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Abstract 

The purpose of this thesis is to test the credibility of Ulrich Becks World risk 

society theory’s theoretical assumptions about global terrorism's and the terrorist 

threat’s impact on the nation state’s security policy. To reach an answer a case study 

with a theory-testing method has been used to test the credibility of the theory. The 

theory has been tested on the security policy and actions in the US after the 9/11 

terror attacks 2001. 

The thesis can conclude that Ulrich Beck's assumption and hypotheses about the 

terrorist threat and that it has undermined the traditional forms of security policy 

and encroached on states opportunities to combat national threats through unilateral 

acts, have shown different degrees of influence on US security policy since 9/11 

2001 up to and including 2016. Overall, Ulrich Beck's WRS theory assumptions that 

the terrorist threat undermines the nation state's possibilities for individual national 

security policy can be validated by specific elements but weakened by others. 
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1 Inledning 

 

Sedan Berlinmurens fall har USA i ensamhet erhållit ställningen som världens enda supermakt. Landets 

säkerhets- och utrikespolitiska agerande möttes under större delen av 1990talet av kritik för att visa för 

lite intresse i omvärlden och världspolitiken. Diverse krig och folkmord plågade delar av världens 

befolkning medan USA förhöll sig passiv till utvecklingen, och i fåtal fall (Bosnien) motvilligt och 

långsamt ingrepp. USAs säkerhetspolitik var anpassad till en verklighet där USA, med världens största 

militära makt, ansågs sig förse sina medborgare med frihet, trygghet, säkerhet och demokrati (Dahl, 

2010).  

 

Den 11 september 2001 innebar för USA ett abrupt uppvaknande, ett nytt hot ersatte det gamla och USA 

stod inför en situation utan historiskt jämförelse. Bilden av en rivaliserande supermakt med ett militärt 

och ideologiskt centrum lokaliserat till en specifik nation var nu inaktuell. Det nya hot som USA stod 

inför var inte en stat, utan ett nätverk av individer och grupper utspridda i olika delar av världen (Dahl, 

2010).   

 

Ulrich Becks World Risk Society teori berör i särskilda delar terrorrisken och den påverkan som global 

terrorism har på nationell säkerhetspolitik. I Denna undersökning kommer teorin användas för att 

undersöka om det i de säkerhetspolitiska förändringar och processer som sker i USA efter 11/9 2001 

finns bevis för Becks antaganden om att terrorrisken framtvingar särskilda säkerhetspolitiska 

utvecklingar och begränsar USAs nationella handlingskraft globalt.   
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1.1 Problemformulering 
 

Vad har händelser som Tjernobyl, global uppvärmning, svininfluensaviruset, finanskrisen 2008, effekter 

av genmanipulerad mat och 11/9 terrorattackerna i USA 2001 gemensamt? De visar all på olika 

dimensioner och dynamik i Ulrich Beck World risk society teori (Beck, 2002). I vårt moderna globala 

samhälle sker en signifikant ökning av ett antal globala risker; klimat hotet, ekonomiska kriser och 

terrorrisken. Beck menar att dessa risker underminerar den globala handlingskraften hos nationalstaten, 

eftersom risker på grund av globaliseringen inte längre kan begränsas till geografiska eller 

tidsbegränsade gränser utan får globala och samtidiga konsekvenser (Beck, 2009). Vi lever nu i en 

modern tidsålder där risker influerar våra liv och möjligheter varför Ulrich Becks World Risk Society 

[WRS] är mer intressant och aktuell än någonsin. Beck beskriver själv att den globala terrorismen har 

öppnat upp ett nytt kapitel i världshistorien, globaliseringen och WRS teorin i sig (Beck, 2001). 

 

Globaliseringens effekter är ett omstritt ämne där flera olika läger utskiljer sig, dels nationalstatens 

minskade inflytande vara eller icke vara, dels huruvida globaliseringen framkallar i största del positiva 

eller negativa effekter på världens länder (Mcgrew, 2012). Beck WRS teori kan verka som ett intressant 

bidrag i denna diskussion, särskilt tack vare teorin stora omfattning och bredd, men också av den 

anledning att WRS också anser sig ha en möjlig lösning på flera av de problem och konsekvenser som 

globalisering och den globala terrorismen medför; kosmopolitismen. För sällan har världen känts så 

liten och unison som när bilder och videor spreds över världen på de fallande tornen World Trade Center 

i New York 11/9 2001. Är det den traumatiska chocken och plötsliga insikten om terrorrisken, som 

rämnar de nationella skiljeväggarna och skapar en kosmopolitisk verklighet?  
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1.2 Syfte och frågeställning:  
 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka relevansen och trovärdigheten i Becks WRS teoris antaganden och 

hypoteser om att terrorrisken på olika sätt underminerar den nationella säkerhetspolitiken. Beck menar 

att ingen stat, inte ens den mest starka, kan ensamt säkerställa sin nationella säkerhet, av den anledningen 

att terrorrisken tvingar stater att erkänna att de inte kan leva upp till sitt konstitutionella löfte att skydda 

sina medborgare (Beck, 2002). 

 

Undersökningen är en teoriprövande fallstudie, där Ulrich Becks WRS teoris uttryckliga antagande och 

hypoteser om terrorrisken prövas på de säkerhetspolitiska processerna och utförandena i USAs 

terrorbekämpning efter 11/9 terrorattackerna. I avsikt att se vad det säkerhetspolitiska agerandet och 

handlandet i terrorbekämpningens namn i USA kan säga om trovärdigheten i Ulrich Becks antaganden 

och hypoteser om terrorrisken.  

För att uppnå undersökningens syfte kommer följande frågeställningar användas:  

Till vilken grad har Becks uttryckliga antaganden och hypoteser om;  

A. Krigets individualisering påverkat USAs säkerhetspolitik? 

B. Att innebörden av nationell säkerhetspolitik förändras påverkat USAs säkerhetspolitik? 

C. Att statliga institutioner vars enda uppgift är att skydda medborgare förlorar sitt syfte påverkat USAs 

säkerhetspolitik? 

D. Att det nationalstatscentrerade politiska systemet urholkas påverkat USAs säkerhetspolitik?  

E. Den yttersta paradoxen påverkat USAs säkerhetspolitik? 

 

 

Sammanfattningsvis testas Ulrich Becks uttryckliga antaganden och hypoteser om terrorrisken på USAs 

säkerhetspolitiska terrorbekämpning efter 11/9 terrorattackerna till och med Barack Obamas andra 

ämbetsperiod 2016, genom en teoriprövande fallstudie, för att antingen falsifiera eller styrka teorin.  
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2 Teoretiskt ramverk 

 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom ämnet samt en överblick av Ulrich Becks WRS teori. 

Därefter presenteras de uttryckliga antaganden och hypoteser som utgör undersökningens grund. 

Avslutningsvis presenteras Ulrich Becks kosmopolitiska framtidsvision och utopiska lösning av 

terrorrisken.   

2.1 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras en överblick av några betydelsefulla studier och inlägg i forskning kring global 

terrorism och dess påverkan på nationalstatens säkerhetspolitik, samt studier där Becks teori WRS 

används och diskuteras. Forskning kring global terrorism och dess inverkan på staters säkerhetspolitik 

är omfattande och utbredd, däremot finns ett mindre antal forskare som rört sig kring Becks WRS teori 

och riskbegreppet och satt det i kontext till global terrorism.  

Keith Spence har i flera artiklar undersökt och diskuterat WRS teorins hållbarhet i att förklara och förstå 

global terrorism. I artikeln World risk society and war against terror (2005) argumenterar Spence för 

hur världspolitiken behöver ett paradigm skifte från nationell säkerhet till kosmopolitisk säkerhet. 

Spence redogör för hur det traditionella kriget mot terrorism som han knyter till den nationella 

säkerheten, som enligt honom syftar till att dominera terrorismen, endast resulterar i spridning och 

ökning av terrornätverk.  

En av de mest omskrivna och recenserade forskarna inom global terrorism är professor Audrey Cronin, 

väletablerad på internationell och nationell säkerhet och säkerhetspolitik. Cronins forskning har flera 

gånger använts av den amerikanska kongressen, som även har verkat som rådgivare för i efterspelet av 

11/9 terrorattackerna. Cronin har särskilt forskat kring hur globaliseringen och de framsteg och 

misslyckande som den medför skapat och närt global terrorism: teknologisk utveckling, ökad rörelse av 

kapital, varor och människor över nationsgränser samt ett utanförskap och ”westernization” av de delar 

av världen som inte tagit del av globaliseringens tillväxt. Cronin anser att globaliseringens utanförskap 

har bidragit till och förstärkt icke statliga aktörer på den globala arenan, då särskilt olika terrornätverk 

(Cronin, 2003). Vidare rör Cronins forskning även studier och granskning av USAs ”war on terror” och 

dess faktiska resultat, om den minskat eller ökat terrorism i världen (Cronin, 2012).  

Dessutom har forskaren Yee-kuang Heng, likt Keith Spence, använt sig av Becks WRS teori, men då 

applicerat den på att försöka förklara Bush-administrationens aggressiva militära strategi i deras försök 

att bekämpa terror efter 11/9 terrorattackerna. Heng syftar i sin forskning till att sammankoppla WRS, 

global governance och säkerhet, och vill med det binda vägen för ett mer utvecklat gemensamt globalt 

säkerhetsarbete (Heng, 2009).  
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2.2 World risk society teori:  
 

Med World risk society syftar Beck på vårt nutida globala samhälle. Ett samhälle som har uppstått 

genom en historisk process; från ett industrisamhälle, vars primära mål var att skapa rikedom och 

välfärd, till ett risksamhälle som i huvuddrag sysselsätter sig med riskhantering. Beck beskriver detta 

samhälle som den andra moderniteten, vilken måste hantera de negativa följderna som uppstått i 

övergången mellan den första moderniteten – industriella samhället – och den andra moderniteten (Beck, 

1999). Beck menar att den andra modernitetens utveckling har skapat en övergång från ett samhälle där 

mänskligheten kan räkna ut och mäta risker till ett samhälle där mänskligheten inte kan mäta eller förutse 

de risker som skapas; ett risksamhälle (Beck, 2002).  

 

Risk innebär i Beck WRS teori förväntan av en katastrof och är framtida händelser som kan ske och 

som hotar oss. Risken är ett ständigt överhängande hot som formar våra förväntningar, genomsyrar våra 

tankar och handlingar, och blir således en politisk kraft som förändrar världen (Beck, 2018). Själva 

risksamhället innebär att mänskligheten möter nya okontrollerbara risker. Risksamhället uppstår inte på 

grund av att våra liv eller samhällen har blivit mer farliga, utan av att de okontrollerbara riskerna har 

slutat ta hänsyn till gränser. De okontrollerbara riskerna är inte längre bundna till en plats eller individer, 

vilket gör att de inte heller kan kontrolleras av en enskild nationalstat (Beck 2002). Vilket gör dem till 

globala risker, som i sin tur skapar ett globalt risksamhälle; World risk society [WRS ]. 

 

I WRS definierar Beck tre typer av Globala risker; ekologiska konflikter, ekonomiska kriser och 

terrorrisken. Dessa risker är globala, dock påpekar Beck att riskerna påverkar skilda delar av jorden 

olika (Beck, 2002).  Hotet från globala terrornätverk skiljer sig från de övriga ”huvudriskerna” i Becks 

teori; ekonomiska kriser och ekologiska konflikter är oavsiktligt negativa resultat av beslut och 

handlingar som gjorts för att skapa något positivt. Medan terrorrisken är avsiktligt negativ, och har i 

intresse att skapa de effekter som de två övriga riskerna skapar oavsiktligt (Beck, 2009).   
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2.3 Uttryckliga antaganden och hypoteser  
 

De uttryckliga antaganden och hypoteser som har urskilts hur WRS teorin, som menar att terrorrisken 

underminerar den nationella säkerhetspolitiken, presenteras nedan: 

 

A)  Kriget individualisering 

 

Enligt WRS framtvingar terrorrisken en förändring av det traditionella kriget och dess grundläggande 

principer, då framväxten av global terrorism innebär nya former av organiserat våld och krigshandlingar. 

Den traditionella typen av krig som präglade 1900talet - stater som förde krig mot andra stater med 

organiserad militära insatser – är i sin grund symmetrisk. Konfrontation och slag präglades av stater och 

arméer som agerade och reagerade i förutsägbara mönster, grundat på nationella intressen och strategier 

(Beck, 2018).  

 

I WRS framträder istället terrornätverk som nya globala aktörer som rivaler till stater (Beck, 2005).  

Med en krigsföring som är allt annat än förutsägbar utan är oskälig, meningslös, inget slag eller kamp 

sker och målet är inte att vinna eller besegra någon på plats, utan att skapa fruktan och känsla av terror. 

Således underminerar terrorrisken den traditionella militären och kriget genom att terrornätverkens 

krigsföring är svår att föra effektiva krig mot (Beck, 2018). Det individualiserade kriget innebär också 

att medborgare måste bevisa sin oskuld och ofarlighet för staten, då det nya kriget innebär att varje 

individ misstänkliggörs som potentiell terrorist, vilket demonstreras genom säkerhetskontroller och 

övervakning (Beck, 2003). 

 

B) Innebörden av nationell säkerhetspolitik förändras 

 

Enligt WRS medför terrorrisken att innebörden av nationell säkerhetspolitik genomgår en förändring. 

Ett skifte sker till en post-stats paradigm i säkerhetspolitiken, då den nya globala aktören terrornätverk 

raserar den traditionella bilden av en statlig aktör som säkerhetspolitikens främsta hot och fokus. 

Terrornätverken är våldsamma icke statliga organisationer som opererar oberoende av område och 

agerar nationellt som internationellt (Beck, 2018). Det innebär att grunderna för vad som är nationellt 

och internationellt och hur dessa ska sammankopplas eller avgränsas från varandra raserar, och måste 

därför omstruktureras i säkerhetspolitiken, i ett försök att förebygga och förhindra terrorrisker och hot 

(Beck, 2009).  

 

Därför förlorar synen på säkerhetspolitik som enbart nationell sin betydelse; nationell säkerhetspolitik 

är inte längre enbart nationell säkerhet. Globala allianser med syftet att bevara och främja både yttre och 

inre säkerhet formas. Säkerhetspolitiken förändras till att nationell säkerhet och internationellt 

samarbete numera är sammankopplade (Beck, 2002).  
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C) Statliga institutioner vars enda uppgift är att skydda medborgare förlorar sitt syfte  

 

Enligt WRS håller förtroendet för myndigheter och statens handlingskraftighet inom såväl ekonomi som 

vardagsliv och demokrati på att lösas upp. Terrorrisken och dess fruktan för att attentat kan ske var som 

helst och när som helts ersätter aktivt förtroende med aktiv misstro till statens myndigheter och 

institutioner (Beck,2002). Viktiga institutioner och myndigheter som ska garantera säkerhet 

konfronteras med situationer där deras verktyg och apparat inte längre fungerar eller erbjuder en lösning 

på terrorrisken. Följaktligen undermineras de viktigaste institutionerna och aktörerna i staten av den 

växande terrorrisken, av den anledningen att terrorrisken framlägger bevis för deras ineffektivitet och 

handlingslöshet (Beck, 2018).  

 

Resultatet av detta blir att stater iscensätter symboliska förbyggande handlingar från myndigheter 

ansvariga för säkerhet, vilket mer syftar till att upprätthålla en bild av myndigheternas nödvändighet. 

Terrorrisken behandlas och förhandlas fram som politiskt kontrollerbar och något som kan förebyggas 

genom konstitutionella rättsliga handlingar, exempelvis förstärkning av videoövervakning, polis och 

militär utplacerad inom det egna landet. Således försöker de i synes makt- och kraftlösa myndigheterna 

och institutionerna återta kontrollen genom åtgärder och strategier som ger sken av kontroll och 

säkerhet, men som i emellertid är helt kraftlösa (Beck, 2018).   

 

D) Det nationalstatscentrerade systemet urholkas 

Enligt WRS innebär terrorrisken också att nationalstater inte kan hantera sina mest hotande och 

självförvållande problem och kriser (Beck, 2009). Därför sker också en parallell utveckling där de 

fundamentala grundstenarna och logiken för den nationalstatscentrerade uppdelningen i det 

internationella politiska systemet succesivt eroderas (Beck, 2005). Terrorrisken underminerar den 

operativa logiken hos nationalstatens institutioner och handlingskraft, eftersom riskerna inte kan 

begränsas till specifika geografiska eller tidsbegränsade utrymmen, utan får globala och samtidiga 

konsekvenser, vilket innebär att internationella organisationer och allianser får ett större inflytande på 

den globala politiska arenan (Beck, 2009).  

 

Internationella organisationer är därför inte längre enbart en förlängning av nationell politik. Utan de 

internationella organisationerna och samarbetarna omvandlar, maximerar och utvidgar nationella 

intressen till transnationella intressen. Därför innebär terrorrisken att vikten av nationalstaten har 

begränsats internationell, av den anledningen att nationalstaterna inte längre oavsett svaga eller starka, 

är de primära enheterna eller arenorna för att lösa nationella problem (Beck, 2009). Politik inte har 

samma begräsning som innan, inte heller har statliga aktörer och institutioner ensamrätt till inflytande. 
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Globaliseringen har skapat en verklighet med nya aktörer, nya resurser, nya regler och konflikter (Beck, 

2005).   

 

E) Den yttersta paradoxen 

 

Enligt WRS är ingen enskild nation tillräckligt stark eller mäktig för att ensamt kunna försäkra den inre 

nationella säkerheten, utan nationalstaten tvingas att inse de begränsade möjligheter som finns för att 

skydda de egna medborgarna. Den enda lösning som finns för terrorrisken är transnationellt samarbete. 

Detta innebär att terrorrisken leder till den yttersta paradoxen där staten i syfte att skydda sina nationella 

intressen och säkerhet måste agera mindre nationellt och engagera sig mer i transnationella 

säkerhetssamarbete. En gemensam skräck för terrorrisken tvingar in den globala arenans aktörer i ett 

gemensamt försök att rädda sig själva; varvid staten överger vissa delar av sin autonomi i syfte att 

hantera nationella problem och hot i WRS. Varvid en ökning av militära-, rättsliga- och tekniska 

samarbeten leder till en förlust eller begränsning av statens autonomi (Beck, 2002).  

2.4 Den kosmopolitiska lösningen 
 

Becks utveckling av WRS resulterar i en kosmopolitisk vision för den globala politiska arenan. 

Kosmopolitism innebär enligt Beck en form av världsmedborgarskap, där hela mänskligheten bör ses 

som ett samfund, där individers intressen inte endast omfattar nationslandet, utan hela mänskligheten.  

Därför ger terrorrisken och de globala riskerna upphov till nya transnationella gemensamma 

förhållanden där de aktörer som spelar nationella kort kommer förlora, endast de som förstår och 

genomför nationell politik på ett kosmopolitiskt sätt kan och kommer överleva (Beck, 2009). 11/9 

terrorattackerna i USA 2001 är enligt Beck roten till att livet i de västerländska moderna samhällena nu 

präglas av en överhängande okontrollerbar terrorrisk. Dock uppstår, i och med terrorrisken, nya 

möjligheter för den globala politiska arenans kosmopolitisering (Beck, 2002). Rädslan för terrorrisken 

genomsyrar internationell politik och framtvingar genombrott av förebyggande försvars- och politiska 

agerande internationellt (Beck, 2009).  

 

Därför skapar terrorrisken en verklighet som binder samman internationella aktörer och nationalstater 

över gränser som annars inte hade velat ha något att göra med varandra. Kontentan är att 

kosmopolitismen framträder genom bakdörren av global risk, osynlig, oavsiktlig och med en knuff. För 

att framtvingar globala politiska samarbeten över nationsgränser, inte tack vare gemensamma 

värderingar, utan på grund av att den gemensamma skräcken för globala risker (Beck, 2018). 

Kosmopolitism innebär att solidaritet, ansvar och medmänsklighet frigörs från den nationella arenan 

och sammansluts med ”världen” (Beck, 2003).  
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Sammanfattningsvis utgörs det teoretiska ramverket för undersökningen av de 5 uttryckliga antagandena 

och hypoteserna A-E. Becks kosmopolitiska lösning är en utopisk idé som främst används i relation till 

att diskutera undersökningens resultat.  

3 Metod  

 

I detta kapitel presenteras undersökningens avgränsningar, metodval, val av fall samt 

operationaliseringar.  

3.1 Avgränsningar 
 

3.1.1 Avgränsningar teori  
 

Sedan 1986 när Beck publicerade sin teori Risksamhället, som sedan utvecklades till WRS, och fram 

till sin död i januari 2015, har teorin utvecklats och utökats markant. Teorin har succesivt berört djupare 

neddykning i ämnen som globalisering, neoliberalism, modernitet, kosmopolitism, individualisering, 

klimatförstöring, politik, demokrati och terrorism. Varvid Beck under sin akademiska karriär publicerat 

över 30 böcker och tiotals olika artiklar inom ämnet. Därför är det av vikt i denna tidsbegränsade 

undersökning att avgränsa WRS teorin. I denna undersökning är endast de delar av WRS teorin som 

berör terrorrisken och global terrorism, och den påverkan dessa har på den nationella säkerhetspolitiken 

aktuella för prövning. Således innebär detta att WRS teorin i undersökningen avgränsas till enbart Becks 

uttryckliga antaganden och hypoteser om terrorrisken.   

3.1.2 Avgränsningar undersökning  
 

Det empiriska material som undersökningen berör avgränsas i tid från och med 11/9 terrorattackerna 

2001 till och med Barack Obamas sista ämbetsperiod 2016. Vidare avgränsning för undersökningen är 

att de säkerhetspolitiska beslut, lagar, allianser och handlingar som är relevanta för undersökningen är 

endast de som uttryckligen syftar eller har syftat till terrorbekämpning och förebyggande 

terrorverksamhet. Att genomföra en grundläggande analys av USAs totala säkerhetspolitik är alltså inte 

aktuellt eller möjlig inom undersökningens tidsram.  
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3.2 Det metodologiska tillvägagångsättet  
 

3.2.1 Fallet USA 
 

Undersökningens fall utgörs av USAs säkerhetspolitiska terrorbekämpning efter 11/9 terrorattackerna 

2001 till och med Barack Obamas andra ämbetsperiod 2016. Valet av fall grundar sig i närhet i tid, 

vilket i detta fall underlättar inhämtning av information. Då politiker, tjänstemän och journalister som 

var närvarade vid de politiska processerna efter attackerna och under de fortsatta åren efter, fortfarande 

i majoritet är vid liv. Vilket innebar att det för undersökningen finns en stor tillgång till relevant och 

aktuellt material. Terrorattackernas omfattning och gigantiska mediala efterspel bidrar också till att 

material och dokumentation av politiska processer och beslut är omfattande.  

Omfattande tillgång till material, händelsen stora omfattning och betydande konsekvenser, är vad som 

gör USAs säkerhetspolitik efter 11/9 2001 ett passande val av fall för att pröva Beck uttryckliga 

antaganden och hypoteser om terrorrisken. Ett fall där omfattningen och konsekvenser varit mindre kan 

ha inneburit att Becks omfattande teori inte kunnat falsifieras eller styrkas, av den anledningen att 

tillräckligt med material inte fanns att tillgå. Dessutom utgår Becks antagande och hypoteser om 

terrorrisken utifrån en nationalstat som upplevt terrorattacker och den efterföljande skräcken och hotet 

om nya attacker. Vilket gör att teorin med fördel prövas på USA då som upplevt den största 

terrorattacken i västvärlden under vår moderna historia.  

 

3.2.2 Teoriprövande fallstudie  
 

Teoriprövande studier innebär att en eller flera teorier i form av konkreta hypoteser prövas på empiriskt 

material, varvid slutsatser antingen blir att teorin stärks eller försvagas. Således är det teorin som står i 

fokus och hur den tar sin form i verkligheten, då teoriprövande studier prövar i fall tankar om orsak och 

verkan får stöd i ett empiriskt material (Esiasson et. al, 2012). Följaktligen möjliggörs med en 

teoriprövande studie att relevansen och trovärdigheten i Ulrich Becks WRS teori och dess antagande 

om orsak och verkan mellan terrorrisken och nationell säkerhetspolitiskt kan prövas på empiriskt 

material.  

Det metodologiska tillvägagångsättet utformades genom att de delar av Ulrich Becks WRS som berör 

terrorrisken är undersökningens utgångspunkt och analysenhet, vilken har delats in i variabler 

(uttryckliga antaganden och hypoteser)– som presenteras i teorikapitel 2.4 – för att sedan appliceras på 

USAs säkerhetspolitik mellan 11/9 2001 till och med Barack Obamas sista ämbetsperiod, 2016.  
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3.3 Operationalisering  
 

Operationalisering syftar till att förklara hur undersökningens analysenhet – WRSs terrorrisk – med 

hjälp av metoden ska förklara det material som utsätts för prövning. Således innebär operationalisering 

en process där teorins variabler tilldelas en eller flera indikatorer (Esiasson et. al, 2012).   

 

Undersökningens analysverktyg utformades på det sätt att WRS teorins antaganden och hypoteser om 

terrorriskens påverkan på den nationella säkerhetspolitiken urskildes och sorterades genom bearbetning 

av Ulrich Becks författade böcker och artiklar. Dessa kategoriserades sedan till fem uttryckliga 

antaganden och hypoteser (variablerna A-E) vilka först presenteras i teoretiska ramverk 2.4. De fem 

variablerna utformades sedan till frågor som utgör undersökningens frågeställningar och även 

analysverktyg. Frågorna syftar på USAs säkerhetspolitik efter 11/9 terrorattackerna 2001 fram till och 

med 2016: 

 

Till vilken grad har indikatorn för;  

A. Krigets individualisering påverkat USAs säkerhetspolitik?   

B. Att innebörden av nationell säkerhetspolitik förändras påverkat USAs säkerhetspolitik?  

C. Att statliga institutioner vars enda uppgift är att skydda medborgare förlorar sitt syfte 

påverkat USAs säkerhetspolitik?  

D. Att det nationalstatscentrerade politiska systemet urholkas påverkat USAs säkerhetspolitik?  

E. Den yttersta paradoxen påverkat USAs säkerhetspolitik?  

 

Frågorna gjordes forskningsbara genom att de fem variablerna bröts ner till indikatorer, vilka presenteras 

nedan. Därefter fastställdes värdet av indikatorernas relevans genom hur stor påverkan, inflytande och 

närvaro indikatorn visade sig ha på och i USAs säkerhetspolitiska terrorbekämpning efter 11/9 2001 till 

och med 2016. Värdet som indikatorns relevans visade sig ha kategoriserades ut efter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen Ingen påverkan, inflytande eller närvaro av indikatorn. 

Låg Låg påverkan, inflytande eller närvaro av indikatorn. 

Medel Medel påverkan, inflytande eller närvaro av indikatorn 

Hög Hög påverkan, inflytande eller närvaro av indikatorn. 
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Indikatorerna för variabel A-E presenteras nedan:  

 

A. Krigets individualisering 

 

Terrorrisken framtvingar en förändring av det traditionella kriget och militären. Svårt att föra effektiva 

krig mot terrornätverk, med traditionella krigsinsatser och militär. Varje medborgare misstänkliggörs 

som potentiell terrorist. 

 

B. Innebörden av nationell säkerhetspolitik förändras 

 

Andra stater är inte längre säkerhetspolitikens främsta hotbild. Nationell säkerhet innebär nu också 

internationell säkerhet. Utökning av globala allianser i syfte att skydda yttre och inre säkerhet.  

 

C. Statliga institutioner vars enda uppgift är att skydda medborgare förlorar sitt syfte 

 

Terrorrisken innebär för staten att förtroendet för dess institutioner sjunker. Staten iscensätter 

förebyggande handlingar och åtgärden för att försöka återta kontroll och förtroende och ge sken av 

säkerhet.  

 

D. Det nationalstatscentrerade systemet urholkas 

 

Nationalstaterna är inte längre de primära enheterna och arenorna att lösa nationella problem. I de 

internationella organisationerna omvandlas nationella intressen till transnationella.  

 

E. Yttersta paradoxen 

 

Nationalstaten överger särskilda delar av sin autonomi i transnationella säkerhetssamarbeten för att 

skydda den nationella säkerheten. En ökning av transnationella samarbeten leder till en förlust eller 

begränsning av statens autonomi.  
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3.4 Validitet och reliabilitet  
 

Två nyckelbegrepp inom forskningsverksamhet är studiers validitet och reliabilitet: validitet syftar på 

undersökningens giltighet, det vill säga metodens förmåga att mäta eller undersöka det som den påstår 

sig mäta samt relevansen av insamlad data för undersökningen. Reliabilitet däremot syftar på hur 

tillförlitlig undersökningens metod är och att resultatet kan upprepa sig oberoende på vem som utför 

undersökningen (Esiasson, et al. 2012).  Nedanför förs diskussion om både undersökningens material 

men också metod.  

 

3.4.1 Material 

 
För att få en uppfattning och förståelse om Becks WRS teoris antaganden och hypoteser om terrorrisken 

har flertalet av Becks publicerade verk bearbetats. Dock utgör Becks artikel The terrorist Threat – world 

risk society revisited från 2003, den primära källan till uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Varvid 

material publicerat innan och efter 2003 har verkat som komplement av den anledning att Beck utvecklar 

sina tankar om terrorrisken succesivt under 2000talet, samt som ett försök att få en grundförståelse för 

Becks teoretiska utgångspunkter i WRS teorin.  

 

Det inhämtade materialet utgår bland annat ifrån flera primärkällor exempelvis; National security 

strategi of the United States 2002, 2006, 2010 & 2015, 11 septemberrapporten samt Congressional 

Research Service Report. Vidare består även materialet av sekundärkällor, då i form av skrivna böcker, 

publicerade rapporter, avhandlingar samt artiklar. Källorna redogör för politiska förhållanden, agerande 

och beslut som utmärkte säkerhetspolitiken i USA efter terrorattackerna 11/9 2001. För att undvika 

risken med tendensiöst material baseras undersökningens urval av material på både Amerikanska och 

icke-amerikanska forskare, journalister och författare.  

 

Dock innebär det stora omfång av material som finns tillgängligt för undersökningen att den endast 

baseras på ett begränsat antal material. Vilket innebär att undersökningen inte till 100 % kan bekräfta 

att den grad av relevans som indikatorerna bedömts ha är den absoluta sanningen. Dock kan det använda 

materialet ändå redogöra för en slutsats och bedömning av Ulrich Becks antaganande och hypotesers 

trovärdighet baserat på det undersökta fallet.  
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3.4.2 Metoddiskussion  
 

Metoden som används i undersökningens har gett ett strukturerat och systematiskt tillvägagångsätt. 

Operationaliseringarna och de indikatorer som utformats har möjliggjort att en stor mängd material har 

kunnat bearbetas på en begränsad tid. Vidare möjliggjorde det valda metodologiska tillvägagångsättet 

att resultatet kunnat redogöras för på ett tydligt och enkelt sätt. Dock finns även brister i det 

metodologiska tillvägagångsättet, då Becks uttryckliga antaganden och hypoteser om terrorrisken endast 

har prövats på ett fall, vilket inte utesluter att teorin hade kunnat få en större eller mindre trovärdighet 

om fler länders säkerhetspolitiska terrorbekämpning hade undersökts. Dessutom hade fler undersökta 

fall kunnat styrka tillförlitligheten i resultatet. Även den avgränsning som gjorts av Ulrich Becks WRS 

teori till att endast pröva antaganden om terrorrisken, innebär också att det inte går att utesluta ett annat 

resultat om alla tre av WRSs stora risker, ekologiska, ekonomiska och terror, tillsammans hade prövats 

på USAs säkerhetspolitik. 

 

De gjorda operationaliseringen innebär också en viss osäkerhet då de indikatorer som utformades kan 

beroende på författare ha utformats annorlunda. Vilket innebär att också de slutsatser som har dragits 

om grad av påverkan från varje indikator kan ha tett sig annorlunda av en annan författare.  
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4 Resultat:  

 

USA har sedan 11/9 terrorattackerna 2001 bemöts med kritik som är raka motsatsen till vad som var 

fallet innan attackerna. De nya utrikes- och säkerhetspolitiska doktriner som präglar tiden efter 

attackerna kritiserades för att vara allt annat än passiv och isolationistisk, utan för att skapa ett USA som 

i terrorbekämpningens namn gav sig in i allt för många militära ingripanden i världen. George W. Bush 

deklarerade att principer om förbyggande attacker, demokratiprojekt, omorganisation och nya villkor 

för in- och utfärd i landet skulle bli vägledande för USAs politik i terrorbekämpningens era (Dahl, 2010). 

Nedan presenteras vad dessa nya principer kom att medföra på de kommande åren av USAs 

säkerhetspolitik och vilken grad av relevans som indikatorerna för A-E har visat sig ha.  

 

4.1 A. Krigets individualisering  
 
Indikatorn för krigets individualisering har på olika sätt visat sig ha relevans i de kommande åren av 

USAs säkerhetspolitiska terrorbekämpning. Inledningsvis återfinns förändringar av det traditionella 

kriget och militären, då den National security strategy of the United States 2002, som presenterades av 

Bush-administrationen i början av 2002 beskriver behovet av en ny strategi för att USA skulle segra i 

kampen mot terrorismen: “The security environment confronting the United states today is radically 

different from what we have faced before”(NSS, 2002 s. 3). Förändringen syftade på att terrorattackerna 

11/9 2001 i USA innebar att världens största militära supermakt under några timmar i praktiken stod 

värnlös gentemot en motståndare som verken var en stat eller en statsliknande aktör, som med medel på 

cirka 500 000 dollar genomförde den största attacken på USA genom dess moderna historia (Agrell, 

2005).   

 

Förändringar som genomfördes för att anpassa USAs militär till att kunna besegra terrorismen är 

omorganisering och förändring av den militära organisationen och militärens möjligheter. Bush-

administrationen inrättande en ny militär kommandocentral Northen command för att koordinera det 

inhemska försvaret i händelse av en ny terrorattack på USA (Hallenberg, 2009).  Kongressen godkände 

Military commission act of 2006 som syftade till att reglera hur terrorkrigsfångar skulle behandlas 

juridiskt. Lagen innebar att terrorfångars rätt till habeas corpus1* nekades. Den amerikanska strategin 

var att benämna fångar som togs i kriget mot terrorismen som ”unlawful combants”, i ett försök att 

frångå de internationella reglerna om hur krigsfångar skulle behandlas, enlig Genèvekonventionerna 

                                                 
1 * Är en allmänrättslig princip som innebär frihetsberövades rätt till att få veta orsaken till frihetsberövandet, samt rätt till att 

bemöta anklagelserna och ställas inför rätta (NE, u.å.).  
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1949 och 1977 (Hallenberg, 2009). Under Obama-administrationen sker förändringar genom att i större 

del rikta in sig på teknologisk krigsföring, särskilt användandet av obemannade drönarattacker, som 

genomförde precisa bombningar av mål, utförda av underrättelsetjänsten CIA (MSB, 2013).  

 

Däremot finns i USA under den undersökta tidsperioden hos den politiska ledningen en inställning om 

att även säkerhetspolitiska kriser kan och ibland bör hanteras eller lösas genom användandet av militärt 

våld. I USA existerade olikt Europa fortfarande det militära våldet som ett levande politiskt verktyg när 

nationens säkerhet upplevdes som hotad (Hallenberg 2009). Detta resulterar i att den undersökta 

periodens säkerhetspolitik präglas av en stark tilltro till traditionella militära insatser. Inledningsvis 

under George W. Bush två ämbetsperioder sker därför en kraftig militär mobilisering. Den 14 september 

2001 röstar den amerikanska kongressen igenom Authorization for use of military force, AUMF, vilken 

tillät presidenten att använda USAs militär mot de som ansågs ansvariga för 11/9 attacken, och 

”associated forces”. Enligt Congressional research service, har AUMF använts av de två presidenterna 

under deras ämbetsperioder 37 gånger, för att möjliggöra militära handlingar i 14 olika länder i 

terrorbekämpningens namn; inkluderat exempelvis Afghanistan, Eritrea, Irak, Kenya, Libyen, Somalia, 

Syrien, Yemen och Pakistan (Weed, 2016).  

 

De största militära mobiliseringarna i kriget mot terrorismen sker när USA med hjälp av allierade och 

med stöd från FN-s säkerhetsråd 2001 inleder en invasion av Afghanistan (NCTA, 2004) Samt när USA 

2003 genomför en invasion av Irak, även där med en uppsättning allierade länder. Under Obamas 

ämbetsperiod sker också en ökad militär terrorbekämpning genom insatser i Sahara-området; Somalia, 

Mali och Jemen, men också i Pakistan, samt insatser i Syrien från och med 2014 (Hallenberg, 2016).  

 

Trots både traditionella militära insatser samt ny teknologisk krigsföring har de två stora militära 

insatserna i Afghanistan och Irak i enlighet med Becks antagande varit tvivelaktiga i deras effektivitet.  

Hussein- och Talibanregimerna avsattes, Usama Bin laden hittades och dödades 2011 och en rad av de 

högsta ledarna i al-Qaida och ISIS har oskadliggjorts (Pehrsson, 2011). Men efter USAs invasion av 

Irak fördömdes handlingen av flera muslimska grupperingar runt om i världen. Var av tusentals av dessa 

var beredda att bekämpa vad de ansåg som illegitim ockupation av muslimsk mark. Vilket resulterade i 

hundratals attacker och dåd på amerikanska soldater och trupper varje vecka i både Afghanistan och 

Irak de första åren av krigen (Hallenberg, 2009). Dessutom visar mätningar på att terrornätverken i 

stället växte och närdes av USAs närvaro i mellanöstern. The state department of the United States 

redovisade 2006 att de första åren av insatser i kriget mot terrorismen kan ha förvärrat situationen, då 

internationella terrorattacker tredubblades, från 175 till 655 mellan åren 2003 och 2004 (Beyer, 2010). 

Vidare beräknas även al-Qaida och senare ISIS ha närts respektive vuxit fram ur ett ökat muslimsk USA-

hat. Londons international institution for strategic Studies, konstaterade 2004 att ockupationen av Irak 

hade utvecklats till en global rekryterings arena för terrorister (Sengupta, 2004) U.S National 
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Intelligence Council redovisade också slutsatser i januari 2005 om att kriget i Irak visat sig utvecklats 

till en gigantisk grogrund för en ny generations terrorister (Priest, 2005).  

 
I landet sker också säkerhetspolitiska förändringar som tyder på att USAs politiska ledning insåg 

begräsningen i den traditionella krigsföringen. Bush-administrationen uttryckte bland annat att det nya 

privata hotet från terrorismen innebar att landet var tvunget att anpassa sin säkerhetspolitik till att 

upptäcka och förhindra terroristers användande av vardagliga medel och vägar in och ut i USA 

(Hallenberg, 2009). Under Bush och Obamas ämbetsperioder riktas terrorbekämpningen därför också 

mot det egna landet och dess medborgare.  

 

I oktober 2001 röstades Bush-administrationens USA PATRIOTIC act 2002 igenom av kongressen, som 

bokstavligt innebar: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism (NCTA, 2004). I verkligheten innebar lagen en uppluckring av 

polisens, underrättelsetjänstens och militärens begränsningar i jakten på terrorister. Vilket i flera 

avseenden innebar inskränkningar på den amerikanska befolkningens rättigheter, exempelvis genom 

avlyssning grundat enbart på misstanke, kontroll av epost, bankkonton och privata dokument (Pehrsson, 

2011). Vidare innebar lagen en bättre möjlighet för underrättelsetjänster att erhålla och införskaffa sig 

information om utländska medborgare. Lagen har sedan dess tillkommande 2001, reviderats och en del 

av de mest kontroversiella lagarna har konstaterat konstitutionsvidriga, men lagen har i största del 

fortsatt använts för terrorbekämpning under både Bush och Obama (Hallenberg, 2009).  

 

De nya lagar som syftade till att förhindra terroristers användning av naturliga vägarna för att ta sig in i 

landet innebar en begräsning och utökad kontroll av utländska medborgares inresor i landet; National 

security Entry – exit registation (2002-2016), Secure Fence act (2006- ), Smart Borders Action Plan 

(2002-) (Brown, 2011). Flera av de förslag till säkerhetspolitiska skydd som 11 september 

kommissionen redovisade i sin rapport implementerades genom Public Law 110-53; The implementing 

recomendations of the 9/11 Commision act of 2007. Vilken inrättade nya möjligheter för militär, 

underrättelsetjänst och polis att till 100 % kunna kontrollera alla inkommande fraktvaror via flyg och 

fartyg samt att förhindra finansiellt stöd från individer och företag i USA till terrororganisationer 

(Hallenberg, 2009). Sammantaget visar detta på stora åtgärder och förändringar som syftade till att 

komplettera traditionella militära insatser mot terrorismen. De nya lagarna och kontrollmöjligheterna 

syftade inte uttryckligen till att misstänkliggöra varje medborgare som terrorist, men lagarna innebar i 

praktiken möjligheten för staten att utreda varje medborgares möjliga terroranknytning.  

 

Graden av relevans för indikatorn krigets individualisering bedöms som medel. Av den anledning att 

indikatorn visade sig inte ha någon hög påverkan av att det traditionella kriget och militären ska ha 

förändrats, då USA under den undersökta perioden flertalet gånger har använts sig och förlitat sig på 
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traditionella militära insatser i kriget mot terrorismen. Däremot har det parallellt skett en förändring och 

utveckling av den traditionella militären i användandet av teknologisk krigsföring och inrättandet av nya 

militära organisationer men inte i den grad att denna förändring kan bedömas som USAs huvudsakliga 

militära insats mot terrorismen. Indikatorn har dock visat sig ha hög påverkan gällande det traditionella 

krigets effektivitet mot terrorism, vilket i detta fall har visat sig svåra att lösa samt resulterat i ökade 

sympatier för och deltagande i terrororganisationer. Vidare har också det nationella försvaret förändrats 

och anpassats till en privat aktör som hot för staten, genom nya lagar och reformering av intern kontroll, 

vilket har inskränkt på medborgares rättigheter, dock kan inte slutsatser dras att varje medborgare 

uttryckligen misstänkliggörs som potentiell terrorist. Sammantaget innebär detta att indikatorn inte kan 

bedömas ha hög relevans, men inte heller låg relevans, vilket innebär att indikatorns grad av relevans 

bedöms som medel. 

 

4.2 B. Innebörden av nationell säkerhetspolitik förändras  
 

Becks antagande om att innebörden av nationell säkerhetspolitik förändras undersöks bäst i de fyra 

National security strategy of the United States NSS som presenterades under den undersökta perioden; 

2002, 2006, 2010 och 2015. De nya strategierna för säkerhetspolitiken skiljer sig från den gamla 

containment-doktrinen, som varit styrande under det kalla kriget och var anpassad till en tvådelad värld 

med en väldefinierad hotbild och med störst fokus på nationer och relationer där i mellan (Dahl, 2010).  

 

Genomgående i de efterföljande fyra NSS efter 11/9 terrorattackerna är att USA står inför en ny fiende 

och hotbild; den privata aktören terroristen. I NSS 2002 finns inledningsvis en klar beskrivning om att 

hotbilden mot USA är ”radically different”. Det betonas att tidigare fiender mot landet hade starka 

arméer och industrier som hotade. Medan den nuvarande fienden är privata individer som genom 

terrornätverk kan : ” […] bring great chaos and suffering to our shores for less than it cost to purchase 

a single tank” (NSS, 2002, s. 2). Däremot nämns fortfarande också stater som hot mot säkerheten, i 

form av auktoritära och odemokratiska stater som finansierar terrorismen. (NSS, 2002). Den 

efterföljande NSS 2006 inleds med ”America is at war” och terrorismen står fortfarande i fokus som 

USAs största fiende, men också stater nämns som behöver demokratiseras för att trygga internationell 

säkerhet (NSS, 2006).  

 

I Obamas följande NSS 2010 och 2015, utgör fortfarande privata aktörer det främsta hotet mot den 

nationella säkerheten, som beskrivs: ”[…] a far-reaching network of violence and terror.”(NSS, 2010 

s. 2). Likt dess föregångare redogör NSS 2010 för vikten av demokrati och hotet som failing states utgör 

för USA, särskilt Iran och Nordkorea (NSS, 2010). Men i NSS 2015 nämns också Ryssland i form av 

hotet från cyberattacker, och till skillnad från övriga tre föregångna NSS introduceras också hotet från 

ISIS (NSS, 2015).  
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I de fyra NSS finns också tecken på ett ökat intresse för internationell säkerhet och dess vikt för den 

nationella säkerheten. I NSS 2002 och 2006 nämns detta genom påstående om vikten att sprida 

demokrati i världen, även ”by force”, samt genom yttranden om globala samarbeten för att bekämpa 

terrorn ”Strengthen alliances to defeat global terrorism and war to prevent attacks againts us and our 

friends” (NSS, 2002, s. 7). De två NSS från Bush-administrationen innehåller också uttryck om 

förebyggande krig och insatser, där USAs fiender ska bekämpas på internationell mark istället för att 

invänta en attack på nationell mark, så kallade ”pre-emptive war” (NSS, 2002 & 2006).  

 

Även Obama-administrationens NSS 2010 och 2015 fokuserar på vikten av den internationella 

säkerheten, dock genom i huvudsak multilaterala tillvägagångsätt, genom allianser och organisationer 

för att skydda den nationella säkerheten från terrorism (NSS, 2010 & 2015). I NSS 2010 tonar Obama-

administrationen ner graden av hot från terrorn och beskriver istället vikten av att etablerar relationer 

med andra stater, samt betydelsen av att följa internationella lagar och regler. Mönstret fortsätter i NSS 

2015 som ytterligare betonar diplomati och multilateralism varvid USA ska visa vägen för att skapa en 

internationell stabilitet som i sin tur tryggar den nationella säkerheten (NSS, 2015).  Sammantaget tar 

de fyra undersökta NSS fasta på vikten av internationell säkerhet för att trygga den nationella säkerheten 

och en del av att besegra terrorismen. 

 
Den undersökta perioden visar också på att USA har utökat och utvecklat transnationella allianser och 

samarbeten i syfte att trygga landets yttre och inre säkerhet. Bush-administrationens förespråkade efter 

11/9 terrorattackerna, en internationell enighet om att terrorism inte skulle finansieras eller stödjas. Ett 

aktivt politiskt arbete inleddes för att FN skulle engagera sig i kampen mot den globala terrorismen. 

Arbetet resulterade i FNs sanktionsregim 1373 2001 som innebar en rad sanktioner riktat mot personer, 

organisationer och grupper som ansågs inblandade i terrorverksamhet. Resolutionen gav medlemsländer 

rätt att frysa tillgångar samt förbjöd medlemsländer att tillåta finansiering av individer eller 

organisationer som misstänktes för terrorverksamhet. Resolutionen innehöll också bestämmelser om 

utökade utbyten av underrättelseinformation mellan medlemsländerna (Regeringskansliet, 2017). 

Samma resolution grundade UN counter-terrorism Committee med syfte att övervaka och styra 

implementeringar och ratificering av FNs anti-terror konventioner och resolutioner (Haas, 2005). FNs 

sanktionsregim 1267 från 1999, vilken riktade in sig på sanktioner specifikt mot Afghanistans 

talibanregering har också med USA och Storbritanniens ledning utökats med resolution 1989 från 2011, 

samt säkerhetsrådsresolution 2253 från 2015 vilka införde sanktioner mot al-Qaida respektive ISIS 

(Regeringskansliet, 2017). 

   

USAs har också upprättat flera multilaterala allianser i sin terrorbekämpning. I Afghanistankriget 

understöddes USA av flera medlemsländer i NATO, samt av inrättade handlingsplaner mot terrorism i 
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NATO (Neack, 2017). I samband med invasionen av Afghanistan och Irak upprättades militärt stöd och 

samarbeten med Pakistan, Libanon, Jemen och Filippinerna i syfte att motarbeta islamistiska rörelser 

verksamma inom länderna (Hallenberg, 2016). Emellertid genomfördes Invasionen av Irak 2003 utan 

FNs stöd, men genom en koalition av andra medlemsstater villiga att stödja USA, Coalition of the 

willing, bestående av 34 olika länder (Hallenberg, 2009). Lika så innebar ISIS framgångar och 

erövringar i Syrien och Irak att USA skapade en samlad koalition för att besegra ISIS och stoppa dess 

utbredning varvid 66 länder bildade 2014 global coalition to counter the Islamic state of Iraq and the 

Levant (Neack, 2017).   

 

Graden av relevans för indikatorn Innebörden av nationell säkerhetspolitik förändras bedöms som 

hög. Av den anledning att de fyra NSS som presenterats under den undersökta perioden introducerar 

privata aktörer som USAs främsta hotbild, inte stater. Stater får utrymme men inte i form av landets 

primära hot. Vidare visar USA i de undersökta NSS att den nationella säkerheten grundar sig i den 

internationella, då vikten av demokratins spridning i världen och goda transnationella relationer är i 

fokus som en del i att bekämpa hotet från global terrorism. Vidare har USA också engagerat sig i och 

format flera nya internationella allianser för att bekämpa terrorismen, med syftet att eliminera det hot 

som terrorn utgör mot USAs nationella säkerhet.  

4.3 C. Statliga institutioner vars enda uppgift är att skydda medborgare förlorar sitt 

syfte  
 

Likt Becks antaganden om att terrorrisken innebär ett sjunkande förtroende för myndigheter och att 

deras brister och ineffektivitet blir synliga, innehöll den rapport som presenterades av 11 september 

kommissionen på brister och ineffektivitet innan, under och kring 11/9 terrorattackerna 2001. Rapporten 

kritiserade de rättskipande myndigheterna, underrättelsetjänster samt utrikes- och försvarsdepartementet 

som föråldrade organisationer, mer anpassade för kalla krigets säkerhetsläge. Då de hade visat på 

begränsad informationsspridning och delning, samt få resurser och kompetens med kunskap om 

mellanöstern och islam (NCTA, 2004). Kommissionens rapport ledde till ett stort politiskt tryck på den 

sittande Bush-administrationen om att förbättra säkerheten och effektiviteten hos landets 

säkerhetsansvariga myndigheter och departement.  

 

Resultatet av det sjunkande förtroendet och den allmänna kritiken blev stora omstrukturering av det 

säkerhetspolitiska maskineriet, som ansågs ha missat indikationer för en kommande attack och ignorerat 

det växande hotet från islamistiska rörelser (Hallenberg, 2009). Omstruktureringen tog två stora mål; 

först ansågs landet behöva strukturera ett underrättelsemaskineri som i tid kunde upptäcka nya planer 

på terrorattacker mot USA, och för det andra förbättra informationsdelning och samarbete mellan de 

olika myndigheterna och departementen (NSS, 2002). Bush-administrationen svarade med att skapa ett 
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nytt departement Department of Homeland Security samt ett Homland security council i Vita huset 

(Hallenberg, 2009). Departementet fick i uppdrag att leda arbetet inom staten för att förebygga, upptäcka 

och förhindra katastrofer och terrorattacker (Dahl, 2010).  

 

Ytterligare omorganisering som gjordes för att bemöta kritiken om NSA, CIA och FBIs ineffektivitet 

och inkompetens att skydda landet från terrorattacker, var inrättandet av Intelligence reform and 

terrorism prevention act of 2004. Lagen innebar en betydande reformering och omstrukturering av 

underrättelseorganisationerna genom inrättandet av en ny position Director of National Intelligence som 

den högste underrättelsetjänstemannen i Washington, och genom inrättandet av en tillhörande 

myndighet Office of the Director of national Intelligence. Myndigheten fick i uppgift att sammanställa 

information från NSA, CIA och FBI. Ytterligare institutionella omstrukturering var; inrättandet av 

Northern Command 2001, privatisering av flygsäkerheten (Hallenberg, 2009), utökad gränskontroll 

genom NSEERS 2002 -2016 och SBAP 2001, samt USA PATRIOTIC act 2001 och Electroinic System 

for travel Authorization 2007 som godkände och beviljade inresa i landet. Den sistnämnda var en del av 

Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act 2007, som lagstadgade särskilda delar i de 

förslag på åtgärder som presenterades i 11 septemberrapporten (Hallenberg, 2009). Alla 

omstruktureringar bidrog till en utökning av polis, militär och underrättelseverksamhets möjligheter till 

kontroll och identifiering av terrorister och terrorhot (Hallberg, 2009: Brown 2011). 

 

Invandringspolitiken kom också att säkerhetiseras då kriget mot terrorismen i den amerikanska 

allmänna- och politiskadebatten kom att kopplas samman med den illegala invandringen. 2003 slogs 

invandrarmyndigheten ihop med tullmyndigheten och bildade Immigration and Customs Enforcement, 

som fick i uppgift att identifiera och eliminera hot och risker inom ekonomi, gräns, transport och 

infrastruktur i USA. Den nya myndigheten omhändertog och deporterade varje år tusentals utländska 

medborgare utan giltiga uppehållstillstånd. Detta fortsatte även under Obama-administrationen som 

också förstärkte truppnärvaron vid USAs gränser (Pehrsson, 2011). Sammantaget sker under den 

undersökta tidperioden en rad olika åtgärder och lagändringar i syfte att återfå förtroende för USAs 

säkerhetsmaskineri samt förbättra förmågan att skydda landet från terrorism. Under Bush-

administrationen iscensattes och genomfördes den största politiska omorganisationen i USA sedan andra 

världskriget (Hallenberg, 2016).  

 

Graden av relevans för indikatorn Statliga institutioner vars enda uppgift är att skydda medborgare 

förlorar sitt syfte bedöms som Hög. De institutioner som var ansvariga för nationell säkerhet fick efter 

11/9 2001 utså stor kritik, både i form av allmänopinion och 11 septemberkommissionen. Institutionerna 

anklagades för att ha missat indikationer på en attack och underskattat hotet som islamistisk terrorism 

utgjorde. Vilket resulterade i att Bush-administrationen agerade genom att genomföra en omfattande 

omstrukturering och omorganisering för att ge de statliga institutionerna nya verktyg för att kunna möta 
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terrorhotet. Vidare genomfördes mängder av lagändringar, nya lagar, åtgärder och inrättande av nya 

institutioner för att förbättra det nationella försvaret mot terrorism och att tysta opinionen om 

institutionernas oförmåga att skydda USAs medborgare.   

4.4  D. Det nationalstatcentrerade systemet urholkas 
 

 
De kommande åren efter 9/11 terrorattackerna 2001 visar ett USA som använt både nationella och 

internationella arenor för att bekämpa och minska det nationella hotet som terrorismen utgör.  

 

I FN har USA aktivt arbetat för att utveckla den internationella terrorbekämpningen. Platsen i 

säkerhetsrådet har använts för att lobba för och sponsra nya resolutioner för att bredda och utöka 

sanktioner mot terrormisstänkta. USA har sedan 2001 initierat och sponsrat flertalet resolutioner som 

godkänts i säkerhetsrådet; Resolution, 1373 (2001), 1617(2005) och 1822 (2008). Under Obamas tid 

vid makten genomfördes Resolution 1989 (2011), 2253 (2015) samt 2249 (2015). Resolutionerna har 

inneburit succesiva tillägg av personer och organisationer till sanktionslistor förda av FN, så som 

resolution 2253 introducerade ISIS (Regeringskansliet, 2017).  

 

Även i NATO engagerade sig USA efter 11/9 terrorattackerna aktivt för att ändra NATOs fokus till 

inriktat på terrorbekämpning. Vilket resulterade i att 20 juni 2002 framför Generalsekreteraren Lord 

Robertsson ett tal som markerar NATOs nya militära inriktning ”Tackling terror: NATOs new mission” 

(NATO, 2002).  

 

USA har också under den undersökta perioden grundat flera multilaterala och internationella allianser i 

syfte att bekämpa terrorismen. Invasionen av Afghanistan gjordes med stöd av Storbritannien, 

Australien, Canada samt en bred skara länder som antingen stödde invasionen finansiellt, humanitärt 

eller militärt (Hallenberg, 2009). Även invasionen av Irak innebar en multilateral insats, trots det stora 

internationella motståndet. Tillsammans med 49 länder bildade USA the coalition of the willing, som 

på olika sätt bistod kriget i Irak (Dahl, 2010). Även ISIS framväxt under 2010-talet innebar att USA 

återigen använde internationella arenor som verktyg för terrorbekämpning. Obama beslutade 2014 att 

sända nya trupper till Irak och valde att skapa en koalition med 66 länder som skulle bidra till att 

bekämpa ISIS. De anslutande länderna enades i Bryssel december 2014 om att; stödja militära 

operationer och träning, ledd av USA och Irak, stoppa inflödet av utländska terrorkrigare, frysa ISIS 

tillgångar och finansiering, bistå med humanitära hjälp samt avslöja ISIS sanna natur (Neack, 2017).  

 

Under Obamas presidentperiod sker också utökade samarbeten med NATO i Afghanistan, där 9000 

soldater var stationerade i landet under NATOs ledning. Utöver Afghanistan och kriget mot ISIS i Irak 

och sedan mera även i Syrien har militära insatser också gjorts i Mali för att understödja franska insatser 
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där, unilaterala insatser i Niger, Nigeria och Chad för att motarbeta spridningen av Boko Haram, samt i 

Somalia och Kenya för att hindra utspridning av Al Shabaab (Neack, 2017).  

 

Sammantaget har USA under den undersökta perioden använt sig av internationella arenor för att hantera 

det nationella säkerhetshotet från terrorismen. Däremot återfinns majoriteten av de säkerhetspolitiska 

åtgärderna för att hantera hotet från terrorismen på den nationella arenan. Mellan 11/9 2001 och 11/1 

2002 förslog kongressen gemensamt runt 450 olika antiterror resolutioner, lagförslag och tillägg till 

konstitutionen. Vilket kan jämföras med ca 1300 sammanlagt antal sedan USAs bildande. Inom fyra 

månader efter 11/9 terrorattackerna hade 24 nya lagar införts och 12 exekutiva ordar utförts av 

presidenten, som majoriteten riktade sig till att styrka det egna nationella försvaret mot terrorism (Neack, 

2017).  

 

Vidare sker också, som nämns i kapitel 4.3, en stor institutionell omorganisering av USAs 

underrättelsetjänster och nationella försvar, samt innebar särskilda nya lagar en utökning av polis, 

underrättelsetjänster, militär och gränspolis befogenheter i att upptäcka, förhindra och agera emot 

terrorverksamhet (Hallenberg, 2009: Dahl, 2010).  USA har också i sitt krig mot terrorism genomfört 

en rad olika sanktioner och sanktionslättnader. Tidigare sanktionerade länder har i särskilda fall lättats 

eller helt avskaffats samt i vissa fall belönats med lån (Hufbauer, Schott & Oegg, 2001). Länder som 

har fått lättnader i tidigare sanktioner för deltagande i kriget mot terror är exempelvis Pakistan, Iran, 

Indien och Jordanien. Flertalet av de införda ekonomiska sanktioner som infördes riktades mot specifika 

organisationer, personer och grupper associerade med terrorism (Elmerraji, 2010).  

 

USA har som redogjorts för använt sig av internationella organisationer i sin säkerhetspolitiska 

terrorbekämpning. Däremot visar den undersökta perioden på få tecken att USAs nationella intressen 

har omvandlats till transnationella intressen. Både Bush- och Obama-administrationens 

säkerhetspolitiska agerande visar ett begränsat inflytande av transnationellas intressen. Under Bush-

administrationen fanns en benägenhet att i större grad agera utefter nationella intressen i strid mot 

internationell rätt och opinion, exempelvis väljer USA att utan stöd från FNs säkerhetsråd genomföra 

en invasion av Irak 2003. Invasionen grundade sig på USAs nationella intressen om rätt till självförsvar 

och vikten av förebyggande krig för USAs säkerhet. Invasionen innebar att ett antal länder fördömde 

handlingen, samt att internationell rätt medvetet åsidosattes då invasionen ansågs utmana FN stadgans 

definition av självförsvar och internationell säkerhet i stort (Stranne, 2011). Invasionen fick också 

konsekvenser för det transnationella samarbetet i NATO, då flera av medlemmarna motsatte sig USAs 

anledningar till invasionen. Konflikten skapade en delning i organisationen som under några år ansågs 

oroande för hela organisationens existens (Smith, 2017).  
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De nya nationella lagarna som instiftades gällande utländska medborgare i landet är också ett ytterligare 

exempel på USAs val att prioritera nationella intressen, då dessa innebar att USA under de efterföljande 

år efter terrorattackerna höll utländska medborgare i förvar hos amerikanska myndigheter utan rätt till 

advokat eller att informera utländska myndigheter/ambassader. Varvid USA ignorerade flertalet 

internationella lagar och andra länders suveränitet och rätt till att få information om dess medborgare 

(Jamshidi & Noori, 2017).   

 

Obama-administrationen valde vid sitt tillträde att försöka förbättra USAs relationer med omvärlden 

samt de internationella organisationer som ansågs ha skadats av Irakkriget (Jamshidi & Noori, 2017). 

Men även under Obamas ämbetsperiod hade nationella intressen företräde över de transnationella. 

Ökningen av obemannade drönarattacker är nämligen ett ytterligare exempel där USA valde att agera i 

strid mot internationell rätt, då enligt mänskliga rättigheter i fred, samt humanitär rätt i krig är det 

olagligt att döda personer utanför krigszoner. Mot det har USA i både Pakistan och Jemen sedan 2009 

utfört kontinuerliga drönarattacker, länder som inte räknas som krigszoner eller föremål för en 

”internationell väpnad konflikt”. Vidare innebär också drönarattackerna att USA medvetet ignorerat 

FNs deklaration om mänskliga rättigheter och rätten till opartisk rättegång, då de terrorister som dödats 

genom drönarattackerna gjorts så grundat enbart på misstanke (Bring, 2013).  

 

Graden av relevans för indikatorn det nationalstatscentrerade systemet urholkas bedöms som Ingen. 

Den undersökta perioden visar att USA har använt och utvecklat samarbeten på den internationella 

arenan, men inte till den grad att den internationella arenan är den primära för att lösa nationella problem. 

Den nationella arenan är fortfarande en stor del i USAs säkerhetspolitiska terrorbekämpning då 

majoriteten av de säkerhetspolitiska förändringar och resurser skett respektive beslutats om inom det 

egna landet sedan terrorattacken 2001. Inte heller finns belägg för att USAs nationella intressen 

omvandlats till transnationella i de organisationer som landet medverkat i. Utan USA har aktivt valt att 

prioritera nationella intressen framför transnationella genom att agera i strid mot internationell rätt, 

organisationer och i särskilda fall också andra länder.  
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4.5 E. Den yttersta paradoxen 
 
Sammantaget har undersökning hittills visat att USAs säkerhetspolitiska terrorbekämpning efter 11/9 

terrorattackerna innebar ett ökat deltagande och engagemang i internationella säkerhetssamarbeten. 

Däremot finns under den undersökta perioden inget som tyder på att det ökade internationella samarbetet 

har inneburit begränsning av USAs autonomi.  

 

I de allianser som USA ingått för att bekämpa terrorismen finns istället en återkommande trend med 

kryphål för att skydda de nationella intressena. De allianser som upprättades var vaga och fyllda av 

odefinierade begrepp som möjliggjorde att USA kunde behålla sin ”freedom of action”, samt var 

specifika skyldigheter för de anslutna länderna obestämt och istället öppet för diskussion vid aktuell 

händelse. Vilket har inneburit att USA har i de flesta fall kunnat diktera villkoren för insatserna. 

Exempelvis innebar alliansen som invaderade Afghanistan att USAs och de allierades trupper aktivt 

separerades för att skydda USAs trupper och befäls möjligheter till att agera, utan att behöva 

kompromissa med andra länders militärer (Beckly, 2015). Under både Afghanistan- och Irakkrigen 

undvek Bush-administrationen aktivt fördjupat samarbete med de allierade länderna, för att inte 

förhindra låsning av USAs intressen. Bush-administrationen refererar under de första åren av krigen till 

viljan att föra ”floating coalitions” där unilaterala handlingar blev möjliga när det fanns intresse för det. 

I Irakkriget innebar detta att NATO styrkor till en början endast tilläts i och omkring Kabul (Neack, 

2017). Däremot, olikt kriget i Afghanistan och Irak, var insatsen och koalitionen som skapades för att 

bekämpa ISIS en koordinerad militärinsats varvid 27 länder tillsammans genomförde luftangrepp, 

träning och rustning av lokala trupper och riktade specialoperationer (Neack, 2017).  

 

Dock visar USAs säkerhetspolitik under den undersökta perioden att majoriteten av de allianser som 

ingåtts för att bekämpa terrorismen har präglats av handlingar som USA gjort utifrån egna intressen, 

inte av förpliktelser till alliansen (Beckley, 2015). Allianserna visar också att USA har dikterat termerna 

och reglerna för de allianserna som ingåtts och inte övergett delar av sin autonomi. 

 

Inte heller har FN visat sig begränsa USAs säkerhetspolitiska terrorbekämpning. USA har som 

permanent medlem i FNs säkerhetsråd vetorätt, vilket innebär att USA har möjlighet att avbryta och 

stoppa förslag om resolutioner även om övriga länder i rådet är överens. Vetorätten under den 

undersökta perioden har inneburit att FN inte haft möjlighet att stoppa eller begränsa USAs handlingar 

i kriget mot terrorismen, då det är en omöjlighet att säkerhetsrådet skulle ha röstat för en resolution som 

skulle fördömt eller infört sanktioner mot USA, exempelvis i frågan om Irak invasionen. Av den 

anledningen att USA med största sannolikhet hade lagt sitt nationella veto mot förslaget (Neack, 2017). 

Bush-administrationen var också till en början ovilliga att låta FN och andra länder förutom de som 

anslutit sig till the coalation of the willing att delta i insatser efter det att Husseins regering störtats. 
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Anledningen var att USA inte ville riskera en inblandning av FN i beslutet om vilka som skulle ta över 

som Iraks politiska ledare. Därför blockerade USA i inledningen av kriget en resolution som skulle 

inneburit FNs involvering i Iraks ekonomiska, politiska och organisatoriska rekonstruktion. Inte förrän 

i mitten av 2004 tillät USA att FN blev delaktiga i Iraks rekonstruktion i samband med att USA godkände 

resolution 1546 (Haass, 2005).  

 

USA har också vid flertalet gånger ignorerat eller gjort avsteg från internationell rätt, med Irakkriget 

som bästa exempel (Beckley, 2015). Exempelvis ansåg Bush-administrationen också 2002 att 

Genevekonventionen, vilken reglerar väpnande konflikter internationellt, inte kunde appliceras på 

medlemmar i al Qaida och talibanerna i Afghanistan. Av den anledningen att USA ansåg att det nya 

kriget mot privata aktörer inte kunde anses gälla under Genevekonventionen. Vidare avsteg man från 

konventionens reglering av tortyr, då fångar som togs i kriget mot terror kategoriserade som ”unlawful 

combatants” (Sherwood, 2018).  

 

Sammanfattningsvis visar USAs säkerhetspolitiska agerande under den undersökta perioden att USA 

inte har övergett särskilda delar av sin autonomi i transnationella säkerhetssamarbeten, utan att USAs 

säkerhetspolitik i stor grad legat i händerna på amerikanska politiker och har främst formats av dessa 

politikers uppfattningar om den nationella intressen.  

 

Graden av relevans för indikatorn den yttersta paradoxen bedöms som ingen. USAs säkerhetspolitiska 

terrorbekämpning under den undersökta perioden visar inga tecken på att särskilda delar av landets 

autonomi har övergetts i transnationella säkerhetssamarbeten, inte heller att det ökade antal allianser 

som ingåtts har lett till en begränsning av landets autonomi. Det flertal internationella allianser som 

ingåtts i kriget mot terrorn visar istället på en bred uppsättning vaga förbindelser och kryphål som 

försäkrar USAs autonomi och nationella intressen trots att landet ingår samarbeten med andra länder. 

USAs agerande i och mot FN visar också på att landet har valt att inte förbise nationella intressen eller 

begränsat landets autonomi, av den anledningen att landet innehar vetorätt och att USA valde att 

invadera Irak utan stöd av FN, samt har under krigets gång ignorerat internationell rätt. Således gäller 

inte den yttersta paradoxen för USA, då landet ingår transnationella säkerhetssamarbeten men får dessa 

samarbeten till att bli grundade på amerikanska nationella intressen, om inte, väljer USA att inte delta.  
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5 Avslutning 

5.1  Slutsats 
 

Av resultatet som presenterats i kapitel 4. Resultat framgår att de antaganden och hypoteser som prövats 

visat sig ha olika grad av påverkan på USAs säkerhetspolitik sedan 9/11 2001 fram till och med 2016. 

Vilket sammantaget innebär att Ulrich Becks WRS teoris antagande om att terrorrisken underminerar 

den nationella säkerhetspolitiken kan styrkas på särskilda delar men försvagas på andra. 

 

Störst grad av påverkan visade sig indikatorerna för antaganden B och C ha, varvid innebörden för 

nationell säkerhetspolitik visat sig förändrats respektive att särskilda statliga institutioners syfte förlorats 

för att sen genomgå en massiv omorganisering under den undersökta perioden. Indikatorn för antagande 

A visade sig ha medel påverkan på USAs säkerhetspolitik, av den anledning att det parallellt sker en 

omorganisering och förändring av den traditionella militären i bekämpning av terror på grund av en 

förändrad hotbild, samtidigt som det existerar en stabil tro på den traditionella krigsföringen som ett 

säkerhetspolitiskt verktyg. Indikatorerna för antagande D och E visade sig båda ha ingen påverkan på 

USAs säkerhetspolitik under den undersökta perioden. Nationalstaten USA har en fortsatt vital och 

inflytelserik plats i internationell säkerhetspolitik, däremot sker en ökning av multilaterala samarbeten 

i kriget mot terrorn, men inte i den grad att USAs nationella intressen har utvecklats till globala eller 

transnationella intressen, eller att den internationella arenan har ersatt den nationella. Vidare innebar 

inte heller en ökning av internationella samarbeten i terrorbekämpningen att USAs autonomi begränsats. 

USA har under den undersökta perioden kontinuerligt agerat utefter nationella intressen i sin 

säkerhetspolitik utan att begränsas av verken FN, NATO eller multilaterala allianser.     

 

Sammanställning av undersökningens resultat:  

 

 Graden av påverkan, inflytande eller närvaro av indikatorn för: Grad 

A. Krigets individualisering  Medel 

B. Innebörden av nationell säkerhetspolitik förändras Hög 

C. Statliga myndigheter vars enda uppgift är att skydda medborgare förlorar sitt 

syfte 

Hög 

D. Det nationalstatscentrerade systemet urholkas Ingen 

E. Den yttersta paradoxen Ingen 
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De slutsatser som dragits av undersökningens resultat visar på att Becks antagande om att terrorrisken 

underminerar nationell säkerhetspolitik kan i antagande B och C styrkas. Däremot kan Becks 

antaganden om terrorrisken inte styrkas i antagande D och E, antagande A kan delvis styrkas.  

 

5.2 Diskussion 
 

Nedan diskuteras teorins trovärdighet, resultatets generaliserbarhet, vidare forskning och avslutningsvis 

diskuteras Beck kosmopolitiska vision. Ulrich Becks antagande och hypoteser om terrorriskens och att 

den har underminerat de nationella formerna för säkerhetspolitik har i denna teoriprövande studie visat 

sig ha både hög, medel och ingen relevans.  

 

USA har i enlighet med Becks antagande under den undersökta perioden delvis insett begräsningar i den 

traditionella militära krigsföringen då de krig som förts i Afghanistan och Irak visat sig svåra att lösa 

och i vissa delar också ineffektiva. Vidare sjönk också förtroendet för de säkerhetsansvariga 

myndigheterna i USA efter terrorattackerna, vilket resulterade i USAs största institutionella 

omorganisering sedan andra världskriget. Omorganiseringen var ett svar på den stora kritik som riktades 

mot myndigheterna och ett försök att öka medborgarnas säkerhet. Becks antagande och hypoteser styrks 

också av det faktum att de fyra NSS som presenterades under den undersökta perioden redovisade en 

förändrad nationell säkerhetspolitisk hotbild, då radikaliserade individer, terrornätverk och fallerande 

stater ersatte en hotbild baserad på endast stater och deras militära styrka. Däremot finns fortfarande en 

stark tilltro på militära insatser och den egna militärens förmåga att skydda nationella intressen.  

 

Gällande Becks två sista antaganden om nationalstatens minskande betydelse och begränsade autonomi 

redogör denna undersökning för vad som kanske är det enda undantag som gör att delar av Becks teori 

fallerar; Supermakten USA. USAs handlingsmakt har inte begränsats globalt på grund av terrorrisken. 

Det ökade terrorhotet har visat på ett USA som med eller utan stöd från internationella organisationer 

kraftfullt slagit tillbaka på terrorister som ansetts hota landets säkerhet. USA har också medvetet 

kringgått internationell rätt, gjort intrång på andra ickestridande länders territorium för att eliminera hot 

samt upprättat egna principer om hur fångar tagna i kriget mot terrorn kan behandlas. USA har också 

kontinuerligt bedrivit lobbyverksamhet och sponsrat förslag i FN för att begränsa terrorismen samt att 

utöka informationsdelning mellan länder. USA har också bedrivit politisk verksamhet för att utöka en 

kontraterrorinriktning i NATO. Sammanfattningsvis tyder få indikationer på att nationalstaten USA har 

övergivit nationella intressen för transnationella eller att landets autonomi har begränsats.  

 

Sammantaget har det undersökta fallet USA inte visat på ett fall där staten på grund av terrorrisken blivit 

begränsad i sin nationella säkerhetspolitiken, utan USA har i stor grad förändrat, utvecklat och utökat 

sin nationella säkerhetspolitik för att kunna leva upp till sitt konstitutionella löfte att skydda sina 
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medborgare. Dock har resultatet visat på utvecklingar som stämmer med Becks antaganden och om att 

den internationella säkerheten har blivit av större vikt för den nationella säkerheten. Men inte till den 

grad att terrorrisken har gjort att USAs nationella säkerhetspolitik utvecklats till något annat än just 

nationell säkerhetspolitik. Snarare anser författaren att terrorrisken inte har framtvingat internationella 

samarbeten utan har gjort USA mer intresserad av internationell säkerhet och att USAs politiska ledare 

istället har betraktat internationell säkerhet som USAs nationella säkerhet i en form av global 

unilateralism.  

 

Författaren anser också att Ulrich Becks saknar en viktig del i sina antaganden och hypoteser om 

terrorrisken. Nämligen det faktum att terrorrisken också skapar nya förutsättningar och 

användningsområden för säkerhetspolitiken. I fallet USA har terrorrisken, rättare sagt hotet om terror 

som 11/9 terrorattackerna väckte i USA och dess medborgare, möjliggjort flera aspekter i USAs 

nationella säkerhetspolitik under den undersökta perioden. Innan 11/9 2001 fanns inga 

säkerhetspolitiska förutsättningar eller för den delen stöd för att en så stor militärinsatts som två nya 

krig på andra sidan jordklotet, inte heller för den enorma institutionella omorganisering som gjordes 

eller till de mängder av lagförändringar och nya lagar. Terrorrisken gav Bush-administrationen och 

presidenten själv helt nya utrymmen och möjligheter till att sätta upp nya frågor på landets 

säkerhetspolitiska agenda. Flera av de artiklar, böcker och vetenskapliga bidrag som har bearbetats i 

undersökningen redovisar för en maktposition för George W. Bush efter 11/9 2001 olikt någon annan 

president i USAs historia.  

 

Fallet USA blir också intressant att diskutera utifrån undersökningens generaliserbarhet. Risken finns 

att USA är ett undantagsfall som minskar trovärdigheten i Ulrich Becks antaganden om terrorrisken. Av 

den anledningen att USAs maktställning på den globala arenan särskiljer sig så från övriga världens 

länder. Således hade kanske en liknande undersökning gjord på exempelvis europeiska länder kunnat 

ge Ulrich Becks antagande om terrorrisken en större trovärdighet. Detta syftar på tendensen i USA som 

utmärker landet, förutom dess militära makt, är att betrakta landets värderingar och politiska principer 

om frihet och demokrati som överlägsna, och tillämpbara på alla av världens länder. Därför blir USA 

kanske ett särskilt utmärkande fall, då det är mindre naturligt för USAs ledande politiker att förstå 

nödvändigheten av internationella samarbeten och kompromisser när det gäller hantering av exempelvis 

global terrorism, eftersom alternativet nästan alltid finns att USA kan hantera saken på egen hand. Vilket 

skiljer landet från majoriteten av världens länder med en mindre global maktposition eller militärmakt.  

Vidare är det också intressant att belysa vad vikten av vetorätt i FNs säkerhetsråd gör för den nationella 

säkerhetspolitiken, risken finns att en prövning av Becks antaganden om terrorrisken på länder som inte 

innehar vetorätten hade sett annorlunda ut. 
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Vidare forskning som följd av denna undersökning hade därför kunnat vara en prövning av teorin på 

europeiska länder och då genom ett EU perspektiv för att se vad EUs gemensamma säkerhetspolitik kan 

säga om trovärdigheten i Becks antagande om terrorrisken. Kanske är EU och dess medlemsstater 

motsatsen till USA i en prövning av Becks antaganden om terrorriskens. Vidare hade även en 

undersökning gjord på USAs säkerhetspolitik med en analys av Becks alla tre stora risker i WRS, 

terrorrisken, ekonomiska kriser och ekologiska risker, kunnat bidra till och tillföra ytterligare 

dimensioner och djup i förståelsen för och trovärdigheten i Ulrich Becks WRS teori och dess aspekter.  

 

5.3 Den kosmopolitiska lösningen 
 

Ulrich Becks vision om en kosmopolitisk utblick på den globala politiken kan utifrån undersökningens 

resultat framstå som en frånvarande verklighet. USA visar på en säkerhetspolitik som är tydligt präglad 

av nationella intressen både på den nationella arenan och den internationella. Däremot använder sig 

USA av internationella organisationer och multilaterala allianser, dock mer som medel att uppnå 

nationella intressen.  

 

USA har en särställning i världen, vars internationella makt har beskrivits och beskrivs som en 

hegemoni, dominans och supermakt med mera. Terrorrisken rämnar inte, i fallet USA, de nationella 

skiljeväggarna och skapar inte en kosmopolitisk verklighet. Däremot innebär terrorrisken att USA ändå 

har förändrat sin nationella säkerhetspolitik och utnyttjat och utvecklat samarbete genom militära 

insatser, underrättelse- och informationsdelning. Dock på den grund att de inte inkräktar på USA rätt till 

unilateralt handlande och nationella autonomi. Vilket ändå kan visa på, vad Beck påstår, att terrorrisken 

har skapat nya möjligheter för den globala arenans kosmopolitisering, av den anledning att USA under 

den undersökta perioden ändå engagerat sig mer för omvärlden efter 11/9 terrorattackerna än innan, men 

kanske inte med det rätta syftet som hade överensstämt helt med Beck vision.  

 

Däremot är Becks kosmopolitiska vision intressant att ställa i relation till frågan om hur effektiv den 

säkerhetspolitiken som USA har fört i syfte att bekämpa terrorn har varit? USA kanske inte behöver 

världens godkännande för att agera och bekämpa terrorn, men USA behöver kanske världens support 

för att besegra terrorn.  
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