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Abstract  
A growing number of researchers within the field of security studies address the blurring line 

between internal and external security. Some focus on the national level while others focus on 

the international level and the European Union (EU). Due to the changing nature of threat 

perceptions since the Cold War, many scholars hold that the distinction between internal and 

external security is dissolving. The aim of this study is to empirically examine how internal 

and external security discourses are merging within the EU Common Security and Defence 

Policy (CSDP) and how this merge is connected to the EU identity construction. This study 

uses a poststructuralist approach on discourse analysis of EU policies, EU council documents 

and speeches of the high representatives. Furthermore, an analytical framework for analyzing 

the merging of internal and external security discourses from an identity perspective is 

constructed. This study concludes that discursively constructed ”links” between internal and 

external security is merging the two discourses. Finally, in a co-constitutive relationship, the 

internal-external security nexus and the EU security identity are (re)constructing each other.  

 
 
Keywords: internal-external security nexus, security studies, discourse analysis, European 

Union, CSDP-missions  
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Akronymer 
EEAS – European External Action Service 

ESDP – European Security and Defence Policy 

ESS – European Security Strategy 

EU – Europeiska unionen  

EUISS – European Institute for Security Studies 

EUGS – European Union Global Strategy 

EUNAVFOR ATALANTA – European Naval Force Atalanta 

EUNAVFOR MED – European Union Naval Force Mediterranean   

EUPM Bosnia – The European Union Police Mission in Bosnia 

FPA- Foreign Policy Analysis 

GSFP – Gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken  

GUSP – Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken  

JHA -Justice and Home Affairs  
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1. Introduktion  

1.1 GSFP- insatser i gränslandet mellan intern och extern säkerhet 
De två disciplinerna intern säkerhet (som ofta refereras till brottshantering, civilskydd och lag 

och ordning inom staten) och extern säkerhet (som ofta refereras till militärt försvar och 

avskräckning mellan stater) har länge varit åtskilda och hotbilderna inom de olika domänerna 

har tidigare, under lång tid, skilt sig åt. Hotperceptionen under kalla krigets bipolära 

maktordning beskrivs inom forskning som orsaken till distinktionen mellan intern och extern 

säkerhet i Europa. Detta då den formade åtskillnaden mellan militärt hot mot territoriet och 

kriser inom den egna staten. Likaså beskrivs upplösandet av maktordningen som en 

bidragande orsak till att de två domänerna blir allt mer sammanflätade (Eriksson och Rhinard 

2009; Bigo 2001; Rees 2008; Duke och Ojanen 2006). Efter att kalla kriget tog slut och 

maktbalansen förändrades, omstöptes även den traditionella hotbilden som fick en allt mer 

transnationell karaktär och europeiska stater fick en ny säkerhetskontext att verka i (Boin, 

Ekengren och Rhinard 2013: 56).  

 

Att det sker en allt kraftigare sammanflätning mellan intern och extern säkerhet i teorin är 

tydligt (Rees 2008). Att så också sker i policys och i praktiken framstår som ett allt mer 

omtvistat och komplext fenomen inom forskningen (Weiss och Dalferth 2009). Författare som 

Weiss och Dalferth (2009: 281) menar att uppdelningen tydligt kvarstår i praktisk mening på 

grund av olika institutionella logiker. Lutterbeck menar istället att de nya riskerna och hoten, 

vilka förstås som att de har både en inhemsk och en internationell dimension, suddar ut 

gränsen mellan intern och extern säkerhet i praktiken (Lutterbeck 2005: 232-233).  

Argumentet styrks av Bigo, bland andra, som menar att detta också lett till omfördelade roller 

för inhemska och internationella säkerhetspolitiska aktörer (Bigo 2006). Traditionellt interna 

säkerhetsaktörer som hanterar staters interna säkerhet, exempelvis polisen, hanterar idag 

uppgifter som vanligtvis brukar tillhöra de externa säkerhetsaktörerna. Lutterbeck beskriver 

hur polisen hanterar transnationella frågor utanför nationsgränserna och att det är ett tecken på 

att uppdelningen som karaktäriserar den moderna staten nu genomgår en transformation 

(Lutterbeck 2005: 248). För nationella system blir åtskillnaden mellan intern sårbarhet och 

extern säkerhet allt mindre samtidigt som metoderna för att hantera interna och externa kriser 

och hot växer samman (Ekengren 2006: 274).  
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Parallellt med att staterna omfördelar rollerna bland sina interna och externa säkerhetsaktörer 

sker också en utveckling där transnationella aktörer tilldelas ett allt större ansvar och får 

befogenheter. Europeiska unionen (EU) hanterar idag många transnationella frågor och även 

inom EU tenderar skiljelinjen mellan den interna och externa säkerhetsdomänen och 

användningsområdena för civila och militära medel, att suddas ut (Shepherd 2016: 88). 

”Trenden” kan därför spåras både hos statliga och transnationella aktörer och inom EU-

forskningen beskrivs det att sammanflätningen i EU reflekteras i policys både på officiell och 

praktisk nivå (Ekengren 2006: 267).  

EU som postmodern politisk organisation kan förstås som en särskilt relevant och intressant 

säkerhetspolitisk aktör att belysa när det gäller sammanflätningen mellan intern och extern 

säkerhet. Delvis för att EU tydliggör hur denna ”trend” inte bara kan spåras hos stater men 

också för att EU:s olika förmågor tidigare så tydligt har karaktäriserats av en åtskillnad mellan 

de olika domänerna. Detta då EU som aktör på många sätt präglas av sin hybridliknande 

struktur och de tre pelarna1 (Rees 2008: 100).  

Att tala om EU som enad aktör med egen säkerhetspolitik kan förefalla problematiskt givet 

EU:s komplexa organisationsstruktur och den delade beslutsfattarbefogenheten. Men trots det 

är det möjligt att tolka EU:s gemensamma säkerhets och försvars-insatser (GSFP-insatser) 

som ett uttryck för den ”gemensamma utrikespolitiken” och kontexten inom vilken de skapas 

är således intressant ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv (Tardy 2015a: 17; Kutter 2014: 151). 

EU:s GSFP-insatser, vilka ligger under den andra pelaren, har ofta kontrasterats mot de övriga 

pelarna och särskilt mot den interna säkerhetsdomänen Justice and Home Affairs (JHA) 

(Shepherd 2016: 93; 97). GSFP lanserades initialt för att förse unionen med militära resurser 

för extern konflikthantering men det beskrivs inom forskningen att GSFP-insatserna blivit 

betydligt mer diversifierade. Ett nytt fenomen är att interna krishanteringsresurser används 

externt till exempelvis hanteringen av gränskontroller och att GSFP nu hanterar frågor som 

rör intern säkerhet (Shepherd 2016: 87: 98). EU:s GSFP-insatser är således av komplex natur 

med unika utvecklingsdynamiker och det militära och externa blir allt svårare att separera från 

det civila och interna (Shepherd 2016: 89-92; Duke och Ojanen 2006: 478). Detta samtidigt 

som denna del av EU (GSFP), beskrivs som ett mycket underteoretiserat område inom 

forskningen (Kurowska 2014: 1).  

																																																								
1EU:s pelarsystem bygger på att EU har olika kompetenser inom olika områden. För studier om EU:s struktur se 
exempelvis Keukeleire och Delreux (2014) ”The Foreign Policy of The European Union”.		
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EUPM Bosnien 2003, var EU:s första insats och beskrivs som en krishanteringsinsats som 

karaktäriserar EU:s externalisering av den interna säkerheten (Mouier 2007: 47). Sedan dess 

har mycket hänt. EU:s krishanteringsinsats EUNAVFOR MED 2016 (Operation Sophia), 

hanterar exempelvis en säkerhetsfråga som vanligtvis betraktas tillhöra den interna 

säkerhetsdomänen - med militära medel. Operationen beskrivs av EU-analytiker som den 

första operationen som explicit sammanflätar de två olika säkerhetsdomänerna och att den 

förstås som mycket unik i sitt mandat (Tardy 2015b: 2-5). Det är således tydligt att EU, trots 

sin historia med tydlig uppdelning mellan den interna och externa säkerheten, idag utför 

krishanteringsinsatser som befinner sig i gränslandet och att detta kan ses som ett uttryck för 

sammanflätning mellan de två domänerna (Shepherd 2016: 97-98). Vad som är inom och vad 

som är utanför EU, vad som är intern och extern EU-säkerhet och hur detta påverkar EU som 

säkerhetsaktör beskrivs givet detta vara av stort analytiskt intresse inom forskningen 

(Ekengren 2006: 269).  

Eriksson och Rhinard (2009) belyser vad de kallar ”intern-externa säkerhetsnexus” och menar 

att sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet och en speciell frågas transnationella 

karaktär, är något som bör problematiseras i varje särskild studie istället för att bara antas. 

Författarna menar att genom att empiriskt undersöka ett särskilt fall är det möjligt att 

undersöka de kritiska beröringspunkterna mellan de två domänerna, vilket är nödvändigt för 

att förstå sammanflätningen (Eriksson och Rhinard 2009: 245; 248). Författarna menar vidare 

att det finns en lucka att fylla i forskningen då det saknas empiriska studier om drivkrafter 

bakom sammanflätning av intern och extern säkerhet som kan skapa förståelse för fenomenet 

(Eriksson och Rhinard 2009: 253-254; 259-260). Sammanflätningen är något som ofta antas 

och beskrivs, men sällan analyseras i empiriska fall (Weiss och Dalferth 2009: 269).  

Shepherd (2016) som belyser sammanflätningen mellan de olika domänerna med specifikt 

fokus på Europeiska unionen och GSFP, menar att förändringen delvis drivs av den gradvisa 

sammanflätningen av intern och extern säkerhet på diskursiv nivå. Detta påverkar 

hotperecptioner som i sin tur påverkar utformningen av GSFP-insatser (Shepherd 2016: 87; 

98). Om sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet på diskursiv nivå påverkar 

utformningen av GSFP-insatser är det rimligt att anta att det får stora implikationer ur såväl 

inomvetenskapligt som utomvetenskapligt perspektiv. Detta då det på sikt kanske inte går att 

göra en åtskillnad mellan intern och extern säkerhet och för EU kanske det i framtiden blir 

omöjligt att skilja mellan GSFP och det interna säkerhetsarbetet.  
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Givet att diskurser kan förstås påverka EU:s säkerhetspolitik i hög grad är den 

poststrukturalistiska förståelsen för utrikespolitik som en diskursiv praktik en relevant 

utgångspunkt för att försöka förstå sammanflätningen (Shepherd 2016). Genom att applicera 

vad som kan förstås som ”centrum” inom den poststrukturalistiska forskningen kan analys 

som utgår från identitetskonstruktion utgöra ett verktyg för att förstå utrikespolitiken som 

diskursiv praktik. Detta bygger på att utrikespolitik och identitetskonstruktioner kan förstås 

som att de förutsätter varandra (Hansen 2006: 1-3). I höga representanten Federica 

Mogherinis uttalande 2015, utgör också vad som kan tolkas som referenser mellan det 

”intern-externa” och föreställningen om EU:s unika aktörsskap en central aspekt: 

 

”The European Union has a unique contribution to make in confronting new and 

complex threats. Today, the distinction between internal and external threats has 

become ever more blurred. This is why our common security and defence policy 

is deeply integrated with other aspects of our external relations. We provide 

security by stabilising crises around Europe, promoting human rights and 

democracy, as well as assisting countries in need” (Mogherini 2015a).  

 

Med det som utgångspunkt blir därför en central empirisk fråga hur intern och extern säkerhet 

sammanflätas och diskursivt konstrueras inom GSFP och hur den diskursiva 

sammanflätningen kan förstås som en del av EU:s identitetskonstruktion.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka den diskursiva sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet 

mellan 2003 och 2016 inom GSFP och hur sammanflätningen kan förstås som en del av EU:s 

identitetskonstruktion. För att uppnå syftet och undersöka sammanflätningen utifrån 

identitetsperspektiv används en diskursanalys och ett poststrukturalistiskt perspektiv på 

identitetskonstruktion appliceras.  

 

Studien har avgränsats genom att sammanflätningen mellan de diskursiva praktikerna runt 

intern och extern säkerhet inom GSFP undersöks under tidsperioden 2003 fram till skrivande 

stund (2016). Detta motiveras med att EU lanserade sin första GSFP-insats år 2003 och att det 

året kan ses om startpunkten för GSFP. Avgränsningen i tid motiveras också med att EU år 

2003 lanserade sin första säkerhetsstrategi som lade grunden för domänernas sammanflätning. 
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Sedan dess har EU utvecklat sin säkerhetspolitiska struktur och lanserat ett flertal strategiska 

dokument som ligger till grund för den externa säkerhetsstrategin (Europeiska rådet 2008; 

Europeiska rådet 2013; Europeiska rådet 2016).  

 

Studiens frågeställningar blir följaktligen: På vilket sätt har det skett en sammanflätning 

mellan intern och extern säkerhet på diskursiv nivå inom GSFP mellan 2003 och 2016? Och 

hur kan den diskursiva sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet förstås som en 

del av EU:s identitetskonstruktion?  

 

1.3 Disposition  
Studien behandlar inledningsvis den tidigare forskningen om intern och extern säkerhet och 

dess sammanflätande, som också utgör den teoretiska bakgrunden som studien anknyter till. I 

avsnitt 2 presenteras också kritiska aspekter av sammanflätning som användas för att kritiskt 

diskutera resultatet från frågeställningarna. Vidare presenteras ett poststrukturalistiskt 

identitetsbegrepp som utgör en central del i studiens analys.  

 

Avsnitt 3 presenterar den diskursanalys som valts som metod för den empiriska analysen. 

Diskursanalysens konstruktion och det analytiska ramverket som analysen bygger på redogörs 

för utförligt. I metodavsnittet presenteras också hur sammanflätning mellan de två diskurserna 

ska analyseras och hur sammanflätningen ska analyseras som en del av EU:s 

identitetskonstruktion. Även det empiriska material som studien utgår ifrån presenteras i 

avsnitt 3 och aktörer som kan ”antas tala för EU” presenteras i tabell 1. Därefter följer avsnitt 

4 om den empiriska kontexten inom vilken de diskursiva konstruktionerna kan förstås. 

Avsnittet redogör för hur EU:s säkerhetsstrategi inom främst GSFP har utvecklats från 2003 

fram till 2016 och den sociala och politiska kontexten som detta utspelade sig i.  

 

I avsnitt 5 analyseras sammanflätningen mellan den interna och den externa 

säkerhetsdiskursen och hur sammanflätningen kan förstås som en del av EU:s 

identitetskonstruktion. Därefter följer avsnitt 6 där resultatet kritiskt diskuteras. Ur ett kritiskt 

perspektiv analyseras sammanflätningen och implikationer som sammanflätningen kan tolkas 

leda till. För kritisk diskussion appliceras Bigos (2000; 2001) resonemang och relationen 

mellan frihet och säkerhet.  

 



 10 

I studiens avslutande avsnitt presenteras slutsatser och resultatet av studien samt hur studien 

relaterar till den tidigare forskningen som presenterats i avsnitt 2. Möjliga bidrag diskuteras 

och slutligen föreslås vidare forskning som kan vara en relevant fortsättning givet studiens 

resultat.  

 

2. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis tidigare forskning om sammanflätning, vilket också 

utgör den teoretiska bakgrunden som studien anknyter till. Sedan presenteras intern och 

extern säkerhet och internt-externt säkerhetsnexus samt vilka definitioner som den här studien 

utgår ifrån. Avsnittet redogör också för ett kritiskt perspektiv på sammanflätning mellan 

intern och extern säkerhet. Avslutningsvis presenteras det för studien centrala begreppet 

identitet och hur identitetskonstruktion förstås.  

 

2.1 Relationen mellan intern och extern säkerhet  
Studien utgår från forskningen om sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet. Det 

är tydligt att synen på sammanflätningen och dess implikationer skiljer sig åt mellan olika 

skolor. Boin, Ekengren och Rhinard (2013) menar att de båda disciplinerna kan lära av 

varandra och att de kopplas samman genom studiet av Security Governance. Realister 

tenderar istället att anse att sammanflätningen inte är relevant då disciplinerna är och förblir 

fundamentalt åtskilda som en konsekvens av realismens statscentrerade förståelse för det 

internationella systemet (Mearshimer 2003). Weiss och Dalferth (2009: 270-271) motsätter 

sig den realistiska skolans argument om att sammanflätningen mellan de två disciplinerna inte 

är relevant på grund av det statscentrerade perspektivet men vidhåller att det fortfarande finns 

en åtskillnad. På grund av de olika institutionella logikerna som i praktiken präglar intern 

säkerhet och interna säkerhetsfrågor, respektive extern säkerhet och externa säkerhetsfrågor, 

är domänerna fortsatt separerade från varandra. Weiss och Dalferth (2009), studerar EU och 

baserar sina slutsatser på en systematisk jämförelse av policyskapande i EU:s gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) (dåvarande ESDP) och Justice of Home Affairs (JHA). 

Andra som studerar sammanflätningen inom EU, exempelvis Trauner (2011), menar att en 

sammanflätning mellan GSFP och JHA påbörjades redan 1999 i samband med 

Amsterdamfördraget (Trauner 2011: 5). Trauner (2011: 35- 36) understryker att ökad 

sammanflätning mellan domänerna till stor del bygger på om politiska aktörer inom 



 11 

respektive domän lyckas förbise sina traditionella förståelser för säkerhet, till förmån för en 

gemensam förståelse för säkerhetsutmaningar. Författaren argumenterar också för att 

sammanflätningen begränsas av institutionella utmaningar, vilka skulle vara möjliga att 

hantera om möjligheterna som medföljde Lissabonfördraget (2009) utnyttjades till fullo 

(Trauner 2011: 7). Ekengren (2006: 267) argumenterar inte för några svårigheter med en 

sammanflätning mellan intern och extern säkerhet utan menar att en distinktion mellan de 

båda är mycket svår att göra. Så gör även Rees (2008: 97), som beskriver att EU:s säkerhet 

inrymmer en paradox då den interna säkerheten har en mycket tydlig extern dimension.  

Boin, Ekengren och Rhinard (2013), som studerar transnationella kriser, beskriver hur EU 

under en mycket kort tidsperiod började sammanfläta medel som används för att hantera 

interna säkerhetsfrågor med medel som används för att hantera externa säkerhetsfrågor. Detta 

då EU sedan början av 2000-talet börjat utöka både den civila och den militära kapaciteten 

och applicera dem parallellt på internationella operationer. Vidare menar de att detta var något 

som hände oavsiktligt och att den evolutionära processen ännu inte är avslutad (Boin et al 

2013: 53- 54). Shepherd (2016) redogör för hur EU:s interna säkerhet (JHA) tidigare var 

institutionellt åtskild från den externa säkerhetsdomänen (GUSP), samt hur den europeiska 

modellen var skapad efter att hotbilderna internt var något separat från de externa hoten som 

hanterades militärt (Shepherd 2016: 93; 97). Den interna och den externa domänens 

sammanflätning skedde i takt med bland annat Amsterdamfördraget och EU:s lansering av 

GSFP (1999) (Shepherd 2016: 93).  

 

Henrik Larsen (2014: 74), som i likhet med den här studien, utgår från ett diskursanalytiskt 

perspektiv argumenterar för att hotbilder mot den interna och externa säkerhetsdomänen är 

konstituerande för EU:s utrikespolitiska identitet. Larsen beskriver hur interna faror framställs 

som något som motsätter europeisk integration och utvidgning medan externa faror framställs 

som att de utgörs av instabilitet i omvärlden och inkorporerar även transnationella risker och 

brottslighet. Dessa är konstituerade för EU:s utrikespolitiska identitet eftersom de, genom ”vi 

mot dem”-tänkande, konstituerar kärnan i de liberala värderingarna som präglar EU:s 

identitet. Larsen vidhåller därför att det finns en uppdelning mellan de två domänerna, men att 

de gemensamt utgör den europeiska säkerhetspolitiken.  

 

Studiet om sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet behandlar dock inte enbart 

transnationella aktörer som analysenheter. Studier om sammanflätning på statlig nivå har 
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också fått ett stort utrymme inom forskningen (Alain 2001; Lutterbeck 2005). 

Sammanflätningen har varken dementerats eller tydligt verifierats inom forskningen. Det 

finns därför heller ingen entydig syn på vad sammanflätningen innebär eller vad den leder till 

för konsekvenser inom det internationella systemet och samspelet mellan stater.  

 

Med denna redogörelse av tidigare forskning och teoretisk bakgrund kan det betraktas 

vedertaget att studiet om hur distinktionen mellan intern och extern säkerhet suddas ut, är ett 

växande forskningsområde som intresserar forskare från olika discipliner. Många studier 

belyser perspektiv på sammanflätning men hävdar att det fortfarande saknas empiriska studier 

som undersöker sammanflätningen i enskilda fall. Det är också här som denna studie kan 

lämna ett empiriskt bidrag till forskningen om sammanflätning mellan intern och extern 

säkerhet på diskursiv nivå utifrån ett poststrukturalistiskt identitetsperspektiv. Studien bidrar 

också med att konstruera ett ramverk för att studera sammanflätningen mellan två diskursiva 

praktiker.  

 

2.1.1 Internt-externt säkerhetsnexus   

Intern respektive extern säkerhet har definierats på olika sätt av olika författare. Ett vanligt 

förekommande sätt är att definiera begreppen utifrån hur de relaterar till säkerhetsfrågor inom 

och utanför de egna gränserna. Intern säkerhet refererar ofta till brottslighet, civilskydd och 

lag och ordning inom staten. Extern säkerhet refererar ofta till försvar och avskräckning 

mellan stater, utanför den egna staten (Eriksson och Rhinard 2009: 245). Eriksson och 

Rhinard (2009) resonerar kring diskussionen om intern och extern säkerhet och belyser att 

sammanflätningen ofta förstås som att gränsen mellan den interna säkerhetsdomänen och den 

externa ”suddas ut” (Eriksson och Rhinard 2009: 243). Författarna argumenterar för att 

många skolor förstår fenomenet på det sättet men att det också finns en stor problematik i det. 

”Lösa” definitioner och obeprövade antaganden bör undvikas och intern-extern 

säkerhetsnexus bör, enligt dem, istället söka förklaras genom problemorienterade empiriska 

undersökningar (Eriksson och Rhinard 2009: 244).  

 

Inom studier som utgår från EU-nivå relaterar intern säkerhet till inhemsk säkerhet inom 

unionen och civila frågor medan extern säkerhet relaterar till säkerhetsfrågor utanför unionen, 

vilka innefattar främst militärisk säkerhet (Shepherd 2016: 92). Således utgår definitionerna 
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av intern och extern säkerhet från hur de relaterar till interna och externa säkerhetsfrågor 

oberoende av analysenhet.   

 

I den här studien förstås och definieras intern säkerhet till att innefatta alla säkerhetsfrågor 

inom de egna gränserna. Interna hot och säkerhetsfrågor utgörs således av olika typer av 

brottslighet inom EU och hot mot civilbefolkningen. Intern säkerhet har också en stark civil 

dimension och civila medel är en viktig del av det interna säkerhetsbegreppet. Extern säkerhet 

förstås som säkerhetsfrågor utanför de egna gränserna. Hot utgörs av andra stater och aktörer, 

krig och våld. Den militära dimensionen och militära medel är också definierande för den 

externa säkerheten. Begreppet internt-externt säkerhetsnexus refererar till en sammanflätning 

mellan intern och extern säkerhet och kan förstås som att det skett ett enande mellan 

domänerna eller att det existerar flera gemensamma/överlappande beröringspunkter i 

hotkontextualisering (Eriksson och Rhinard 2009: 249). I den här studien förstås 

sammanflätning utifrån beröringspunkter mellan interna och externa hotkontextualiseringar, 

interna (civila) och externa (militära) dimensioner och medel samt genom externalisering av 

interna säkerhetsfrågor och internalisering av externa säkerhetsfrågor. Hur sammanflätning 

ska studeras redogörs för utförligt i avsnitt 3.1.2. 2 

 

2.1.2 Kritiska perspektiv  

Didler Bigo (2000; 2001) redogör genom ett kritiskt perspektiv för implikationer av intern-

externsäkerhetsnexus. Centralt i Bigos syn på sammanflätningen mellan intern och extern 

säkerhet är att sammanflätningen har tre centrala beröringspunkter: gränser, den 

internationella ordningen och identitet som är nära kopplat till (Im)migration3 (Bigo 2001: 1; 

Bigo 2000: 320). Det finns en stark rädsla för ”nya” hot mot suveränitet, identiteter och 

gränser och diskursen om säkerhet präglas av förståelsen för hot som överskrider nationella 

identiteter. Trenden är att aktörer vill förklara sammanflätningen mellan intern och extern 

säkerhet genom hoptvinningen av migration, brottslighet och krig. Detta eftersom krigen blir 

allt mer inomstatliga, brottsligheten allt mer transnationell och gränsöverskridande och 

migrationen leder till att den gränsöverskridande brottsligheten ökar. Samtliga 

säkerhetsaktörer - poliser som militärer - har nu samma fiende (Bigo 2000: 322-323). 

																																																								
2 ”Externalisering” innebär att en fråga blir extern och ”internalisering” syftar innebär att en fråga blir intern 
(Mounier 2007).  
3 Immigration innebär varaktig invandring och skiljer sig från emigration. Samlingsbegreppet migration kommer 
att åsyfta immigration i denna studie (Nationalencyklopedin 2016). 	
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Metaforen om en ”Möbius ribbon” kan illustrera fenomenet och sammanflätningen mellan 

”insida” och ”utsida”. När ”insida” och ”utsida” sammanflätas är det inte enbart den fysiska 

gränsen som kan ifrågasättas, så kan även gränserna för vår förståelse av världen (Bigo 2001: 

3). Sammanflätningen som antas av många aktörer kan enligt Bigo förstås som 

”globaliseringen av osäkerhet”. Den konventionella förståelsen av uppdelningen mellan å ena 

sidan försvar, den internationella ordningen och strategi och å andra sidan brottslighet, intern 

säkerhet, ordning och polisärenden är inte längre aktuell. Det medför också att staters 

suveränitet undermineras och att de tvingas samarbeta på ett internationellt plan. Slutligen 

leder det också till att nationsgränser inte längre utgör ett skydd som garanterar befolkningen 

säkerhet och som en konsekvens av att gränsen mellan intern och extern säkerhet suddas ut, 

kan också gränsen mellan säkerhet och frihet komma att suddas ut (Bigo 2000: 325). 4 

 

2.2 Poststrukturalistiskt identitetsperspektiv   
I den här studien är begreppet identitet och konstruktionen av identitet ytterst centralt då 

studien ska undersöka hur sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet på diskursiv 

nivå kan förstås som en del av EU:s identitetskonstruktion.  

 

Givet att det är EU:s säkerhetspolitiska diskurs i relation till EU:s identitetskonstruktion som 

ska analyseras utgår den här studien utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv. Inom 

poststrukturalismen är det möjligt att tolka utrikespolitik och identitetskonstruktioner som en 

konstitutiv relation då representationen av identiteter och politik kan förstås som 

sammanlänkade genom diskurser (Hansen 2006: 1-2). Detta då det poststrukturalistiska 

perspektivet är nära sammankopplat med förståelsen för språk och diskurser som 

konstituerande för den sociala verkligheten (Hansen 2006: 9). Valet att använda ett 

poststrukturalistiskt identitetsperspektiv för att söka förstå kopplingen mellan den diskursiva 

sammanflätningen och EU:s identitetskonstruktion motiveras således med att den diskursiva 

konstruktionen av identitet kan förstås som konstituerande för – och samtidigt som en produkt 

av – utrikespolitiken (Hansen 2006: 20).  

 

I denna studie ska identitet förstås utifrån det poststrukturalistiska perspektivet som utgår från 

Williams och Neumanns (2000) identitetsbegrepp och deras koppling till ”Logic of 
																																																								
4	Den kritiska diskussionen om säkerhet och frihet, som det kan tolkas som att Bigo menar att sammanflätningen 
leder till, för även andra författare som exempelvis Huysmans (2004) och Van Munster (2004).  
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Appropriateness”. Williams och Neumann (2000) menar att identitet och handling sker i 

samkonstruktion och att föreställningarna om den situation som en aktör verkar i och vilka 

handlingar som förstås som möjliga, konstrueras i kontexten inom vilken identiteten befinner 

sig (Williams och Neumann 2000: 362).  Identiteter konstitueras genom relationella, sociala 

processer och kan således aldrig förstås som givna. Författarna lyfter fram narrativstrukturer 

som ett användbart sätt att förstå identitetskonstruktioner, vilka fokuserar på hur en identitet 

konstrueras, upprätthålls och förändras genom konstitutiva berättelser. Inom narrativen 

inryms den meningsskapande kontexten i identiteten och givet det också vilka handlingar som 

anses möjliga och passande (Williams och Neumann 2000: 362- 363). Eftersom en identitet 

konstrueras relationellt är den också beroende av andra aktörers legitimering av den egna 

identiteten. Vad som är en möjlig och passande handling är beroende av den sociala 

strukturen som aktören befinner sig i och av andras erkännande. För att en identitet ska ha 

intern stabilitet och social effektivitet, så att aktören kan agera i enlighet med sin identitet, 

måste identiteten anses legitim av andra aktörer. En specifik handling är möjlig för en specifik 

aktör/identitet i en specifik situation och identiteter måste upprätthålla den egna rollens 

antagna åtaganden. Aktörens egen uppfattning om den egna identiteten är därför central för 

förståelsen för vad som är ”rätt agerande” i en given situation och eftersom relationen mellan 

identitet och handling kan förstås som en reflexiv relation, konstituerar aktörens handlingar 

också aktörens identitet.  

 

Identitetskonstruktion är således en ständigt pågående process och en strävan efter 

erkännande. Den pågående identitets(re)konstruktionen är också särskilt framträdande under 

omständigheter som innebär förändring och Williams och Neumann (2000) beskriver hur 

identiteter, i stunder av förändring, genomgår kamper. Handlingar som aktören/identiteten då 

vidtar kan förstås som en reflektion av kampen om att (re)konstruera identiteten och 

möjligheten att få den legitimerad av andra (Williams och Neumann 2000: 363-364).  

 

3. Tillvägagångssätt   

3.1 Metod  
För att uppnå studiens syfte och besvara de givna frågeställningarna presenterade ovan 

undersöks sammanflätningen mellan intern säkerhet och extern säkerhet på diskursiv nivå 
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inom EU:s GSFP empiriskt. Studien undersöker också hur sammanflätningen kan förstås som 

en del av EU:s identitetskonstruktion ur poststrukturalistiskt perspektiv. Begreppen intern och 

extern säkerhet definieras och förstås utifrån tidigare forskning och det teoretiska ramverket 

presenterat i avsnitt 2.2.  

 

Eftersom det är diskurserna kring intern och extern säkerhet i GSFP:s säkerhetsdiskurs och 

således språket som ska undersökas, utgörs metoden av en kvalitativ textanalys i form av en 

diskursanalys. En diskursanalys karaktäriseras av att språket är i centrum och av att idéerna 

som förutsätter ett språk organiserar och sålunda skapar den sociala verkligheten. 

Diskursanalys kan tolkas och förstås både som en teori (diskursteori) och som en metod 

applicerbar för textanalys. Diskursanalys används i denna studie som ett redskap för att 

kvalitativt analysera texterna och uttalandena som utgör det valda materialet (Bergström och 

Boréus 2012: 354). Valet av denna typ av textanalys motiveras med att diskursanalys med 

fördel kan användas för att analysera hur det diskursivt skapas ett internt-externt 

säkerhetsnexus. Diskursanalysen möjliggör vidare ett distanserat förhållningssätt till 

materialet vilket leder till att många olika och oväntade saker går att upptäcka under analysen 

(Wreder 2007: 44). Diskursanalysen är också ett bra redskap för att rekonstruera sociala 

identiteter, vilket utifrån studiens teoretiska utgångspunkt samt studiens syfte också motiverar 

metodvalet (Bergström och Boréus 2012: 380). Synen på identitet utgår som tidigare nämnts 

från ett poststrukturalistiskt synsätt där identitetskonstruktion är en process och ingenting att 

betrakta som givet (Williams och Neuman 2000).  

 

Kritiska reflexioner kring diskursanalys som metod kan med fördel lyftas fram. En kritik 

riktad mot diskursanalysen utgörs av ett ifrågasättande om språkets betydelse inom 

samhällsforskningen. Kritiker menar att diskursanalysen tenderar att bli idealistisk och 

reduceras till att behandla begrepp eller idéer om verkligheten (Begrström och Boréus 2012: 

400-402). Vid val av metod kan dessa motargument tillbakavisas genom att studiens syfte är 

att undersöka den diskursiva nivån utifrån att diskursiva praktiker kan ses som medskapande 

till den sociala verkligheten och förutsätta handling. 

 

3.1.1 Diskursanalysens utformning  

Diskursanalysens utformning i denna studie kommer att utgå från Laclau och Mouffes ”Logic 

of Signs” (Bergström och Boréus 2012: 364-372).  Laclau och Moffe kan beskrivas 
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representera en tradition inom diskursanalysen som utgår från poststrukturalistiskt perspektiv 

och den lingvistiska nivån. Termen ”diskurs” kan betraktas innefatta allting och att alla 

sociala fenomen är diskursiva och konstituerande för den sociala verkligheten. En term har 

ingen given innebörd, beteckningar och det betecknande kallas för ”tecken” och denna typ av 

diskursanalys fokuserar på den betydelseskapande processen – när ett tecken får mening. Alla 

tecken är sammanlänkade och får sin betydelse i relation till andra tecken, exempelvis 

begreppet ”Intern säkerhet” har ingen given mening i sig självt utan ges mening i relation till 

andra tecken (Wreder 2007: 35). Stabiliteten hos tecknen är heller aldrig given och särskilt i 

en politisk diskurs kan de alltid hotas av betydelseskiften (Bergström och Boréus 2012: 364-

365). För att analysera diskursers innehåll, dess uppkomst och stabilitet kan förutom ovan 

beskrivna begreppet ”tecken”, begrepp som: ”element”, ”flytande signifikant”, ”myt”, 

”moment”, ”artikulation”, ”analogikedja”, ”nod”, ”mastersignifikant”, ”hegemoni”, 

”antagonism” och ”rubbning” appliceras. ”Element” är tecken som är under konstant kamp 

och ”flytande signifikant” är tecken som är särskilt öppna för olika betydelser och 

förändringar. ”Myter” är särskilt identitetsskapande tecken och har en identitetsskapande 

funktion i olika sammanhang i relation till andra tecken. ”Moment” definieras som en fixering 

av en viss diskurs och bidrar till en så kallad diskursifiering som gör att tecknen får ökad 

stadga och ”artikulation” är här processen i vilken tecknen sammanflätas till att bli en diskurs. 

En ”analogikedja” kan appliceras och användas som analysbegrepp för att titta på hur tecken 

är beroende och ges betydelse av system av distinktioner. Analogikedjan kan också knytas till 

särskilda ”noder”, vilka är element i en diskurs med en särskilt betydelsefull roll. Även 

”mastersignifikanter” har en betydelsefull roll då dessa utgör tecken med särskilt enande och 

identitetsskapande funktion (Bergström och Boréus 2012: 366; 373). ”Hegemoni” är 

definitionen av en diskurs som står bortom utmaning och ”antagonism” innefattar konflikter 

som diskursen inkluderar. Enligt Laclau och Mouffe är antagonism något likställt med ”krig 

som handlar om meningsskapande på språklig nivå” (Bergström och Boréus 2012: 369). 

Slutligen kan begreppet ”rubbning” appliceras för ett analytiskt syfte, vilket innebär 

förändring och instabilitet i diskursen. Viktigt att notera är att konsekvensen av Laclau och 

Mouffes båda analytiska begrepp antagonism och rubbning leder till att synen på identitet 

präglas av förståelsen för att identiteter är konstruerade och instabila (Begrström och Boréus 

2012: 371).  
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3.1.2 Analysramverk  

Analysverktyget som används i den här studien utgörs av ett analytiskt ramverk konstruerat 

med utgångspunkt i den diskursanalytiska traditionen som Laclau och Moffe representerar. 

För att besvara frågeställningarna presenterade i avsnitt 1.2 centreras analysen kring hur EU:s 

identitetskonstruktion relaterar till den diskursiva sammanflätningen mellan intern och extern 

säkerhet.  

 

För att undersöka sammanflätning mellan intern och extern säkerhet på diskursiv nivå 

analyseras diskursivt konstruerade beröringspunkter mellan intern och extern säkerhet. 

Analysen utgår från diskursiva beröringspunkter i extern och intern hotkontextualisering och i 

interna (civila) och externa (militära) dimensioner och medel. Här analyseras också om och 

hur externalisering av interna säkerhetsfrågor och internalisering av externa säkerhetsfrågor 

konstrueras. Sammanflätningen kan således inte antas eller definitivt konstateras, det är en 

fråga om hur och på vilket sätt den kan förstås konstrueras i diskursen. Från ett diskursivt 

perspektiv handlar tolkningen sedan om hur sammanflätning kan förstås som konstituerande 

för EU:s identitet och hur den kan förstås utgöra en del av EU:s identitetskonstruktion. Att 

EU:s identitetskonstruktion kan relateras till sammanflätningen mellan intern och extern 

säkerhetsdiskurs är inte heller givet, det är en fråga om hur det konstrueras i diskursen.  

 

Inom diskursanalysen utgår forskaren från forskningsfrågan för att forma de teoretiska 

begreppen som redskap för analysen och det finns ingen given metod för att formulera 

analysfrågor (Bergström & Boréus 2012: 354). Analysverktyget i den här studien är därför 

konstruerat för att kunna identifiera diskursiv sammanflätning och underliggande (och 

konstitutiva) kopplingar till EU:s identitetskonstruktion. Följande analysfrågor ställs till det 

empiriska materialet:  

(1) Vilka centrala begrepp utgör noderna i säkerhetsdiskursen och hur relaterar de till 

intern respektive extern säkerhet? 

(2) Hur förändras kontextualiseringen av interna respektive externa hot och vilka 

diskursiva beröringspunkter konstrueras mellan dem? 

(3) Hur konstrueras beröringspunkter mellan militära och civila dimensioner i diskursen? 

(4) Vilka säkerhetsfrågor centreras till diskursen om intern respektive extern säkerhet? 

(5) Vilka problem, orsaker och lösningar kan identifieras i diskursen?  

(6) Hur konstrueras föreställningar om EU:s aktörsskap i förhållande till säkerhet i 

världen och hur förändras konstruktionen? 
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Genom att identifiera vilka centrala begrepp som är noder i diskursen går det att se hur de 

flytande signifikanterna som är länkade till noderna relaterar till intern respektive extern 

säkerhet. På så vis är det möjligt att se om diskursen domineras av intern- eller extern 

säkerhetsdiskurs och hur detta förändras över tid.  

 

Analysfrågorna som behandlar förändrad hotkontextualisering och diskursiva 

beröringspunkter är en relevanta då det genom att studera hur hot diskursivt konstrueras och 

kontextualiseras blir möjligt att se om hoten relaterar till intern eller extern säkerhetsdiskurs. 

Beröringspunkterna undersöks genom att studera om, och i så fall vilka, tecken/element och 

flytande signifikanter som utgör länkar mellan interna och externa hotkontextualiseringar och 

militära och civila dimensioner.  

 

För att undersöka hur säkerhetshoten kontextualiserars konstrueras analogikedjor för att se 

hur hotkonstruktionen är beroende och ges betydelse av system av distinktioner. Genom att 

undersöka vilka säkerhetsfrågor som centreras till intern respektive extern säkerhetsdiskurs, är 

det möjligt att identifiera om det skett en diskursiv externalisering av interna säkerhetsfrågor 

eller internalisering av externa säkerhetsfrågor. Om exempelvis traditionellt betraktat interna 

säkerhetsfrågor ges mening av tecken/element som kan förstås tillhöra extern säkerhetsdiskurs 

är det möjligt att anta att interna säkerhetsfrågor har externaliserats, vilket kan tolkas som 

tecken på sammanflätning.  

 

Frågan om problem, orsak och lösning har sin utgångspunkt i Ulf Mörkenstams analytiska 

ramverk (Bergström och Boréus 2012: 388). Frågan används eftersom det i diskurser om 

politiska problem är möjligt att komma åt föreställningar som diskursen centreras kring. I 

diskurser om ett politiskt problem, vad som anses vara orsak och vad som är lösningen, 

framkommer också den föreställningsvärld som legitimerar en viss typ av handling som i sig 

reproducerar och konstituerar (i det här fallet EU:s) identitet (Bergström och Boréus 2012: 

389). Handlingarna som utgör lösningar på problemen i diskursen och EU:s identitet 

reproducerar således varandra. Genom att identifiera hur diskursiva beröringspunkter mellan 

intern och extern konstrueras till att bli problem och lösningar är det möjligt att se hur 

sammanflätningen relaterar till identitetskonstruktionen.  
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Analysfrågan om hur föreställningarna om EU:s aktörsskap i relation till säkerhet i världen 

konstrueras och hur de förändras, kan bidra till att identifiera hur EU:s självbild förändras 

över tid och relaterar till Williams och Neumanns (2000) syn på identitetskonstruktion. Detta 

då Williams och Neumann (2000) menar att en identitet konstrueras, upprätthålls och 

förändras genom konstitutiva berättelser. Inom narrativen som Williams och Neumann 

applicerar, inryms den meningsskapande kontexten i identiteten och vilka handlingar som 

anses möjliga och passande (Williams och Neumann 2000: 362- 363). I den här studien 

konstrueras analogikedjor för att undersöka hur föreställningen om EU:s aktörsskap i relation 

till säkerhet i världen ser ut och förändras. Analogikedjorna används i studien som ett 

analytiskt verktyg också genom att undersöka om och hur föreställningarna kopplas samman 

med intern-extern säkerhet i diskursen.   

 

3.1.3 Aktörer med möjligheter att tala inom GSFP 

Att analysera ”vad EU säger” vad som är ”EU:s säkerhetsdiskurs” eller ”EU:s 

säkerhesidentitet” kan antas problematiskt givet att EU kan anses ha en fragmenterad 

aktörsstruktur där olika nationella och institutionella aktörer talar å EU:s vägnar. Detta bygger 

i sig på resonemang om att studier om EU:s ”utrikespolitik” är problematiskt att studera 

(Carta och Morin 2014: 2; 10-11). Valet att ändå studera en aspekt av EU:s ”utrikespolitik” 

baseras på Carta och Morins (2014) argument, vilka studerar EU:s utrikespolitik ur ett 

diskursivt perspektiv. Författarna utgår från en definition av EU:s utrikespolitik som 

”summan av officiella externa relationer ledda av en oberoende aktör” och menar att 

diskursanalyser kan synliggöra diskurser inom dessa relationer (Carta och Morin 2014: 2). 

Trots att frågan om huruvida EU kan ses som en enad aktör är föremål för diskussion så 

hävdar Carta och Morin att det är möjligt att exempelvis applicera Foreign Policy Analysis 

(FPA) på EU:s utrikespolitik och att EU kan analyseras som en kollektiv aktör med en 

pluralistisk identitet (Carta och Morin 2014: 10). Författarna stärker sin tes med ett citat från 

Grinsberg 2001:  

 

”By focusing on actors, processes, issues, instruments, contexts and actions 

related to the EU foreign policy system, it becomes possible to conceptualise 

European Foreign Policy as part of a political system, with inputs from national 

actors and their preferences (in conjunction with domestic politics) and from 
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external sources: and with the outputs of foreign policy actions and positions” 

(Ginsberg 2001: 39).  

 

Med hänvisning till ovanstående kan diskursen inom GSFP ses som konstituerande för EU:s 

gemensamma och pluralistiska identitet. Nedan presenteras en tabell över vilka 

aktörer/institutioner som antas ”tala för EU” inom GSFP i den här studien: 

 

Tabell 1: Aktörer med möjlighet att ”tala” inom GSFP:s säkerhetsdiskurs 

Aktörer med möjlighet att 
”tala” 

  Attribut och Kompetens Representanter som talar 

Europeiska rådet (European 
Council) 

EU-ländernas stats- och 
regeringschefer samt 
Europeiska rådets 
ordförande och Europeiska 
kommissionens ordförande. 
Ultimata beslutsfattare.  

Europeiska rådets ordförande 
och medlemsstaterna.  
 

Europeiska unionens råd (the 
Council) 

Rådet fastställer och 
genomför EU:s utrikes- och 
säkerhetspolitik på 
Europeiska rådets riktlinjer. 

Rådets ordförandeskap roterar 
mellan EU:s medlemsstater var 
6:e månad.  

Höga representanten för 
EU:s utrikespolitik och 
säkerhetsfrågor: assisterad 
av utrikestjänsten (EEAS) 
 

HR representerar EU inom 
utrikes och säkerhetspolitik. 
 

1999-2009: Javier Solana  
2009- 2014: Catherine Ashton 
2014: Federica Mogherini 

(Keukeleire och Delreux 2014: 63-77; EEAS 2016).  

 

Inom Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP)/GSFP är det rådet som under 

strategiskt ledarskap av Europeiska rådet, med stöd av den höga representanten för 

utrikesfrågor och säkerhetspolitik och EEAS, som fattar beslut (Keukeleire och Delreux 2014: 

61). Därför kan dessa aktörer antas representera diskursen inom GSFP. Tal från den höga 

representanten som antas representera rådet och EU:s säkerhetspolitik, förstås och analyseras 

här oberoende av vilken individ som erhåller posten. Detta då diskursanalysen fokuserar på 

kollektiva identiteter och utgår inte från individnivå (Bergström och Boréus 2012: 403).  

 

3.2 Material  
Vid val av material kan ett kriterium anses särskilt viktigt för den här studien: det måste 

innehålla meningsskapande diskursiva konstruktioner av intern och extern säkerhet. Det är 
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också viktigt att avsändaren har politisk signifikans i kontexten. Givet detta kommer 

materialet att utgöras av olika officiella EU-dokument och policyer som ligger till grund för 

EU:s säkerhetspolitiska strategi inom GSFP. Det empiriska materialet som studien utgår ifrån, 

för att uppnå syftet och besvara frågeställningarna, utgörs därför av följande dokument som 

berör EU:s säkerhetsstrategi mellan 2003 och 2016: European Security Strategy (ESS) 

(2003), Report on the Implementation of the European Security Strategy (2008), Final Report 

by the High Representative/Head of the EDA on the Common Security and Defence Policy 

(2013), och EU Global Strategy (EUGS) (2016).  

När diskursanalys används är det nödvändigt att samla in olika typer av material eftersom 

diskursanalys med fördel utgår utifrån en kombination av material (Börjesson och Palmblad 

2007: 18-19). Materialet kompletteras därför med uttalanden och tal som ligger till grund för 

säkerhetsdiskursen och EU:s säkerhetsstrategi inom GSFP, från perioden 2003 till 2016. De 

uttalanden och tal som används utgörs av uttalanden från personer som kan antas representera 

EU och GSFP5. I detta fall Javier Solanas uttalande om EU:s första GSFP-mission ”Speech by 

Javier Solana at the opening ceremony of the EU Police Mission in Bosnia and Herzegovina” 

(Solana, 2003), Catherine Ashtons uttalande om GSFP 2013: ”Statement by EU High 

Representative Catherine Ashton on her Final Report on the CSDP” (Ashton 2013), 

Mogherinis inledning i Handbook on  CSDP Missons and Operations (2015) Samt Federica 

Mogerinis två tal/uttalanden ”Internal-external Security Nexus: Terrorism as an example of 

the necessary link between different dimensions of action” (Mogherini 2015) och ”Statement 

by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the Council decision to launch 

the naval operation EUNAVFOR Med” (Mogherini 2015). 

Val av material motiveras av att ovan nämnda strategiska dokumenten, kompletterade med 

nämnda uttalanden, kan förstås som att de ligger till grund för resterande dokument och 

policyer som rör EU:s säkerhetsstrategi. EU:s säkerhetsstrategi 2003, respektive 2016, sätter 

det säkerhetsstrategiska ramverket som GSFP verkar inom och kan därför förstås ha en stor 

påverkan på GSFP-missioner. För att kunna redogöra för den empiriska kontexten som 

diskursen inom GSFP under perioden 2003 till 2016 ska förstås inom används till stor del 

analyser från European Institute of Security Studies (EUISS), vilken är en autonom aktör 

under GUSP som utför analyser av utrikespolitiska och säkerhetsrelaterade frågor. Detta 

material består av andrahandskällor men eftersom analyserna beskrivs av EU som att de utgör 

																																																								
5 Se tabell 1. 
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en viktig faktor för utformandet av EU-policyer och som att de integrerar perspektiv från 

analytiker och beslutsfattare, är det möjligt att argumentera för att materialet från EISS 

tillhandahåller en relevant förståelse för den empiriska kontexten (EISS 2016).   

 

4. Den empiriska kontexten  
Givet att studien utgår från diskursiv nivå och att metoden utgörs av poststrukturalistisk 

diskursanalys är den politiska och sociala kontexten inom vilket diskursen kan förstås ytterst 

central (Bergström och Boréus 2012: 354). Den poststrukturalistiska förståelsen för 

identitetskonstruktion, som studien bygger på, är också beroende av att den sociala kontexten 

inom vilken identiteten befinner sig i presenteras (Williams och Neuman 2000). Detta avsnitt 

presenterar därför bakgrunden till GSFP-områdets utveckling från 2003 till 2016 och den 

sociala och politiska kontexten som sammanflätningen på den diskursiva nivån utspelat sig i. 

 

4.1 Bakgrund och kontext 
EU:s utrikes- och säkerhetspolitik utgör en speciell del av EU där medlemsstaterna har full 

kontroll och fattar samtliga beslut. GSFP (dåvarande ESDP) som utgör ett 

krishanteringsinstrument inom, och en integrerad del av GUSP, lanserades 1999 för att 

hantera externa konflikter utanför EU. Skapandet av GSFP motiverades med det förändrade 

och instabila omvärldsläget med bland annat Sovjetunionens fall 1991 och Jugoslaviska 

krigen vid samma tidpunkt (Keukeleire och Delreux 2014: 185; 189; 46). Keukeleire och 

Delreux (2014) beskriver också hur GSFP var ett instrument som användes för att stärka den 

europeiska utrikespolitiska identiteten och att skapandet av en hög representant inom GSFP 

innebar att EU fick en permanent aktör som ”gestaltade vad EU:s utrikespolitik stod för” 

(Keukeleire och Delreux 2014: 47).  

 

Mellan 2001 och 2003 påverkades den kommande säkerhetspolitiska kontexten på många sätt. 

Terrorattackerna den 11:e september i USA 2001 och efterföljande krig och kriser i 

Mellanöstern beskrivs som en viktig aspekt, så gör även krisen på Balkan. Den nya 

geopolitiska kontexten gjorde att EU under ledning av dåvarande höga representanten Javier 

Solana utformade en egen säkerhetsstrategi 2003: European Security Strategy (ESS) 
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(Keukeleire och Delreux 2014: 54-55). Strategin beskrivs innefatta en analys av 

säkerhetskontexten, dess utmaningar och specifika hot samt beskrivningar av EU:s 

gemensamma mål (Missiroli 2015: 12-14).  

 

EU gjorde sin första krishanteringsinsats år 2003, i Bosnien. Insatsen var civil trots att GSFP 

lanserades med en tydlig militär ambition (Shepherd 2016: 89). Sedan dess har mycket hänt 

och mellan 2003 och 2015 hade EU lanserat 32 operationer varav tio varit militära, 21 civila 

och en som beskrivs som både civil och militär (Tardy 2015a: 19).  

 

År 2008 utvärderades strategin från 2003 och Missiroli (2015) beskriver hur rapporten skrevs 

i en kontext där EU:s stabilisering i Balkan och dess utvidgning hade gjort succé samtidigt 

som EU upplevde mer komplexa hot. EU påverkades av terroristattentat inom unionen i 

Madrid 2004, respektive London 2005 och av externa kriser såsom Georgienkonflikten 2008 

(Missiroli 2015: 29-41). Komplexiteten i det säkerhetspolitiska läget och i omvärlden 

fortsätter att öka och det beskrivs exempelvis hur EU verkar i en mycket mer turbulent 

kontext 2015 än vad EU gjorde 2003 och att Europa år 2015 förstås vara i en 

säkerhetspolitiskt nedåtgående spiral. Förståelsen för världen, från ett EU-perspektiv, präglas 

av att världen är farligare, uppdelad och samtidigt integrerad till följd av globalisering. 

Säkerhetsläget förstås som mycket försämrat (Tocci 2015: 115-123; 151). Till följd av 

ekonomisk kris och den stora flyktingkrisen blir EU fortsatt utmanad och möter en värld som 

karaktäriseras av oordning (Parkes 2016: 9-20). 2015 beslutar EU om EUNAVFOR MED – 

operation Sophia – och i juni 2016 lanserar EU sin militära krishanteringsinsats med syfte att 

hantera flyktingsmuggling och flyktingkrisen på Medelhavet (Rådets beslut 2015/972). Syftet 

med EUNAVFOR MED beskrivs av Tardy (2015b) utgöras av att stoppa flyktingströmmen 

från Libyen till EU:s gränser och operationen är en del av EU:s Comprehensive Approach. Av 

EU-analytiker beskrivs det hur operation Sophia indikerar att intern och extern 

säkerhetsagenda explicit har sammanflätats då en intern säkerhetsutmaning nu hanteras 

genom en militär operation utanför unionen (Tardy 2015b: 1-3). 

2016 kommer den nya strategin som ersätter ESS och EU befinner sig i en kontext som 

präglas av instabilitet och ett förändrat säkerhetslandskap som kräver konkret handling om 

EU ska kunna bidra till att skydda globala säkerhetsintressen (Fiott 2016: 1-2). Kriser i 

Libyen, Syrien och Ukraina utgör en politisk kontext om påvisar EU:s begränsningar i kris- 

och konflikthantering och EU har stora krav på sig utifrån (Bilcík 2016: 13).  
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5. Analys   
För att svara på frågeställningarna presenterade i avsnitt 1.3 är analysen indelad i två delar där 

den första delen är indelad i fyra underavsnitt. I analysens första del behandlas 

sammanflätning mellan intern och extern säkerhet i analysmaterialet i kronologisk ordning 

från 2003 fram till 2016. I analysens andra del analyseras sedan de diskursiva förändringarna 

som kan förstås leda till sammanflätning under den valda tidsperioden och hur EU:s 

identitetskonstruktion kan relatera till den diskursiva sammanflätningen mellan intern och 

extern säkerhet.  

 

5.1 Diskursiv sammanflätning 

5.1.1 År 2003 - EU som global spelare  

I det första strategiska dokumentet ”European Security Strategy” (EES) som lanserades 2003, 

samma år som EU:s första GSFP-insats, inleds beskrivningarna av säkerhetsläget som 

följande:  

”Europe has never been so prosperous, so secure nor so free. The violence of the 

first half of the 20th Century has given way to a period of peace and stability 

unprecedented in European history. The creation of the European Union has 

been central to this development. It has transformed the relations between our 

states, and the lives of our citizens” (Europeiska rådet 2003: 1).  

EU som aktör presenteras som förklaringen till Europas frihet och säkerhet. 

Säkerhetsproblemet som identifieras som starkt kopplat till våldsanvändning existerar inte 

inledningsvis i den diskursiva föreställningsvärlden.  EU konstrueras istället som en anledning 

till problemets frånvaro och kopplas samman med ”fred”, ”frihet”, ”stabilitet” och 

”utveckling” (Europeiska rådet 2003: 1-5).  

Det beskrivs i ett senare stycke hur Europa fortfarande står inför säkerhetsutmaningar. 

Begreppen ”säkerhetsutmaningar” och ”säkerhetshot” kan förstås som noder – och 

säkerhetsdiskursens centrala kärna – eftersom de alltid uttalas i samband med andra utbytbara 

tecken som utgör flytande signifikanter. 2003 kan diskursen som centreras runt noden 

”säkerhetshot” förstås ha en tydlig extern karaktär då noden diskursivt kopplas samman med 

flytande signifikanter som ”krig”, ”väpnad konflikt”, ”våldsam konflikt” och 



 26 

”massförstörelsevapen”, vilka alla relaterar till en militär (och således extern) dimension 

(Shepherd 2016: 92). Vidare framgår att dessa säkerhetsproblem kan hanteras med ”militära 

medel” vilket ytterligare stärker analysen om säkerhetsdiskursens externa dimension 

(Europeiska rådet 2003: 1-5; 7).   

”Globala utmaningar och ”hot” länkas i diskursen år 2003 också samman med tecken som 

”öppna gränser” ”globalisering” ”orättvisa” och ”ökad europeisk sårbarhet”. Den diskursiva 

framställningen av hoten präglas av tecken som indikerar att de är ”mångsidiga”, ”otydliga” 

och ”komplexa”. I framställningen av vad som utgör hot mot unionen är således både dess 

externa och dess ”komplexa och gränsöverskridande natur” framträdande (Europeiska rådet 

2003: 2- 5).  

Säkerhetsfrågor såsom terrorism och organiserad brottslighet, vilka relaterar till intern 

säkerhet som hotar befolkningen inom EU, inryms också i diskursen och har där en central 

plats. Organiserad brottslighet kontextualiseras som ett internt hot med en extern dimension 

som utgörs av ”illegala migranter” ”gränsöverskridande trafficking”, ”vapen” och 

”kriminalitet”. Säkerhetsfrågan terrorism kan förstås som att den centreras till en extern 

säkerhetsdiskurs genom att den konstrueras med en tydlig extern dimension som utgörs av 

militära medel. Terrorism måste hanteras såväl polisiärt som militärt (Europeiska rådet 2003: 

3-7). 

Det beskrivs i ESS att omvärldens förändrade säkerhetsstruktur med sina öppna gränser leder 

till att den externa säkerheten är sammanlänkad med den interna. Detta genom att interna och 

externa säkerhetsaspekter är ”oupplösligt sammanlänkade”. EU identifierar också vad som 

skulle utgöra det allra största problemet. Den interna och externa dimensionen kopplas här 

samman genom att konstruktionen av det ultimata hotet mot EU kan tolkas som skapat av 

globalisering och öppna gränser: ”The most frightening scenario is one in which terrorist 

groups acquire weapons of mass destruction. In this event, a small group would be able to 

inflict damage on a scale previously possible only for States and armies” (Europeiska rådet 

2003: 4).  

En möjlig tolkning är att beröringspunkter mellan intern och extern säkerhetsdiskurs på 

många sätt är närvarande i analysmaterialet då ”öppna gränser” och ”globalisering” leder till 

att det interna inom unionen och externa utanför unionen förutsätter varandra. Det som förstås 

som oroväckande och det som kan utgöra ett hot kan i och med globaliseringens effekter 
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också både vara ”nära” och ”långt borta”. I den diskursiva framställningen om EU:s 

aktörsskap i förhållande till säkerhet i världen, framkommer en diskursiv konstruktion av EU 

som en ”global spelare”. EU framställs som en aktör med möjlighet och potential att bidra till 

säkerhet i världen då EU ”bidrar till säkerhet”, ”ser möjligheter” och ”hanterar hotbilder”: 

”The European Union has been active in tackling the key threats […] This is a world of new 

dangers but also of new opportunities. The European Union has the potential to make a major 

contribution, both in dealing with the threats and in helping realise the opportunities” 

(Europeiska rådet 2003: 14).  

När Javier Solana den 15 februari 2003, samma år som ESS kom ut, kommenterade EU:s 

första GSFP-insats i Bosnien beskrev han hur insatsen EUPM Bosnien representerar en 

utveckling av EU:s externa identitet: ”The third shared goal which the EUPM represents is the 

continuing development of the EU's external identity […] The fact that the Union's first 

operation is a police mission - a civilian mission - demonstrates our commitment to a 

comprehensive crisis management approach that brings real added value” (Solana 2003). Här 

konstrueras det civila och det militära i tydlig relation till varandra genom beröringspunkten 

”allomfattande krishanteringsstrategi” och genom konstruktionen av vad EU är då en ”civil 

insats” relateras till EU:s externa identitet. Samtidigt synliggörs en tydlig skillnad mellan det 

interna och det externa vid tidpunkten 2003. Solanas uttalande indikerar att det fortfarande 

finns en åtskillnad i den diskursiva föreställningsvärlden inom GSFP eftersom GSFP-insatser 

tydligt relaterar till en ”extern identitet”.  

5.1.2 År 2008 - EU som en aktör som bidrar till säkerhet  

Fem år efter att EU lanserade sin första säkerhetsstrategi och sin första GSFP-insats (2008), 

utvärderar Europeiska unionen sin strategi (Europeiska rådet 2008). Språkbruket har hårdnat 

och Europas säkerhet påverkas i större utsträckning av hot utifrån, vilket tyder på att hoten 

(och säkerhetsdiskursen) fortfarande i första hand konstrueras till att ha en extern dimension 

(Eriksson och Rhinard 2009: 245; Shepherd 2016: 92). Vidare kontextualiseras hoten som att 

de kommer allt närmare ”vårt EU”. Insidan hotas av allt mer tilltagande hot utifrån och det 

finns en tydlig skillnad mellan det som är innanför ”vårt EU” och det som är utanför.  

Noden ”säkerhetshot” innefattar också nya flytande signifikanter som relaterar till extern 

säkerhet. Exempelvis ”pirater” konstrueras som ”yttre säkerhetsproblem” och som att de hotar 

EU:s interna säkerhet inom unionen (Europeiska rådet 2008: 2-4). Vidare får fler nya 

säkerhetsfrågor, som exempelvis cybersäkerhet, också en extern dimension genom att det 
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framställs som ett ”militärt vapen” som kan användas som ”krigföringsmedel” mellan stater. 

För att EU ska hantera de nya hoten, upprätthålla ”vår säkerhet” och bemöta förväntningarna 

hos ”våra medborgare” måste EU bli redo att forma yttre händelser (Europeiska rådet 2008: 2; 

12).  

År 2008 förekommer diskursiva beröringspunkter mellan intern och extern säkerhet, vilka 

utgörs av flytande signifikanter som bland annat ”den ökade komplexiteten” och ”otydliga 

hotbilder”. EU utvecklar och lanserar också nya GSFP-operationer med en intern-extern 

prägel där interna och externa dimensioner länkas samman genom ”transparens, ”flexibilitet” 

och ”kombination mellan civil och militär expertis”: 

”We need to improve the way in which we bring together internal and external 

dimensions. Better co-ordination, transparency and flexibility are needed across 

different agencies, at national and European level […] Our ability to combine 

civilian and military expertise from the conception of a mission, through the 

planning phase and into implementation must be reinforced” (Europeiska rådet 

2008: 4-5).  

Föreställningen om EU i relation till ”det globala” artikuleras i diskursen även 2008. Det 

uttrycks att EU ”bidrar till världens säkerhet” och att EU också har blivit erkänd som en 

”viktig aktör” för att skapa en ”bättre värld” (Europeiska rådet 2008: 2). ”Utveckling” och 

utvecklingsfrågor utgör också en viktig aspekt inom konstruktionen av EU:s 

säkerhetsidentitet. EU är ett ”ankare för stabilitet” (Europeiska rådet 2008: 1). Från att 

konstrueras och länkas till element som ”fred” och ”frihet” och ”global spelare” 2003, 

konstrueras EU nu som en aktör som utgör ett viktigt, och av världen erkänt, bidrag till den 

globala utvecklingen och säkerheten (Europeiska rådet 2003: 1). 

 

5.1.3 År 2013 - EU som säkerhetsförsörjare  

Vid år 2013, när Catherine Ashton kommenterar GSFP:s utveckling, är en möjlig tolkning att 

det skett en diskursiv förändring och föreställningen om EU:s aktörsskap i förhållande till 

säkerhet i världen har en starkare framtoning i diskursen. Föreställningen om EU konstrueras i 

tydlig relation till ”säkerhetsförsörjare” och ”allomfattande strategi”:   

”The Union needs to be able to respond rapidly to security challenges - cyber, 
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space, energy, maritime and border security. To act as a security provider we 

need to be able to engage with partners, and to build the capacity of partner 

organisations and third states, using all the tools of our external action. This is 

the idea of our comprehensive approach ” (Ashton 2013).   

Det kan således tolkas som att den diskursiva konstruktionen av EU som aktör åter har 

förändrats då EU nu är en ”global säkerhetsförsörjare”. I rapporten som Ashton 

kommenterade (2013) beskrivs det vidare hur komplexiteten ökar ytterligare och hur 

distinktionen mellan intern och extern säkerhet ”luckras upp”. Säkerhetsdiskursen med en 

tydlig extern dimension som centrerades runt noden ”säkerhetshot” kan förstås vara i en 

diskursiv kamp med nya diskursiva konstruktioner. Beröringspunkterna mellan intern och 

extern säkerhet ökar och utgörs av element/flytande signifikanter som ”ökad våldsamhet”, 

”komplexitet”, ”osäkerhet” och ”sammanflätat system”: 

”The world as a whole faces increased volatility, complexity and uncertainty. A 

multipolar and interconnected international system is changing the nature of 

power. The distinction between internal and external security is breaking down. 

Complex layers of governance and new patterns of interdependence empower 

new players and give rise to new challenges” (Europeiska rådet 2013: 1).  

Hot och säkerhetsfrågor som ”massförstörelsevapen”, ”terrorism” och ”organiserad 

brottslighet” som tidigare kontextualiserades som orsaken till de säkerhetsproblem som EU 

upplever och som tydligt beskrevs i relation till noden ”säkerhetshot”, beskrivs nu som 

”långtgående hot”. Detta kan indikera att elementen som utgör de externa hotbilderna har fått 

stadga och samtidigt förpassas till ett diskursivt fält där de utestängs från den centrala 

diskursen:  

”…In addition to long standing threats – proliferation of weapons of mass 

destruction, terrorism, failed states, regional conflict and organized crime - there 

are also new security threats, such as cyber attacks, as well as new risks such as 

the consequences of climate change, and increased competition for energy, water 

and other resources both at a national and international level” (Europeiska rådet 

2013: 1).  

2013 centreras säkerhetsdiskursen kring nya säkerhetsfrågor. Många av de nya 

säkerhetsfrågorna konstrueras som en del av den större helheten och EU:s ”allomfattande 
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strategi”, vilken utgör en länk mellan den interna och den externa säkerhetsdomänen 6. Den 

”marina säkerheten” ägnas nu stor uppmärksamhet och har en central plats i materialet. Det 

beskrivs hur EU har marina säkerhetsintressen globalt och att dessa hotas av ”illegal 

migration”, ”smuggling”, ”terrorism”, ”marina territoriella konflikter”, ”våldshandlingar” och 

”väpnade konflikter”. Dessa kan således placeras in både inom den interna och den externa 

säkerhetsdomänen. Den marina säkerhetsfrågan kontextualiseras varken till primärt ”intern 

säkerhet” eller primärt ”extern säkerhet” då det kan förstås som att den befinner sig i ett 

gränsland mellan de två diskursiva domänerna. EU uttrycker också att medlen för att hantera 

den marina säkerhetsfrågan är att binda interna och externa kapaciteter samman:  

”To be a credible and effective partner, the EU needs a strategic, coherent, 

functional and cost-effective approach to maritime security. We can build on the 

sucess of EU NAVFOR Operation ATLANTA, the EU’s first naval operation, 

and on a significant number of other maritime security related EU initiatives to 

internal and external capacity building. The purpose of a European union 

maritime secuirty strategy is to bind all these together” (Europeiska rådet 2013: 

9).   

Den marina säkerhetsfårgan kan således förstås som att den diskursivt konstrueras som en  

beröringspunkt mellan den interna och externa säkerheten.  

 

5.1.4 År 2015 - EU i internt-externt säkerhetsexus  

Två år senare, år 2015, beskriver högra representanten Federica Mogherini att distinktionen 

mellan internt och externt ”suddas ut ytterligare” och gör tydliga referenser till konstruktionen 

av vad EU är. Beröringspunkterna mellan intern och extern säkerhet innefattar nu även 

”integrerad GSFP-policy”:   

”…We need to live up to our commitment to be a provider of security. A 

Common Security and Defence Policy (CSDP) is an essential prerequisite to 

achieving this aim […] The European Union has a unique contribution to make 

in confronting new and complex threats. Today, the distinction between internal 

and external threats has become ever more blurred. This is why our common 

																																																								
6	”Allomfattande strategi är en egen översättning av EU:s ”Comprehensive Approach”, vilket är ett centralt 
begrepp i många av EU:s strategiska dokument (European Council 2013).	
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security and defence policy is deeply integrated with other aspects of our 

external relations…” (Mogherini 2015a). 

År 2015 uttalas också ”internt-externt säkerhetsnexus” som begrepp för första gången. Den 

26:e november 2015, håller Federica Mogherini ett tal titulerat ”Internal-External Security 

Nexus: Terrorism as an example of the necessary link between different dimensions of 

action” (Mogherini 2015b). Beröringspunkterna mellan de två domänerna framhålls tydligt av 

Mogherini och får en mer central plats i diskursen genom konstruktionen av ett ”nexus”. Talet 

handlar om EU:s kamp mot terroristerna i Mellanöstern med särskild betoning på 

terroristgruppen Daesh. I Mogherinis beskrivning av det externa agerandet relaterar hon EU:s 

handlingar och ”säkerhet” till den ”nära länken” mellan intern och extern säkerhetspolicy: 

”The starting point of our work is the close link between our internal and our external policys 

and the effect this has on our security” (Mogherini 2015b). Vidare säger hon att: ”Our 

external and our internal actions must be on equal principals and values” (Mogherini 2015b).  

Beröringspunkter mellan intern och extern säkerhet innefattar nu också ”värderingar” och 

”principer”. Ytterligare sammanflätning kan uttolkas från det Mogherini beskriver om att 

terroristhotet kommer från Mellanöstern, men lösningarna måste vara att hantera hotet både 

där och ”här inom EU”. Talet avslutas med att EU:s aktörsskap i relation till den intern-

externa säkerhetsstrategin framhålls: ”The Strategy is not only about foreign policy, let me be 

clear, it is, it must be about us europeans, about who we are […] it is about our role in the 

world but it is also about us” (Mogherini 2015b).  

Givet att även säkerhetsfrågor nu utgör diskursiva beröringspunkter och att externa hot byts ut 

mot intern-externa, är det möjligt att argumentera för att det skett en diskursiv förändring och 

att det i materialet inte längre existerar en säkerhetsdiskurs som centreras runt den externa 

säkerheten. Som en konsekvens av den inneboende antagonismen och den ständiga kampen 

om meningsskapande har den dominerande diskursen utmanats av en ny diskurs om den 

”intern-externa säkerheten”. Den nya säkerhetsdiskursen centreras runt ”allomfattande 

strategi” och olika diskursiva konstruktioner av länkar mellan intern och extern 

säkerhetspolicy.  

Samma år, 2015, när EU beslutar om att lansera krishanteringsinsatsen EUNAVFOR MED – 

operation Sophia - håller Mogherini ett tal i syfte att kommentera insatsen och motiven bakom 

(Rådets beslut 2015/972). Mogherini beskriver att det är första gången som EU hanterar en 
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migrationsfråga så seriöst och beslutar att lansera en operation så snabbt. Hon gör tydliga 

kopplingar mellan operationen och ”en större helhet” och operation Sophia konstrueras till att 

utgöra en del av den EU:s ”externa strategi mot migration”. Det ”intern-externa” är en central 

referenspunkt i Mogherinis tal : ”…The external part of our work is effective only if it is in 

conjunction with an effective internal strategy because when desperate people knock on our 

door, we cannot avoid the question on how to welcome them here in Europe” (Mogherini 

2015c).  

”Säkerhet” i den intern-externa säkerhetsdiskursen som dominerar materialet år 2015 länkas 

samman med ”globalt”, ”allomfattande strategi” och ”komplexitet”. Hotkontextualiseringarna 

placeras in ett diskursivt konstruerat nexus mellan intern och extern säkerhet och har både en 

intern och en extern dimension. Säkerheten ska garanteras ”inom” och ”utom” gränserna.  

 

5.1.5 År 2016 - EU som den starka, globala säkerhetsförsörjaren 

Vid ungefär samma tid som lanseringen av EUNAVFOR MED, lanserar EU år 2016 en ny 

säkerhetsstrategi som ersätter ESS 2003. Strategin har namnet: ”A Global Strategy” och 

inledningen i strategin uttrycker ytterligare en förändring i framställningen och förståelsen för 

den egna identiteten (Europeiska rådet 2016: 1). Det ”globala” uttrycks frekvent och 

föreställningen om EU kan rekonstrueras till att utgöras av ”ifrågasatt”, ”instabil”, 

”existentiell kris”, ”under hot”, ”stark”, ”global”, ”ansvarstagande”, ”säkerhetsförsörjare” 

(Europeiska rådet 2016: 1-4; 7). Tecken skapar, genom konstruktionen av en analogikedja, en 

konstruktion av EU som en aktör vars existens är ifrågasatt på grund av kriser både utanför 

och inom, som hotar identitetens tillvaro och stabilitet. Vidare länkas de tydligt externa 

säkerhetsaspekterna som centreras runt det ”militära”, ihop med det interna och ”civila”, i 

tydlig relation till EU. ”Civilt” och ”militärt” samt ”internt” och ”externt” kan förstås som 

konstituerande för varandra i den intern-externa diskursen som dominerar materialet 2016:    

“However, the idea that Europe is an exclusively “civilian power” does not do 

justice to an evolving reality. For instance, the European Union currently 

deploys seventeen military and civilian operations, with thousands of men and 

women serving under the European flag for peace and security – our own 

security, and our partners’. For Europe, soft and hard power go hand in hand” 

(Europeiska rådet 2016: 4).  
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Att det interna i relation till det externa centreras runt EU:s ”säkerhet” i vad som kan förstås 

som ett nexus, framkommer tydligt i materialet:   

”Internal and external security are ever more intertwined: our security at home 

depends on peace beyond our borders […] we must become more joined up 

across our external policies, between Member States and EU institutions, and 

between the internal and external dimensions of our policies. The external 

cannot be separated from the internal. In fact, internal policies often deal only 

with the consequences of external dynamics […] At the same time, through a 

coherent use of internal and external policies, the EU must counter the spill-over 

of insecurity that may stem from such conflicts, ranging from trafficking and 

smuggling to terrorism […] First, European security hinges on better and shared 

assessments of internal and external threats and challenges […] In security 

terms, terrorism, hybrid threats and organised crime know no borders. This calls 

for tighter institutional links between our external action and the internal area of 

freedom, security and justice (Europeiska rådet 2016: 10; 17; 45; 48; 52).  

 

Säkerhetsfrågor som terrorism och organiserad brottslighet centreras också på ett tydligt sätt 

till diskursen om den intern-externa säkerheten. Så gör även cyberhotet som uttalades som 

säkerhetshot första gången 2008. Samtidigt konstrueras ett nytt sorts hot som EU benämner 

”hybridhot” och som tydligt kontextualiseras till det intern-externa och civil-militära. Vidare 

relateras den intern-externa säkerheten till element som länkas samman till en analogikedja 

om starkare försvar, fler försvarsförmågor och EU som en aktör med globalt säkerhetsansvar 

(Europeiska rådet 2016: 7; 10; 14; 50-53).  

 

5.2 Sammanflätning och förändrad identitetskonstruktion  

Det går att argumentera för att de diskursiva förändringarna som kan identifieras ovan 

indikerar en ständig antagonism i säkerhetsdiskursen. EU:s säkerhetspolitiska identitet kan 

förstås som att den hela tiden är föremål för förändring i materialet som analyseras och 

utvecklingen i säkerhetsdiskursen inom GSFP kan tolkas som att den går från att år 2003 

präglas av en extern säkerhetsdiskurs, till att år 2016 bestå av en intern-extern 

säkerhetsdiskurs.  
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Genom att applicera analysfrågan om hur noderna i diskursen relaterar till intern och extern 

säkerhet kan sammanflätning förstås. Noderna ”säkerhet” och ”säkerhetshot”, som länkas till 

olika flytande signifikanter, förändras från att relatera främst till en extern säkerhetsdiskurs 

till en intern-extern, vilket också leder till förändrade hotkontextualiseringar. 2003 när EU 

relateras till ”frihet”, ”utveckling” och ”stabilitet” kan noderna ”säkerhet” och ”säkerhetshot” 

förstås relatera primärt till den externa säkerhetsdiskursen då elementen som ger 

”säkerhetshot” mening har en militär och utomeuropeisk karaktär. I diskursen år 2013, tio år 

senare, har hotkontextualiseringen förändrats och det har skett en diskursiv förändring. De 

externa hotkontextualiseringarna får stadga men förpassas också till ett diskursivt fält där de 

stängs ute från den nya diskursen som centreras runt ”allomfattande strategi”, vilket knyter an 

till det intern-externa. Hoten kontextualiseras inte längre till en extern säkerhetsdiskurs med 

tecken som ”våld”, ”vapen” och ”väpnade konflikter”. Istället kontextualiseras hoten nästintill 

enbart genom flytande signifikanter som ”globalisering”, ”länk mellan internt och externt” 

och ”allomfattande strategi”.  

 

Genom att analysera vilka säkerhetsfrågor som relaterar till intern och extern säkerhet är en 

möjlig tolkning att de flesta säkerhetsfrågor i diskursen har gått från att konstrueras till att 

tillhöra antingen en extern säkerhetsdiskurs eller en intern - till en intern-extern. Exempelvis 

den interna säkerhetsfrågan ”organiserad brottslighet” hade en central roll 2003, men det 

faktum att den diskursivt konstrueras till att ha tydliga externa dimensioner gör att det är 

möjligt att hävda att EU inom sin säkerhetsdiskurs, år 2003 externaliserade interna 

säkerhetsfrågor. En relevant tolkning och iakttagelse är också att ”cyberhot”, ”terrorism” och 

”organiserad brottslighet” år 2016 kontextualiseras som intern-externa hot samt att de nya 

säkerhetsfrågorna som tillkommer i diskursen mellan 2013 och 2016 kan förstås som att de 

relaterar till en intern-extern säkerhet. Diskursen om intern-extern säkerhet växer således fram 

och relaterar till de flesta av EU:s säkerhetsfrågor och präglar diskursen i flertalet strategiska 

dokument och uttalanden. Den intern-externa säkerheten kan 2016 förstås som att den börjat 

dominera EU:s säkerhetsdiskurs och konstruktionen av ett internt-externt säkerhetsnexus 

inrymmer den diskursiva föreställningsvärlden.  

 

En gradvis ökande sammanflätning kan förstås genom att beröringspunkterna mellan intern 

och extern hela tiden blir fler och får större utrymme i diskursen och detta kan analyseras 

utifrån verktyget där problem, orsak och lösning appliceras. De första diskursiva 

beröringspunkterna som kan identifieras i materialet utgjordes av tecken i form av 
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”globalisering”, ”öppna gränser”, ”länk mellan internt och externt” och ”komplexitet” redan 

år 2003. Genom att applicera analysfrågan som utgår från problem, orsak och lösning är det 

möjligt att tolka det som att de tecken som utgör beröringspunkter, först konstruerades till vad 

som kan förstås som orsaken till säkerhetsproblemen. De öppna gränserna och den 

globaliserade världen kan anses vara det problem som EU upplever i förhållande till sin 

säkerhet inom unionen. För att sedan lösa det problemet måste EU blanda samman interna 

och externa policyer och civila och militära medel vilket skapar/utgör ytterligare 

beröringspunkter mellan intern och extern säkerhetsdiskurs i form av tecken som 

”allomfattande strategi”, ”integrerad GSFP-policy”, ”civil-militärt” och ”fler 

försvarsförmågor”. Beröringspunkterna mellan intern och extern säkerhet kan således förstås 

utifrån två dimensioner. Dels konstrueras beröringspunkter som utgörs av det ”globala” och 

”gränslösa” vilket konstrueras som orsaken till problemen i diskursen och dels konstrueras 

beröringspunkter som utgörs av tecken som ”civil-militärt” och ”länkade säkerhetsdomäner”, 

som utgör lösningar på problemen i diskursen.  

 

Kopplingar mellan den diskursiva sammanflätningen som kan förstås utifrån beröringspunkter 

och konstruktionen av EU:s identitet är möjliga att göra. Föreställningen om EU:s aktörsskap 

i förhållande till säkerhet i världen, kan förstås som att den förändrats i takt med den gradvisa 

sammanflätningen som kan konstateras i materialet. Även det synliggörs utifrån det analytiska 

ramverket som består av problem orsak och lösning. EU:s säkerhetsidentitet har förändrats 

från att konstrueras utifrån föreställningen om ”EU som en global spelare” (2003)  till ”EU 

som en aktör som bidrar till säkerhet och stabilitet” (2008) till ”EU som en global 

säkerhetsförsörjare” (2013) och till ”EU som den unika, starka säkerhetsförsörjaren på den 

globala arenan” (2016). En möjlig tolkning är att 2003, när EU konstruerades in i en kontext 

som präglats av stabilitet och frihet under en längre tid, ställdes inte lika stora krav på 

identiteten för att kunna upprätthålla och reproducera dess sociala roll. EU behövde inte lösa 

så många problem och EU kunde därför bara vara en global spelare på arenan. På samma sätt 

kan föreställningen om EU som stark, global säkerhetsförsörjare (2016) kan förstås som ett 

sätt för EU att (re)konstruera sin identitet i det förändrade säkerhetsläget som EU möter 2016, 

där EU som aktör är starkt ifrågasatt och inte har full legitimitet utifrån. De konstitutiva 

föreställningarna om EU:s identitet som förändras över tid kan således tolkas illustrera hur 

EU hela tiden måste ta större ansvar för att lösa säkerhetsproblemen.  
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Då identitet och politisk handling kan förstås som en samkonstruktion är det också möjligt att 

tolka handlingsfriheten som medföljer den intern-externa diskursen (sammanflätningen) i att 

blanda interna och externa policyer, civila och militära medel, externa 

konflikthanteringsstrategier med interna riskhanteringsstrategier, som något som bidrar till att 

konstruera EU som en unik säkerhetsförsörjare på den globala arenan - vilket i sig möjliggör 

fler ageranden. Konstruktionen av EU:s identitet möjliggör och motiverar således GSFP-

insatser i intern-externsäkerhetsnexus, vilka i sig reproducerar EU:s identitet. GSFP-insatsen 

EU-NAVFOR MED kan utifrån det förstås som att den konstitueras och möjliggörs för EU 

som aktör genom det diskursivt konstruerade intern-externa säkerhetsnexus och den intern-

externa säkerhetsdiskursen. Den intern-externa diskursen och de lösningar som den intern-

externa diskursen innehåller, växer fram i en kontext som innebär förändring och att EU är 

ifrågasatt.  Eftersom de handlingar som en aktör vidtar under förändringar kan förstås som en 

reflektion av kampen om att (re)konstruera identiteten och få den legitimerad av andra, så 

måste EU som en konsekvens av den sociala och relationella identitetsprocessen, 

(re)producera sin identitet genom att utföra EUNAVFOR MED (Williams och Neuman 

2000). EU NAVFOR MED kan därför förstås som ett sätt för EU att agera enligt ”Logic of 

Approprieteness” och upprätthålla sin identitet, samt vinna legitimitet utifrån, i en social 

kontext där den egna existensen är ordentligt ifrågasatt (Williams och Neuman 2000).   

 

6. Diskussion  
Resultatet visar att det finns diskursiva beröringspunkter mellan intern och extern 

säkerhetsdiskurs och att en möjlig tolkning är att EU:s säkerhetsdiskurs nu domineras av 

intern-extern säkerhet. Med utgångspunkt i det och i Eriksson och Rhinards (2009) definition 

av internt-externt säkerhetsnexus är det således möjligt att argumentera för att intern och 

extern säkerhet kan förstås som sammanflätat på diskursiv nivå. En sammanflätning kan dock 

enligt Eriksson och Rhinard (2009) inte bara antas, istället bör kritiska beröringspunkter 

empiriskt undersökas. Det är således svårt att konstatera att två diskurser sammanflätats och 

studiens resultat ska snarare betraktas som en analys av hur och på vilket sätt det är möjligt att 

tolka och identifiera tecken på sammanflätning – vilket också relaterar till frågeställningens 

konstruktion. Detsamma gäller hur sammanflätningen kan förstås som en del av EU:s 

identitetskonstruktion. Resultatet visar en analys av hur kopplingen mellan sammanflätningen 

och identitetskonstruktion är möjlig att förstå utifrån att tecken som utgör diskursiva 
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beröringspunkter mellan intern och extern säkerhet, vilka leder till sammanflätning, 

konstrueras till att bli problem och lösningar i EU:s säkerhetsdiskurs och att det, i politiska 

diskurser om problem orsak och lösning, synliggörs identitetskonstruktioner.	 

 

Givet att diskurser begränsar och möjliggör handlingar är det möjligt att sammanflätningen 

mellan den interna och den externa säkerhetsdiskursen, kan få en mängd implikationer i 

praktiken (Bergström och Boréus 2012: 354). GSFP-insatser i gränslandet är ett exempel på 

detta och en kritisk diskussion kring detta fenomen är således intressant. För att återknyta till 

Bigos (2000; 2001) kritiska resonemang om intern-extern sammanflätning, kan det tolkas som 

att gränsen mellan insidan och utsidan har suddats ut. Detta kan leda till att förståelsen för vad 

som ska innefatta ”säkerhet” appliceras på en global nivå och att säkerheten inte längre har 

någon gräns. Vad händer om säkerhetsdiskursen inom EU gradvis fortsätter att förändras till 

allt blir en säkerhetsfråga och ingen distinktion mellan externa och interna hotbilder och civila 

och militära användningsområden längre görs? Att EU utför en militär GSFP-operation för att 

hantera en migrationsfråga kan också återknytas till Bigos (2001) resonemang om att 

sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet har tre beröringspunkter som utgörs av 

gränser, ordningen och identitet. Att alla säkerhetsfrågor, oavsett om de är interna eller 

externa, är sammanflätade och hotar säkerheten kan möjligtvis komma att innebära att dessa 

frågor måste lösas med EU:s allomfattande strategi, vilket skulle kunna innebära 

konsekvenser för ”friheten”. Detta kan således återknytas till relationen mellan säkerhet och 

frihet och paradoxen om att EU försöker skydda EU-medborgarnas frihet genom att garantera 

deras säkerhet - när arbetet med att garantera säkerheten inskränker friheter. Framförallt kan 

”andras friheter” utanför unionen vara i fara, men också EU-medborgarnas eftersom fler 

medel legitimeras och allt fler frågor kräver säkerhetsåtgärder. Om EUNAVFOR MED kan 

förstås som en insats som EU var ”tvungen” att utföra givet den nya intern-externa 

säkerhetsdiskursen och omgivningsfaktorernas påverkan, är det möjligt att hävda att 

sammanflätningen leder till militarisering och utökad användning av militära medel - Något 

som kan få stora konsekvenser i praktiken.  

 
En annan aspekt som utgör en relevant diskussion, baserat på studiens resultat, relaterar till 

EU som organisation. Givet att de två säkerhetsdomänerna tidigare varit tydligt åtskilda är det 

möjligt att sammanflätningen leder till implikationer även inom EU:s egen organisation. Vad 

händer när det inte finns någon diskursiv skillnad mellan de frågor som GUSP/GSFP och JHA 
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hanterar?  Kompetensstrider mellan interna och externa säkerhetsaktörer? Och hur förändrar 

det synen på EU och EU:s aktörsskap?  

 

7. Slutsats  
De frågeställningar som studien ämnade besvara var på vilket sätt det skett en 

sammanflätning mellan intern och extern säkerhet på diskursiv nivå inom GSFP från 2003 till 

2016 och hur sammanflätningen kan förstås som en del av EU:s identitetskonstruktion. Valet 

att undersöka sammanflätningen på diskursiv nivå inom EU:s säkerhetsdiskurs (inom GSFP) 

baseras på att sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet har riktats stor 

uppmärksamhet inom forskningen och att det saknades studier som empiriskt undersöker hur 

internt-externt säkerhetsnexus kan förstås. EU har tidigare karaktäriserat en tydlig åtskillnad 

mellan de två domänerna och därför ansågs valet av EU som analysenhet särskilt motiverat. 

Studiens frågeställningar också av att det fanns en möjlig lucka att fylla - genom att belysa på 

vilket sätt det skett en sammanflätning på diskursiv nivå samt av att söka förstå 

sammanflätningen ur poststrukturalistiskt identitetsperspektiv. Vidare var det tydligt att det 

”nya nexus” som vuxit fram i teorin hade många möjliga implikationer och att dessa öppnar 

för många intressanta och relevanta studier. 

 

Med utgångspunkt i frågeställningarna presenterade ovan visar studiens resultat att det finns 

indikatorer på att det skett en sammanflätning mellan diskursen om intern säkerhet och 

diskursen om extern säkerhet. Resultatet visar att det sker en diskursiv sammanflätning 

genom att det konstrueras diskursiva beröringspunkter mellan interna och externa 

hotkontextualiseringar och civila och militära dimensioner, i form av olika flytande 

signifikanter och element. Beröringspunkterna konstrueras av tecken som gör att de kan 

förstås utgöra både problemen och lösningarna i säkerhetsdiskursen. I materialet som 

utkommit efter artikulerandet av internt-extern säkerhetsnexus (2015), syns en diskursiv 

förändring och en ny dominerande diskurs som består av intern-extern säkerhet. En 

poststrukturalistisk diskursanalys applicerades för att undersöka hur sammanflätningen på 

diskursiv nivå kan förstås utifrån identitetsperspektiv och som en del av EU:s 

identitetskonstruktion. Resultatet visar hur kopplingen mellan identitetskonstruktion och den 

sammanflätade diskursen kan förstås utifrån problem, orsak och lösning. Detta då de 

beröringspunkter som kan identifieras mellan intern och extern säkerhet konstrueras till att bli 
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först problem och sedan också lösningar. Sammanflätningen (lösningen) i den 

säkerhetspolitiska diskursen blir ett sätt för EU att reproducera och upprätthålla stabiliteten i 

sin identitet. När EU som aktör blir ifrågasatt och strakt pressad måste EU vinna legitimitet 

utifrån. Resultatet visar att för EU att vara ”den globala säkerhetsförsörjaren” som verkar i ett 

internt-externt säkerhetsnexus kan vara ett sätt att agera enligt ”Logic of approprietness”.  

 

Syftet var att undersöka den diskursiva sammanflätningen mellan intern och extern säkerhet 

inom GSFP och hur sammanflätningen kan förstås som en del av EU:s identitetskonstruktion. 

Genom analysen som baserades på det konstruerade analysramverket presenterat i avsnitt 

3.1.2 visar studien hur diskursiva beröringspunkter kan indikera diskursiv sammanflätning 

och hur den är möjlig att förstå som en del av EU:s identitetskonstruktion. Studien kan således 

ses stödja forskningen om hur de gränsöverskridande hotens komplexa natur flätar samman 

intern och extern säkerhet. Studien relaterar också till Eriksson och Rhinards (2009) forskning 

om intern-extern säkerhetsnexus och bidrar med ett ramverk konstruerat efter 

poststrukturalistiskt identitetsperspektiv och för att kritiskt undersöka sammanflätning.  

Avslutningsvis kan studien också, genom en kritisk diskussion med utgångspunkt i Bigo 

(2000; 2001), relatera till resonemanget om säkerhetens förlorade gräns och den 

omdebatterade relationen mellan frihet och säkerhet.  

 

7.1 Vidare forskning  
I arbetet med att undersöka studiens frågeställningar konstruerades ett analytiskt ramverk för 

att studera sammanflätningen mellan intern och extern säkerhetsdiskurs inom EU:s GSFP och 

hur sammanflätningen kan förstås relatera till EU:s identitetskonstruktion. Som framgår i 

avsnitt 3 är ramverket inte anpassat efter EU som enskilt fall eller aktör. Därför vore det 

relevant för vidare forskning att utveckla ramverket och eventuellt applicera samma ramverk 

på andra säkerhetsdiskurser både inom EU och på andra analysenheter. Vidare forskning 

skulle således på EU-nivå exempelvis kunna behandla om det finns tecken på sammanflätning 

inom EU:s interna säkerhetsdiskurs. På nationell nivå kan det vara relevant att studera hur 

diskursen inom interna säkerhetsaktörers domäner sammanflätas med externa 

säkerhetsaktörers domäner.  

 

Studien öppnar också för vidare forskning om de implikationer som sammanflätningen 

potentiellt kan leda till. Att undersöka hur sammanflätningen i praktiken påverkar samarbetet 
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mellan interna och externa säkerhetsarkörer inom EU skulle därför vara en relevant och 

intressant fortsättning på denna studie.  
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