 
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”på papper” idag ses ha fått en vidgad betydelse på så sätt att det har kommit att innefatta 

information från medier och information i elektronisk form (Skärvard & Lundahl 

2016:157).   

Jacobsen (2012:119) argumenterar att det finns tre situationer där man kan 

rikta sig till analys av dokument. Den första situationen syftar till dokumentanalys när det 

är omöjligt att samla in den primära datan. Detta riktar sig således till när det ses som 

omöjligt att få informationen direkt från källan. Den andra situationen menar  Jacobsen 

(2012:120) kan ses till när forskaren vill få undersöka hur andra har tolkat en viss 

situation. Slutligen argumenterar Jacobsen (2012:120) att en tredje situationen av 

dokumentanalys riktar sig till när individer vill kartlägga vad människor har sagt och 

gjort. Dokument som källor är till stor del objektiva, vilket kan ses när det riktar sig till 

protokoll. I protokoll kan man finna ordagrant vad som har sagts och gjorts, och på så sätt 

kan man följa beslutsprocesserna (Jacobsen 2012:120).    

Valet att använda dokumentanalys i denna studie kan just ses till de tre 

situationer som Jacobsen (2012:119) presenterar. Att få tillgång till de primära källorna i 

denna studie kan ses som svårt, om än omöjlig, då dokumenten av relevans i vissa fall har 

producerats under brådskande omständigheter som inte är tillgängliga för allmänheten, 

utan redovisas efter att beslut har tagits och åtgärder implementerats. Fortsättningsvis kan 

man även diskutera att ett flertal dokument inte handlar om vad en person har sagt eller 

gjort, snarare om hur representanter för EU:s medlemsländer i olika konstellationer har 

argumenterat och diskuterat ett flertal säkerhetsåtgärder och åtgärder som bör tas i 

relation till det växande problemet av exempelvis terrorism. Användandet av dokument i 

studien kan därmed ses gå hand i hand med Jacobsens (2012:119) tre situationer genom 

att det belyser svårigheterna att komma i direktkontakt med källorna, såväl som att 

materialet även ger en tydlig bild av hur olika händelser och situationer har tolkats av 

medlemsländerna, hur beslutsprocesser har formats såväl som hur implementering av 

åtgärder kommer att te sig. Målet med dokumentanalysen är att använda material 

producerade av Europeiska Unionen i ett försök att kartlägga EU:s vidgade 

säkerhetsbegrepp i relation till terrorism.  

 

2.3 Material  
I studien kommer säkerhetsbegreppet, dess betydelse och utveckling, analyseras i relation 

terrorism, då terrorism har kommit att bli ett allt större säkerhetshot som kräver alltfler 

åtgärder. Material som analyseras är dokument från Europeiska Unionen, som exempelvis 
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strategier, slutsatser, policys, resolutioner och direktiv samt dokument skapade som ett 

resultat av flertalet terrorattentat. Dokumenten är främst hämtade från Europeiska 

Unionens officiella hemsida, www.europa.eu, samt unionens egna databas Eur-Lex, 

www.eur-lex.europa.eu, där lagar, resolutioner, direktiv erhålls tillsammans med 

unionens olika fördrag.    

Fortsättningsvis har böcker och artiklar används som komplement till det 

erhållna materialet från unionens hemsida. Materialet täcker tidsperioden innan 2001, för 

att sedan kunna analysera hur begreppet säkerhet och terrorism har förändrats efter 

terrorattacken på World Trade Center 2001. Tidsperioden 2001 till 2004 tillsammans med 

tidsperioden 2004 till 2017 kan sedan ses ligga till grund för analysen av vilka 

förändringar som har skett inom EU i förhållandet mellan säkerhet och terrorism. 

Teoriavsnittet utgörs av källor som berör teorin säkerhetisering. Jag har främst valt att 

använda boken Security: a new framework for analysis av Barry Buzan, Ole Waever och 

Jaap de Wilde för information om säkerhetisering då denna bok kan ses som en 

grundpelare till utvecklandet av teorin. Vidare kommer jag även att använda mig utav 

kapitlet ”Securitization and Desecuritization” skrivet av Ole Waever i antologin On 

Security redigerad av Ronnie D. Lipschultz.  

 
 
 
3 Tidigare forskning 

3.1 Vad är säkerhet? 
Historiskt sett kan säkerhet ses till området där stater utmanade varandras suveränitet, 

hotade varandras territoriella legitimitet samt försöken att påtvinga ens egen vilja på den 

andra staten. Vidare kan begreppet sedan andra världskriget ses ha fått ett bredare 

betydelse genom att det idag kan ses sträcka sig bortom den militärpolitiska synen på 

säkerhetshot (Waever 1995:50-51). Buzan et al. (1998:21) kan ses diskutera att vad som 

klassas som ett säkerhetsproblem i internationella relationer kan ses annorlunda från det 

som används i vanligt språkbruk, då karaktären av ”säkerhet” i internationella kontexter 

inte är identisk till vad som används i vardagen. I den dagliga kontexten kan säkerhet ses 

till när ett objekt är säker, trygg och inte hotas, vilken kan skiljas från den internationella 

diskussionen om nationell säkerhet och säkerhetspolicys (Waever 1995:49-50). Den 

internationella säkerhetsinnebörden kan ses vara fast rotad i traditionen av maktpolitik, 

och vad som definierar ett säkerhetshot kan därmed kopplas till den traditionella 
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militärpolitiska förståelsen av säkerhet som åsyftar till när ett problem presenteras som 

ett existentiellt hot mot ett utpekat mål.    

Fortsättningsvis kan Weaver (1995:55) ses argumenterar att säkerhet är en 

språkhandling. Han menar att genom yttrandet av ordet ”säkerhet”, flyttar de statliga 

representanterna en viss utveckling till ett specifikt område, som legitimerar 

användningen av alla nödvändiga medel för att stoppa det. Vidare diskuterar även 

Lipschutz (1995:214) att säkerhet är en språkhandling. Lipschutz (1995:214) menar att 

logiken i säkerhet förutsätter att stater som aktörer har ”förmågor”, syftet med dessa 

förmågor kan tolkas som en del av talhandlingen. Vidare kan det inom säkerhetslogiken 

ses vara givet att dessa ”förmågor”, endast existerar för att användas på ett hotande sätt, 

antingen för avskräckande eller förolämpande ändamål som kan härledas till den 

inhemska kontext i vilket förmågorna har utvecklats. Stater kommer därmed att försöka 

analysera och tolka de olika betydelserna av andra staters förmågor för att själva kunna 

formulera möjliga scenarion som utnyttjar den mest hotande eller skadliga handlingen 

som grund för sin respons (Lipschutz 1995:214). Språkhandlingen kommer på så sätt 

generera i en respons för att bekämpa aktörens största rädsla. Fortsättningsvis skulle man 

på så sätt kunna se säkerhet som ett samlingsbegrepp för säkerhetspolitik, som i sin tur 

syftar till de åtgärder aktörer inom det internationella systemet måste vidta för att upphäva 

ett hot (Andrén 2002:13). Sammanfattningsvis kan säkerhet på det sätt ses till relationen 

mellan överlevnad och avsaknaden av hot.   

 

 

3.2 EU relation till säkerhet  
 
Bildandet av Europeiska Unionen (EU) kan ses som resultatet av den splittring och 

förstörelse som följdes av andra världskriget. Grundtanken var att genom en överstatlig 

och gemensam kontroll över de industrier som försåg nationer med militära resurser, stål 

och kol, göra krig mellan medlemsländerna omöjligt (Tallberg 2013:19-20). Unionens 

grundande 1951 kan således ses ligga till grund för unionsmedborgarnas säkerhet, fortsatt 

fred mellan de europeiska staterna samt förespråkandet för demokrati och mänskliga 

rättigheter (Tallberg 2013:33-34). Bickerton (2011:175) menar att unionens politiska 

ordning och stabilitet kom att möta en annan politisk dynamik under kalla kriget, då 

nationerna inom EU vart konfronterade av en form av politisk supermakt som såg till 

integration. Relationen mellan staterna argumenterar Bickerton (2011:175) kunde ses 

förändrad då den nationella suveräniteten var på tillbakagång och nationella 
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statsöverhuvuden vid upprepade gånger valde att stärka den europeiska integrationen, 

istället för att bedriva separata nationella strategier för suveränitet och säkerhet. Således 

kan Västeuropa ses ha rört sig mot ökade politiska samarbete och gränsöverskridande 

mellanstatliga förhållanden och där säkerhetsbegreppet kan ha fått en bredare betydelse.

   

EU:s interna säkerhetsstyrning kan ses ha sina rötter i de utmaningar som sågs från 

terrororganisationer under 1970-talet. Medlemsstaterna i Europeiska Gemenskapen kan 

under mitten av 1970-talet ha setts vara missnöjda med de internationella lagar och 

tillvägagångsätt som hanterade hot gällande terrorism och kunde ses lyfta fram att ett 

regionalt tillvägagångssätt skulle vara mer effektivt gällande dessa frågor (Bures 

2006:58). Detta kan ha setts leda till ett strukturerat samarbete mellan medlemsstaterna 

inom området för säkerhet i relation till terrorism och ett formellt samarbete kan ses ha 

startats av Europeiska rådet möte i Rom, i december 1975 (Monar 2014: 197). Bures 

(2006:58) argumentera att förändringar inom institutionen har bidragit till att EU idag 

framställs som säkerhetsaktör på den internationella arenan, och detta genom att illustrera 

hur unionen har gått från att vara en grundpelare i Europas fortsatta fredsprocess till att 

bli en internationell säkerhetsaktör och förebyggare för demokrati, frihet och mänskliga 

rättigheter. Fortsättningsvis är detta något som även Solana (2007) argumenterar, på så 

sätt tidigare forskning pekar på att EU i första hand skapades för att säkra freden inom 

Europa och främja mänskliga rättigheter, men att unionen idag har utvecklats till att agera 

fredsmäklare i regionala konflikter runt om i världen. Detta visar således på de stora 

förändringarna inom EU:s arkitektur och förutsättningen till detta kan ses till etableringen 

av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik genom Kompromisstiteln V i 

Maastrichtfördraget 1993 (No C 191/58).  

Maastrichtfördraget 1993 (No C 191/58)  innebar att den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken skulle säkra de gemensamma värderingarna, 

fundamentala intressena och självständigheten av unionen. Fortsättningsvis ville man att 

fördraget skulle bevara freden och stärka internationell säkerheten enligt principerna i 

Förenta Nationernas stadga samt principerna förrättade i the Helsinki Final Act och 

Parisfördraget. Unionens medlemsländer förväntades med inrättande av 

kompromisstiteln V att samarbeta på både mellanstatliga och globala nivåer för att kunna 

säkra unionens externa säkerhetspolitik genom lojalitet och solidaritet (No C 191 /58). 

Detta kan således ha kommit att påverka policyområden inom unionen och förändrat 

synen på hur samarbete kan föras på när det gäller säkerhet.   Vidare 
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kan Maastrichtfördraget från 1993 ses som en förutsättning för den fortsatta vidgningen 

av säkerhet inom EU. Ett ökat säkerhetssamarbete mellan EU:s medlemsländer kan ses 

till förhandlingarna på toppmötet i Cologne 1999. Unionens femton medlemsländer kan 

år 1999 ses ha officiellt etablerat “Common European policy on security and defence”, 

som senare fick namnet “Common security and defence policy” (CSDP) under 

Lissabonfördraget 2009 (Bickerton et al. 2011:3-4). Bickerton et al. (2011:4) kan ses 

argumentera att CSDP som ett policyområde för säkerhet, har skiftat sitt fokus från 

Europa till ett mer globalt perspektiv. Han menar att säkerhetsområdet har utvecklats från 

att endast koncentrera sig på militära krishanteringsoperationer, till att beröra långsiktiga 

medborgerliga stabiliseringsåtgärder och andra säkerhetsrelaterade aktiviteter, såsom 

terrorism och bekämpning av massförstörelsevapen. Fortsättningsvis visar detta på att 

även om olika policyområden etableras inom EU som institution kan dess grundarbete 

ses till bevarandet av fred och främjandet av mänskliga rättigheter och detta oavsett om 

fokus ligger på Europa eller världen.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Säkerhetisering 
Säkerhetisering kan ses som en extrem version av politisering, på så sätt att alla offentliga 

problem kan lokaliseras i ett spektrum från icke-politisering, genom politisering 

(problemet är en del av den offentliga policyn och kräver statlig inblandning) till 

säkerhetisering (problemet presenteras som ett existentiellt hot som kräver akuta 

åtgärder). Säkerhetiseringen av ett problem sker därmed när problemet presenteras som 

ett existentiellt hot som kräver akuta medel och rättfärdigar handlingar bortom de normala 

gränserna för politiska procedurer (Buzan et al. 1998:23-24).  Både Weaver (1995:55) 

och Buzan et al. (1998:24-26) argumentera att säkerhetisering består av språkhandlingar. 

Hur ett hot har förmågan att få betydande politiska effekter och tillräckliga effekter för 

att påverka en publiks tolerans av överträdelser av regler, som annars skulle ha följts. 

Buzan et al. (1998:27) poängterar fortsättningsvis att även fast man yttrar ordet ”säkerhet” 

är det inte här språkhandlingarna om säkerhet definieras, utan menar att det som är 

väsentligt är identifieringen av hoten som säkerhetiseringsaktören anser kräver akuta 

åtgärder eller specifika resurser, samt att den specifika publiken godkänner problemet 

som ett säkerhetshot.   

Ett problem säkerhetiseras därmed endast om och när åhörarna accepterar 

det som ett hot och övergången från fråga till säkerhetshot kan därmed ses förhandlas 
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fram mellan de aktörer som vill göra det till ett säkerhetshot och åhörarna som dessa ska 

försöka övertyga. Förhandlingarna kan såtillvida ses ge tillstånd till 

säkerhetiseringsaktören att åsidosätta de reglerna som annars kan ses binda dem (Buzan 

et al. 1998:25-26). En lyckad säkerhetisering riktar sig därmed till att tre steg uppfylls i 

processen genom att det finns ett existentiella hot, som kräver akuta medel och har en 

effekt på enheternas relation genom åsidosättandet av de existerande reglerna som binder 

dem.   

 

Den bredare grenen av säkerhetsstudier menar att staters säkerhet kan hotas på olika sätt 

och inte endast genom militära och politiska hot. Detta har lett till att Buzan et al. 

(1998:27) har kommit att inkludera ett flertal områden, sektorer, utöver de militära och 

politiska i sin säkerhetsanalys och kan ses till områden såsom samhälle, ekonomi och 

miljö. Säkerhetsanalysen kommer därmed att karaktäriseras av sektorernas värderingar 

och förhållningssätt till frågor av överlevnad och synen på säkerhetshot. Språkhandlingar 

som tillvägagångssätt för säkerhet kan följaktligen ses kräva en distinktion mellan tre 

olika enheter involverade i säkerhetsanalysen vilket kan ses till referensobjekt, 

säkerhetiseringaktör och funktionell aktör. Referensobjekt, är objekt som ses vara 

existentiellt hotade och som har legitima krav på överlevnad. Traditionellt sätt har detta 

varit stater, på så sätt att referensobjektet är ett objekt man kan argumentera måste 

överleva och man behöver således vidta extra åtgärder för att stoppa hotet, och stater är 

objekt som måste överleva. Säkerhetiseringsaktören är aktören som säkerhetiserar 

problemet genom att förklara ”referensobjektet” som existentiellt hotat. Aktören är 

således den aktör som utför språkhandlingen och vanligtvis är aktören politiska ledare, 

regeringar med fler och dess vanligaste argument kan ses vara att säkra överlevnaden av 

staten, nationen, samhället, politiska system värderingar et cetera. Den tredje 

analysenheten ses till funktionella aktörer som är de aktörer som har en central roll i 

beslutsfattandet inom området för säkerhet (Buzan et al. 1998:36, 40). Att skilja på 

aktörerna i säkerhetsanalysen av sektorerna kan ses om viktigt då säkerhetshoten ter sig 

på olika sätt. Fortsättningsvis leder detta in på de två sektorerna som används i 

säkerhetsanalysen.  
 
 

4.2 Samhällssektorn  
Samhällelig säkerhet kan ses vara nära besläktad men distinkt från politisk säkerhet som 

syftar till den organiserade stabiliteten hos stater och de ideologier som ger stater och 
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regeringar sin legitimitet. Samhällelig säkerhet kan å andra sidan rikta sig till de idéer och 

beteenden som identifierar individer som medlemmar av en social grupp och riktar sig 

därmed till identiteter, konstruktionen av samhället och de individer som identifierar sig 

som medlemmar av en viss gemenskap och grupp (Buzan et al. 1998:119, Waever 

1995:66-67). Fortsättningsvis kan samhällelig osäkerhet ses te sig när ett samhälle anser 

att en utveckling eller en potentiell utveckling är ett hot mot samhällets överlevnad. Buzan 

et al. (1998:120) argumenterar att hot mot identiteter alltid är en fråga där konstruktion 

av någonting hotar några ”vi”, bidrar därmed till konstruktionen eller reproduktionen av 

”oss”. Säkerhetskomplexet inom sektorn består sålunda av konflikter mellan 

konstruktionerna av ”vi- och dem”.   

De vanligaste säkerhetshoten kan ses rikta sig till migration, integration 

samt kulturimperialism och hotar på något sätt samhällets säkerhet i form av hot mot 

identiteter (Buzan et al. 1998:121). Migration kan främst ses verka inom de interregionala 

och grannregionala dynamikerna, sås som migrationsströmmar från Afrika till Europa 

eller Latinamerika till USA. Integration kan ses som ett av de mest intensiva områdena 

där det sker politiska integrationsprocesser som exempelvis kan ses till EU eller 

fragmentering av större makter såsom forna Jugoslavien et cetera. Fortsättningsvis kan 

kulturell imperialism ses ske på alla nivåer, där minoriteter oroar sig för influenser av 

större kulturer, eller mindre stater för influenser från större stater. Ett sätt för stater att 

hantera exempelvis integrationshot kan ses till lagstiftning och gränskontroller, eller 

genom ickestatliga metoder som kan riktas till hur minoriteter arbetar för att bevara en 

specifik kultur (Buzan et al. 1998:125). Att identifiera de olika analysenheterna kan 

således ses som viktigt för att kunna hantera de olika säkerhetshoten.  

Vidare kan samhällssektorns referensobjekt identifieras som de större 

grupperna vilka skapar argument som syftar till att ”vi”- enheten hotas. Eftersom att ”vi” 

refererar till grupper inom samhällssektorn hotas ”vi” i avseende till gruppens identitet. 

Dagens referensobjekt inom sektorn kan ses till nationer och dess etniska enheter, 

civilisationer, stammar, klaner, religioner et cetera.  Säkerhetiseringsaktören kan således 

ses rikta sig till de grupper eller individer som argumenterar för att ett referensobjekt inom 

sektorn är hotat och att man måste säkra dess överlevnad (Buzan et al. 1998:123-124).  
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4.3 Politiska sektorn 
Politisk säkerhet kan ses syfta till den organiserade stabiliteten av samhället och hot görs 

mot statens suveränitet. Eftersom att hot mot statens suveränitet även kan te sig genom 

den militära sektorn med militära kapaciteter, syftar den politiska sektorn till ickemilitära 

hot mot statens suveränitet. Buzan et al. (1998:141) resonerar att den politiska sektorn 

kan ses som paradoxal då hot och försvar inrättas och definieras politiskt såväl som att 

säkerhetisering kan ses som en politisk handling. Detta belyser således att all säkerhet 

kan ses som politisk. Huruvida genom att politisk säkerhet riktar sig till den organiserade 

stabiliteten av staten och där säkerhetshoten i största drag kan ses vara politiska ger detta 

sektorn en samhörighet. Den politiska sektorn kan därmed ses utsättas för hot vars syfte 

är att pressa regeringar på ett visst politikområde, avsätta regeringar, eller påverka det 

politiska systemet genom att försvaga nationens struktur före militära attacker. Idén om 

staten, dess nationella identitet, ideologi och institutionerna som uttrycker dessa idéer, 

kan på så sätt ständigt ses vara utsatta för politiska hot (Buzan et al.1998:141-142). 

  

Vidare kan politisk säkerhet, som en distinkt form av politik, ses syfta till 

hot mot staters legitimitet, erkännande eller förnekande av politiska enheter, samt de 

substantiella mönstren (strukturer, processer och institutioner) som förekommer bland 

dem. Fortsättningsvis riktar sig politiska hot antingen till de interna politiska enheternas 

legitimitet (ideologier och grundläggande idéer som definierar staten), eller till frågor 

rörande statens externa erkännandet, dess externa legitimitet. De externa hoten behöver 

fortsättningsvis inte vara riktade till staters suveränitet, utan kan rikta sig till ideologiernas 

legitimitet, det vill säga de nationella grundpelarna (Buzan et al 1998:144-145).  

 

Den största formen av politisk organisation i det moderna internationella systemet är den 

territoriella staten, således kan detta också ses till det huvudsakliga referensobjektet inom 

den politiska sektorn. Emellertid kan även politiska organisationer ses som 

referensobjekt. Detta kan exempelvis ses till mellanstatliga organisationer och 

institutioner såsom EU, men även transnationella rörelser såsom världsreligioner som har 

förmågan att vinna trovärdighet sett till sina anhängare (Buzan et al. 1998:145). 

Fortsättningsvis kan man se att det vanligtvis är regeringar eller de styrande som är 

säkerhetiseringsaktören inom sektorn. Säkerhetsargument kan ofta användas av 

regeringar när de fruktar för nationens säkerhet och överlevnad, både när det gäller 

externa och interna hot. 
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Vad som även kan utvecklas i relation till referensobjekt och aktörer inom 

sektorn är systematiska referensobjekt. Uppmaningar i form av överlevnaden av ”vår 

enhet” kan enkelt skapas, men säkerhetsstrukturerade argument kan även föras i 

förhållande till institutioner, processer eller strukturer i det internationella systemet. Idag 

kan kandidater av detta ses till de internationella institutioner och organisationer som 

värderar dessa säkerhetsargument som förutsättningar för fortsatt politisk stabilitet. Detta 

skulle således kunna ses till EU och NATO (Buzan et al. 1998:147). Fortsättningsvis 

argumenterar Buzan et al. (1998:150) att den politiska sektorns svagheter riktas till hot 

mot staters idéer och intuitioner. Det är således en fråga om hot mot de idéer som politiska 

institutioner är byggda på, de idéer som binder staten. Genom att hota dessa idéer, hotas 

staten och den politiska ordningen.  

 

Sammanfattningsvis handlar säkerhetisering om språkhandlingar. Ett problem eller fråga 

presenteras som ett existentiellt hot som anses kräva akuta medel för att stoppa dess 

utveckling. Såtillvida handlar det om när ett argument får tillräckliga effekter att en 

åhörarna accepterar och godkänner överträdelser av de regler som annars skulle ha följts. 

Säkerhetisering kan ses hänga samman med säkerhetsbegreppets vidgning inom EU och 

dess relation till terrorism genom att en säkerhetisering av begreppet terrorism inte kan 

ses ha gjorts före attacken på först kan ses ha gjorts efter attacken på World Trade Center 

2001. De olika sektorerna kan således ses ha spelat en roll i hur begreppet kom att 

säkerhetiseras i relation till hur terrorism som ett säkerhetshot kom att hota olika delar av 

staten, en vars argument var att den hotar samhället som helhet, dess identiteter och en 

annan som ansåg att säkerhetshotet var ett hot mot de statliga strukturerna och 

processerna. Således skulle man även kunna se en förändring i hur begreppet säkerhet 

används samt de åtgärder som har tagits för att säkra staternas överlevnad och suveränitet.   

 
5 Analys 

5.1 Hur såg EU på säkerhetshotet av terrorism innan attacken 2001?  
EU:s interna säkerhetsstyrning och större säkerhetssamarbeten kan ses ha sitt ursprung i 

de ökade terrorattentaten under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal. Unionens 

medlemsländer ansåg under 1970-talet att de existerade internationella policys och 

handlingsstrategier gällande terrorism inte hade den genomslagskraft man önskade och 

menade att ett regionalt tillvägagångssätt skulle vara mer effektivt. Som följd av detta 

etablerades gruppen TREVI (Terrorism, Radicalism, Extremism, and political Violence) 
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under 1976 som ett forum för diskussioner och samarbete gällande polis och 

underrättelseangelägenheter, och kan ses som det första mellanstatliga 

säkerhetssamarbetet mellan EU:s medlemsländer (Bures 2006:58). TREVI-samarbetet 

kan setts ha möjliggjort samarbetet mellan medlemsländernas justitie- och 

inrikesministrar som på så sätt kunde dela underrättelseinformation, sammanställa svart 

listor av terrorister, analysera externa terrorhot, spåra specifika terrororganisationer samt 

underlätta i arbete för att anhålla och åtala terrorister. Detta samarbeta kan ses ha ökat 

som en av ett flertal terrorattentat under 1980-talet, där fokus inte enbart var till att 

motverka terrorism, utan arbetsgrupper skapades även för att granska och förbättra EU:s 

gränskontroller, koordinera nationella visapolicys samt för att motverka passbedrägerier 

(Bures 2006:58).   

Till följd av de ökade terrorattentaten adopterade unionen en strategi med 

syftet att säkerhetsställa att all existerande anti-terrorismbestämmelser applicerades 

tillfullo inom EU (Bures 2006:58). Genom att de nationella brottsmålskoderna och 

definitionerna av terrorism skiljer mellan medlemsländerna, var målet med strategin att 

sprida en viss förutsägbarhet i EU:s offentliga inställning mot terrorism. Detta kan ses ha 

varit syftet med The Dublin Agreement (1979) som säkerhetsställde att Europarådets 

Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) (CETS 090) 1977, applicerades 

likformigt inom hela unionen. Fortsättningvis kan man i ECST notera hur Europarådet 

anser sig medvetna om ”the growing concern caused by the increase in acts of terrorism” 

(CETS 090) och där de senare i texten åsyftar att vida effektiva åtgärder för att se till att 

förövare av sådana handlingar inte slipper undan åtal och straff. Notering kan här göras 

att även om de talas om terrorism, kan språkbruket kring dess åtgärder ses vaga.  

  

Genomförandet av både The Dublin Agreement och ECST kan ses ha 

bestått av svårigheter då flertalet EU medlemsländer i slutskeendet vägrade att ratificera 

dokumenten, primärt på grund av rädslan att förlora autonomin att själva hantera fall av 

terrorism (Bures 2006:58, Monar 2014:197). Både Blumenau (2014:416) och Bures 

(2006:59) kan ses argumentera att detta vara problemet med EU:s anti-terrorism 

diskussioner under 1980-talet, då även fast intentionerna fanns att bekämpa terrorism, var 

den största rädslan att förlora den nationella autonomin mot en överstatlighet. Hoten av 

terrorism kan således inte ses som tillräckligt ”stora” eller ”hotande” för att EU 

medlemsländer skulle ge upp sin suveränitet gällande åtal och utlämning av förövare. 

Vidare indikerar detta på att en säkerhetisering av begreppet ”terrorism” inte har skett 
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inom EU, genom att hotet inte presenteras som ett existentiellt hot som kräver akuta 

åtgärder, och legitimerar användandet av procedurer utanför det som skulle ses som 

normala politiska procedurer (Buzan et al. 1998:23-24).  

 

Följer man TREVI gruppens utveckling och diskussionerna kring säkerhet och terrorism 

mellan medlemsländerna är det inte förens under 1980-talet, när iden om ett europeisk 

rättsligt område vart övervägt för slutförandet av en enda europeisk marknad, som 

unionen i helhet började prata om säkerhet och terrorism i ett vidgat perspektiv och som 

kräver specifika insatser av unionens medlemsländer (Bures 2006:58). En tydlig 

förändring i EU:s syn på säkerhet och terrorism kan ses i antagandet av 

Maastrichtfördraget 1993, som även blev Fördraget om Europeiska Unionen (FEU).  

Genom Maastrichtfördraget 1993 vart ramverket för TREVI flyttat till det nya juridiska 

och strukturella konstruktionen av EU, och formade således grunden för pelaren Justice 

and Home Affairs (JHA). Maastrichtfördraget 1993 kan ses som det första grundläggande 

dokumentet som kom att referera till terrorism som ett brott som måste förhindras och 

stoppas vilket kan ses i FEU Artikel K.1(9) ”police cooperation for the purposes of 

preventing and combating terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms 

of international crime”. Fortsättningsvis benämns terrorism här fortfarande tillsammans 

med annan brottslighet, men en förändring kan ses då terrorism nu uppmärksammas i ett 

grundläggande dokument. 

 

 EU:s interna säkerhetsfär kan först ses ha blivit en verklighet genom inrättandet av 

Amsterdamfördraget år 1999. Fördragets inrättande kan ses ha lett till en av unionens 

största förändringar genom att medlemsländerna gav unionen mandatet att etablera 

”säkerhet” som en av de grundläggande offentliga delarna av Området med Frihet, 

Säkerhet och Rättvisa som även blev en grundläggande del av EU  genom Artikel 3(2) i 

FEU (C 326/17). Detta kan framförallt ses i inrättandet av FEU Artikel 67(3) i att unionen 

ska ”säkra en hög nivå av säkerhet” samt genom ett flertal åtgärder inom området för 

polisiära och rättsliga samarbeten vad gäller brottslighet (C 326/81).   

 Följer man terrorismbegreppets utveckling nämns det fortfarande i FEU 

Artikel 83 (1) samt Artikel 31 som en av flera säkerhetshot och kan exempelvis ses i; 

“These areas of crime are the following: terrorism, trafficking in human beings and 

sexual exploitation of women and children, illicit drug trafficking, illicit arms trafficking, 

money laundering, corruption, counterfeiting of means of payment, computer crime and 
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organised crime” (C 326/81). Vid reflektion indikerar detta fortfarande på att terrorism 

inte har säkerhetiserats i linje med Buzan et al. (1998: 23-24) kriterier, även fast en 

vidgning av säkerhetsbegreppet kan ses ske i och med inrättandet av en intern 

säkerhetsfär. I och med att EU ännu inte ser terrorism som ett akut hot som kräver akuta 

åtgärder, kan man argumentera att hotet endast har blivit politiserat, på så sätt att det ses 

som ett många andra säkerhetsproblem vilket uttrycks i C 326/81.  

 

 

5.2 I vilken utsträckning förändrades EU:s syn på säkerhet i relation 
till terrorism efter attacken på USA 2001?  
Som ett resultat av terrorattacken på USA 2001 kom EU att producera ett flertal dokument 

om hur unionen specifikt ska bekämpa terrorism och öka säkerheten inom Europa. Detta 

kom även att bli en tydlig brytpunkt för EU:s vidgning av säkerhetsbegreppet och dess 

relation till terrorism. Som ett resultat av terrorattacken på USA 2001, kom Europeiska 

rådet  att ha ett extrainsatt möte den 21 september 2001 (SN140/01) för att kunna 

analysera de internationella situationerna som följde terrorattentatet samt skapa en 

kraftfull plan för hur Europeiska Unionen skulle hantera följderna. Språkhandlingarna 

började i och med attacken att förändras runt begreppet ”säkerhet” och ”terrorism”, och 

en större betoning lades på terroristhandlingen som ett existentiellt hot inte enbart ett hot 

mot mänskliga rättigheter, utan även EU som helhet. Detta kan exempelvis ses i 

europeiska rådets bestämmelser efter attacken; ”Terrorism is a real challenge to the 

world and to Europe. The European Council has decided that the fight against terrorism 

will, more than ever, be a priority objective of the European Union” (SN140/01). Detta 

kan även ses till Kommissionens Proposal for a Council Framework Decision on 

combating terrorism; “Terrorism constitutes one of the most serious threats to democracy, 

to the free exercise of human rights and to economic and social development. Terrorism 

can never be justified, whatever the target and the place where the offence is prepared or 

committed” (COM/2001/0521 final).    

Som resultat av terrorattacken antog Europeiska unionens råd 27 december 

2001 (2001/931/GUSP) en gemensam ståndpunkt om tillämpningen av särskilda åtgärder 

i syfte att bekämpa terrorism. Här kom rådet att tydligt definiera vad som avses med 

terroristhandlingar för både enskilda individer, grupper och enheter; ”Med 

terroristhandlingar menas avsiktliga handlingar som allvarligt kan skada ett land eller 

en internationell organisation genom att injaga fruktan hos befolkningen, ålägga den 

tvång av olika slag, destabilisera eller förstöra dess grundläggande konstitutionella, 
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sociala och ekonomiska strukturer.” (2001/931/GUSP). Detta kan visar på en klar 

förändring i EU:s förhållande till terrorism, genom att man nu klarligen beskriver vad en 

terroristhandling faktiskt var. Detta kan ses som en tydlig brytpunkt för EU som 

institution då det är första gången det upprättas en gemensam definition på vad en 

terroristhandling är samt vad handlingen avser att skada. En tydlig aktion mot terrorism 

kan som följd av 2001/931/GUSP ses till Europeiska unionens råds gemensamma 

ståndpunkt 2001/930/GUSP av den 27 december 2001. Rådets ståndpunkt kom att 

möjliggöra ytterligare insatser för bekämpandet av terrorism genom att angripa 

finansieringskällor åt potentiella terrorister; ”att frysa kapital och andra ekonomiska 

tillgångar eller resurser från personer eller enheter som underlättar genomförandet av, 

försöker att begå eller begår terroristhandlingar inom EU:s territorium.” 

(2001/930/GUSP). Genom att unionen börjar vida aktioner mot terrorism kan man 

argumentera att en säkerhetiseringsprocess har påbörjats av både kommissionen och 

europeiska rådet och tydliggör en förändring i relationen mellan säkerhet och terrorism. 

   

Attacken på USA den elfte september 2001 förändrade inte bara världens inställning till 

terrorism utan även EU:s syn på terrorism och dess agerande mot fenomenet. Unionen 

kan ses ha fått en handlingskraft som kanske inte fanns där innan, på så sätt att man nu 

började arbeta aktivt med aktioner till att stoppa spridningen av terrorism. Detta kan ses 

genom att europeiska rådet med handlingsplanen SN 140/01 öppet meddelade att unionen 

hade skapat en gemensam arresteringsorder. Bestämmelsen kom således att ersätta det 

nuvarande systemet för utlämning mellan medlemsländerna, där Europeiska rådet 

resonerade att det nuvarande systemet för utlämning inte återspeglar den nivån av 

förtroende och integration som finns mellan medlemsländerna. Genom bestämmelsen 

kommer således arbetet mellan olika myndigheter att underlättas samtidigt som det 

garanterar de fundamentala rättigheterna; ”Accordingly, the European arrest warrant will 

allow wanted persons to be handed over directly from one judicial authority to another. 

In parallel, fundamental rights and freedoms will be guaranteed” (SN 140/01). 

 Unionen kan här argumenteras vara fast besluten att öka samarbetet mellan 

medlemsländerna för att säkra samhällets överlevnad och hotet av terrorism kan nu ses 

ha blivit en prioritet på EU:s säkerhetsagenda; “The European Union will step up its 

action against terrorism through a coordinated and inter-disciplinary approach 

embracing all Union policies. It will ensure that that approach is reconciled with respect 

for the fundamental freedoms which form the basis of our civilization” (SN 140/01). EU 
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kan efter attacken 2001 ses producera dokument där det blir alltmer tydligt att terrorism 

har säkerhetiserats. Detta kan exempelvis ses i SN 4296/2/01 REV 2 där”The European 

Council confirms its staunchest support for the military operations which began on 7 

October and which are legitimate under the terms of the United Nations Charter and of 

Resolution 1368 of the United Nations Security Council” och fortsätter med “The 

partners will continue to do everything in their power to shield civilian population 

groups”. Säkerhetiseringsprocessen visar att europeiska rådets statuerande av terrorism 

har kommit att påverka de politiska effekterna som kommer efter vilket ses i unionens 

godkännande av både militära medel men även att man uttryckligen statuerar att allt ska 

göras för att skydda populationen från terrorism. Detta är en del i säkerhetiseringen när 

den intersubjektiva etableringen av hotet och resurserna är tillräckliga för att få betydande 

politiska effekter, och argumentet om terrorismens hotbild har fått tydliga effekter för att 

åhörare ska kunna tolerera överträdelser av regler som annars skulle ha följts (Buzan et 

al. 1998:25).     

 Språkhandlingarna kring begreppet terrorism kan efter år 2001 ses ha fått 

större innebörd genom att EU nu har ett hårdare språk när de talar om EU:s säkerhet och 

hotet av terrorism. Detta kan exempelvis ses till ”The European Council is determined to 

combat terrorism in every form, throughout the world” (SN 4296/2/01 REV 2),  samt 

”The European Union will increase its efforts in other regions of the world to promote a 

fair international system based on security, prosperity, democracy and development. Law 

must be restored to areas of lawlessness” (SN 4296/2/01 REV 2). Jämförs dessa 

språkhandlingar med tidigare uttalanden om terrorism som exempelvis ”the growing 

concern caused by the increase in acts of terrorism” (CETS 090), visar detta på en tydlig 

utveckling och förändring inom EU:s språkanvändning i relation till terrorism. 

Fortsättningsvis visar det på en förändring i EU:s interna och strukturella interiör kring 

hur hotet ska behandlas. Förändringen i EU:s språkhandlingar visar likaså på den roll som 

unionen har tagit och är på väg att ta som säkerhetsaktör inom den internationella arenan.  

 

Som följd av terrorattacken  och säkerhetiseringen av terrorism kom EU att inrätta den 

första gemensam säkerhetsstrategin, European Security Strategy (ESS), den 12 december 

2003. Säkerhetsstrategin kom att ge en övergripande bild av EU:s utmaningar, hoten som 

ses som starkast, samt hur dessa ska bearbetas och bekämpas. ESS kom att ge en klar 

definition av hotet terrorism utgör vilket kan ses till; ”Terrorism puts lives at risk; it 

imposes large costs; it seeks to undermine the openness and tolerance of our societies, 
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and it poses a growing strategic threat to the whole of Europe. Increasingly, terrorist 

movements are well-resourced, connected by electronic networks, and are willing to use 

unlimited violence to cause massive casualties” (European Security Strategy 2003:3). 

Etablerandet av strategin kan ses visa på en märkbar intern utveckling av EU och 

organisationens syn på säkerhet och säkerhetsåtaganden, men visar även på en 

medvetenhet att säkerhetshot kan komma att röra sig över olika sektorer och bidrar till att 

unionen måste frångå den traditionella militärpolitiska synen på hot. Detta 

uppmärksammas exempelvis i; ”In contrast to the massive visible threat in the Cold War, 

none of the new threats is purely military; nor can any be tackled by purely military 

means” (European Security Strategy 2003:7). Detta visar på en medvetenhet i att alla 

åtgärder i kampen mot terrorism och de nya globala hoten, inte endast kommer att kunna 

bekämpas med hjälp av militära medel. ESS 2003 menar följaktligen att ett steg i 

riktningen om att bekämpa de globala säkerhetshoten kommer ske genom internationella 

samarbeten på olika plan såsom informationsdelning, rättsliga samarbeten, gemensamma 

militära operationer et cetera (European Security Strategy 2003:7). Vidare visar detta på 

ytterligare en utveckling av EU:s interna och strukturella konstellation när en strategi 

inrättas för att specifikt belysa ett flertal globala och interna säkerhetshot mot unionen 

och vilka tillvägagångssätt som ska tillämpas för att motverka dessa. 

 

I enlighet med Buzan et al. (1998:23, 26-27) skulle således språkhandlingarna kring 

begreppet ”terrorism” nu kunna indikera på en säkerhetisering inom EU, genom att själva 

yttringen av ordet används i vissa situationer och inte i andra.  Vidare kan EU ses ha 

säkerhetiserat terrorism i både den samhälleliga och politiska sektorn efter terrorattacken 

2001. Detta genom att terrorism å ena sidan hotar överlevnaden och utvecklingen utav 

samhället, och å andra sidan hota överlevnaden av idéer och ideologier inom de politiska 

institutionerna som binder staten samman och säkrar statens suveränitet, i detta fall, EU 

som en union (Buzan et al. 1998:199,150-152, Weaver 1995:67). Europeiska rådet kan 

som ovan ses argumentera i COM/2001/0521/final att terrorism inte endast utgör ett 

existentiellt hot mot världen utan även Europa genom dess hot mot mänskliga rättigheter, 

demokrati och den fortsatta sociala och ekonomiska utvecklingen av Europa.  Terrorism 

hotar på så sätt de fundamentala och grundläggande rättigheterna inom EU, vilket uttrycks 

i rambeslutet från Europeiska Unionens råd (2002/475/RIF); ”Europeiska unionen bygger 

på de allmängiltiga värdena mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet, respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den grundar sig på 
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principerna om demokrati och om rättsstaten, principer som är gemensamma för 

medlemsstaterna”. Genom att terrorism avser att destabilisera eller förstöra de 

grundläggande och konstitutionella, ekonomiska och sociala strukturerna,  är terrorism 

därmed en tydlig överträdelse av dessa principer genom att det både hotar den fortsatta 

ekonomiska och sociala utvecklingen av unionen, de idéer och ideologier som de politiska 

institutionerna grundar sig på, samt är en explicit överträdelse av de mänskliga 

rättigheterna och har således säkerhetiserats i den politiska sektorn.  

Fortsättningsvis kan EU:s säkerhetiseringsprocess av terrorism ses ha skett 

inom  den samhälleliga sektorn, genom att den potentiella utvecklingen av terroraktivitet 

hotar identiteterna inom EU, de individer som utgör samhället. Samhällssektorn kan 

därmed ses konstruera ”vi- och- dem” hot, där säkerhetiseringsaktören (Europeiska rådet, 

Kommissionen, Europeiska unionens råd) argumenterar för att terrorism kommer att hota 

referensobjektets överlevnad, identiteterna av den befolkning som identifierar sig som 

”oss”. Terrorism hotar därmed nationernas etniska enheter, civilisationer, stammar, 

klaner, religioner et cetera som utgör grunden av EU som institution (Buzan et al. 

1998:120, 123-124). EU:s säkerhetskomplex i sektorn riktar sig därmed till att säkra 

överlevnaden av dessa grupper och/eller individer.    

 

5.3  I vilken utsträckning påverkade attacken i Madrid 2004 EU:s syn 

på terrorism som ett säkerhetshot?  

En av de mest uppskakande händelserna under 2000-talets Europa kan ses till 

terrorattacken i Madrid 2004. Attacken visade inte endast på den förödelse terrorism för 

med sig, utan även hotet det utgör för världen, Europa och EU som institution. Som följd 

av terrorattacken kom Europeiska kommissionen att införa European Commission action 

paper in response to the terrorist attacks on Madrid (MEMO/04/65). Dokumentet 

fördömde inte endast terroristhandlingen, utan kom även att diskutera EU:s position i 

hanterandet av terrorattentatet samt vilka potentiella åtgärder som behöver införas inom 

EU i kampen mot terrorism.  EU:s hanterande av terrordådet på Madrid 2004 kan ses 

skilja sig i jämförelse med terrorattacken på USA 2001 i  synen på säkerhetshotet.  EU 

agerade redan efter attacken 2001 med att säkerhetisera terrorism som ett existentiellt hot, 

inte endast som ett globalt hot, utan även ett av de största externa hoten mot EU 

värderingar och Europamedborgarnas säkerhet, vilket visar på att processen kommer att 

se annorlunda ut efter attacken 2004. 
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 Som respons på attacken kom MEMO/04/65 inte endast att fördöma 

terroristhandlingarna riktade mot Madrid, utan fokus riktades även till ökad granskning 

och förbättring av de redan existerade restriktionerna som inrättades efter terrorattacken 

2001. Kommissionen kom här att trycka på ökad informationsdelning samt vikten av att 

stoppa de finansiella källorna som finns tillgängliga för terrorister och 

terrororganisationer, vilket unionen uttryckligen argumenterar är ett nyckelverktyg till 

bekämpningen av terrorism; ”freezing the funds or other financial assets and economic 

resources of individuals, groups and entities involved in terrorism is a key tool to combat 

terrorism” (MEMO/04/65). Huruvida kan MEMO/04/65 ses vara det första dokumentet 

där kommissionen inte endast uppmanar till ökad samarbete och granskning och 

förbättring av åtgärder, utan dokumentet riktar även kritik till de existerande institutioner 

och myndigheter som ansvarar för information gällande säkerhetsfrågor. Detta kan 

exempelvis ses i; ”it is essential in the fight against terrorism for the relevant services to 

have the fullest and most up-to-date information possible in their respective fields, 

including information on convictions” (MEMO/04/65). Argument kan således föras att 

kommissionen efter granskning, inte anser att de relevanta myndigheterna har gjort 

tillräckligt för att stoppa utvecklingen av terrorhot inom EU, ´genom att inte dela 

tillräckligt med information.  

Som följd av detta kan unionen ses ha producerat dokumentet EU Solidarity 

Programme on the consequences of terrorist threats and attacks år 2004 (15480/04). 

Kommissionen och europeiska rådet kan här ses trycka på principen av samarbete mellan 

medlemsländerna i händelsen av en terrorattack vilket kan ses i; ”Declaration on 

Solidarity against terrorism that confirmed the firm intention of the Member States to 

"mobilise all the instruments at their disposal, including military resources, to assist a 

Member State or an acceding State in its territory at the request of its political authorities 

in the event of a terrorist attack" (15480/04). Vidare kan man här uppmärksamma hur EU 

uppmanar medlemsländerna att mobilisera alla sina resurser, militära såsom icke-militära, 

för att hjälpa ett medlemsland i situationen av en attack. Enligt Buzan et al. (1998:23-24) 

visar detta på en tydlig säkerhetisering av begreppet terrorism i den bemärkelsen att 

kommissionen och europeiska rådet är de säkerhetiseringsaktörer som argumenterar för 

att referensobjektet, EU och dess civilisation är hotade, och legitimerar således 

användandet utav medel bortom den normal proceduren av politik för att säkra 

överlevnaden av EU och Europa.    
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Terrorattacken mot Madrid år 2004 kan ses ha gett EU en uttrycklig 

beslutsamhet att fortsätta vidgningen av säkerhetsbegreppet och som ett direkt resultat av 

attacken kom att EU inrätta Declaration on Combating Terrorism 2004 (7906/04). 

Deklarationens språkbruk kan ses annorlunda från tidigare dokument i den bemärkelsen 

att unionens språkbruk är tydligt hårdare och mer avvisande av terrorhandlingarna; 

”There will be neither weakness nor compromise of any kind when dealing with 

terrorists”  (7906/04). Fortsättningsvis kan man här se ytterligare en utveckling av EU:s 

syn på säkerhet och dess relation till terrorism således att unionen nu inte endast 

uppmanade medlemsländerna att samarbeta, utan gjorde samarbetet till en förpliktelse i 

enlighet med solidaritetsklausulen i artikel 42 i utkastet till konstitution för Europa 

(7906/04). Detta kan ha gjorts i enlighet med ståndpunkten att inget land i världen kan 

ses immuna mot det säkerhetshot terrorism utgör och endast ett kollektivt agerande kan 

stoppa den fortsatta utvecklingen av terrorism; ”No country in the world can consider 

itself immune. Terrorism will only be defeated by solidarity and collective action.” 

(7906/04).   Det som kan ses som skillnaden mellan Declaration on Combating 

Terrorism med andra dokument producerade av EU,  är att dokumentet införde ett flertal 

bindande punkter relaterade till polis och underrättelseangelägenheter för bättre agerande 

i terrorfrågor. Dokumentet adresserar inte endast hotet av terrorism, utan även andra 

kriminella brott som kan ses höra samman med säkerhetshotet och dess utveckling och 

måste således även rikta in sig på säkerhetsfrågor gällande transportering. Detta kan ses 

som en ny del i vidgningen av EU:s säkerhetsbegrepp således att unionen nu även tänker 

på säkerhet i andra områden; ”as appropriate, should develop policies to strengthen the 

protection of citizens, essential services (such as water supplies, energy and 

communications) and production systems (agro-food and process industries), as well as 

to establish mechanisms (surveillance, early warning, alert and response systems and 

procedures) to deal with the consequences of any terrorist attacks.” (Declaration on 

Combating Terrorism, 2004).  

EU:s huvudsakliga fokus efter attacken kan inte ses ha varit att producera nya dokument 

som fördömer och kriminaliserar terroristhandlingar. Fokus kan istället ses ha varit att 

granska och bearbeta redan existerande dokument om EU:s agerande i relation till 

terrorism, men det kan även ses ha varit att uppmana till ett ökat samarbete mellan 

medlemsländer och det internationella samfundet i kampen mot terrorism. Det senaste 

kan åter ses indikerar på ett ”vi- och- dem” hot, genom att EU uppmanar andra att ansluta 

sig i kampen mot terrorism. Huruvida kan det huvudsakliga målet med EU:s agerande ses 
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till att trygga och skydda den civila populationen från säkerhetshot i form av terrorism, 

samt bevara den institution som skapades för att bevara freden inom Europa efter andra 

världskriget. Detta uppmärksammas specifikt i EU:s solidaritetsprogram om 

konsekvenserna av terrorhot och attacker; ”The consequences of terrorist attacks, 

especially CBRN-attacks, can affect more than one country. In the event of such terrorist 

attacks, mutual assistance and collective action are both a political imperative and a 

practical necessity”, och fortsättningsvis i; ”Collective action, based on solidarity, can 

contribute to a timely and adequate response to all terrorist scenarios. As such, a 

comprehensive approach to responding to terrorist attacks should include cooperation at 

EU level” (15480/04).      

 Den politiska sektorn indikerar fortfarande på att terrorism är ett hot mot 

statens (EU:s) grundpelare de idéer, ideologier och värderingar som definierar staten. 

Genom att unionen identifierar terrorism som ett existentiellt hot vars mål är att skada 

genom att injaga fruktan hos befolkningen, destabilisera eller förstöra de grundläggande 

och författningsenliga sociala och ekonomiska strukturerna (2001/931/GUSP), är 

terrorism en tydlig överträdelse av unionens grundläggande rättigheter. Detta ses specifikt 

till; ”Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen.” (A5-

0064/2000). Det handlar således om att det unionen från början kan ses ha blivit skapad 

för, nu hotas att förgöras av terrorism och vilket kan ses legitimera åtgärder bortom den 

demokratiska kontrollen för att försäkra sig om att dessa grundläggande principer av 

unionen kvarlever.  

5.4 Har det skett en förändring i EU:s syn  på terrorism  under 
tidsperioden 2004-2017? 
Terrorattacken mot Madrid år 2004 kom att skaka Europa såväl som EU. Vad man inte 

hade förväntat sig i efterdyningarna av attacken var att Europa skulle präglas av ännu en 

terrorattack mot London, bara året efter.  EU:s första uttalande efter attacken kom från 

Europeiska unionens råd och uttalandet omnämns som EU:s bestämmelser som respons 

till bombningarna i London (11116/05 Presse 187). Europeiska unionens råd kan här ses 

som en tydlig säkerhetiseringsaktör genom att de fördömer terroristhandlingarna och 

förklarar  terrorism som ett hot mot den europeiska befolkningen. Rådet kan i uttalandet 

ses ha en ny framtoning till säkerhetshotet genom att de inte endast deklarerar att dess 

omedelbara prioritet är att stoppa terrorismens utveckling över gränserna, utan betonar 

starkt vikten av ett förebyggande arbete angående de faktorer som bidrar till radikalisering 
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och rekrytering; ”Underlines the importance of preventing people turning to terrorism by 

addressing the factors that contribute to radicalisation and recruitment to terrorist 

groups.” (11116/05 Presse 187). Detta pekar på en ökad medvetenhet inom EU således 

att man nu åskådliggör att en underliggande förståelse måste uppbringas till varför 

individer inom och utanför EU väljer att ansluta sig till terrororganisationer.  

Fortsättningsvis noterade Europeiska unionens råd att unionen måste 

fortsätta att granska och förbättra de åtgärder som redan implementerats i kampen mot 

terrorism vilket kan ses till; ”Will continue to assess, in the light of the brutal and tragic 

incidents in London, whether further measures are necessary at the European level. The 

Council will review progress by December 2005, including on national implementation 

of EU measures in order to ensure that the Union has the right framework for combating 

terrorism..." (11116/05 Presse 187). Vad som här behöver uppmärksammas är att unionen 

kan ses ifrågasätta sitt eget ramverk, det vill säga strukturen på organisationens agerande 

och handlande i kampen mot terrorism. Vidare åsyftar rådet att denna struktur är något 

som behöver granskas  så att unionen kan säkerhetsställa att man arbetar med de mest 

effektiva redskapen mot terrorism.   

 

Som ett resultat av de två terrorattackerna inom Europa producerades The 

European Union Counter-Terrorism Strategy 2005 (14469/4/05 REV 4). Strategin kan 

idag ses som ett av de viktigaste huvuddokumenten i agerandet mot terrorism, och  bygger 

på en strategisk överenskommelse mellan medlemsstaterna med syftet att motverka 

terrorism globalt samtidigt som man värnar om de mänskliga rättigheterna genom fyra 

grundpelarpelare; Prevent, Protect, Pursue, och Respond. Dessa grundpelare har 

sedermera kommit att bli grundkomponenter för EU:s fortsatta ageranden i frågan. Vad 

som kan ses som intressant med strategin är att EU nu för första gången inrättade pelare 

med specifika syften i hanterande av terrorism. Detta kan exempelvis ses till Prevent som 

specifikt diskuterar radikalisering och hur EU ska arbeta för att stoppa denna utveckling 

på både lokal, nationell och internationell nivå. Att behandla orsakerna till radikalisering 

och rekryteringen av terrorister har kommit att bli en av de största prioriteringarna för EU 

och i just detta syfte antog rådet EU strategin, Strategy for combating radicalisation and 

recruitment to terrorism 2008.  Detta kan ses visa på ett en vidgning i säkerhetsbegreppet 

genom att unionen nu diskuterar förebyggande åtgärder i form av radikalisering och 

rekrytering där åtgärderna inte alltid berör lagstiftande implementeringar såsom en 

arresteringsorder et cetera, utan kan rikta sig till samhälleliga problem som exempelvis 
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utanförskap. Genom att de fyra grundpelarna diskuterar EU frågor av utanförskap som en 

förebyggande åtgärd av radikalisering i Prevent såväl som EU:s handlande efter en attack, 

utgör pelarna en omfattande och proportionerlig respons till det internationella terrorhotet 

(14469/4/05 REV 4).  

 

Under de senaste åren kan man se en förändring i EU:s säkerhetsdimensioner på så sätt 

att unionen nu inkorporerar säkerhetshotet av terrorism i de större grundläggande 

strategierna som berör både den interna och externa säkerhetssfären av EU. The European 

Security Strategy (ESS) 2003 kan ses ha lagt grunden för den vidgade säkerhetsfären och 

dess relation till terrorism, genom att definiera terrorism som ett av unionens största 

externa hot. Detta kom år 2008 att granskas i den reviderade strategin The European 

Security Strategy; providing security in a chaning world. Man hade under åren undersökt 

om EU fortfarande hade samma hotbild av de olika säkerhetshoten och vilka förändringar 

som har skett i säkerhetsfären. Unionen noterade här att terrorism fortfarande var ett av 

de största säkerhetshoten mot Europa och det internationella samfundet, men kom även 

att påpeka unionens brister i förhindrandet av radikalisering och rekrytering; ”We must 

also do more to counter radicalisation and recruitment, by addressing extremist ideology 

and tackling discrimination.” (The European Security Strategy; providing security in a 

changing world, 2008:13).  Detta kan som resultat ha lett till besluten om att införa 

strategin, Strategy for combating radicalisation and recruitment to terrorism 2008. 

Fortsättningsvis kan kommissionen ses diskutera dessa säkerhetsfrågor ses ytterligare i 

Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism: Strengthening the EU's 

Response  2014 på begrundandet att förebyggande strategier mot radikalisering och 

rekrytering är ett nyckelverktyg i kampen mot terrorism (COM(2013) 941 final). Detta 

uppmärksammas framförallt i; ” The threat has progressively evolved to include smaller 

EU-based groups, cells, and lone actors operating in a more unconstrained and 

unpredictable way. They plan attacks with limited or no direction from an organisation, 

making prevention even more difficult.” (COM(2013) 941 final). Detta indikerar således 

på en progressiv utveckling av radikalisering inom EU.  

 
 
Fortsättningsvis  kom antagandet av Lissabonfördraget 2009 att sammanlänka unionens 

två säkerhetsdimensioner genom stärkandet utav den  rättsliga ramen i förenandet och 

fastställandet av  frihet och säkerhet, inre rörelsefrihet och en effektiv europeisk respons 

för gränsöverskridande säkerhetshot (COM(2015) 185 final). Ett fortsatt steg av 
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inkorporeringen av terrorism i EU:s båda säkerhetsdimensionerna kan ses till när unionen 

2010 antog Internal Security Strategy for the European Union som ett komplement till 

ESS 2003. Genom att terrorism i dagens globala samhälle kan uppstå var som helst när 

som helt med gränsöverskridande effekter på säkerhet, identifieras terrorism även som ett 

av de största säkerhetshoten i EU:s interna säkerhetsstrategi. Detta uppmärksammas 

specifikt i  Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism: Strengthening 

the EU's Response  2014 med uttalandet “Many terrorists planning attacks on European 

soil are themselves Europeans.” (COM(2013) 941 final). Detta förstärks ytterligare när 

den interna säkerhetsstrategin argumenterar att; ”Terrorism, in any form, has an absolute 

disregard for human life and democratic values. Its global reach, its devastating 

consequences, its ability to recruit through radicalisation and dissemination of 

propaganda over the Internet and the different means by which it is financed make 

terrorism a significant and ever-evolving threat to our security” (Internal Security 

Strategy for the European Union 2010, s. 12-13).   

Sedermera kom EU:s institutioner år 2015 att argumentera för ett förnyande 

av den interna säkerhetsstrategin och antog således European Agenda on Security, vars 

syfte var att i de fem uppkommande åren ge mervärde i stödjandet av medlemsländerna i 

fastställandet av säkerhet. Agendan kom att notera att även fast EU måste vara vaksamma 

till andra framträdande hot, prioriterar agendan säkerhetshoten av terrorism, organiserad 

brottslighet och cyberbrott; ” the Agenda prioritises terrorism, organised crime and 

cybercrime as interlinked areas with a strong cross-border dimension, where EU action 

can make a real difference” (European Agenda on Security 2015:2). Följaktligen kom 

EU att präglas av tre terrorattentat mot Paris, Köpenhamn och Bryssel, vilket i agendan 

kom att belysa vikten av en stark europeisk respons till terrorism och utländska 

terroriststridanden. Vad som kom att uppmärksammas i agendan European Agenda on 

Security (2015:12) är hur europeiska medborgare väljer att ansluta sig till 

terrororganisationer i konfliktzoner, som vid återvändandet är ett stort potentiellt hot mot 

den europeiska interna säkerhetsdimensionen. Detta uppmärksammas speciellt i; 

“European citizens continue to join terrorist groups in conflict zones, acquiring training 

and posing a potential threat to European internal security on their return. While this 

issue is not new, the scale and the flow of fighters to ongoing conflicts, in particular in 

Syria, Iraq and Libya, as well as the networked nature of these conflicts, are 

unprecedented.” (European Agenda on Security 2015:12). Sedermera visar detta inte 

endast på att terrorism fortsätter att utvecklas och spridas runt om i världen, utan pekar 
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även på att terrorism och dess radikalisering rotar sig alltmer i de europeiska samhällena. 

Detta påvisar på så sätt ett ökat internt säkerhetshot mot EU och dess fundamentala 

principer av demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen men även mot den 

europeiska befolkningen.    

Som en respons på den globala utvecklingen av säkerhetshot antog EU European Union 

Global Strategy 2016 som ett sätt att ge unionen en kollektiv och mer effektiv riktning i 

hanterandet av energisäkerhet, migration, klimatförändringar, extremism och 

hybridkrigsföring. Fortsättningsvis kan terrorism i strategin ses benämnas mer och mer 

som våldsbejakande terrorism i relation till utländska terroriststridande individer och 

terrornätverk. Detta kan exempelvis ses till; ”This entails shared alerts on violent 

extremism, terrorist networks and foreign terrorist fighters..” och fortsättningsvis till de 

åtgärder man insisterar är grundläggande för att stoppa utvecklingen av terrorism; “We 

will deepen work on education, communication, culture, youth and sport to counter 

violent extremism. We will work on counter-radicalisation by broadening our 

partnerships with civil society, social actors, the private sector and the victims of 

terrorism, as well as through inter-religious and inter-cultural dialogue.”  (European 

Unionen Global Strategy, 2016:21).  Säkerhetsstrategin åsyftar således att det är ytterst 

nödvändigt att medlemsländer och EU organ samarbetar med informationsspridning om 

våldsam extremism, terrornätverk och utländska terroriststridande, men även i 

borttagningen av olagligt innehåll från media för att säkra Europa. Globaliseringen kan 

ses ha fört med sig en digital revolution där Europas välstånd även beror på det fria flödet 

av information som underlättas av ett säkert och fritt Internet (European Unionen Global 

Strategy, 2016:15, 21). Vidare kan detta ses belysa den tredje komponent i Buzan et al. 

(1998: 23-24) säkerhetiseringsprocess, den funktionella aktören, vilket här kan ses till 

media. Media kan argumenteras vara en central del i EU:s beslutsfattande i området av 

säkerhet, genom att det är ett medel för informationsspridning. Detta kan således komma 

att påverka EU:s beslutsprocess genom att det på ett sätt utgör ett problem om 

informationsspridningen innehåller olovligt material som når ut till de europeiska 

medborgarna. Detta kan på så sätt komma att påverka EU besluten, vilket kan ses som 

ovan när unionen talar om att EU organ och medlemsländer måste samarbeta i 

borttagningen av olagligt innehåll från media i ett sätt att säkra Europa.  

Sammanfattningsvis utgör terrorism fortfarande ett existentiellt hot mot EU, 

dess fundamentala principer och den europeiska befolkningen. EU:s syn på terrorism kan 

ses ha förändrats i den bemärkelsen att terrorism kan ses utgöra ett ännu större hot än 
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tidigare, på så sätt att Europa nu inte endast är ett ställe där terrornätverk cirkulerar utan 

europeiska medborgare kan även ses välja ansluta sig till terrororganisationer utanför 

Europa. Individerna utgör därmed ett säkerhetshot  när de väljer att återvända till Europa 

såväl som för med sig ideologier och idéer som motsätter sig de europeiska 

grundprinciperna. Ytterligare förändring i EU:s relation till terrorism kan ses i hur 

unionen talar om fenomenet, på så sätt att man idag mer talar om radikalisering och 

våldsbejakande extremism som en synonym för terrorism. Fortsättningsvis påverkar 

säkerhetshotet av terrorism både den interna och externa säkerhetsfären av unionen och 

är därmed ett av unionens största säkerhetshot.  

 
 
 
6 Slutsatser och avslutande reflektion 
Uppsatsens syfte var att beskriva om Europeiska Unionens vidgade säkerhetsbegrepp i 

relation till terrorism har förändrats över tid. Med hjälp av de fyra 

problemformuleringarna har sedan syftet kunnat uppfyllas.   

 En tydlig skillnad kan ses till unionens användande av säkerhetsbegreppet 

innan år 2001, följt av en tydlig förändring i hotbilden av terrorism efter attacken på USA 

2001. Unionens säkerhetsdimensioner och dess relation till terrorism kan först ses ha 

blivit en verklighet med antagandet av Maastrichtfördraget 1993 och 

Amsterdamfördraget 1999. Antagandet av Amsterdamfördraget 1999 utgjorde unionens 

största förändring genom att säkerhet etablerades som en grundläggande del av Området 

med Frihet, Säkerhet och Rättvisa. Terrorism kom dock i båda fördragen att ses som ett 

av flera säkerhetshot som måste förhindras.    

Brytpunkten för förändringen i EU:s hotbild av terrorism kan således först 

ses ha kommit som följd av attacken på USA 2001, där EU tydligt fördömde terrorism 

som ett säkerhetshot inte endast mot världen, utan likaså Europa. Som en respons på 

attacken kom EU här att producera ett flertal dokument vars syfte var att tillämpa 

särskilda åtgärder i kampen mot terrorism. Man kom här för första gången att tydligt 

definiera vad en terroristhandling avsågs vara, och belyser en förändring i EU:s hotbild 

av fenomenet genom att unionen börjar använda termen ”terrorism” i vissa situationer 

och inte andra. Detta visar  att begreppet har distanserats från annan sorts brottslighet.

 Fortsättningsvis kom attacken mot Madrid 2004 att tydligt påverka EU:s 

syn på säkerhet och terrorism, genom att unionen bestämt deklarerade terrorism som ett 

existentiellt hot mot EU:s fundamentala principer om demokrati, mänskliga rättigheter 



  
 

28 

och rättsstatsprincipen såväl som de europeiska medborgarna. Hotet har därmed blivit en 

huvudprioritet på säkerhetsagendan. Vidare kom dokumenten att  trycka på ett ökat 

gemensamt samarbete mellan unionen och medlemsländerna gällande säkerhetsfrågor 

och informationsspridning, såväl som ökad granskning av redan existerande 

implementeringar. Vidare är detta något som unionen även betonade vid attacken mot 

London 2005. Antagandet av The European Union Counter-Terrorism Strategy 2005 kan 

då som nu, ses som ett huvuddokument för EU:s strategiska åtgärder och 

implementeringar gällande terrorism där man klarligen arbetar efter de fyra grundpelarna  

Prevent, Protect, Pursue och Respond.  EU:s syn på hotbilden av terrorism kan 

fortsättningsvis ses ha förändrats mellan åren 2004-2017 i den bemärkelsen att unionen 

alltmer pratar om radikalisering och våldsbejakande extremism som en synonym till 

terrorism. Terrorism kan idag ses utgöra det största interna och externa säkerhetshotet 

mot EU, och kan argumentativt även ses vara det svåraste säkerhetshotet att tackla genom 

dess ökade spridning inom och utanför Europas gränser.  

Utifrån det teoretiska ramverket bestående av Buzan et al. (1998) 

säkerhetiseringsteori kan ett flertal slutsatser göras. Först och främst kan slutsatser göras 

att EU inte säkerhetiserade hotet av terrorism förens efter attacken på USA 2001, och 

språkbruket kring termen terrorism kan fortsättningsvis främst ses ha förändrats sedan 

2004 och 2005 genom etableringen av The European Union Counter-Terrorism Strategy. 

Vad som tydligt uppmärksammas är att terrorism utgör ett existentiellt hot i både den 

politiska och samhälleliga sektorn av säkerhetiseringsteorin  genom dess hot EU:s 

fundamentala principer samt den europeiska befolkningen. Den samhälleliga sektorn 

uppmärksammar klart konflikterna mellan konstruktionen av ”vi- och dem” som uppstår 

när den västerländska kulturen hotas med dess idéer om fria mänskliga rättigheter, 

demokrati, rättsstatsprincipen, social och ekonomisk utveckling. De individer, nationer 

eller civilisationer  som inte har denna syn, blir instinktivt ett hot mot referensobjektet. 

Detta leder till säkerhetskomplexet att ”vi-enheter” hotar andra ”vi- enheter” och skapar 

därmed en säkerhetiseringsprocess i linje Buzan et al. (1998:123-124) kriterier. Detta 

tydliggörs när EU talar om Europa som en helhet, ett ”vi”, och ett ”dem” om terrorister 

som åsyftar att destabilisera och förstöra det ”vi-enheten” står för. En tydlig 

fragmentering uppstår således mellan parterna och språkbruket kommer därmed att 

förändras när talat om hotet. Fortsättningsvis kan media under de senaste åren ses liknas 

vid en funktionell aktör och påverka EU:s beslutsprocess, genom att vi idag lever i en 

teknologisk värld där media har kommit att bli ett medel som använd vid rekryteringen 



  
 

29 

av potentiella terrorister, såväl som används som informationsspridning. Detta kan på så 

sätt påverka EU:s beslutsprocess om implementering av åtgärder. 

Säkerhetiseringsteorin kan ge betydande insikter i perceptionerna av 

säkerhetshot och hur det har framkommit, huruvida finns det problem med 

tillvägagångssättet genom att teorin inte hanterar konsekvenserna av kriserna. Teorin 

förklarar såtillvida inte varför beslutfattandet angående stärkandet av de europeiska 

säkerhetsfärerna inrättas fortare med specifika karaktärer, efter varje ny terrorattack. 

Detta lämnar således hål i analysen och gör teorin mindre effektiv när objektet ska svara 

på hotet.  

 
 
6.1 Framtida forskning 
Säkerhetsbegreppet har tydligt förändrats inom EU sedan 2001 där ett flertal 

implementeringar från EU har vidtagits angående hotet av terrorism. Ett flertal dokument 

som skapades under tidsperioden 2004-2017 åsyftade att strukturen av EU:s agerande i 

säkerhetsfrågan är något som kan behöva komma att granskas under åren för att försäkra 

sig om att unionen och medlemsländerna arbetar på rätt sätt. Den framtida forskningen 

på ämnet är bör således inte handla om EU har vidtagit åtgärder i kampen mot terrorism, 

utan snarare om dessa åtgärder har varit effektiva. Säkerhet är grundkomponenten för 

EU:s överlevnad, har vi inte effektiva medel för att säkra EU kommer terrorismen att 

vinna. Säkerhet och terrorism kan därmed ses gå hand i hand och utgör därmed ett 

intressant forskningsområde.  
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