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Abstract  

Studien syftar till att undersöka forskares upprätthållande av säkerhetiseringen av 

Irans kärnkraftprogram och hur detta påverkar deras roll som potentiella 

policyskapare. Studien ämnar vara teoriutvecklande genom att definiera 

Köpenhamnsskolans aktörsroll inom säkerhetiseringsteorin på ett mer nyanserat 

och precist sätt. Studien går igenom olika perspektiv inom debatten kring 

”bridging the gap” mellan teori och praktik och använder Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori som analytiskt ramverk vid analysen av det empiriska 

materialet. Studien analyserar artiklar skrivna av amerikanska forskare i 

amerikanska tidskrifter och undersöker hur och om dessa upprätthåller 

säkerhetiseringen av Irans kärnkraftprogram. Studien sätter därmed forskarna i 

rollen som säkerhetiserande aktörer för att se hur detta kan påverka forskarnas 

roll i att ”bridge the gap”. Studien menar att forskare genom att ha ”dubbla roller” 

som både ”forskare” och ”aktörer” kan använda sig av säkerhetisering för att 

”bridge the gap” mellan forskning och policyskapande. 

Keywords: Säkerhetisering, säkerhetiseringsteori, ”Bridging the Gap”, 

Köpenhamnsskolan, Iran, kärnkraftprogram, policy, policyskapare, forskare. 
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1. Inledning  

Iran och USA har en lång och brokig historia som kantats av både samarbete och problem 

men som efter revolutionen 1979 utmynnade i en ömsesidig misstro för varandras avsikter. 

De båda länderna har under 1900-talet spelat ett högt spel om inflytandet i Mellanöstern, där 

Iran sedan länge velat spela en större regional roll och USA velat behålla sitt inflytande av 

både ekonomiska och politiska skäl. Under 2000-talet har den största konflikten länderna 

emellan legat i Irans utvecklande av kärnkraft
1
. I amerikansk media finns tendenser att 

beskriva Iran som en farlig och aggressiv aktör, som redan har eller är mycket nära att 

utveckla kärnvapen
2
. Förhållandet mellan USA och Iran har alltid fått stort utrymme i både 

media och amerikansk utrikespolicy, därför är det alltid ett högst aktuellt ämne för 

amerikanska forskare att skriva om och ett ämne som även påverkar många policyskapare i 

deras vardag.  

1.1 Problemområde 

    Det finns en omfattande debatt inom den akademiska världen om hur man ska se på vilket 

inflytande akademiska forskare bör ha på policyskapandet. Debatten om detta tar upp frågan 

hur relevant den akademiska forskningen är för praktiskt policyskapande och om den behöver 

vara det för sin rätt att existera. Debatten kallas ofta ”bridging the gap”
3
, ett uttryck som 

kommer från Alexander Georges ofta citerade bok med samma namn, Bridging the Gap: 

Theory and Practice in Foreign Policy (1993). Uttrycket syftar på försöken att slå en ”bro” 

mellan den akademiska världen och den policyskapande. Diskussionen kring detta handlar 

mycket om vilka som bör närma sig vilka och hur detta bör gå till.
4
 Vilka metoder forskare 

kan, bör eller måste använda sig av är central för denna debatt och för just denna studie.  

    Det analytiska ramverk som studien kommer att använda är Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori, såsom den beskrivs i Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wildes bok 

Security: A New Framework for Analysis (1998). Köpenhamnsskolan ha en konstruktivistisk 

syn på skapandet av säkerhet vilket gör den en skola öppen för tolkning och utveckling av 

säkerhetsbegrepp. Teori om säkerhetisering består av att en aktör lyfter en fråga från att vara 

                                                           
1
 På engelska används ofta bara ”nuclear program” eller ”nuclear” som begrepp för både kärnkraft/program 

och kärnvapen, jag kommer att använda ”kärnkraftsprogram” som översättning om det inte specifikt hänvisats 
till ”nuclear weapons program”. Detta eftersom det inte finns några konkreta bevis på att Iran innehar 
kärnvapen. 
2
 Parry, Robert. US Media Distorts Iran Nuke Dispute. Consortiumnews.com. 2012-09-14. 

3
 ”Bridging the gap” kallas ibland ”brobyggande” på svenska, studien kommer använda båda uttrycken parallellt 

4
 Eriksson, Johan & Sundelius, Bengt. Molding Minds That Form Policy: How to make Research Useful. 

International Studies Perspective. Vol. 6, (2005), 55-56 
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politiserad (endast politisk) till säkerhetiserad genom att övertyga en publik att utöver de 

normala åtgärder frågan kräver behövs även extrema åtgärder tas för att skydda det frågan 

rör.
5
 Exempel på extrema åtgärder är bland annat militära insatser i eller mot ett annat land, 

detta ses som liggandes utöver en stats ”normala” åtgärder vid en politisk fråga och tyder på 

att frågan alltså är säkerhetiserad.  

    Den traditionella säkerhetiserande aktören i säkerhetiseringsteorin är enligt Buzan et al. 

staten, politiker, byråkrater, regeringar, lobbyister eller intressegrupper.
6
 Denna studie 

kommer att ha ett fokus på forskare och undersöka tidskriftsartiklar de skrivit om . Studien 

kommer därmed att sätta forskare i rollen som den säkerhetiserande aktören.  

    Det står klart genom att se på opinionsundersökningar i amerikanska media att extrema 

åtgärder, d.v.s. en militär insats, är något som talas om och att frågan finns på den 

säkerhetspolitiska ”agendan”. Irans kärnkraftprogram och möjliga innehav av kärnvapen är 

alltså säkerhetiserad hos både den amerikanska opinionen och amerikanska IR-forskare.  

    Pollingreport.com är en hemsida där opinionsundersökningar utförda av amerikansk media
7
 

sammanställs. Genom denna sida kan man få en ungefärlig översikt över den amerikanska 

opinionen. Sammanställningen visar att många av undersökningarna ställer frågor om de 

svarande tror att Iran redan har kärnvapen och om de anser att ett militärt anfall skulle vara 

den rätta lösningen på detta problem.
8
 Liknande undersökningar fast riktade till forskare, 

inom disciplinen internationella relationer, görs av Susan Peterson och Michael J. Tierney vid 

College of William and Mary i Williamsburg. I deras ”Teaching and Research Practices, 

Views on the Discipline, and Policy Attitudes of International Relations Faculty at U.S. 

Colleges and Universities” (2005) ställdes även där frågan vad forskarna ansåg om en militär 

insats mot ett Iran med kärnvapen (79,9% menade att de inte skulle stå bakom en militär 

insats).
9
  

    Problemformuleringen för studien blir att se i vilken grad amerikanska forskare genom 

amerikanska forskningstidskrifter upprätthåller säkerhetiseringen av frågan om Irans 

kärnkraftprogram. Dessa forskare, genom att vara delaktiga i säkerhetiseringen, kan bidra 

genom sin delaktighet till att antingen upprätthålla den eller att avsäkerhetisera den, d.v.s. ta 

tillbaka den till ett politiserat stadium. De gör detta genom att befinna sig i en aktörsroll i 

                                                           
5
 Buzan, Barry, Wæver, Ole & Wilde, Jaap de. Security: a new framework for analysis, Lynne Rienner, Boulder, 

Colo., 1998,  21. 
6
 Buzan et al, Security: a new framework for analysis, 40. 

7
 Bl.a. CNN, Pew Research Center, Fox och Reuters. 

8
 Pollingreport.com. Iran.  

9
 TRIP 2011 Survey Data Visualizations  
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säkerhetiseringsprocessen. Om forskarna har en större aktörsroll i denna 

säkerhetiseringsprocess än Buzan et als anser att de ”bör” ha leder det till frågan hur denna 

roll kan komma att dels påverka forskarnas position i relationen till policyskapare och dels 

påverka forskarnas del i ”bridging the gap”.  

1.2 Syfte 

Studien syftar till att undersöka forskares upprätthållande av säkerhetiseringen av Irans 

kärnkraftprogram och hur detta påverkar deras roll som potentiella policyskapare.  

     Detta kommer att göras genom att undersöka om och hur amerikanska forskare inom 

disciplinen internationella relationer upprätthåller den befintliga säkerhetisering av Irans 

kärnkraftprogram med USA som det hotade referentobjektet. Undersökningen kommer att 

genomföras genom att titta på vad dessa forskare skrivit i frågan i framstående och 

inflytelserika tidskrifter inom området internationella relationer, mellan åren 2008 och 2011. 

    Genom att se forskare i rollen som säkerhetiserande aktörer, kommer studien undersöka om 

det kan bidra till att nyansera och tydliggöra Köpenhamnsskolans definition av aktörsrollen. 

Denna studie kommer, genom möjliggörande av en mer precis aktörsdefinition, föra en 

diskussion kring hur forskares aktörsroll inom säkerhetiseringen kan vara ett sätt för dem att 

bidra till att ”bridge the gap” mellan teoretiker och policyskapare. 

1.3 Frågeställning  

Om och upprätthåller hur amerikanska IR-forskare säkerhetiseringen av Irans 

kärnkraftprogram? 

Hur kan forskarnas potentiella säkerhetisering bidra till att ”bridge the gap” mellan teori och 

policy? 

1.4 Tidigare forskning 

Forskning kring relationen mellan forskare och policyskapare är omfattande. En av de mest 

inflytelserika forskarna inom området är Alexander George, som skrivit den normbildande 

Bridging the gap: Theory and Practice in Foreign Policy (1993). Robert Keohane och Judith 

Goldsteins (red.) bok Ideas and Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change är även den 

en ofta citerad bok inom området.  

    Barry Buzan, Ole Weaver och Jaap de Wildes bok Security - A New Framework for 

Analysis (1998) definierade och utvecklade begreppet securitization (säkerhetisering) och 

teorin kring säkerhetisering. Bland kritiker av säkerhetiseringsteorin finns bland annat Johan 
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Eriksson, i sin bok Kampen om hotbilden (2004) och Monika Barthwal-Datta i Understanding 

Security Practices in South Asia – Securitization Theory and the role of non-state actors 

(2012). 

     Däremot finns det inte lika omfattande forskning kring kopplingen mellan säkerhetisering 

och policy/teoridebatten. Johan Eriksson verkar vara en av de främsta inom området och har 

skrivit flera böcker och artiklar som kopplar ihop ”agenda-setting” med säkerhetisering. John 

W. Kingdon har skrivit boken Agendas, Alternatives, and Public Policies (2011) vilken 

behandlar frågan om vem som påverkar vad, och hur. Tidigare nämnda Tierney och Peterson 

vid College of William and Mary, bedriver forskning kring kopplingen mellan teori och 

praktik. 

   Denna studie kommer att försöka bidra till forskningen kring hur definitionen av 

aktörsrollen inom säkerhetiseringsteorin kan belysa och utveckla sambandet mellan teori och 

policy. Studien kommer även att i och med inriktningen på Irans kärnkraftprogram fokusera 

på ett mycket aktuellt ämne i den amerikanska politiska debatten, och därmed finna relevans i 

att bidra till att klargöra hur forskare ser på denna fråga och deras roll i säkerhetiseringen. 

1.5 Disposition 

Avsnitt 2, Diskursanknytning består av två delar. I första delen, avsnitt 2.1 Bridging the gap, 

kommer studien att gå igenom debatten kring relationen mellan forskare och policyskapare. 

Andra delen, avsnitt 2.2 Teori, beskriver säkerhetiseringsteorin och dess kritiker, samt hur 

teorin kan utvecklas. I avsnitt 3 Metod, presenteras studiens metod, diskursanalys och 

Köpenhamnsskolans speech-act som metod. I avsnitt 4 Empiri, presenteras vilka tidskrifter 

som använts och hur sökningen efter tidskrifter och artiklar gått till. I avsnitt 5, Analys, 

presenteras den genomförda diskursanalysen av artiklarna, med kort analys till varje artikel 

och en längre sammanfattande analys i slutet av avsnittet. Avsnitt 6 består av en diskussion 

om aktörsrollen och policy- och teoridebatten och avsnitt 8 innehåller studiens slutsats. 

 

2. Diskursanknytning 

Nedan följer först en sammanfattning för debatten och forskningen kring ”bridging the gap” 

och hur denna kommer att användas i studien. Efter det kommer en genomgång av 

säkerhetiseringsteorin, dess kritiker, hur den kan användas och hur den kommer att användas i 

denna studie.  
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2.1 Bridging the Gap  

Alexander George skriver i Bridging the Gap: Theory and Practice in Foreign Policy (1993) 

att samarbetet mellan den akademiska världen och policyvärlden ofta brister på grund av olika 

syn på teori. Enligt George beskylls forskare ofta av policyskapare för att bedriva sin 

forskning i ett elfenbenstorn och där endast utveckla avancerade teorier utan någon kontakt 

med eller relevans för den ”verkliga” världen. Policyskapare, däremot, beskylls av forskare 

för att vilja förenkla världen och sakna vilja att sätta sig in i policyalternativ som är grundade i 

nyare forskning.
10

  

    Debatten är högst relevant för denna studie i och med frågan om hotfullheten hos Iran och 

dess kärnvapen. Vid bedömningen av hur hotfullt Iran ”är” bör många olika aspekter räknas 

med. Ett flertal aspekter, både historiska, ekonomiska, kulturella och politiska spelar in på hur 

både Iran och USA agerar i frågan om Irans potentiella kärnvapen innehav. Den akademiska 

världen skulle därför kunna bidra med fler perspektiv på dessa olika aspekter till 

policyskapare. Policyskapare har i sin vardag ofta inte tid att sätta sig in alla sidor eftersom de 

ofta hanterar frågor som kräver snabba beslut.
11

 Detta gör det viktigt att hitta sätt för forskare 

att kunna nå ut med ny och aktuell forskning som kan vara relevant för just dessa beslut.  

2.1.1 Bakgrund till brobyggning 

Niccolò Machiavelli, som ofta beskrivs som den som lade grunden till den moderna 

statsvetenskapen (”political science”)
 12

, skrev redan på 1500-talet i Fursten (ca 1513) om 

förhållandet mellan de/den styrande och de som analyserar politiken. Johan Eriksson 

förespråkar i ”Observers or Advocates? On the Political Role of Security Analysts” (1999) ett 

machiavelliskt tillvägagångssätt när det gäller forskningens policyrelevans, Machiavelli 

menar nämligen att forskaren har mycket att tillföra de styrande eftersom vad forskare innehar 

som inte de styrande har, är perspektiv. Forskare och policyskapare bör alltså, enligt denna 

modell, hålla isär sina respektive världar men fortfarande kunna ha ett utbyte. 
13

 

    Judith Goldstein och Robert O. Keohane i boken Ideas & Foreign Policy: beliefs, 

institutions and political change (1993) knyter an till Max Webers socialpsykologi och 

skriver att ”ideas help to order the world”, eftersom idéer skapar och upprätthåller ”agendas”. 

Dessa ”underliggande idéer”, menar Keohane och Goldstein, kan hindra personer från att se 

                                                           
10

 George, Alexander L. Bridging the gap: theory and practice in foreign policy, United States Institute of Peace 
Press, Washington, D.C., 1993, 6-15. 
11

 George, Bridging the gap: theory and practice in foreign policy, 3. 
12

 Stanford Encyclopedia of Philosophy : Niccolò Machiavelli. 
13

 Eriksson, Johan. “Observers or Advocates?: On the Political Role of Security Analysts”. Cooperation and 
Conflict, Vol. 34(3), (1999), 326. 
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eller följa andra nya idéer, genom att agera som ”skygglappar”.
14

  Det som Goldstein och 

Keohane menar med ”idéer” är det som i denna uppsats kallas ”teori”, i linje med Stephen 

Walts definition att teori är en vidareutveckling av en idé, att man genom en teori kan med 

hjälp av idéer förklara kausala samband och varför dessa samband uppstår.
15

 Keohane och 

Goldstein menar att dessa underliggande idéer, som alla människor har, kan få inflytande på 

politiken. Detta på grund av att dessa idéer ligger till grund för människans världssyn, och hur 

hon ser världen, kommer att ha stort inflytande på hur hon vill hjälpa till att utveckla den.
16

 

Alexander George skriver om att faran med dessa underliggande idéer hos policyskapare är att 

de kan vara baserade på teorier som sedan länge visats innehålla stora brister. George menar 

att många policyskapare till exempel verkar ha Hans Morgenthaus klassiska realism som 

grund för många policybeslut, trots att många forskare bl.a. Kenneth Waltz och Robert 

Kaufmann visat att Morgenthaus teorier har stora luckor.
17

 Med detta som grund argumenterar 

George att policyskapare behöver nya teoretiska influenser och att det inte är upp till 

policyskaparna att se till att detta händer. Detta är främst upp till den akademiska världen att 

göra den forskning de kommit fram till mer lättillgänglig och anpassad för läsare utanför den 

akademiska kretsen.
18

 Stephen Walt har utvecklat Georges resonemang i sin artikel ”The 

Relationship Between Theory and Policy in International Relations” (2005). Några av 

problemen som Walt ser med den nuvarande situationen mellan teori och policy är att de 

teorier forskare använder är för abstrakta, för många, för högtravande och endast skrivna för 

andra akademiker.
19

 Han tar även upp att forskare och policyskapare har olika agendor 

eftersom de oftast vill förklara olika typer av fenomen i samhället, vilket gör förståelsen 

mellan yrkesgrupperna än mer komplicerad.
20

 

2.1.2 Olika strategier till brobyggandet 

Frågan hur och om forskare ska göra sin forskning mer relevant för policyskapare har skapat 

flera olika inriktningar. Enligt Johan Eriksson och Bengt Sundelius i deras artikel ”Molding 

Minds That Form Policy: How To Make Research Useful” (2005) kan man identifiera tre 

                                                           
14

 Goldstein & Keohane (red.), Ideas and foreign policy: beliefs, institutions, and political change, Cornell 
University Press, Ithaca, 1993, 12. 
15

 Walt, Stephen M., “The Relationship Between Theory and Policy In International Relations.” Annual Review of 
Political Science. Vol. 8, (2005), 26. 
16

 Keohane Gold s 11-12 
17

 George, Bridging the gap: theory and practice in foreign policy, 108-109. 
18

 Ibid, 7. 
19

 Walt, “The Relationship Between Theory and Policy In International Relations.”, 36-38. 
20

 Ibid, 37. 
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olika synsätt inom forskarvärlden på hur man ser på ”bridging the gap”.
21

 

Brobyggarperspektivet (bridge-building) menar att det är obligatoriskt för forskare att bidra 

till policyskapande på grund av finansiering och existensberättigande skäl.
22

 

Självständighetsperspektivet (independence) vill att forskare ska hålla distansen från den 

policyskapande världen eftersom dessa två världar har olika perspektiv som är oförenliga.
23

 

Det kritiska perspektivet (critical) vill att forskare ska motstå ”the siren song of governmental 

policy”, de har en djup misstro mot staten och auktoriteter eftersom de anser att forskarens 

roll är att vara kritisk mot auktoritetsfigurer.
24

 Det ska dock nämnas att inte alla inom den 

akademiska världen är av uppfattningen att detta är ett ”gap” som ska eller behöver 

överbryggas. Vissa forskare anser att t.ex. policy inte är särskilt relevant för ämnet de studerar 

och ser därmed inte någon fördel för deras forskning med att ”bridge the gap”.
25

 

    I artikeln ”Observers or Advocates? On the Politial Role of Security Analysts” (1999) 

skriver Johan Eriksson om hur Köpenhamnsskolan ser på vilken roll forskare bör spela i 

policyskapande.
26

 Köpenhamnsskolan, som har drag av både realism och konstruktivism, 

menar att andra (policyskapare) bör agera politiskt men forskarnas roll är att beskriva hur 

detta görs.
27

 Denna uppsats kommer att gå på brobyggarperspektivet, som Johan Eriksson och 

Bengt Sundelius skriver är den normativa inom forskarvärlden. Forskare har enligt det, en 

skyldighet att ”interact directly with policy makers”
28

 eftersom det hjälper forskare motivera 

sin forskning för finansiärer och gynnar både forskning och policyskapande.
29

  

2.1.3 Att bygga broarna  

George förespråkar tre olika sorters kunskap som forskare kan bidra med till policyskapande, 

men han menar att denna kunskap inte kan bidra till att hjälpa med själva beslutet utan ska ses 

som en ”diagnos” av problemet som policyskaparen ska lösa.
30

 Denna ”diagnos” är till för att 

policyskaparen ska kunna veta vilken väg som ska tas när beslutet ska fattas. 

                                                           
21
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 Abstrakta konceptuella strategimodeller 

- med detta menas att bidra med kunskap om rena teorier som kan användas i en 

operationalisering t.ex. tvångsdiplomati, där policyskaparen själv fyller i villkoren i 

”luckorna” från fall till fall. 

 Generell kunskap 

- här menas att det forskarna bidrar med är att visa på att vissa förutsättningar kan leda 

till en viss utkomst i ett visst fall (utan att säga att det alltid gör det) 

 Aktörsspecifika beteendemodeller 

- utvidgad kunskap om motståndaren kan forskare bidra med så att det kan hjälpa 

policyskaparen att få rätt bild om vilken sorts aktör man möter och därmed vilken 

sorts motdrag som behöver göras.
31

 

 

De två senare menar George att policyskapare oftast har relativ dålig uppfattning om. Att 

policyskapare har teorier som anses förlegade av den akademiska världen som grund för sina 

beslut, kan den generella kunskapen bidra till. Medan den aktörsspecifika modellen kan bidra 

till att korrigera inkorrekta bilder av motståndare som gör att man endast ser en ”mirror-

image” av sig själv och inte den ”riktiga” bilden.
32

 Om inte motståndarens agerande lever upp 

till vår bild en rationell aktör (som vi anser oss själva vara) och hur denna bör agera så ses 

ofta motståndaren som irrationell och farlig även om de utifrån sin synvinkel betett sig 

rationellt och ”ofarligt”.
33

 Problemet med utbytet av informationen mellan grupperna anser 

Stephen Walt, liksom George, ligger hos akademikerna. Vad som bör göras är enligt Walt en 

omvärdering av policyrelaterade saker som idag anses ha ”låg” status inom den akademiska 

världen. Forskning inom ”real-world solutions” bör vid påtänkta anställningar och ”tenures” 

värderas högre än det gör idag, yngre akademiker bör få jobba med offentlig förvaltning under 

en ”tenure” anställning samt att fler tidskrifter borde fokusera på att publicera mer artiklar 

som kopplar ihop teori och policy.
34

 Både Walt och Eriksson/Sundelius föreslår även att lägga 

större fokus på mer policyorienterad undervisning och att genom detta omvärdera 
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policyfokuserade tidskrifter såsom Foreign Policy, Foreign Affairs och International Security 

genom att uppmuntra studenter att publicera i dessa.
35

 

 

2.2 Teori 

Denna studie har som ambition att vara teoriutvecklande till skillnad från teoriprövande eller 

teorikonsumerande. Metodpraktikan skriver ”(…) [det finns] starka skäl mot att dra en skarp 

gräns mellan teoriutveckling och teoriprövning.”, men tillägger även att det är viktigt att skilja 

dem åt på grund av tillförlitligheten i slutsats vid respektive studie.
36

 En teoriutvecklande 

studie betyder att man hittar konkurrerande förklaringsmetoder för att förstå varför något 

händer eller att tidigare forskning kan ha missat att X kan vara en förklarande faktor till Y. 

Om man skulle applicera detta på denna studie skulle en teoriutveckling betyda att studien 

kommer att försöka hitta en ny förklaringsfaktor till att forskare säkerhetiserar en fråga 

alternativt att tidigare forskning har missat att forskares säkerhetisering av detta fall är en 

bidragande orsak till att fallet fortsätter att vara säkerhetiserat. En teoriprövande studie skulle 

istället ha bestämt sig för att X påverkar Y och det skulle behövas en fallstudie för att pröva 

en sådan teori.  

    Denna studie är dock ingen fallstudie. Ordet ”fall” kommer att användas men inte i 

betydelsen ”fallstudie”. Denna studie kommer att vara en teoriutvecklande studie av 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori, genom att applicera perspektivet ”bridging the 

gap” på säkerhetiseringsteorins definition av säkerhetiserande aktörer. Irans kärnkraftprogram 

blir då inte ett undersökt fall i studien utan endast kontexten mot vilket detta undersöks. 

2.2.1 Säkerhetiseringsteori 

Studien kommer att använda sig av Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori som den 

beskrivs av Barry Buzan, Ole Waever och Jaap de Wilde i deras bok Security A New 

Framework for Analysis (1998). Köpenhamnsskolan har sin grund i socialkonstruktivistiskt 

tänkande och menar att säkerhetsbegreppet bör vidgas från den traditionella statscentrerade 

synen
37

, och att säkerhet är en social konstruktion
38

. Det vidgade säkerhetsbegreppet får sitt 

uttryck i Köpenhamnsskolan genom att de delar in säkerhet i fler sektorer än de traditionella 
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militära och politiska, de har även med miljö, samhällelig och ekonomisk säkerhetssektor.
39

  

    En fråga som finns på den politiska dagordningen och kräver beslutsfattares 

uppmärksamhet och som löses inom det existerande system av regler och lagar som finns på 

plats är ”politiserad”, detta är ”mitten” i Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsspektrum.
40

  

41
 

En fråga kan gå från att vara politiserad till antingen av-politiserad, det vill säga frågan är inte 

en fråga för politiker eller andra beslutsfattare, eller åt andra hållet till att bli säkerhetiserad. 

Den senare benämningen betyder att frågan av en aktör har beskrivits genom en speech-act 

som ett existiensiellt hot mot ett visst referentobjekt.
42

 Denna process i att lyfta en fråga från 

politiserad till säkerhetiserad är vad säkerhetiseringsteorin beskriver. Enligt Buzan et al. så 

vill säkerhetiseringsteorin försöka klarlägga vem det är som säkerhetiserar, vilka hot som 

utmålas och mot vad, varför detta sker och vad som är resultatet samt vilka förklaringar det 

finns till en lyckad säkerhetisering.
43

  

2.2.2 Köpenhamnsskolans definitioner vid säkerhetisering 

Aktör 

Den aktör som ”skapar” en lyckad säkerhetisering bör enligt Buzan et al vara någon sorts 
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”auktoritativ representant”, även om den inte behöver vara en ”officiell” sådan.
44

 Det ska vara 

en aktör som kan få gehör hos andra aktörer och därmed på något sätt kan påverka dessa och 

få en publik att acceptera säkerhetiseringen som ”sann”. Aktören definieras enligt Buzan et al 

genom att se vem som utför speech-act. En aktör kan vara en individ, men individen är alltid 

en representant för en ”auktoritativ representant”.
45

  

Speech-act 

Hur aktören får upp en fråga till säkerhetiserad sker genom en speech-act, detta sker genom 

att aktören formulerar sig på ett sådant sätt att publiken upplever att frågan är tillräckligt 

allvarlig att tillåta nödåtgärder på grund av det existentiella hot den utgör mot 

referentobjektet.
46

 

Referentobjekt 

Referentobjektet är det/den vars säkerhet aktören i och med sin speech-act väljer att utmåla 

som hotat. Traditionellt har referentobjektet varit staten eller nationen men en aktör kan välja 

att utmåla nästan vad som helst som referentobjekt, t.ex. miljö eller kulturell identitet. 

Referentobjektet ska kunna utmålas som något som måste skyddas för ”publikens” 

överlevnad.
47

 

Lyckad säkerhetisering 

Köpenhamnsskolan skriver om två delar i definitionen av en lyckad säkerhetisering. Dels att 

den säkerhetiserande aktören genom en ”speech-act” presenterar något som ett existentiellt 

hot, detta är en ”securitizing move”. För att genomföra en lyckad säkerhetisering måste även 

aktören få en publik att acceptera denna ”securitizing move” och genom det skapa en 

plattform som möjliggör extrema åtgärder. Dels måste även aktören bryta med de normala 

procedurerna och reglerna när de gör en ”securitizing move”, vilket betyder att aktören bör 

befinna sig i en sådan position att hen i praktiken kan bryta mot normala regler och 

procedurer.
48

 

Avsäkerhetisering 

Att avsäkerhetisera en fråga är att ta tillbaka frågan till dess politiserade stadium där den kan 

lösas med politiska medel utan att extrema åtgärder vidtas.
49

 . Avsäkerhetisering är enligt 

Buzan et al vad alla aktörer bör sträva efter eftersom när en fråga väl blivit säkerhetiserad så 
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är det ett misslyckande för den politiska processen.
50

 Avsäkerhetisering bör kunna göras 

genom att en aktör beskriver en fråga som neutral eller som icke-farlig men avsäkerhetisering 

kan även vara att man väljer att inte skriva/tala om en fråga och därmed avsäkerhetiserar den. 

Denna sista är svår att visa på eftersom det alltid är svårt att ”bevisa det negativa”.  

2.2.3 Kritik mot Köpenhamnsskolans definitioner 

Den kritik som står mest i fokus för denna studie är kritiken mot Köpenhamnsskolans 

definition av aktörer. Denna kritik menar att definitionen är för snäv och vag, en kritik som 

riktas mot Köpenhamnsskolans definitioner överlag.
51

 Johan Eriksson i sin bok Kampen om 

hotbilden menar att vem aktören som står bakom säkerhetiseringen eller 

hotbildsformuleringen är lika viktigt som vad aktören faktiskt säger.
52

 Han menar att det inte 

bara behöver vara ”centrala statliga” aktörer som kan bestämma vad som uppfattas som 

säkerhetshot.
53

 Eriksson lägger fokus på en mer narrativ analys där även aktörens sociala 

kontext tas med och aktören ses som en ”narrativ varelse”
54

.  

    Eriksson kritiserar även i sin artikel ”Observers and Advocates?: On the Political Role of 

Security Analysts” (1999) (och senare i sitt svar ”Debating the Politics of Security Studies: 

Response to Goldmann, Weaver and Williams” (1999)) vad han anser vara en motsägelse 

inom Köpenhamnsskolan, nämligen att de är socialkonstruktivister genom att använda 

speech-act och ett vidgat icke-statscentrerat säkerhetsbegrepp och att de genom detta menar 

att säkerhet är subjektivt. Men genom att dela in säkerhet i sektorer och utesluta individens 

säkerhet så anser han att de gjort en objektiv bedömning om vad de anser vara säkerhet.
55

  

    Monika Barthwal-Datta riktar i sin bok Understanding Security Practices in South Asia 

(2012) kritik mot Köpenhamnsskolan, bland annat kritiserar hon vad hon anser vara två 

definitioner på en lyckad säkerhetisering som talar emot varandra.
56

 Den första är att en 

lyckad säkerhetisering sker när publiken accepterar aktörens säkerhetiserande drag och att 
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denna därmed skapar en plattform från vilken nödåtgärderna kan vidtas.
57

 Men att den andra 

definitionen, att aktören bryter med de normala regler och lagar som gäller för att åtgärda 

hotet, inte går ihop med den första.
58

 Barthwal-Datta kritiserar även Köpenhamnsskolan för 

en för snäv definition av aktörsrollen och menar att säkerhetiseringsteorin kan fungera även 

med ”sub-state actors” som säkerhetiserande aktörer.
59

  

    Den mest kända kritiken kommer från Bill McSweeney och hans kritiska 

forskningsöversikt ”Identity and security: Buzan and the Copenhagen School” i Review of 

International Studies av Buzan och Weavers bok Identity, Migration and the New Security 

Agenda in Europe (1993). McSweeney, som även namngav Köpenhamnsskolan, kritiserar 

dock endast Köpenhamnsskolans indelning av säkerhet i sektorer och hans främsta kritik är 

mot ”the societal sector”.
60

 En känd kritiker är även Jef Huysmans som skrivit flera artiklar 

om säkerhetisering, bland annat ”Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development 

of a Security Studie Agenda in Europe” (1998) som kritiserar bland annat Köpenhamnsskolan 

säkerhetiseringsteori för att vara för eurocentrisk och därmed endast fungera på en europeisk 

säkerhetspolitisk agenda.
61

 

    Denna studie kommer att gå i samma spår som en del av denna kritik, själva 

säkerhetiseringsteorin som teoretiskt ramverk kommer inte att ifrågasättas utan fokus ligger 

på kritik på dess definitioner som kan omtolkas för att användas på mer nyanserade sätt. 

2.2.4 Säkerhetisering som val 

När en aktör eller forskare väljer att lyfta fram en fråga har denna fråga redan i det tidigare 

skedet blivit politiserad eftersom den annars inte skulle komma i fråga för en debatt kring 

säkerhet. Enligt Buzan et al så är ”säkerhet” något som bör definieras som negativt eftersom 

själva definitionen av säkerhet innebär ett misslyckande att hantera en fråga på en politisk 

nivå. Vidare menar Buzan et al. att säkerhetisering är ett politiskt val och inget som går att 

göra utan att vara ”medveten” om det. En fråga är, enligt Köpenhamnsskolans definition, inte 

en säkerhetsfråga utav sig själv utan de menar att en fråga alltid blir skapad till att vara en 

säkerhetsfråga och därmed gör de aktörer som använder ett säkerhetiserande språkbruk 

(använder ”the grammar of security”) ett aktivt val att använda detta språkbruk och 
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säkerhetiseringen blir då en följd av detta val.
62

 Jef Huysman skriver även om 

Köpenhamnsskolans socialkonstruktivistiska språkteori att den bidrar till att göra varje 

uttalande om säkerhet i någon mån säkerhetiserande. Huysman skriver (citerad hos Weaver): 

”Consequently, enunciating security is never innocent or neutral.”
63

  

2.2.5 Utveckling av definitionen av aktör 

Buzan et al. menar på att aktören i säkerhetiseringen inte kan vara en ”analyst”, det vill säga 

att den säkerhetiserande aktören inte kan vara någon som endast analyserar en fråga.
64

 Det 

verkar som att de menar att forskare inte har, kommer att ha eller bör ha inflytande över 

policyskapande. Detta gör att Köpenhamnsskolan framstår som om de fjärmar den 

akademiska världen från den policyskapande och vice versa. Buzan et al. skriver även att det 

är svårt att karaktärisera exakt vad eller vem en säkerhetiserande aktör är, men att det bästa 

sättet att identifiera en aktör är att se ifall denna har gehör bland andra aktörer.
65

 Den aktör 

som innehar detta gehör eller makten över lyssnarna/publiken, men även ges makt av andra 

aktörer är den som därmed kan agera som säkerhetiserande aktör. Enligt klassisk 

säkerhetiseringsteori från Buzan et al. är dessa då: politiker, regeringar, lobbyister eller 

intressegrupper.
66

 Forskare kan ha flera drivkrafter när de publicerar artiklar i akademiska 

tidskrifter, det kan dels vara att delta i en debatt (d.v.s. göra sin åsikt hörd), mana till debatt i 

ett ämne de anser underutvecklat eller förbisett, förbättra sina egna akademiska meriter och 

främja sin egen karriär. Alla dessa motiv kan med god grund sägas vara del i olika sätt att ta 

del av eller införskaffa mer socialt kapital till sig själv, socialt kapital som i det akademiska 

samhället kan betyda mer ”makt”. Därmed har ju dessa forskare makt inom sitt eget 

forskningsområde om de har en publik som lyssnar och accepterar det de säger. 

    Det går att argumentera att forskare och i förlängningen den akademiska världen, kan ses 

som en ”intressegrupp”. Dock en relativt heterogen och, i många frågor, splittrad sådan som 

oftast agerar som individer mer än grupp. Forskning har även som inbyggd princip att den bör 

kritiseras för att utvecklas, det finns alltså en tradition inom forskarvärlden som säger att det 

är bra att inte komma överens. Detta gör det potentiellt svårare att få den publika acceptans 

inom den egna gruppen/publiken som karaktäriserar en lyckad säkerhetisering. 

Policyskapande forskning ses även ofta ner på inom den akademiska världen, vilket försvårar 
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acceptans för denna typ av forskning ytterligare.
67

 Detta kan möjligen göra det lättare för 

forskare att vända sig mot en policyskapande publik för att få denna acceptans vilket kanske 

gör att man publicerar i tidskrifter som Foreign Affairs, Foreign Policy och International 

Security. Dessa omtalas ofta som ”policyinriktade” tidskrifter av forskare vilket betyder att de 

är accepterade av den akademiska världen som tidningar riktade till och lästa av 

policyskapare.
68

  

    Johan Eriksson skriver i sin kritik mot Köpenhamnsskolan att synen på forskarens roll som 

den ”oberoende analytikern” inte fungerar om man använder säkerhetiseringsteorin fullt ut.
69

 

Detta eftersom om forskarna väljer att skriva om en fråga så kommer de automatiskt att 

befinna sig i en säkerhetiserande roll enligt säkerhetiseringsteorin. Utifrån detta så borde 

säkerhetiseringsteorin fungera även när man sätter forskare i rollen som säkerhetiserande 

aktörer. 

2.2.6 Speech-act som teori 

”Speech-act” är från början en språkvetenskaplig term som syftar på det tillfälle när en person 

yttrar något, i skrift eller tal, och som då i och med detta yttrande bidrar till att det händer. 

Yttrandet i sig blir själva handlingen och orden aktören använder är vad som får handlingen 

att äga rum.
70

 Speech-act är vad som ligger som kärnan i säkerhetiseringsprocessen, det är vad 

som driver på själva säkerhetiserandet. Det man enligt Buzan et al. bör fråga sig vid 

säkerhetiseringen och speech-act är: 

When does an argument with this particular rhetorical and semiotic structure 

achieve sufficient effect to make an audience tolerate violations of rules that 

would otherwise have to be obeyed?71 

Språkfilosofen J. L. Austin, som utvecklade teorin om ”speech-acts” i sin föreläsningsserie 

How To Do Things With Words (1975), kallar dessa för “performativ sentences”. Med detta 

menar han att när man yttrar meningen så utför man handlingen, som t.ex. vid ett bröllop där 

bruden säger ”Jag tar denna man till min äkta man”, vid vadslagning eller namngivning av en 

båt.
72

 Likväl går det till vid en säkerhetisering; när en aktör uttalar sig om ett objekts behov av 
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”säkerhet” utför personen även handlingen; objektet blir behövandes säkerhet. En speech-act 

inom säkerhetisering är mer specifikt en ”perluctionary act” som syftar till att övertala, 

övertyga eller avhålla.
73

 

3. Metod 

Metoden studien kommer att använda är kvalitativ textanalys. Det material studien kommer 

att använda sig av är artiklar skrivna av forskare publicerade i ledande amerikanska tidskrifter 

mellan 2008 och 2011. Det skulle kunna gå att tillbaka ända till 2006, eftersom det var det 

året FN började med sina sanktioner mot Iran, men Journal Citations Report (JCR) som 

studien använder sig av går bara tillbaka till 2007 så det finns inga data för 2006. JCR är en 

rapport som utges årligen av Thomson Reuters och som sammanställer hur ofta en tidskrift 

citeras i den akademiska världen (se 5.1).
74

 2008 är ett bättre startår i JCR i och med att det 

var presidentval och byte av politisk administration i USA 2008. Valet av 2011 som slutår på 

grund av att året 2012 inte var helt slut vid denna studies början, så citationsdatan från 2012 

var inte komplett. Avgränsningen av amerikanska forskare och tidningar är på grund av att det 

är hotet från Iran mot USA som säkerhetiseras. 

    Som tidigare nämnts sker säkerhetisering genom att en aktör genom en ”speech-act” 

presenterar en fråga på ett sådant sätt att den uppfattas som ett (säkerhets)hot. Denna ”speech-

act” går rent konkret till så att aktören genom att använda ett visst språkbruk försöker övertala 

sin publik att frågan bör säkerhetiseras (eller avsäkerhetiseras).
75

 För att kunna analysera om 

dessa forskare använder sig av säkerhetisering genom en ”speech-act” behöver man alltså titta 

närmare på språket och vad som står i texterna i de artiklar som rör själva fallet. Till detta 

faller sig en kvalitativ textanalys, som går ut på en noggrann läsning av texten, som en bra 

metod.
76

 Det är dock ett stort fält och den typ av textanalys som studien kommer använda är 

diskursanalys.  

3.1 Diskursanalys 

Diskursanalys är ett mycket brett begrepp, och har olika definitioner beroende på vilken källa 

eller metodforskare man tillfrågar. Det alla olika definitioner har gemensamt är en 

konstruktivistisk grundtanke om att det är språket som formar verkligheten runt omkring 
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oss.
77

 Metodpraktikan väljer att definiera det som en analys med ”intresset för 

maktförhållanden, [och] uppfattningen att språket är med och formar verkligheten.”
78

 Detta är 

två aspekter som studien kommer att beröra; säkerhetiserande aktörers position att påverka 

och ”speech-act”. Diskursanalys passar därmed studien bra och är även något Buzan et al. 

använder sig av i sina undersökningar kring säkerhetisering, eftersom säkerhetisering är något 

som studeras genom att se på just diskurser och politiska konstellationer.
79

  

     Diskursanalys finns i olika varianter, Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 

listar tre i sin bok Diskursanalys som teori och metod (2000); diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi.
80

 Buzan et al menar att säkerhetisering är en 

”diskursanalys” just eftersom man i en säkerhetiseringsanalys analyserar just diskursen, det 

synliga budskapet i texten till skillnad från att söka efter ett latent budskap.
81

 Studien kommer 

att alltså utgå ifrån Buzan et al. version av diskursanalys vilken stämmer överens med en 

diskurspsykologisk analys. Diskurspsykologi intresserar sig främst för hur språkbruket i texter 

ser ut och hur dessa är ”konstruktioner av världen” men även hur de hjälper till att forma 

handlingar.
82

  

    Diskursanalys är som tidigare nämnts grundad i konstruktivismen, vilket innebär att hur 

man ser en fråga beror på vilken vinkel man betraktar den  ifrån. En konstruktivistisk 

diskursanalys blir aldrig därför helt objektiv utan är baserad på analytikerns tolkningar. Den 

är därför alltid en subjektiv bedömning. 

3.2 Definition av säkerhet  

Detta stycke kommer att definiera begreppet säkerhet innan studien går vidare till 

operationaliseringen eftersom det är grunden till vad studien ämnar se på i texterna. Begreppet 

”internationell säkerhet”, vilken är den definition av säkerhet som menas i studien, är en 

annan variant än traditionell säkerhet vilken ofta syftar på civil säkerhet såsom polisiära 

funktioner i ett samhälle.
83

 Den internationella säkerheten är mer en fråga om överlevnad i det 
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internationella rummet, vilket gör att ordet ”säkerhet” istället blir en fråga om ett hot mot 

något eller någons överlevnad.
84

 Enligt Buzan et al. kan säkerhet sammanfattas som följer: 

[Security] is when an issue is presented as an existential threat to a designated 

referent object (traditionally, but not necessarily, the state, incorporating 

government, territory, and society).
85

 

Genom att använda ordet ”säkerhet” formar användaren en diskurs där det man talar om 

upplevs som hotat i en mån utöver det vanliga, säkerhet är en social konstruktion.
86

 Säkerhet 

bör enligt Buzan et al ses som något som i sig självt är negativt, eftersom ”säkerhet” antyder 

ett misslyckande att ta hand om en fråga på en politisk nivå. Säkerhet blir då genom att 

framställa frågan som hotad tagen från politiken till ett säkerhetsspektrum, därmed kopplas 

begreppet säkerhet ihop med hot (”threat”).
87

 . Denna uppsats kommer att utgå från Buzan et 

als definition av säkerhet och säkerhet kommer i textanalysen därför att jämställas med hot. 

3.3 ’Speech-act’ som metod för brobyggning 

Köpenhamnsskolan definierar sin version av speech-act som metod som en del av en 

diskursanalys där man utformat vissa ”villkor” som ska uppfyllas för att en speech-act ska ha 

genomförts och en säkerhetisering har skett. Buzan et al. beskriver den generella idén med 

metoden på följande sätt: 

The technique is simple: Read, looking for arguments that take the rhetorical 

and logical form defined here as security.88 

De villkor man satt upp är dels interna och dels externa villkor, ett internt villkor är vad som 

den säkerhetiserande aktören gör när hen säkerhetiserar medan ett externt villkor är i vilken 

kontext aktören agerar när hen säkerhetiserar. Buzan et al. specificerar bara ett internt villkor 

men antyder att det finns flera, det viktigaste interna villkoret är dock att aktören använder sig 

av ”grammar of security”.
89

 Denna ”säkerhetsgrammatik” består i att aktören skapar en 

handling, ett narrativ, som ska innehålla dessa tre delar: 

 Existentiellt hot (något hotar referentobjektets själva överlevnad) 

 Point of no return (ingen återvändo, allt som återstår är att agera genom nödåtgärder) 
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 Möjlig utväg (dessa nödåtgärder bör ske genast och på detta sätt)
90

 

De externa villkoren har två delar; aktörens sociala kapital, aktören måste befinna sig i en 

auktoritetsposition, samt säkerhetshotets legitimitet, att hotet är något som faktiskt kan 

uppfattas som hotfullt.
91

De första interna punkterna är vad analysen av texterna kommer att 

fokusera på, som en del av det kommer den även se om ”security” och ”threat” nämns.
92

 

    Exempel på hur man använder speech-act som metod kan göras genom att beskriva hur 

denna studie kommer använda det. I denna studie kommer USA vara referentobjektet som är 

utsatt för ett existentiellt hot från Iran/Irans kärnkraftprogram, hotet från Irans 

kärnkraftprogram hotar alltså i detta fall USA:s överlevnad. Den eller de som säkerhetiserar 

(aktören) bör då framställa att de kommit till en punkt i Irans kärnkraftprograms utveckling då 

ingen återvändo finns och att hotet blivit så stort att endast extrema åtgärder (d.v.s. militära) 

krävs för att stoppa det (point of no return), och aktören bör då även föreslå hur man bör 

stoppa det (möjlig utväg).  

    Tredje kriteriet i metoden ”möjlig utväg” ingår att formulera vilka sorters möjliga utvägar 

man anser bör tas för att lösa ”problemet” eller hotet. Genom att aktören då formulerar dessa 

möjliga utvägar som problemlösningsförslag så bidrar aktören, om detta görs på rätt sätt, att 

skapa faktiska policyråd. Det tredje kriteriet i ”speech-act” bör alltså bli en grund för ”bridge 

the gap”, beroende på hur konkret de möjliga utvägarna formuleras.  

 

3.4 Alternativa metoder  

Eftersom studien ur dessa texter ska försöka få fram vad forskarna tänkt så skulle en 

systematiserad undersökning med en analysmetod där man klargör tankestrukturer kunna 

fungera eftersom det väsentliggör innehållet i texterna. Men det är även en relativt diffus 

metod som inte fokuserar direkt på de ”faktiska” orden som en säkerhetiseringsanalys bör 

göra.  Att ordna innehållet i texten logiskt hade kunnat fungera om man såg på 

säkerhetiseringen som retorisk argumentation och därmed ansåg att man kan klassificera 

tankeinnehållet i texterna i olika kategorier.
93

 Det går att argumentera att retorik går ut på att 

försöka övertyga någon annan om sin ståndpunkt vilket även säkerhetisering går ut på, men 

inom säkerhetisering behöver man ta hänsyn till fler aspekter än bara retoriken. Däremot 
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känns metoden att klassificera tankeinnehållet i texten efter olika idealtyper och 

klassindelningar efter någon typ av dikotomi inte relevant.
94

 Detta eftersom det inte finns 

någon glasklar linje mellan politisering och säkerhetisering och att dikotomisera gör att 

analysen kanske tappar en dimension. Inom den kritiskt granskande metoden finns idékritisk 

analys som handlar om hur väl argument lever upp till vissa etiska och moraliska normer och 

känns inte relevant då det inte är forskarnas känsla för etik och moral som är studiens fokus. 

Mer relevant men kanske inte en passande analysmetod till denna studie är ideologikritik. Den 

rör en del av vad studien syftar till, att lyfta fram hur större samhälleliga konflikter speglas i 

texter, men hamnar något ur fokus eftersom studien tittar på akademiska forskare och inte 

samhället i stort.
95

  

3.5 Avgränsningar och begränsningar 

Generaliserbarheten i studien blir kanske inte så stor eftersom vad studien analyserar är 

relativt specifikt och vad den kan komma att komma fram till är hur forskare agerar som 

säkerhetiserande aktörer i fallet med Irans kärnkraftprogram. Studien skulle kunna ta flera 

artiklar och läggas över ett större antal år men studiens omfång har hindrat detta. Man skulle 

även kunna lägga fokus på vilken direkt påverkan amerikanska forskare har på policyskapare. 

Då skulle studien kanske kunna säga något om säkerhetiserande aktörers roll genom att titta 

på policydokument. Men denna studie har valt att ligga åt det teoretiska hållet inte åt det 

praktiska hållet, för att kunna föra diskussionen kring diskursen om forskares relation till just 

praktik.  

 

 

4. Empiri  

Studien kommer att undersöka de tidskrifter som har högst inflytande hos forskare inom den 

amerikanska IR-debatten, eftersom det kan antas att de forskare som vill att deras artiklar ska 

få hög genomslagskraft oftast försöker publicera i dessa tidskrifter. De tidskrifter som studien 

kommer att studera är International Organization, International Studies Quarterly, 

International Security, World Politics och Foreign Affairs mellan åren 2008 till 2011. Nedan 
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följer en redogörelse för hur valet av tidskrifter gick till, samt hur artiklarna som ligger till 

grund för analysen valdes ut. 

4.1 Upplägg på tidskriftsökningen  

Eftersom syftet med studien är att undersöka amerikanska IR-forskares upprätthållande av 

säkerhetiseringen av Irans kärnkraftprogram och diskussionen kring hur sambandet mellan 

teoretiker och praktik fungerar så behövde valet av material spegla detta. Dels behövdes 

tidskrifter som hade stor genomslagskraft i fältet Internationella Relationer i USA, och dels 

hade högt anseende bland amerikanska forskare. Det senare kriteriet har störst relevans i och 

med studiens fokus på forskares roll som aktörer i säkerhetisering och användes som 

utgångspunkt och tidskrifters genomslagskraft som kontrollfaktor. Som grund för att se vad 

amerikanska forskare ansåg om tidskrifter har undersökningsrapporten som nämndes i 

inledningen, ”Teaching and Research Practices, Views on the Discipline, and Policy Attitudes 

of International Relations Faculty at U.S. Colleges and Universities” (2005) använts. I denna 

undersökning har de ställt frågan; 

”(25) List the top four journals in international relations (these can include general political 

science journals and/or non-political science journals). Specifically, which journals publish 

articles that have the greatest impact on the way international relations scholars think about 

their subject and their work? N=749” 

 De fem högst rankade tidskrifterna i undersökningen blev:  

 

 

     

 

 

 

 

International Organization (IO) är klar favorit bland de tillfrågade, enligt Peterson och 

Tierney listades den fler gånger på ”första” plats än någon annan. En fotnot är att till skillnad 

Rank Tidskrift Svar Procent 

1 International Organization 521 70 

2 International Studies Quarterly 371 50 

3 International Security 366 49 

4 World Politics 278 37 

5 Foreign Affairs 228 31 
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från de andra i toppen är Foreign Affairs inte en peer-reviewed tidskrift.
 96 

 

    Undersökningen ovan utfördes redan 2005 och eftersom studien kommer att titta på åren 

2008-2011 så behövdes det ett komplement till denna undersökning och siffror på hur högt 

anseende tidskrifterna hade bland amerikanska forskare som kunde användas som 

kontrollfaktor. För att få detta har Journal Citations Report (JCR) använts. JCR ligger på ISI 

Web of Knowledge och är en rapport som utges årligen av Thomson Reuters där de 

sammanställer hur ofta en tidskrift citeras i den akademiska världen.
97

 Genom att 

sammanställa dessa data får man då fram en indikator på hur aktuella tidskrifterna är för 

tillfället. Det hjälper även forskare att se vilka tidskrifter som just nu är mest inflytelserika 

och därmed veta i vilka man bör publicera för att få hög genomslagskraft. Detta stämmer väl 

med hur denna studie är utformad. De forskare som publicerar i dessa tidningar, även om man 

inte kan säga något med säkerhet om deras intentioner, kan man med stor sannolikhet anta 

vara medvetna om vilken tidskrift de publicerar i och ungefär vilket inflytande den har/hade. 

Eftersom fokus ligger på forskares roll som säkerhetiserande aktörer och påverkan på 

dagordningen genom denna roll så sorterades sökningen på tidskrifterna efter hur hög impact 

factor och immediacy factor tidskrifterna hade. 

4.2 Impact factor och immediacy index 

Impact factor (IF) är ett mått på hur många gånger en artikel i en tidskrift citeras under ett 

visst år. För att exemplifiera kan man säga att om en tidskrift har en IF på ”5” under år 2010 

betyder det att de artiklar tidskriften publicerade under 2008 och 2009 hade i genomsnitt 5 

citeringar var under 2010.
98

 Detta hjälper till att se hur ofta en tidskrift använts av forskare 

men det finns även nackdelar med metoden. Som att IF visar endast hur ofta en artikel citeras 

inte vad som sägs om den, en artikel som fått många negativa peer-reviews till exempel kan 

därmed höja en tidskrifts IF även om den inte höjde tidskriftens anseende eller kanske till och 

med sänkte det. Andra faktorer som kan på verka en tidskrifts IF är antalet artiklar tidskriften 

gett under året; fler artiklar kan ge högre IF, samtidigt som många citeringar kanske inte tas 

med i IF eftersom endast ny forskning (”original research”) räknas. Andra faktorer som kan 

påverka är att tidskriftens namn ändrats, hur länge den funnits eller tillfälliga nedläggningar.
99

 

    Immediacy index (IMI) är det genomsnittliga antal gånger en artikel citeras det år den 
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publicerades. Detta blir då en index för hur snabbt artiklar citeras och kan därmed vara en 

indikation på vilka tidningar som publicerar ny forskning snabbast.
100

 Dock kan IMI ge en 

sned bild eftersom tidskrifter som har färre utgivningsnummer per år får ett lägre IMI. IMI 

fungerar alltså bäst för att få fram ”cutting-edge” forskning.
101

  

4.3 Sökresultat: tidskrifter 

Sökningen på IF på åren 2008-2011 söktes år för år och det kom upp ungefär samma 

tidskrifter i topp-10 varje år. Om man tittade på de tidskrifter som forskarna hade listat 2005 

som tidskrifter med ”greatest impact” så såg deras ranking på IF/IMI ut som i tabellen nedan. 

(Streck vid IMI betyder att tidningen inte kom upp inom topp 20) 

 

Tabell: Tidskrifterna Impact Factor och Immediacy Index102 

 

Som man ser i tabellen ovan så har tidskrifterna forskarna valde i undersökningen från 2005 

hög IF, fyra av fem tidskrifterna befinner sig alltid inom topp 10 under 2008-2011. 

Undantaget är International Studies Quarterly som ligger från 7 till 14 på listan. Men eftersom 

den rankades högt av forskarna (2:a) och ändå alltid hamnar inom minst topp 15 denna valts 

att ta med ändå. Urvalet har gått mycket på att tidskrifterna varit konstanta i sin rankning och 
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                                            År 

Tidskrift          

2011 2010 2009 2008 2007 
2007-11 

Medelvärde 

IF IMI IF IMI IF IMI IF IMI IF IMI IF IMI 

1. International Organization 2 19 1 4 5 5 1 13 1 18 2 9,8 

2. International Studies 

Quarterly 
14 - 10 - 8 - 9 15 7 5 9,6 10 

3. International Security 4 8 2 13 1 11 2 7 1 19 2 11,6 

4. World Politics 1 5 3 15 4 6 - - 6 - 4,4 8,7 

5. Foreign Affairs 6 1 4 10 2 2 4 3 5 1 4,2 3,4 
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inte fallit ur topp 10/15 under något år på IF-rankning. De tidskrifter som valdes blev de som 

var topp 5 på forskarnas lista.  

4.4 Sökresultat: artiklar 

När det kom till att hitta artiklarna i respektive tidskrift användes följande sökparametrar: 

i ämnesraden (”subject titles”) användes sökorden ”iran” i första raden och ”nuclear” i andra 

raden samt tidsavgränsningen åren 2008-2011. Sökningen i World Politics där sökformuläret 

såg annorlunda ut och man inte kunde välja ”subject titles” skrevs ”iran AND nuclear” i 

sökraden och avgränsades sedan med årtalen.  

    Nedan följer en kort sammanfattning av tidskrifterna studien analyserat. Denna 

sammanfattning är för att sätta in forskarna i den större sociala kontexten som de genom att 

publicera i en specifik tidskrift hamnar i. Johan Eriksson menade att aktören i säkerhetisering 

nämligen bör ses i större kontext för att kunna analyseras och det är detta som är bakgrunden 

till sammanfattningarna.  

4.4.1. International Organization (IO) (1) 

International Organization var den tidskrift som rankades högst av forskarna och under flest år 

rakad som nummer 1 på Impact Factor. Jon Pevehouse vid University of Wisconsin är 

chefsredaktör för IO och den publiceras av International Organization Foundations och 

grundad 1947.
103

 

    Sökningen med parametrarna ovan gav inga träffar alls hos tidskriften, om man ändrade att 

sökorden ”iran” och ”nuclear” skulle vara ”optional” blev det 1 träff. Den artikeln som 

hittades då var dock om politisk psykologi och orsakerna bakom varför vissa känner och tror 

att Irans kärnkraft är farligt på ett känslomässigt och psykologiskt plan. Denna artikel kommer 

inte vara med i analysen. 

4.4.2 International Studies Quarterly (ISQ) (2) 

ISQ ges ut av publiceringsföretaget Wiley-Blackwell och grundades 1959. Chefsredaktör för 

tidningen är William R. Thompson.
104

 Thompson är professor i statsvetenskap vid Indiana 

University, han har även gett ut flertalet artiklar och böcker i ämnet internationella 

relationer.
105

 ISQ publiceras på uppdrag av International Studies Association (ISA) som är en 

NGO som enligt egen utsago verkar för främjandet av utbyte av idéer och forskning mellan 
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forskare inom internationella relationer, i början var ISA endast till för amerikanska forskare 

men numera är föreningen internationell.
106

 

    Sökningen på ISQ med ovanstående parametrar gav endast en (1) artikel. 

4.4.3. International Security (IS) (3) 

Grundades 1976 och publiceras av MIT Press vid Harvard University.
107

 Chefsredaktören för 

IS är Stephen E. Miller som även är chef för Belfer Center som är navet för forskning kring 

internationell säkerhet vid Harvards John F. Kennedy School of Government. The Belfer 

Center har som uttalat mål att bidra till och utveckla forskning som är policyrelevant och som 

kan hjälpa framtidens ledare i policybeslut.
108

 

    Sökningen på IS med ovanstående parametrar gav en (1) artikel, som dock mer var en 

riskanalys än en artikel. 

4.4.4 World Politics (WP) (4) 

WP grundades 1948 och ges ut av Cambridge University Press för Princeton University. WP 

säger själva att de välkomnar teoretiska och analytiska artiklar och forskningsanteckningar 

som bidrag till tidskriften men publicerar inte artiklar som är baserade på nyheter, förespråkar 

policy eller är narrativ journalistik.
109

 Detta tillsammans med att av de artiklar som kom upp 

var två skrivna av Robert Jervis respektive Stephen M. Walt gör att man antagligen kan säga 

att WP är en tidskrift som fokuserar på den teoriutvecklande sidan av IR-forskning. 

    Sökningen på WP gav 6 sökträffar, varav 5 artiklar, med sökparametrarna ovan. Dock var 

sökningen på WP lite annorlunda från hur de andra sökningarna såg ut. Resultatet blev att de 

artiklar man fick upp inte handlade om ”Iran” eller ”nuclear” utan att dessa ord endast var 

nämnda i texten. Ingen av artiklarna som kom upp hade därmed någon relevans för den analys 

studien menar att göra. 

4.4.5 Foreign Affairs (FA) (5) 

Tidskriften Foreign Affairs ges ut varje kvartal av Council of Foreign Relations (CFR) och 

grundades 1922 och är den enda tidskriften som är non-peer reviewed av de utvalda i denna 

studie. Den nuvarande ansvariga utgivaren är Gideon Rose som förutom att vara expert på 

Mellanösternfrågor även undervisat i amerikansk utrikespolitik på både Princeton och 
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Columbia University.
110

 Foreign Affairs har som syfte att ha in många oliktänkande forskare 

och artiklar som möjligt eftersom de inte vill fokusera på endast en tankeskola. De skriver i 

sin historia att Woodrow Wilson och skapandet av FN var inspirationskällor för CFR vid 

skapandet av tidskriften som mest fokuserar på USA:s roll i världen.
111

 Tidskriften är därför 

mer policyinriktad och mer anpassad till en publik som inte uteslutande är akademisk. 

Eftersom FA är en non-peer reviewed tidskrift så har artiklarna in tidskriften inte heller som 

krav att källor behöver ges vid artikeln.  

    Sökningen på FA med de ovanstående angivna parametrarna gav nio (9) artiklar. En av 

dessa var en kritik av en artikel och en var ett svar på den kritiken. Artikeln med kritik har 

tagits med i studien eftersom den tog upp nya vinklar medan svaret på kritiken endast tog upp 

det som hade tagits upp i den första artikeln och därmed inte tagits med. Åtta (8) artiklar blev 

det slutliga resultatet.  

 

Sammanlagt från alla tidskriftssökningarna blev det totalt 11 (elva) artiklar. 7 (sju) av dessa 

artiklar kommer att analyseras. För en komplett lista se under Tidskriftsartiklar/Primärkällor i 

Källförteckningen. 

 

5. Analys  

Analysen kommer att fokusera på hur varje artikel förhåller sig till Iran och Irans 

kärnkraftprogram/vapen. Försöker forskaren i artikeln avsäkerhetisera (d.v.s. gå tillbaka till 

politiserad) eller upprätthålla säkerhetisering. Genom att använda Köpenhamnsskolans 

diskursanalysmetod kommer analysen försöka att se om ”grammar of security” används eller 

inte, det vill säga om forskarna i sin text inkluderar ett existentiellt hot, en ”point of no return” 

och erbjuder en möjlig utväg/lösning på problemet.
112

 Analysen kommer även att se på hur 

eller om den tredje punkten i ”grammar of security”, möjlig utväg, kopplas ihop med konkreta 

policyråd och därmed är policyinriktad.  
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5.1 Artiklar  

Varje tidskrifts artiklar kommer att presenteras för sig. Under Foreign Affairs (6.1.2) kommer 

artiklarna att vara ordnade i stigande datumordning så att den tidigast publicerade artikeln 

presenteras först. Alla markeringar i citaten är författarens egna. 

    Artikel nummer 6, 7, 9 och 10 kommer inte att analyseras. Under dessa artiklar står en kort 

förklaring till varför de enskilda artiklarna inte var aktuella för analysen. 

5.1.1 International Studies Quarterly (2) 

1. Identity and Securitization in the Democratic Peace: The United States and the 

Divergence of Response to India and Iran’s Nuclear Program av Jarrod Hayes (Dec2009 

Vol. 53, Issue 4 p977-999. 23p).  

Författaren till artikeln, Jarrod Hayes, ställer sig frågan varför USA:s hantering av Indiens 

kärnkraftprogram och Irans skiljer sig åt och om det kan vara en fråga om man säkerhetiserar 

ländernas identitet utifrån teorin om den demokratiska freden. Artikeln fokuserar till stor del 

på att Irans identitet beskrivs som ”odemokratisk” medan Indiens beskrivs som ”demokratisk” 

och att det kan vara orsaken till den olika behandlingen av ländernas kärnkraftprogram 

särskilt efter 9/11.
113

 Artikeln skriver inte om exakt det den här studien analyserar eftersom 

den fokuserar på George W. Bushs säkerhetisering av den iranska regimen som icke-

demokratisk inte kärnkraftprogrammet, även om detta blir en del av varför man väljer att se 

Irans kärnkraftsprogram som farligt. Författaren hävdar att Bush beskriver Iran som 

odemokratiskt för att kunna visa på just att det inte går att lita på ett Iran med kärnvapen (i 

kontrast till demokratiska länder med kärnvapen såsom Indien).  

    Författaren är med och själv upprätthåller säkerhetiseringen eftersom han inte kritiserar 

Bushs definitioner av Iran som odemokratiskt.  

(…) the *Bush+ Administration has focused heavily on the non democratic nature 

of Iran’s regime.114 

Här beskriver författaren Iran som non-democratic men visar lite senare att det finns kritiker 

som menar att det finns en mer nyanserad bild då han citerar ett tal av nuvarande 

vicepresident Joe Biden där Biden talar om Irans dualistiska system: 
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Biden’s speech pays particular attention to the democratic aspects of Iran’s 

unusual divided government (…). For Biden, the democratic aspects of Iran 

moderate the potential threat from the country. 115 

Författaren målar inte upp något existentiellt hot, men reproducerar utgångspunkten att Iran är 

ett hot mot ”United States” genom att inte säga emot detta. Han visar på Bushs 

säkerhetisering av Iran som ett hot mot USA.
116

 Eftersom artikeln endast är en utredande 

forskningsartikel beskriver den endast hur Bushs administration säkerhetiserat Iran genom att 

benämna dem som odemokratiska. Artikeln beskriver inte själv hur Iran självt bör ses som ett 

hot, det finns därför ingen ”point of no return” eller ”möjlig utväg”.  

 

Artikeln är ett upprätthållande av George W. Bushs säkerhetiserande av Irans demokratiska 

identitet men inte en helt genomförd säkerhetisering av Irans kärnkraftprogram. Dock 

använder författaren termer som används i säkerhetisering och artikeln blir en del av 

säkerhetiseringen även om den inte själv genomför en lyckad säkerhetisering. Artikeln är mer 

teoriinriktad än policyinriktad eftersom den använder sig av både demokratisk fredsteori och 

säkerhetiseringsteori för att förklara delar av den förra. Författaren ger inga konkreta 

policyråd.    

5.1.2 Foreign Affairs (4) 

2. The Cost of Containing Iran av Vali Nasr och Ray Takeyh (Jan/Feb 2008, Vol. 87, 

Issue 1, p85-94) 

Artikeln handlar om att Washingtons policy vid hantering av Iran 2008 var missriktad då de 

endast fokuserade på ”containment” och inte på att bygga en större regional 

säkerhetsgemenskap.
117

  

 

Författarna verka vilja motverka vad de anser vara den rådande bilden av Iran nämligen att de 

är en irrationell (och därmed farlig) aktör. De menar att Iran istället är rationell stat som 

försöker få mer regional makt: 

[Iran] is an unexceptionally opportunistic state seeking to assert predominance 

in its immediate neighborhood.118  
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Artikeln beskriver Iran i samma termer som vid säkerhetisering men uppväger genom 

nyansering. De ord som används för att beskriva Iran är dock ord som har den underliggande 

meningen att Iran beter sig som en irrationell aktör och att Iran ses som ett hot mot USA, 

tvärtemot vad författaren säger rakt ut. Ord som används för att beskriva Iran är: ”[the] rash 

[theocracy]”, ”Persian menace”, ”trucculent” och Irans handlingar beskrivs som 

”mischievous”, ”unsavory”, ”inflammatory” och de drivs av ”Islamist rage”.
119

 Även om 

orden i en del fall skulle kunna vara ett uttryck för raljerande över amerikansk policy mot Iran 

förstärker de även den bild som finns av Iran genom att författaren använder dem. 

    Överlag så verkar Takeyh och Nasr vilja försöka avsäkerhetisera Iran, eftersom de talar 

tydligt om att Iran inte är en irrationell aktör och att Iran endast utnyttjar att arabländerna 

ogillar Israels politik mer än Teherans. De pekar på att Irans president Ahmadinejad spelar ett 

rationellt utrikespolitiskt spel där han utnyttjar Palestinas ställning i Israel-Palestinakonflikten 

till sin egen vinning och för att vinna sympati bland den arabiska befolkningen i de andra 

länderna i Mellanöstern.
120

  

    Istället för att direkt säkerhetisera Iran och dess kärnkraftprogram och göra dessa till hotet, 

så framställs referentobjektet som stabiliteten i Mellanöstern. Hotet mot denna stabilitet har 

enligt författarna varit USA:s inblandning på olika sidor i regionen, d.v.s. amerikansk policy i 

regionen är hotet: 

Again and again (…) U.S. policy has taken sides in the region’s conflicts, 

thus exacerbating tensions and widening existing cleavages.121 

En ”point of no return” i en avsäkerhetisering är att det kommit så långt att det inte finns 

något annat val än att avsäkerhetisera frågan eftersom inget annat fungerar. Det gör de genom 

citatet ovan och genom att påpeka att tidigare amerikanska policys mot Iran inte har fungerat. 

De anser att de tidigare strategier som innehållit ”military deployment” och ”antagonistic 

alliances” inte fungerat och inte kommer att fungera i framtiden.
122

 

    Tidigare i artikeln skriver de även om hur en ändring av policyn behöver göras omedelbart, 

eftersom om man inte gör det innebär det ytterligare hot mot USA d.v.s. en avsäkerhetisering 

krävs nu. De pekar även på faran från sunni-extremister i Mellanöstern och menar att den 

nuvarande policyn, att ”contain” Iran, blir en grogrund för sunni-extremism. Detta antyder att 

de anser att sunni-extremism är Irans motsats vilket gör att Iran framstår som shia-extremister, 
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vilket då motverkar avsäkerhetiseringen.123 

    Författarna erbjuder även ett alternativ för USA att komma från sin nuvarande policy, 

nämligen att förespråka en sorts regional säkerhetsgemenskap, ”a new regional security 

system”, i Mellanöstern istället för att fortsätta på det militära spåret. De ger fyra konkreta 

policyråd; gränsfördrag, vapenkontroll, frihandelszoner och en sorts tvistemålsdomstol: 

(…) a treaty pledging the inviolability of the region’s borders, arms control 

pacts proscribing certain categories of weapons, a common market with free-

trade zones, and mechanism for adjudicating disputes.
124

  

 Artikeln är, trots säkerhetiserande orden om Iran, delvis en avsäkerhetisering av Iran och 

Irans kärnkraftprogram. ”Nuclear” nämns nämligen endast två gånger och då utan att 

säkerhetiseras. Men genom att använda ett säkerhetiserande språkbruk så hjälper de delvis till 

att upprätthålla säkerhetiseringen. Artikeln är policyinriktad då man ger råd till en ny 

diplomatisk policy för USA i Mellanöstern.  

 

3. Tehran’s Take Mohsen M. Milani (Jul/Aug2009, Vol.88, Issue 4, p46-62) 

Artikeln handlar om hur Irans politik gentemot USA ser ut, även hur Irans roll i Mellanöstern 

som regional aktör har förändrats och vad som ligger bakom detta. Författaren skriver även 

om hur Irans tidigare strategier mot USA sett ut och vad som bör ändras i framtiden från båda 

sidor om förhållandet mellan länder någon gång ska förändras. 

Mohsen Milani skriver en artikel som varken framställer Iran eller dess 

kärnkraftsanläggningar som särskilt hotfullt och beskriver inte heller situationen som USA 

och Iran befinner sig i som hotfull. Istället menar han att det är en medieskapad bild som inte 

tar hänsyn till Irans egentliga policy gentemot USA, Milani menar att den bild som finns är ett 

”sensationalistic coverage” om iranska kärnkraftprogrammet som media framställer är drivet 

av ”mad mullahs driven by apocalyptic delusions and a martyr complex”.125 Genom att 

kritisera denna mediebild så ställer sig Milani automatiskt som motståndare till denna bild. 

Han hävdar vidare att Iran inte är en irrationell aktör utan framställer Iran som en nationell 

aktör driven av det som driver de flesta länders policys nämligen landets bästa och 

överlevnad. Han hävdar att Irans utrikespolitik, trots att den framställs som irrationell, faktisk 
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är högst logisk och strategisk. 126 Samt dess ledare vägleds av samma nyttoperspektiv som 

andra ledare: 

Even the most ideological of Iran’s leaders favor a cost-benifit approach to 

decision-making.127 

Författaren försöker inte aktivt avsäkerhetisera Iran eftersom han inte bestämt beskriver Iran 

som ofarligt men ingenstans i artikeln beskrivs Iran som varken ofarligt eller farligt, 

författaren undviker alla adjektiv när det kommer till att beskriva Iran. Även den anti-

amerikanism som i texten nämns finnas i Iran beskrivs i avfärdande ord som ”really, an 

opposition to U.S. policies”
128

. 

    Själva frånvaron av beskrivningar av Iran gör att artikeln får en neutral ton i diskussionen 

kring Iran och USA. Iran beskrivs istället som en växande regional aktör som använder sitt 

inflytande för att skapa stabilitet i dess närområde, bland annat i Afghanistan och Irak. Dock 

gör författaren en skillnad mellan Irans inblandning i Afghanistan respektive Irak. I 

Afghanistan framställs det som att Irans inblandning och ekonomiska inflytande har hjälpt till 

att förhindra terrorism. I Irak framstår det däremot som om Iran endast har ”lagt sig i” på 

grund av egna intressen och att denna inblandning inte är lika godtagbart:  

*Iran’s creation of a sphere of economic influence] has helped stabilize [Heart in 

Afghanistan] by preventing al Qaeda and the Taliban from infiltrating it.129 

 (…) Iran is eager to engage in Iraq’s reconstruction mainly in order to create an 

economic sphere of influence in the country (…)130
 

Dock så visar inget i artikeln på någon form av säkerhetspolitisk hotbildsformulering kring 

Irans ökade inflytande utan verkar mena att Iran vill både behålla och öka sitt ekonomiska 

inflytande i området. Författaren tar även upp att IAEA inte har hittat några definitiva bevis 

på att Irans kärnkraftsprogram har utvecklat anläggningar som är inriktade mot 

kärnvapenframställning, men genom att lägga till att Iran inte heller har bekräftats ha fredliga 

avsikter (”peaceful intentions”) med programmet så avsäkerhetiserar författaren inte helt.
131

 

    Artikeln innehåller inget som menar på att Iran är ett existentiellt hot mot USA. Däremot så 
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skriver artikeln att Iran ser på USA som ett existentiellt hot.132 Angående USA:s syn på Iran så 

citeras den amerikanska nationella säkerhetsstrategin från 2006, där det står att USA “faces 

„no greater challenge from a single country than from Iran‟”133. Detta visar att författaren 

menar att USA endast ser Iran som en ”challenge” men inte som ett ”hot”. 

    Artikeln utmålar inte heller någon ”point of no return”, istället talas det om att USA:s 

nuvarande strategier inte fungerar eftersom de inte förstår att ”Tehran‟s U.S. policy has a 

rationale”
134

. Med detta kommer även flera förslag på hur USA relationer med Iran kan 

förbättras med ändrad policy. Författaren föreslår en ny plan baserad på Nixon och Kissingers 

strategi mot Kina på 70-talet och som sedermera ledde till ett nytt ”strategic landscape for 

Beijing” som genom att fokusera på en gemensam fiende (Sovjetunionen) förde länderna 

närmare varandra.
135

 Milani menar att länderna nu bör fokusera på sin gemensamma fiende al 

Qaida. 

Washington can, and should, do something similar with Tehran today and finally 

end three decades of hostility by highlighting the two governments’ shared 

interest in defeating al Qaeda and stabilizing Afghanistan and Iraq.
136

 

Artikel genomför ingen lyckad säkerhetisering men är däremot delvis avsäkerhetiserande 

genom att visa på att Iran är en rationell aktör som därmed inte behöver upplevas som hotfull. 

Författaren erbjuder även flera konkreta policyråd om hur USA bör agera.  

 

4. Nuclear Disorder av Graham Allison (Jan/Feb2010, Vol. 89, Issue 1 p74-85) 

Artikeln handlar om hur författaren anser att vi lever i en bräcklig global värld där hoten från 

”nya” kärnvapenländer såsom Pakistan, Nordkorea och Iran är överhängande och akuta. 

 

Graham Allison, som är författaren till artikeln, har valt att jämföra Irans beteende angående 

kärnkraftprogrammet med Nordkorea och menar att båda länderna agerat ”obstinate and 

devious”
137

. Vidare gör Allison en jämförelse mellan den iranska kärnkraftsproduktionen och 

atombomben som släpptes över Hiroshima. Genom att beskriva hur mycket uran Iran anrikat 

och vilken påverkan denna skulle ha ifall den användes i en atombomb, målar Allison upp en 
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framtidsbild influerad av välkända historiska skräckscenarios.
138

 

    Allison menar att det är mycket sannolikt att Iran kommer utveckla kärnvapen och att det 

nuvarande kärnkraftsprogrammet har en direkt koppling till potentiella kärnvapnen: 

All the evidence suggests that Iran is methodically building up a widely 

dispersed array of (…) facilities, that could provide the infrastructure for nuclear 

weapons.
139

 

Irans potentiella kärnvapen innehav menar Allison även kommer leda till instabilitet i området 

något som även påverkar amerikanska intressen och säkerhet. Detta eftersom ett Iran med 

kärnvapen, menar Allison, kommer bidra till att flera länder i Mellanöstern utvecklar 

kärnvapen.
140

 

    Allison framställer, genom uteslutningsmetoden, det som att Iran redan innehar kärnvapen 

genom att räkna upp George W. Bushs ”axis of evil”; Irak, Iran och Nordkorea. Allison menar 

att av dessa tre länder är det bara en som bevisligen kan sägas inte innehar kärnvapen. Detta 

blir ett omvänt sätt att säga att de andra två antagligen (och i Nordkoreas fall ganska 

säkerligen) har kärnvapen. Han kritiserar även Bushs beslut att attackera landet utan 

kärnvapen och inte de länderna med.141 

    Vidare kopplar Allison ihop hotet från terrornätverket al-Qaida med hotet från instabila 

länder som innehar kärnvapen. Allison menar att kärnvapen kan kopplas till terrorism och al 

Qaeda och sedermera att kärnvapen kan kopplas till Iran. Referentobjektet beskriver Allison i 

början av artikeln där han citerar John F. Kennedys syn på en framtid med 

kärnvapenspridning, där ”nuclear” och ”danger” kopplas ihop flera gånger: 

’I regard *a world in which 15 or 20 or 25 nations may have nuclear weapons] as 

the greatest possible danger’ (…) Kennedys warning helped awaken the world 

to the intolerable dangers of unconstrained nuclear proliferation.142 

Graham Allison understryker vikten av att detta är ett högst akut problem genom att namnge 

sitt avslutande stycke med rubriken ”The Fierce Urgency of Now” och detta föregås av ett 

citat i tidigare stycket, från Congressional Commission on the Strategic Posture of the United 

States, där frågans brådskande natur och känslan av att något måste göras innan det är för sent 

förstärks. Detta är Allisons ”point of no return”: 
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’The risks of proliferation “tipping point” and of nuclear terrorism underscore 

the urgency of acting now.’
143

 

I slutet av artikeln citerar Allisons president Obama angående både det existentiella hotet, 

vilket är mot USA:s ”way of life” och känslan av ”point of no return”, att endast en bomb 

räcker för att ”destabilize our security”.
144

  

    Allison erbjuder inte någon egen möjlig utväg. Det han menar är att president Obama är på 

rätt väg med sin nuvarande policy (2010) och att USA bör fortsätta på den. Men Allison 

erbjuder i artikeln inga direkta, egna råd. Allison skriver endast för att understryka ”point of 

no return” och frågans brådskande karaktär att “stakes are high”, ”the world dare not wait” 

och ”there is no feasible bailout [from a collapse of the non-proliferation regime]”. Genom att 

omigen understryka frågans vikt verkar Allison vilja få världen att inse att kärnvapen är ett 

mer reellt hot än vad det verkar som i nuläget. Allison beskriver dock Obamas strategi som en 

”substantial effort to revitalize the nuclear order” samt att Obama försöker ”transform 

conceptions of the challenge”.
145

 

 

Artikeln är säkerhetiserande även om den är svag på punkten om den möjliga utvägen. Det 

policyrelevanta i artikeln som finns är i linje med den nuvarande administrationens policy.  

 

5. After Iran Gets the Bomb av James Lindsay och Ray Takeyh (Mar/Apr2010, Vol. 89, 

Issue 2, p 33-49) 

Artikeln handlar om ett potentiellt scenario där Iran har kärnvapen och vilka risker det skulle 

medföra för USA samt hur den amerikanska policyn mot Iran bör utformas för att förhindra 

detta och samtidigt leda till att Iran och den omgivande regionen förblir stabil.  

 

Denna artikel skriven av Ray Takeyh och James Lindsay framställer Iran som en irrationell 

aktör som styrs av känslor vid val av utrikes- och inrikespolicys, inte cost-benifit uträkningar. 

Takeyh och Lindsay kopplar även samman Iran med ”extremistgrupper” som Hamas och 

Hezbollah men även med ”Islamist militias opposing U.S. forces in Iraq”, utan att specificera 

närmare varför eller vilka.
146

 

    Det antyds även i artikeln att mullornas agerande inte styrs av religiösa ideal. De styrs inte 
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heller av rationellt tänkande utan det antyds att mullorna styrs av egna personliga intressen, 

genom att författaren skriver “the mullahs like power too much to be martyrs”.
147

 

    Det existentiella hotet som Takeyh och Lindsay framställer det är amerikanska intressen i 

Mellanösternregionen, samt en ökad risk för terrorism, instabilitet och krig. Dessa sista tre är 

en förlängning av att Iran ökar sitt inflytande över sina grannar och att detta leder till 

instabilitet och uppmuntran till terrorism.
148

  

    Alla de hot som framställs ovan syftar till samma sak; instabilitet i regionen som i 

förlängningen skulle kunna hota oljeproduktionen och amerikanska trupper i området. Takeyh 

och Lindsay påpekar att Iran även skulle kunna använda kärnvapen som inflytande över andra 

gulfstater för att pressa dem att stoppa oljeproduktionen, och genom proxy hota 

oljeproduktionen.
149

 

    Takeyh och Lindsay använder ordet “threat” om Iran flertalet gånger och beskriver även 

Iran som ”belligerent”
150

: 

(...) the Iranian regime as an existential threat to Israel (…)
151

 

(…) to contain the Iranian threat.
152

 

Iran poses a different threat [than the Soviet Union].153 

Eftersom artikeln spekulerar i ett potentiellt framtida scenario så finns ingen given ”point of 

no return” eftersom det artikeln beskriver inte har hänt än. Däremot så skriver Takeyh att om 

det skulle vara för sent att göra något så skulle det vara efter Iran använt bomben. Det 

viktigaste är att ifall Iran skaffar kärnvapen att ”contain” och ”deter” Iran från att faktiskt 

använda dem.
154

 Artikeln menar att bara faktumet att Iran kan införskaffa kärnvapen är så illa 

att man redan nu befinner sig vid en ”point of no return”, där man måste göra allt för att 

förhindra detta. Författarna understryker denna ”point of no return” genom att beskriva den i 

starka dramatiska ordalag, Irans möjliga innehav av kärnvapen beskrivs som ”nightmare 

scenario”
 155

, ”doomsday scenario”
 156 som kan få ”disastrous consequences”

 157
. 
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    Takeyh och Lindsay erbjuder flera möjliga utvägar för hur detta problem bör hanteras. De 

erbjuder olika praktiska policyråd till amerikanska policyskapare. som enligt Takeyh kommer 

att hindra ett möjligt iranskt kärnvapeninnehav. Bland annat menar författarna att USA inte 

bör inleda något säkerhetssamarbete med några stater i Mellanöstern, och istället fokusera på 

att begränsa inte bara Iran, utan även Irans ”allierade”.
158

 Vidare menar författarna att 

Washington bör skärpa sina nuvarande strategier och gå på en hårdare linje: 

(...) identify what behavior [U.S. policymakers] seek to deter—and what [the 

policymakers+ are willing to do about it. *Washington’s policy towards Iran+ 

should be explicit: no initiation of conventional warfare against other 

countries: no use or transfer of nuclear weapons, materials, or technologies; 

and no stepped-up support for terrorist or subversive activities.
 159

 

Artikeln genomför en hel säkerhetisering av Irans kärnkraftprogram genom att gå igenom alla 

steg i säkerhetiseringsprocessen och ger även därmed policyrelevanta råd till policyskapare.  

 

6. Stopping Proliferation Before It Starts av Gregory L. Schulte (Jul/Aug2010, Vol. 89, 

Issue 4, p85-95.) (ej analyserad) 

Artikeln handlar om att lära från fallen Iran och Nordkorea för att se vilket nästa 

kärnvapenland blir och genom icke-spridning försöka hindra detta från att ske. Artikeln kom 

upp i sökningen efter artiklar i Foreign Affairs men är inte skriven av en forskare vilket gör att 

den faller utanför studiens ram. Artikeln är skriven av Gregory L. Schulte som var USA:s 

ambassadör till IAEA under åren 2005-2009. Schulte innehar en master i Public Policy från 

Princeton men har inte doktorerat och har inte innehaft någon fellow position.
160

 Schulte kan 

därför inte räknas in som ”forskare”.  

 

7. Bringing Israel’s Bomb Out of the Basement av Avner Cohen och Marvin Miller 

(Sep/Oct2010, Vol. 89, Issue 5, p30-44.) (ej analyserad) 

Denna artikel argumenterar för att Israel bör erkänna att de innehar kärnvapen för att skilja sig 

från ”dåliga” kärnvapen länder som t.ex. Iran. Dock fokuserar artikeln endast på Israel och 

Irans förhållande till varandra och referentobjektet i artikeln är Israel. Artikeln faller bort på 

grund av det och även på grund av att den är skriven av israeliska forskare vid ett israelisk 

universitet. 
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8. The Dangers of a Nuclear Iran av Eric Edelman, Andrew F. Krepinovich och Evan 

Braden Montgomery (Jan/Feb2011, Vol. 90, Issue 1, p66-81.) 

Artikeln handlar om de möjliga farorna med ett Iran som innehar kärnvapen och hur USA bör 

agera för att förhindra att detta händer samt hur och om detta påverkar Israel och Irans 

relation men även hur det skulle påverka andra länder i regionen som Saudiarabiens och dess 

önskan att införskaffa kärnvapenteknologi. 

 

Författarna till denna artikel hänvisar till Ray Takeyhs och James Lindsays artikel After Iran 

Gets the Bomb (artikel nr 5) och menar att den ”containment” strategi som de förespråkar är 

alldeles för optimistisk (”sanguine”). De menar att det största hotet från Irans 

kärnvapeninnehav kommer ifrån att andra länder runtomkring kommer ”bandwagon” med 

Iran. USA:s ställning blir hotat eftersom amerikanska allierade i Mellanöstern skulle känna 

sig hotade av Irans kärnvapen och därför gå emot USA och med Iran. Detta skulle leda till 

ytterligare spridning av kärnvapen: 

(…) the United States’ allies in the Middle East would feel greatly threatened 

and so would increasingly accommodate Tehran, that the United States’ ability 

to promote and defend its interests in the region would be diminished, and that 

further nuclear proliferation, with all the dangers that entails, would occur.161  

Det vars existens är hotat är enligt författarna, USA:s ställning i regionen, stabiliteten inom 

regionen samt inhemskt amerikanskt territorium. Den sistnämnda omskrivs uttryckligen som 

”U.S. homeland”, vilket ändå sedan 9/11 har konnotationer till USA:s kamp mot terrorism 

och den ökade strävan efter global säkerhet som finns i amerikansk utrikespolicy sedan dess. 

Detta understryks genom att författaren pekar på att tre presidenter i rad har sagt att ” that a 

nuclear-armed Iran would be a major threat to U.S. security”
162

.  

(...) once Tehran acquired the means to target the U.S. homeland with nuclear 

weapons.163 (min markering) 

Författarna har valt en starkt policyinriktad väg i artikeln med många rent konkreta 

policylösningar på hur man bör hantera Iran och dess potentiella kärnvapen. Bland annat 
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nämns en tredelad strategi som man anser bör följas, där diplomati följas av sabotage på 

kärnkraftanläggningar och stärka den amerikanska närvaron i den Persiska gulfen: 

(…) a three-track approach that brings diplomacy, clandestine action, and the 

threat of military force into alignment.
164

 

Författarna upprätthåller delvis en säkerhetisering genom att framställa Iran som ett 

existentiellt hot mot USA och erbjuder möjliga utvägar och bidrar med konkreta 

policyförslag. Men eftersom författarna inte pekar ut någon ”point of no return” som ska leda 

till extrema åtgärder, utan menar att hotet bör lösas på diplomatisk väg, så faller ”the grammar 

of security”. Artikeln är delvis säkerhetiserande genom att författarna upprätthåller vissa delar 

säkerhetiseringen, men den är ingen helt genomförd säkerhetisering. Dock erbjuder artikeln 

klara policyråd i och med den tredelade strategin som föreslås. 

 

9. The Morning After in Israel av Dima Adamsky (Mar/Apr2011, Vol. 90, Issue 2, p155-

159) (ej analyserad) 

Artikeln är ett svar och kritik av föregående artikel (Nr. 8 Dangers of Nuclear Iran). 

Författaren håller med om att ifall både Iran och Israel innehar kärnvapen så kommer det leda 

till instabilitet och fortsätter med att ytterligare problematisera frågan genom att fråga sig hur 

Israels respons skulle se ut. 

    Dock är referentobjektet i artikeln Israel och Israels säkerhet, så även om mycket i artikeln 

handlar om att framställa Iran som ett existentiellt hot, så är det i denna artikel ett hot mot 

Israels säkerhet inte mot USA:s. Man skulle kunna argumentera för att Israel är USA:s proxy 

i området angående säkerhet men denna studie ämnar inte gå in på politiska frågor om Israels 

roll i Mellanöstern.  

 

10. Edelman, Krepinovich, and Montgomery Reply (Mar/Apr2011, Vol. 90, Issue 2, p166-

168.) (ej analyserad) 

Denna artikel är endast ett svar på kritiken och synpunkterna som framfördes i artikeln ovan 

”The Morning After In Israel” och kommer inte vara med i studien. 

5.1.3 International Security (3) 

11. A Crude Threat av Joshua R. Itzkowitz Shifrinson och Miranda Priebe 

(Summer2011, Vol. 36, Issue 1, p 167-201.) 
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Denna artikel handlar om tänkbara sätt som Iran skulle kunna attackera den saudiska 

oljeproduktionen som svar på en möjlig s.k. ”pre-emptive strike” av USA på Irans 

kärnkraftanläggningar. Författarna gör en riskanalys av möjliga scenarion och dess utfall och 

analyserar möjliga motdrag som kan tänkas göras. 

    Artikeln börjar med att citera den amerikanska senatorn Carl Levin och statssekreterare 

Michèle Flournoy som representanter för den amerikanska synen på det iranska 

missilprogrammet och visar på att Iran av USA uppfattas som hotfullt: 

‘[Iranian missiles are] the number one threat in the Middle East’ (Carl Levin)165  

‘The threat from Iran’s short-and medium-range ballistic missiles is developing 

more rapidly than previously projected’ (Michèle Fournoy)
166

 

Författarna nämner inte Irans kärnvapenprogram i det första stycket men kommer till det i det 

andra när de kopplar de tidigare nämnda faror med Irans missiler till kärnkraftprogrammet. 

Detta görs genom att skriva om gulfstaterna rädsla att ifall USA attackerade Irans 

kärnkraftprogram så skulle Iran lansera en motattack mot gulfländernas oljeproduktion på 

grund av deras status som USA:s allierade i regionen.
167

 Författarna hänvisar även till att 

rådgivare nära Irans högste ledare Ali Khamenei, påstås ha sagt att Iran kommer att svara med 

ballistiska missiler i eventuella vedergällningsattacker.
 168 

Genom detta menar författarna att 

Iran är ett existentiellt hot mot Mellanöstern som region och oljeproduktionen där. De kopplar 

även hotet från de ballistiska missilerna till det iranska kärnkraftprogrammet, samt att detta 

program i förlängningen leder till ökat ett hot mot den saudiska oljeproduktionen. Denna 

oljeproduktion kopplas sedan till amerikanska intressen i regionen: 

Analyzing the threat to Saudi production provides a ’worst-case’ analysis from 

the perspective of the United States and its allies169 

I citatet ovan visar författarna att de kommer att analysera hoten mot den saudiska 

oljeproduktionen utifrån vilken påverkan dessa har för USA. Dock så går inte säkerhetisering 

längre än så eftersom författarna sedan påpekar att det scenario de själva utmålar inte är 

särskilt troligt: 
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In a military sense, the Iranian missile threat to Saudi Arabian- and, by 

extension, Persian Gulf- oil is overstated.
170

 

Detta tar bort USA som hotat referentobjekt i denna text och avbryter därmed 

säkerhetiseringen. Däremot erbjuder artikeln möjliga utvägar till hur Iran kan hanteras. 

Författarna menar att deras analys av situationen kan bidra till hur Iran bör konfronteras och 

att analysen till hjälp vid denna konfrontation har gjort en avvägning av eventuella fördelar 

och nackdelar med att försöka bromsa utvecklingen av Irans kärnkraftsprograms. 
171 

Artikeln genomför inte en hel säkerhetisering men upprätthåller delar av den genom att 

framställa Iran som ett hot, artikeln är även uttalat policyinriktad. 

5.2 Systematiseringstabell 

 

Tidskrift Artikel  Säkerhet- 

iserande 
Avsäk. 

Policy- 

skapande 

ISQ 
Identity and 

Securitization 
Delvis Nej Nej 

FA 
The Cost of 

Containing Iran 
Delvis Delvis Ja 

FA Tehran‟s Take Nej Delvis Ja 

FA Nuclear Disorder Ja Nej Ja 

FA 
After Iran Gets the 

Bomb 
Ja Nej Ja 

FA 
Stopping 

Proliferation 
- - - 

FA 
Bringing Israels 

Bomb  
- - - 

FA 
The Dangers of a 

Nuclear Iran 
Delvis Nej Ja 
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FA 
The Morning After in 

Israel 
- - - 

FA Edelman et al reply - - - 

IS A Crude Threat Delvis Nej Delvis* 

 Totalt: 

2 Ja 

4 Delvis 

2 Nej 

0 Ja 

2 Delvis 

4 Nej 

1 Nej 

5 Ja 

1 Nja 

 

* Artikeln “A Crude Threat” innehåller policyråd men är så policyinriktad att den består av 

nästan endast policy, den är mer en rapport om tänkta riktlinjer än en artikel.  

 

5.3 Sammanfattande analys 

Det man kan se från tabellen ovan är att ingen av artiklarna i denna studie var direkt 

avsäkerhetiserande även om ”The Cost of Containing Iran” och ”Tehran‟s Take” hade drag av 

avsäkerhetisering. ”Tehran‟s Take” som var skriven i en neutral ton hade kunnat vara helt 

avsäkerhetiserande om författaren även skrivit att Iran är ofarlig, författaren verkade dock 

vilja försöka avsäkerhetisera Iran. ”The Cost of Containing Iran” var mer dubbel, artikeln 

innehöll både säkerhetisering och avsäkerhetisering, vilket ledde till att författarna framställde 

Iran som både irrationell och rationell aktör . Två av artiklarna var klara säkerhetiseringar; 

”Nuclear Disorder” och ”After Iran Gets the Bomb”. Dessa artiklar kom ut ungefär samtidigt 

(januari/februari och mars/april 2010) så det kan finnas fog att tro att tonläget kring debatten 

när dessa skrevs kanske var uppskruvat och att detta kan ha bidragit till att dessa två har detta 

tonläge. Dessa två artiklar utesluter militärt ingripande och/eller användandet av militära 

medel för att ”deter” Iran. Detta är vad som skiljer dem från de artiklar som genomförde en 

delvis säkerhetisering. Dessa artiklar, ”Identity and Securitization”, ”The Cost of Containing 

Iran” och ”A Crude Threat”, genomförde inte en hel säkerhetisering eftersom de istället för att 

förespråka ”nödåtgärder” (”extreme measures”) förespråkade en diplomatisk lösning på 

problemen, vilket ligger inom ramen för normala politiska åtgärder. 

    Notervärt men kanske inte förvånande är att alla artiklarna i Foreign Affairs var 

policyinriktade artiklar, medan artikeln i International Studies Quarterly definitivt inte var det 

och artikeln i International Security hamnade någonstans mittemellan, något som kan 
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förklaras med att både FA och IS är just uttalat policyorienterade tidskrifter. World Politics 

som är en uttalad icke-policy tidskrift hade inga artiklar som rörde ämnet Iran och dess 

kärnvapenprogram, vilket kan både tyda på att forskare som vill skriva policyinriktat undviker 

WP eller att WP undviker policyinriktade forskare. 

 

6. Diskussion 

Ett av de största problemen som uppkommer när diskussionen kring ”bridging the gap” förs 

verkar vara på vilket konkret sätt som den forskning som produceras ska komma till 

policyskaparnas kännedom. Om forskare producerar forskning och gör denna forskning 

policyrelevant och användbar så återstår fortfarande problemet att få ut den till 

policyskaparna. 

    Ifall forskare publicerar i tidskrifter som har en policyinriktning och som läses av 

policyskapare, som Foreign Affairs och International Security (enligt Stephen Walt, Johan 

Eriksson och Bengt Sundelius), så bör det i praktiken medföra att de läses av policyskapare. 

Dock behöver inte det betyda att dessa policyskapande personer tar dessa råd och går efter 

dem. Det finns nämligen ett problem med detta resonemang. De artiklar som publiceras i 

Foreign Affairs och liknande policyrelaterade tidskrifter är relativt ”teorilätta”, i jämförelse 

med de ”teoritunga” artiklar som publiceras i World Politics eller International Organization . 

Dessa fokuserar på teori och utvecklandet av teorier. Det blir alltså ett problem eftersom det 

är svårt att säga exakt hur mycket av ”nya” teorier som hamnar i policyskapande tidskrifter.  

    Det kan hävdas att dessa forskare ändå har en bakgrund inom den akademiska världen och 

borde därmed (i den bästa av världar) vara insatta i kritiken mot realismen och även vara väl 

bevandrade i de flesta teoretiska skolor. Vilket betyder att om man accepterar 

Keohane/Goldsteins tankar om de grundläggande idéerna som alla människor har, så 

genomsyrar kanske vad forskarna vet om nya teorier även det de skriver i ”teorilätta” artiklar, 

även om det inte är explicit utskrivet. Det blir då att man försöker ändra människor 

underliggande idéer på ett mer subtilt plan och påverka deras beslutsfattande på detta sätt. 

    Köpenhamnsskolan menar själva att de är uttalat konstruktivistiska, vilket deras syn på 

säkerhet som något subjektiv visar. De är dock inte helt konsekventa i detta resonemang. 

Johan Eriksson kritiserar Köpenhamnsskolan för att inte diskutera problematiken i att deras 

högst objektiva uppdelning av säkerhetssektorer faktiskt kan bidra till att konstruera 
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säkerhetshot. Särskilt eftersom de själva hävdar att säkerhet konstrueras genom att någon 

säger att ett objekt behöver säkerhet.
172

  

    Det konstruktivistiska synsättet hos Köpenhamnsskolan bör möjligtvis även genomsyra 

synen på den säkerhetiserande aktören. Aktörsrollen är istället på förhand bestämd som någon 

som innehar makt över något; politiker, staten, byråkrater, intressegrupper, etc. Denna relativt 

vaga aktörsdefinition går igen hos flera av Köpenhamnsskolan definitioner. Detta kan 

möjligen bero på att de menar att tydligare definitioner åt antingen ett mer realistiskt eller mer 

konstruktivistiskt håll möjligtvis skulle kunna försvaga teorin. Men att definiera betyder inte 

nödvändigtvis att definitionen är absolut, en definition kan mycket väl vara villkorad, som 

här. Från fall till fall skulle definitionen av ”aktör” och att ”inneha makt över något” kunna 

omformuleras och konstrueras på nytt. 

   Denna studie har hoppats kunna visa att en teoriutveckling av aktörsrollen inom 

Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori kan ge en tydligare men fortfarande 

konstruktivistisk syn på aktörsrollen. Denna syn kan förhoppningsvis även bidra till en mer 

praktisk användning av säkerhetiseringsteorin.  

7. Slutsats 

Gällande den första frågan i frågeställningen angående forskares säkerhetisering av Irans 

kärnkraftprogram, har studien kommit fram till att flesta artiklar (6 av 7) upprätthåller, 

antingen delvis eller helt, säkerhetisering av Irans kärnkraftprogram. Dessa artiklar beskriver 

Iran som hotfullt genom framställandet av Iran som en irrationell och därmed farlig aktör. 

Även den artikeln som inte direkt säkerhetiserar Irans kärnkraftprogram (Mohsen Milanis 

”Tehran‟s Take”), blir en del av upprätthållandet av säkerhetiseringen genom att vara en del 

av diskursen där det säkerhetiserande språkbruket används. Med detta menas att de forskare 

som inte genomför en hel säkerhetisering använder trots det säkerhetiserande termer när de 

beskriver Irans kärnkraftprogram. De är därmed med och skapar bilden av Irans 

kärnkraftprogram som hotfullt. Skriver man om en fråga som är säkerhetiserad och då inte 

uttryckligen genomför en avsäkerhetisering av den, blir det att man därmed upprätthåller 

säkerhetiseringen.  

    Gällande frågeställningens andra del menar studien att själva säkerhetiseringen är vägen till 

att ”bridge the gap”. Brobyggandet kan ske om forskarna agerar i en ”dubbelroll”. Genom att 
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forskarna tar på sig två roller och agerar dels som ”forskare” och dels som ”säkerhetiserande 

aktör” kan de genom säkerhetiseringsprocessen bidra till att ”bridge the gap”. Forskarna 

innehar rollen ”forskare” när de forskar om ett ämne. Rollen som ”säkerhetiserande aktör” 

innehar de om de befinner sig i en säkerhetiseringsprocess. I definitionen av ”aktör” ingår att 

skapa en ”möjlig utväg”. Denna möjliga utväg ska, om den genomförs korrekt, erbjuda en 

konkret lösning på det säkerhetiserade problem. Om forskaren är både ”forskare” och 

”säkerhetiserande aktör”, kan de både bidra med att sprida sitt forskningsresultat. Samtidigt 

kan de, genom att säkerhetisera, skapa policyråd för att hjälpa policyskapare implementera 

sagda forskningsresultatet. Att ta på sig denna ”dubbla” roll blir ett sätt för forskarna att 

hjälpa policyskapare få tillgång till deras forskning och bidrar till att forskning och praktik 

kan närma sig varandra. 

    Forskare kan alltså genom ett högst strategiskt och medvetet användande av 

säkerhetiseringsteorin och sin roll som säkerhetiseringsaktör i den, få upp nya teorier på 

policyagendan. I säkerhetiseringen av Irans kärnkraftprogram kan forskarna om de skriver om 

sin forskning i säkerhetiserande termer i policyinriktade tidskrifter möjligtvis påverka frågan. 

    Studien kommer alltså fram till att agera som aktör i en säkerhetisering skulle kunna vara 

ett sätt för forskarna att bridge the gap.  

    Studien är för liten till omfånget för att kunna säga något avgörande om forskares roll som 

aktörer generellt. I detta fall verkar det kunna fungera, men det behövs fler artiklar och fler 

tidskrifter alternativt ett större spann på årtalen som studien spänner mellan för att kunna dra 

några mer specifika slutsatser.  

Som avslutning ges några kloka råd från Alexander George om forskare och policy: 

Let me conclude by urging academics who believe they have something to say 

to policy makers to enter both fields themselves. Such people bridge the gap by 

bringing generic knowledge into policy-making process and through their 

experience help academics learn what kinds of advice is relevant and when.173  
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