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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara den amerikanska regeringens förändrade 

uppfattning av terroristhotet, mellan åren 2003, 2006 samt 2011. 

Metod & Teori: Metoden – diskursanalysen – som tillämpas inom denna uppsats är inspirerad av Ernesto 

Laclaus & Chantal Mouffes diskursteori. Denna tillämpas på tre officiella dokument som kan anses artikulera 

den amerikanska regeringens artikulerade uppfattning om terroristhotet vid respektive tillfälle. I kombination 

med detta tillämpas ett teoretiskt ramverk inspirerat av Friedrich Nietzsche och Michel Foucault. Detta ramverk 

bidrar med ett makt/kunskapsbegrepp som kan förklara det specifika fenomen som denna uppsats undersöker. 

Resultat: Den amerikanska regeringens uppfattning av terroristhotet; terroristhotets betydelse inom diskursen 

om kriget mot terrorismen har förändrats från att i 2003 års dokument artikuleras vara ’terrorism; den icke-

civiliserade världen’, till att i 2006 års dokument artikuleras vara ’en transnationell rörelse av islamistisk 

terrorism’, till att avslutningsvis i 2011 års dokument artikuleras vara ’al-Qa´ida’. 

Slutsatser: Inom den ständigt föränderliga diskursen om kriget mot terrorismen förändras ständigt den 

relationella makten att forma konstruerade uppfattningar om terroristhotet, vilket resulterar i den amerikanska 

regeringens förändrade uppfattning av terroristhotet; terroristhotets förändrade betydelse. 
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1. INLEDNING 

 

”It is widely argued that the September 11 terrorist attacks have changed the world 

dramatically, that nothing will be the same as the world enters into a new and frightening 

”age of terror”[…]” (Chomsky 2003:113) 

 

Händelsen den elfte september 2001, och allt vad denna har kommit att innebära för världen, 

är denna uppsats utgångspunkt. Händelsen, som har kommit att kallas just för den elfte 

september, är en lämplig utgångspunkt då den innebar ett paradigmskifte. Ett paradigmskifte 

gällande vad den amerikanska regeringen identifierar som dess hot och fiende. 

Det nya hotet, såsom Amin Saikal (2003:6-7) uttrycker sig, är något som emanerat ur 

den elfte september. Saikal menar att den elfte september medförde nya utmaningar till den 

amerikanska regeringen då den nu konfronterades med den så kallade internationella 

terrorismen. I och med detta ska den elfte september ha drivit på den amerikanska regeringen 

att snabbt vilja identifiera det nya hotet. Allt i syfte att skapa en miljö/omgivning, inrikes 

såväl som utrikes, för att kunna bedriva ett krig mot det nya hotet på alla fronter. 

Den något kontroversiella Noam Chomsky (2003:113-115) ser att den elfte september 

kvalificeras som en historisk händelse, vars återverkan skulle komma att bli signifikant. En 

återverkan som primärt skulle komma att avgöras av den amerikanska regeringen och dess 

policybeslut. En återverkan som skulle komma att resultera i kriget mot terrorismen. 

 

1.1. Problemformulering 

 

Denna uppsats ämnar analysera en specifik aspekt inom det krig mot terrorismen som påstås 

ha inletts på initiativ av den amerikanska regeringen, nämligen terroristhotet inom det. 

Terroristhotet inom kriget mot terrorismen betraktas i uppsatsen som en socialt konstruerad 

identitet som ständigt tillskrivs karaktäristika och betydelser, nya såsom gamla sådana.   

Denna identitetskonstruktion är av intresse att analysera med anledning av att den 

amerikanska regeringens uppfattning av terroristhotet, oavsett om uppfattningen är korrekt 

eller inte, faktiskt kan vara det som avgör både den amerikanska statens agerande och även 

andra staters agerande i kriget mot terrorismen. Därför är det intressant att undersöka hur den 

amerikanska regeringen artikulerar terroristhotet till allmänheten. Därför är det intressant att 

undersöka hur den amerikanska regeringen artikulerar terroristhotet inom de tre officiella 

dokumenten som explicit uttrycker den amerikanska regeringens krigsstrategi mot 
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terroristhotet i kriget mot terrorismen: National Strategy for Combating Terrorism 2003, 

National Strategy for Combating Terrorism 2006 samt National Strategy for 

Counterterrorism 2011. 

För övrigt kan kriget mot terrorismen ses vara en politisk doktrin – en konstruktion av 

den amerikanska regeringen som konkretiserar de politiska positioner som finns inom kriget 

mot terrorismen. Emellertid betraktas kriget mot terrorismen inom denna uppsats inte som en 

politisk doktrin, utan betraktas primärt som en ’diskurs’. Begreppet diskurs är en populär term 

inom samhällsvetenskapen, dock har diskursbegreppet inte en allmängiltig definition och kan 

därför vara tvetydigt. Med tanke på detta, och att diskursbegreppet används flitigt i hela 

uppsatsen, är det fördelaktigt att redan nu klargöra för hur begreppet betraktas inom 

uppsatsen, och därmed även hur diskursen om kriget mot terrorismen betraktas.  

Det diskursbegrepp som ligger till underlag för denna uppsats utgörs av den definition 

som finns inom diskursteorin, vilket är ett teoretiskt och metodologiskt ramverk skapat av 

Ernesto Laclau & Chantal Mouffe. Enligt diskursteorin är en diskurs resultatet av alla 

’artikulerande praktiker’
1
, och de betydelser dessa praktiker medför, som formar en specifik 

tillvaro av sociala aktörer. Således är en diskurs en strukturerad totalitet; en diskurs är 

resultatet av artikulerande praktik som systematiskt formar objekten inom den strukturerade 

totaliteten och tillskriver dessa med särskilda betydelser; en diskurs är en artikulerande 

praktik som konstituerar och organiserar sociala relationer; en diskurs är ett symboliskt 

betydelsesystem (Howarth 2000a:5-10; Laclau & Mouffe 2001:96, 105-111). 

Diskursen om kriget mot terrorismen är en diskurs med bredd. Diskursen innefattar ett 

flertal olika aspekter. Ändock är alla aspekter inom diskursen relevanta för uppsatsens 

vetenskapliga problem. Således betraktas diskursen i dess helhet – med bland annat dess 

särskilda betydelser, idéer, normer, värderingar – att vara betydande, om inte avgörande, för 

uppkomsten av det fenomen som ämnas beskrivas och förklaras i uppsatsen. Följaktligen, och 

för att klargöra, är denna uppsats vetenskapliga problem den amerikanska regeringens 

förändrade uppfattning av terroristhotet inom diskursen om kriget mot terrorismen. 

Det bör betonas att analysen av det vetenskapliga problemet är fokuserat på att beskriva 

och förklara den förändrade uppfattningen av terroristhotet som artikuleras inom kriget mot 

terrorismen. Författaren anser att det finns en kunskapslucka inom samhällsvetenskapen 

                                                 
1
 ’Artikulerande praktiker’ är, enligt Laclau & Mouffe (2001), all praktik, utövning eller handling som 

konstituerar en diskurs. 

David Howarth (2000a:104) menar att ’artikulerande praktiker’ inte är begränsade till att endast omfatta 

sociala lingvistiska praktiker, utan kan lika väl utgöras av aspekter såsom sociala praktiker vilka grundar sig i 

beteende (eng: behavioural aspects of a social practice). 
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gällande just detta. Detta eftersom den existerande litteraturen tenderar att bortse från att 

beskriva och förklara detta terroristhot med fokus på dess förändring över tid; att den 

existerande litteraturen tenderar att bortse från att beskriva och förklara uppfattningar av detta 

terroristhot med fokus på uppfattningens förändring över tid. I denna uppsats presenteras 

således en undersökning grundad i empiriska observationer som kan vara relevanta för det 

vetenskapliga problemet. Allt med avsikt att bidra till att fylla denna kunskapslucka. 

Innan det redogörs vidare för uppsatsens vetenskapliga problem och syfte ska en fråga 

kort beröras: vad kan ha påverkat den amerikanska regeringen till att förändra dess 

artikulerade uppfattning av terroristhotet inom de tre officiella dokument som utgör uppsatsen 

empiriska underlag? Svaret är säkerligen mångfacetterat och återfinns på många olika nivåer. 

Bidragande faktorer på den internationella nivån kan exempelvis ha varit den amerikanska 

invasionen av Irak 2003, bombdåden i Madrid 2004, bombdåden i London 2005, bombdåden 

och skjutningarna i Bombay/Mumbai 2008, den arabiska våren 2010-2011 samt elimineringen 

av Osama Bin Laden 2011. Bidragande faktorer på den nationella nivån (och delvis även på 

internationell nivå) kan exempelvis ha varit den gradvis minskande intensiteten av krigen i 

Afghanistan och Irak, den gradvis ökade intensiteten gällande det amerikanska presidentvalet 

2008, samt tillträdandet av president Barack Obama 2009.  

Emellertid betraktas inte någon av de ovan nämnda faktorerna, eller några andra 

faktorer för den delen, som mer eller mindre bidragande till den amerikanska regeringens 

förändrade uppfattning. Istället kan det vara ett aggregat av faktorer som bidrar till att forma 

den kontext, där diskursen om kriget mot terrorismen figurerar och där den amerikanska 

regeringen agerar. Således är det den förändrade kontexten och likväl den förändrade 

diskursen som kan vara avgörande för den amerikanska regeringens förändrade uppfattning.  

Det är av vikt att klargöra att den amerikanska regeringens maktutövning, och dess 

förändring över tid, är det centrala inom denna uppsats. Således gäller detta likväl den 

specifika maktutövning som ligger i fokus inom uppsatsen, nämligen: den amerikanska 

regeringens artikulerade uppfattning av terroristhotet. Författaren ser att den amerikanska 

regeringens artikulerade uppfattning av, och kunskap om, terroristhotet bidrar till och är ett 

uttryck för den ’makt/kunskap’
2
 som finns inom uppsatsens empiriska material. Allt detta ger 

i sin tur det artikulerade terroristhot en särskild betydelse – en särskild betydelse som ständigt 

produceras av den makt/kunskap inom diskursen om kriget mot terrorismen. 

                                                 
2
 Michel Foucault framför sin idé om att det existerar ett beroendeförhållande mellan de två begreppen ’makt’ 

och ’kunskap’. Foucault (1980:51-52) argumenterar för att dessa två begrepp artikulerar och kompletterar 

varandra. Maktutövningen i sig självt genererar ständigt ny kunskap om ett objekt, och således förändras 

objektets betydelse inom en diskurs. 
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Således kan diskursen vara det som avgör hur den amerikanska regeringens 

maktutövning kommer till uttryck, då diskursen representerar den verklighet som möjliggör 

den att identifiera sig med och interagera med de objekt som den påträffar – däribland objekt 

såsom terroristhotet inom kriget mot terrorismen. 

 

1.2. Syftesformulering 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara den amerikanska regeringens 

förändrade uppfattning av terroristhotet, mellan åren 2003, 2006 samt 2011, inom tre 

officiella dokument som den amerikanska regeringen offentliggjort vid dessa tillfällen. 

Syftet uppnås genom att bedriva en kvalitativ textanalys – en diskursanalys i enlighet 

med Laclaus & Mouffes diskursteori – av ett empiriskt material som kan anses artikulera den 

amerikanska regeringens uppfattning av terroristhotet inom kriget mot terrorismen. Således 

bidrar uppsatsen med en beskrivning av hur terroristhotets särskilda betydelse har förändrats 

mellan åren 2003, 2006 samt 2011. 

För att förklara denna förändrade betydelse tillämpas ett teoretiskt ramverk som till stor 

del utgörs av Foucaults ’makt/kunskapsteori’. Det teoretiska ramverket underbyggs med 

Foucaults teori kring ’viljan till kunskap’ och Friedrich Nietzsches teori om ’viljan till makt’. 

Dessa idéer och tankar av Foucault, Nietzsche samt Laclau & Mouffe utgör ett teoretiskt och 

metodologiskt ramverk som tillsammans bidrar med ett perspektiv som specificerar vad som 

är viktigt att analysera inom det empiriska materialet, samt hur detta ska genomföras.  

I och med syftesformuleringen tydliggörs det att uppsatsens syfte präglas av att 

beskriva och förklara detta specifika fenomen – denna specifika förändring. 

 

1.3. Frågeställningar 

 

Den ovan nämnda problemformuleringen och syftesformuleringen mynnar slutligen ut i tre 

konkreta frågeställningar: (1) Hur artikuleras den amerikanska regeringens uppfattning av 

terroristhotet, vid åren 2003, 2006 samt 2011, inom uppsatsens empiriska material? (2) Hur 

har den amerikanska regeringens artikulerade uppfattning av terroristhotet förändrats mellan 

åren 2003, 2006 samt 2011, inom uppsatsens empiriska material? (3) Varför har den 

amerikanska regeringens artikulerade uppfattning av terroristhotet förändrats mellan åren 

2003, 2006 samt 2011 inom uppsatsens empiriska material? 
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1.4. Varför dessa avgränsningar? 

 

De rumsliga och tidsmässiga avgränsningar som görs gällande vid undersökningen av detta 

fenomen kan vara förnuftiga. Den rumsliga avgränsningen, att endast beröra den amerikanska 

regeringens uppfattning kan vara, även enligt Chomsky (2003:114), en förnuftig början för att 

fastställa konsekvenserna av den elfte september.  

Den tidsmässiga avgränsningen, att endast beröra den amerikanska regeringens 

uppfattning åren 2003, 2006 samt 2011, kan också den vara en förnuftig avgränsning. Detta 

med anledning att den amerikanska regering, vid dessa tillfällen, offentliggjort dokument som 

explicit, och delvis implicit, artikulerar sin uppfattning av terroristhotet inom kriget mot 

terrorismen, och således även inom diskursen om kriget mot terrorismen. 

Varför det inte undersöks hur terroristhotet artikulerats tiden mellan den elfte september 

och 2003 års officiella dokument beror på att denna tidsperiod, i relativt sett större 

utsträckning, har debatterats och analyserats i den redan existerande litteraturen inom ämnet. 

Dessutom utgår uppsatsen från att denna period, tiden mellan 2001 och 2003, utgör grunden 

för den amerikanska regeringens artikulerade uppfattning av terroristhotet som kan 

identifieras inom 2003 års officiella dokument. I och med detta finner författaren att det är 

överflödigt med en undersökning och analys av denna tidsperiod, och fokuserar istället på en 

tidsperiod som inte redan analyserats i samma utsträckning. 

 

2. METODOLOGISKT RAMVERK 

 

I denna uppsats tillämpas en kvalitativ textanalys som metodologisk angreppssätt, nämligen 

den diskursanalytiska inriktningen diskursteori. Detta kan vara lämpligt då författaren ämnar 

genomföra en djupgående undersökning av den amerikanska regeringens förändrade 

uppfattning av terroristhotet inom diskursen om kriget mot terrorismen. 

 

2.1. Forskningsdesign 

 

Uppsatsen karaktäriseras av, vad Peter Esaiasson et al. (2007:113, 121-122) benämner som, 

en teorikonsumerande jämförande fallstudie – och inomfallsstudie – då tre olika 

analysenheter vid tre olika tidpunkter inom en specifik (dock föränderlig) kontext analyseras. 

Vidare menar Esaiasson et al. (2004:40) att teorikonsumerande fallstudie placerar fallet i 

fokus (fallet i denna uppsats är diskursen om kriget mot terrorismen och konstruktionen av 
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terroristhotet) och applicerar ett teoretiskt ramverk på fallet för att förklara fenomenet 

(förändringen) inom fallet. Esaiasson et al. (2007:51) redogör vidare för att de analysenheter 

som är underliggande för en fallstudies vetenskapliga problem representerar de 

”undersökningsobjekt” som är underlag för en undersöknings analys. De analysenheter som 

görs gällande i denna uppsats redogörs för ytterligare under nästkommande rubrik. 

 

2.2. Empiriskt material 

 

”There is nothing outside of the text.” (Derrida 1997:158) 

 

De analysenheter – det empiriska material – som analyseras i denna uppsats är något som 

Göran Bergström & Kristina Boréus (2005:15-16) benämner som ’ett betydelsebärande 

teckensystem’ – ’text’. Det underliggande empiriska materialet – texten – kan betraktas 

artikulera terroristhotet inom kriget mot terrorismen, och kan även sägas artikulera hela 

diskursen om kriget mot terrorism. Därtill betraktas texten, i enlighet med Howarth (2000b:4), 

som en uppsättning av betydande artikulerande praktiker som konstituerar diskursen och 

”verkligheten” för de sociala aktörer inom diskursen. Således medför det underliggande 

empiriska materialet en möjlighet att analysera specifika aspekter inom diskursen. 

Denna diskurs material inskränks till att endast omfatta tre dokument som utgjort och 

utgör den amerikanska regeringens officiella nationella krigsstrategi i kriget mot terrorismen. 

Dessa tre enskilda, men relaterade, dokument offentliggjordes 2003, 2006 samt 2011 utav den 

amerikanska regeringen vid respektive år. 2003 och 2006 års dokument har båda namnet 

National Strategy for Combating Terrorism medan 2011 års dokument har namnet National 

Strategy for Counterterrorism. Alla dessa dokument anses vara lämpliga att använda inom 

uppsatsen och anses vara av hög validitet. Detta med anledning av att materialet artikulerar 

regeringens uppfattning av terroristhotet då dokumenten rymmer rubriker såsom: ”The Nature 

of the Terrorist Threat Today” och ”Today’s Terrorist Enemy”. 

Uppsatsens analysenheter – texterna – kan, i enlighet med Bergström & Boréus 

(2005:15-16), vara av olika karaktär. Texter kan vara ’koherenta’, de följer en gemensam röd 

tråd och hålls ihop av ett specifikt ämne, samtidigt som texter kan vara ’kommunikativa’, de 

förmedlar ett specifikt budskap. Det underliggande empiriska materialet betraktas både som 

koherent och kommunikativt. Koherent i den bemärkelsen att de tre dokumenten kan ses 

representera den amerikanska regeringens officiella nationella krigsstrategi i kriget mot 

terrorismen över tidsperioden mellan åren 2003, 2006 samt 2011 och framåt. Kommunikativa 
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i den bemärkelsen att de tre dokumenten kan ses representera budskap, från avsändare till 

mottagare, som dokumenten kan sägas utgöra då de är av officiell karaktär. 

Utöver detta betraktar Bergström & Boréus (2005:16) att texter utgör två funktioner. 

Den första funktionen är att de uttrycker föreställningar, inre upplevelser, tankar och idéer 

som avsändaren uttrycker till den omgivande verkligheten – ’innebördsfunktionen’. Den 

andra funktionen är att texter nyttjas för att bilda sociala relationer mellan kommunicerande 

människor, exempelvis uttrycka åsikter, informera eller ge order. Således nyttjas text även för 

handling – den ’interpersonella funktionen’. Med anledning av att uppsatsens empiriska 

material är av officiell karaktär kan dessa dokument sägas uppfylla dessa två funktioner. 

I denna uppsats genomförs en noggrann textanalys av dess underliggande 

analysenheter, då det tillämpas en så kallad kvalitativ textanalys. Detta, som Esaiasson et al. 

(2007:237) redogör för, är i syfte att erhålla den mest väsentliga informationen av det 

empiriska materialets alla delar, helhet samt den kontext som det empiriska materialet ingår i. 

Vidare kan den kvalitativa textanalysen bidra till att uppmärksamma viktiga detaljer inom 

analysenheterna då en intensiv läsning av materialet tillämpas. Dessa viktiga detaljer kanske 

endast kan uppmärksammas genom denna metod då ”[…] det eftersökta innehållet i texten 

ligger dolt under ytan.” (Esaiasson et al. 2007:237). 

Den kvalitativa textanalysen är i grunden en systematisk tolkningsprocess. För att 

genomföra denna tolkningsprocess används en strategi som utgår från en ’diskursorienterad 

utgångspunkt’. Enligt Bergström & Boréus (2005:28) innebär detta att ett empiriskt material 

analyseras som om det vore en del av en större kontext – diskursen. Materialet förstås utifrån 

en ”ordning” som texterna är ett uttryck för. Men det förhåller sig även omvänt då diskursen 

som helhet kan förstås utifrån textmaterialet – ”[…] delar tolkas utifrån helheten och 

helheten från delarna och diskursen utgör helheten.” (Bergström & Boréus 2005:28). 

   

2.2.1. Källkritik  

 

De tre officiella dokument som utgör det underliggande empiriska materialet har insamlats 

elektroniskt genom att laddas ned i form av pdf-filer från de tre hemsidorna: www.cia.gov, 

www.whitehouse.gov och www.globalsecurity.org. 

Den förstnämnda hemsidan har försett med National Strategy for Combating Terrorism 

2003. Den andra har försett med National Strategy for Counterterrorism 2011. Medan den 

tredje sidan har försett med National Strategy for Combating Terrorism 2006. 
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Två av dessa källor, www.cia.gov, www.whitehouse.gov, är de officiella hemsidorna för 

den amerikanska underrättelsetjänsten och för den amerikanska regeringen. Därför bör de 

tillgängliga dokumenten som erbjuds här vara äkta och pålitliga.  

En av dessa tre källor, www.globalsecurity.org, förtjänade dock ett extra kritiskt öga vid 

materialinsamlingen. Detta med anledning av denna hemsida inte ingav ett seriöst intryck vid 

första anblicken. Men eftersom detta var den enda hemsida som kunde erbjuda dokumentet 

National Strategy for Combating Terrorism 2006 i pdf-format ansåg författaren att detta var 

det lämpliga dokumentet att inhämta. Utöver detta fanns det lyckligtvis även möjlighet att 

kontrollera att denna pdf-fil, och dess innehåll, överensstämde med den äkta offentliggjorda 

texten. Det förhåller sig så att den amerikanska regeringens officiella hemsida, under George 

W. Bushs ämbete, fortfarande erbjuder en version av dokumentet i html-format (som dock 

inte anger sidnumrering och valdes därför bort). Tack vare detta kunde det kontrolleras att 

textinnehållet i html-versionen överensstämde med den pdf-versionen, vilket det också gjorde. 

Således anser författaren att källorna för dessa dokument är pålitliga. 

 

2.3. Teoretisk grund för den metodologiska tillämpningen 

 

I denna uppsats tillämpas diskursteori som metodologiskt ramverk. En kort introduktion till 

denna ges i och med följande redogörelse av Howarth (2000a:128): ”Discourse theory is 

concerned with understanding and interpreting socially produced meanings, rather than 

searching for objective causal explanations, and this means […] to delineate […] the 

production of meanings in particular historical contexts.” Och för att genomföra denna 

skissering av betydelseproduktionen inom särskilda kontexter gör diskursteorin detta genom 

att: ”[…] analysing the way in which political forces and social actors construct meanings 

within incomplete and undecidable social structures.” (Howarth 2000a:129). För att 

sammanfatta, bidrar diskursteorin till att beskriva och förklara särskilda händelser och 

processer – särskilda sociala fenomen inom en föränderlig diskurs (Howarth 2000a:130). 

Enligt diskursteorin är en diskurs en social och politisk konstruktion. En konstruktion 

som konstitueras av artikulerande praktiker som ständigt formar identitet och betydelse hos 

objekt inom en diskurs; en konstruktion som strävar efter att etablera och stabilisera ett 

betydelsesystem där det, inom systemet, upprättas relationer mellan diskursens objekt med 

grund i dess olika betydelser och signifikanta skillnader (Howarth 2000a:110; 2000b:3-5). 

Dessa praktiker, betydelser och relationer, som etablerar diskursen – detta system av 

betydelse; detta system av skillnader – är ett resultat av maktutövning då dessa artikulerande 
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praktiker har makt/inflytande i att strukturera relationer mellan olika objekt och således även 

mellan olika sociala aktörer. Alltså, alla objekt inom en diskurs tillskrivs betydelse genom 

maktutövning där det upprättas ett särskilt system av signifikanta skillnader som avgör ett 

objekts betydelse. Allt detta beroende på objektets relation med andra objekt inom den 

särskilda diskursen (Howarth 2000a:101-102; 2000b:3-5). 

Dessa praktiker, betydelser, skillnader och relationer – denna maktutövning – resulterar 

även i konstruerandet av ’antagonism’ och olika ’subjektpositioner’ inom en diskurs. De så 

kallade subjektpositionerna är något som förser aktörer inom diskursen med specifika 

positioner som bidrar med betydelse så att diskursens aktörer kan förstås och identifieras med 

dess sociala omgivning. Den så kallade antagonismen är något som uppstår då diskursen 

bidrar till att skissera upp betydelser och skillnader mellan olika objekt (Howarth 2000a:104-

109). För övrigt är dessa två begrepp – subjektpositioner och antagonism – av särskild vikt i 

denna uppsats och förtjänar en mer djupgående redogörelse. 

 

2.3.1. Subjektpositioner 

 

En subjektposition är en positionering som formar individer till särskilda sociala aktörer med 

särskilda karaktäristika och attribut. Inom en diskurs finns det en mångfald av olika 

subjektpositioner som individer kan identifieras med. Det är för övrigt fullt möjligt att 

individer tillskrivs ett flertal olika subjektpositioner inom en diskurs. Exempelvis kan 

individer identifieras som vita, arbetarklass, muslimer och terrorister, och de kan även 

tillskrivas flera olika subjektpositioner samtidigt (att en individ är vit utesluter inte att 

individen är arbetarklass, muslim och/eller terrorist). Detta innebär att individer ”produceras” 

till att bli särskilda aktörer och artikulerade subjektposition(er) (Howarth 2000a:108-109). 

 

2.3.2. Antagonism 

 

Enligt Laclau & Mouffe (2001:112, 124-134) är antagonism skillnaden som uppstår mellan 

olika objekt då objekt, inom en diskurs, tillskrivs särskilda betydelser. Förklaringen till att 

antagonism förekommer inom en diskurs vilar på antagandet att sociala aktörer är oförmögna 

att fixera sina identiteter inom en diskurs. Howarth (2000a:105) menar att det är just med 

anledning av aktörernas oförmåga att fixera den egna identiteten som de önskar att konstruera 

en fiende som således kan hållas ansvarig för denna oförmåga. Den antagonism som uppstår 

kan därmed sägas vara resultatet av ett av diskursteorins grundläggande antaganden, nämligen 
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att en total eller ultimat fixering av betydelse är omöjlig inom en diskurs – det finns endast 

delvis fixerade betydelser. Laclau & Mouffe (2001:112) skriver: ”The impossibility of an 

ultimate fixity of meaning implies that there have to be partial fixations.” 

För att vidare redogöra för antagonismbegreppet inom diskursteorin kan det vara 

fördelaktigt att förklara själva processen av tillskrivandet av betydelse. Processen förenklas 

nu, av praktiska skäl och för logikens samt pedagogikens skull, till att endast omfatta två steg. 

Först och främst inleds processen genom att en första betydelse tillskrivs ett objekt genom så 

kallad artikulerande praktik. I och med att denna första betydelse delvis har fixerats fortsätter 

processen med att härefter skapa en andra betydelse, en betydelse som emanerat ur den första 

betydelsen. Detta är en betydelse som undergräver den första; en betydelse som inte är den 

första; en antagonistisk betydelse (Laclau & Mouffe 2001:127).  

De olika betydelser som uppstår i denna process har något gemensamt, nämligen att de 

båda har en gemensam extern referens – en nodalpunkt (redogörs för ytterligare nedan) – 

inom den diskurs där de figurerar. Det är dels i objektens relation med varandra och dels 

gentemot denna gemensamma referens som olika objekt erhåller sin betydelse. Betydelser är 

således alltid relationella. Detta kan då ses vara positiva och negativa betydelser där 

slutresultatet av allt detta därmed är uppkomsten av antagonism – signifikanta skillnader i 

betydelse mellan positiva och negativa objekt (Laclau & Mouffe 2001:113, 127-129). 

 

2.3.3. Diskursens enheter – användbara begrepp 

 

Redogörelsen för det metodologiska ramverket har till denna punkt präglats av ett teoretiskt 

språk som nu förhoppningsvis kan konkretiseras genom att specificera vissa terminologiska 

begrepp. Detta ska göras genom att klargöra, och benämna, diskursens enheter. 

Det som har kallats för ’objekt’ än så länge i denna uppsats kan benämnas på flera olika 

sätt inom diskursteorin.
3
 Samtidigt som Laclau & Mouffe (2001:105) föreställer sig att en 

diskurs utgörs av objekt, använder de även begreppet ’positioner’. Begreppet positioner kan 

således vara synonymt med begreppet objekt; att objekt är positioner. En diskurs och alla dess 

positioner är sammanlänkade och får betydelse i relation till varandra, och på det sättet 

upprättar den strukturerade totaliteten – diskursen. I och med detta betraktas härmed alla 

artikulerade betydelser inom en diskurs som positioner. 

                                                 
3
 Exempelvis benämner Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000) objekt som ’tecken’. Tecken är 

enligt dessa, i sin tur, ett samlingsnamn för det som Laclau & Mouffe (2001) benämner ’positioner’. 
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Laclau & Mouffe (2001:105) menar vidare att vissa av dessa positioner benämns som 

’moment’ inom en diskurs. Detta är de positioner inom diskursen som tillskrivits specifika 

betydelser. Dock kan detta endast vara delvis fixerade betydelser. Utöver detta finns det dock, 

inom en diskurs, särskilt utmärkande moment, så kallade ’nodalpunkter’. Enligt Laclau & 

Mouffe (2001:112) är en nodalpunkt ett moment som fungerar som en referens för andra 

moment så att dessa kan inordnas och tillskrivas särskilda betydelser. Inom denna uppsats är 

begreppet nodalpunkt av stor vikt. Detta eftersom analysen av det empiriska materialet ämnar 

specificera de centrala nodalpunkter som kan anses inordna och strukturera terroristhotet – 

den negativa subjektpositionen – inom respektive analysenhet. 

Det underliggande empiriska materialet, som kan anses artikulera den amerikanska 

regeringens uppfattning av terroristhotet inom diskursen om kriget mot terrorismen, betraktas 

av författaren som artikulerande praktiker (maktutövning). Således går det att utröna och 

sortera in, inom dessa artikulerande praktiker, de olika positioner som artikuleras inom 

diskursen om kriget mot terrorismen. I och med detta kan författaren, med detta 

metodologiska ramverk, sortera in diskursens positioner till kategorier som moment och 

nodalpunkter. Allt detta för att kunna beskriva en av de subjektpositioner som emanerat ur 

antagonismen inom diskursen, nämligen den negativa subjektpositionen – terroristhotet. 

 

2.4. Den metodologiska tillämpningen 

 

Nu när det ovan nämnda är redogjort för konkretiseras nu uppsatsens analytiska metod – dess 

verktyg – som används för att beskriva terroristhotet. Den metodologiska tillämpningen inleds 

genom att, i enlighet med Winther Jørgensen & Philips (2000:57-58), lokalisera de positioner 

(moment och nodalpunkter) inom det underliggande empiriska materialet för att, i sin tur, 

kunna utröna hur diskursen och subjektpositionerna är diskursivt organiserade. Detta genom 

att organisera det empiriska materialet diskursivt – genom att konstruera ’ekvivalenskedjor’. 

En ekvivalenskedja är ett system av en mängd olika positioner där alla dessa olika 

positioner är diskursivt organiserade; där alla dessa olika positioner är ”sammanknutna” med 

varandra och således tillskrivs betydelse. Detta klargörs i följande citat: ”Gemensamt för 

[positioner] är nämligen att de är tomma [positioner]; de säger nästan ingenting i sig själva 

innan de genom ekvivalenskedjor sätts i förbindelse med andra [positioner] som ger dem 

innehåll.” (Winther Jørgensen & Philips 2000:57-58, författaren har ersatt begreppet ’tecken’ 

med begreppet ’positioner’, vilket är ett motsvarande begrepp som används i denna uppsats). 
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Därmed, och avslutningsvis, går det i konstruerandet av en ekvivalenskedja att utröna 

hur diskursens många olika positioner etableras relationellt med andra positioner. Detta 

mynnar ut i en beskrivning av en specifik subjektposition som är ett resultat av den 

antagonism inom diskursen som skapar skillnader och relationer mellan olika positioner. Det 

är detta som uppsatsen ämnar genomföra. Konkret formulerat tillämpas ett metodologiskt 

verktyg, som i enlighet med Winther Jørgensen & Philips (2000:176, 177), lyder som följer:  

 

1. Lokalisera de centrala positionerna inom det empiriska materialet som organiserar 

diskursen och artikulerar terroristhotet – den negativa subjektpositionen – inom den. 

2. Beskriva hur respektive negativa subjektposition artikuleras, inom det empiriska 

materialets tre delar, genom att undersöka hur de lokaliserade positionerna är 

sammanlänkade i en ekvivalenskedja. 

3. Beskriva förändringen av den amerikanska regeringens artikulerade uppfattning 

(maktutövning) av den negativa subjektpositionen inom det empiriska materialet. 

4. Förklara den förändrade artikuleringen av den negativa subjektpositionen, inom det 

empiriska materialet, i enlighet med uppsatsens teoretiska perspektiv.   

 

Författaren vill klargöra att detta metodologiska ramverk – denna kvalitativa textanalys; 

denna systematiska tolkningsprocess – inte är en fullständigt objektiv process. Det förhåller 

sig så att det är oundvikligt att analysen av det empiriska materialet innefattar subjektiva 

tolkningar. Detta, som Edward W. Said (2000:74) uttrycker sig, beror på att: ”Ingen har 

någonsin kunnat utveckla ett system för att isolera forskaren från livets verkliga förhållanden 

[…]”. Enligt Said präglas forskaren av den subjektivt uppfattade verkligheten; forskaren själv 

präglas av en mångfald av olika faktorer som påverkar dennes forskningsarbete. 

 

3. TEORETISKT RAMVERK 

 

”[…] the individual is not a pre-given entity which is seized on by the exercise of power. The 

individual with his identity and characteristics is the product of a relation of power exercised 

over bodies, multiplicities, movements, desires, forces.” (Foucault 1980:73-74). 

 

Detta avsnitt ämnar specificera det teoretiska och metodologiska ramverket som används i 

uppsatsen för att beskriva och förklara terroristhotets förändrade betydelse inom diskursen om 

kriget mot terrorismen. Författaren vill dock betona att diskursteorin, uppsatsens 
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metodologiska ramverk, även delvis bidrar till uppsatsens teoretiska perspektiv. Detta med 

anledning av att diskursteorin är, som namnet antyder, både en teori och metod. Det 

metodologiska ramverket fyller således även funktion som teoretiskt sorteringsverktyg. 

Följaktligen betraktas både uppsatsens metodologiska och teoretiska ramverk att tillsammans 

utgöra uppsatsens teoretiska perspektiv i analysen av det empiriska materialet. 

För att tydliggöra betraktas terroristhotet inom diskursen som en konstruktion – en 

produkt av makt/kunskap inom diskursen – som ständigt erhåller en särskild betydelse då den 

tillskrivs betydelse genom maktutövning. För att bringa klarhet gällande hur detta terroristhot 

betraktas följer nedan en teoretisk redogörelse. 

 

3.1. Viljan till makt/viljan till kunskap – grunden för makt/kunskapsteori 

 

Det har redan nämnts att viljan till makt och viljan till kunskap är tätt sammanvävda. Detta 

kommer att tydliggöras i och med denna redogörelse. Emellertid kan det vara viktigt att 

framföra redan nu att förhållandet mellan dessa två ”viljor” utgörs av idén att begreppen makt 

och kunskap är oskiljbara – det ena artikulerar det andra. Eftersom de två, ej separerbara 

begreppen, inte kan förstås var för sig medför en problematik att uppsatsen redan nu, för 

enkelhetens skull, skulle kort klargöra för (eller åtminstone ge en indikation mot) vad de 

faktiskt innebär. Det förhåller sig så att för att erhålla en förståelse av dessa begrepp – 

egentligen detta begrepp – krävs en mer djupgående redogörelse för det. Denna följer nedan. 

Nietzsche (1967:366, 368) menar att viljan till makt är den fysiskt och psykiskt 

drivande kraften; att viljan till makt är den primära driften hos människan, och att alla andra 

drifter härrör ur denna drift; att viljan till makt är det som människan strävar mot – strävan 

efter en maximering av makt. 

Denna vilja till makt är, enligt Nietzsche (1967:272, 366), inte för att känna det behag 

som emanerar ur den erhållna makten, nej detta är endast ett symptom av makt. Istället för 

behag, eller någon annan känsla för den delen, är det förmågan att forma vår egen verklighet 

som människan strävar efter. Det som är avgörande för att uppfatta verkligheten, i enlighet 

med vår egen vilja, är att erhålla den makt som krävs för att forma verkligheten i enlighet med 

vår vilja. Detta resonemang härrör från logiken att om vi själva inte förmår att forma vår 

verklighet skulle vi inte kunna förstå den, Nietzsche (1967:272) skriver: ”We can 

comprehend only a world that we ourselves have made.” 

Konsekvensen som uppstår av viljan till makt är särskilda uppfattningar att något är si 

eller något är så. Detta emanerar ur det nödvändiga behovet att inordna, förenkla, urskilja och 
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schematisera verkligheten – att klassificera och kategorisera fenomen till bestämda kategorier. 

Denna kategorisering av fenomen och uppfattningar att dessa är si eller att dessa är så 

transformeras även till att uppfattningen om att dessa skall bli si eller dessa skall bli så. Alltså, 

den med makt strävar efter att forma verkligheten, i enlighet med dennes vilja, till att bli som 

denne uppfattar verkligheten (Nietzsche 1967:277-280, 324). 

Viljan till kunskap är, enligt Foucault (1984:96-97; 2002) den drivande kraften för att 

erhålla kunskap om specifika fenomen ute i verkligheten. Viljan till kunskap, strävan att veta 

vad ett visst fenomen är – eller snarare strävan att bestämma en uppfattning vad ett visst 

fenomen är – kan vara avgörande för hur det specifika fenomenet uppfattas inom en diskurs. 

Detta beror på att den kunskap som någon erhåller samtidigt är erhållen makt för att forma en 

särskild uppfattning om ett specifikt fenomen. 

Avslutningsvis kan det klargöras hur maktbegreppet inom ’viljan till makt/viljan till 

kunskap’ förstås i uppsatsen. Makt förstås som förmågan att forma verkligheten; förmågan att 

forma kunskap. Men vad innebär kunskap? Nietzsche (1967:286-289) menar att kunskap är 

uppfattning – en uppfattning att något är si eller så. Kunskap är inte kunskap. All kunskap är 

konstruerade uppfattningar. Således är makt förmågan att forma konstruerade uppfattningar. 

Makt/kunskapsteorin är inte banal nog för att den skulle kunna förstås i de termer som 

framförs ovan. Nej, detta är endast utgångspunkten för att förstå helheten av 

makt/kunskapsteorin. Emellertid är det en början för att förstå dess relevans inom diskursen 

inom kriget mot terrorismen och hur det kan förklara betydelseförändringen av terroristhotet. 

 

3.2. Makt/kunskapsteori 

 

”Knowledge works as a tool of power. Hence it is plain that it increases with every increase 

of power.” (Nietzsche 1967:266) 

 

Foucault (1980:141) uttrycker att ”power is ’always already there’, that one is never ’outside’ 

it.” Foucault (1980:156) ser makten som en maskin – eller en relation – där alla individer är 

fångade, däribland de individer som utövar makt likaså de individer som den relationella 

makten utövas över. Detta innebär att makten alltid är relationell och en maskin som ingen 

äger. Samtidigt som detta, menar Foucault (1980:72; 2002:104-107) att individen endast 

besitter en given mängd makt till förfogande, vilket endast kan fungera som en farkost då 

individen i själva verket förmedlar en vidare makt. Dessutom finns det ingen maktutövning 

som saknar mål eller syfte och all maktutövning grundar sig i maktrelationer. 
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Enligt Foucault (1980:93; 2002:110) är makt – dessa maktrelationer – ett ting som 

skapar diskurs; ett ting som genomsyrar, karaktäriserar och konstituerar den sociala kroppen 

där diskursen figurerar.
4
 Det är dessutom inom diskursen som makt och kunskap förenas och 

blir tätt sammankopplade med varandra. Således menar Foucault att det existerar ett 

beroendeförhållande mellan de två begreppen makt och kunskap. Foucault (1980:51-52) 

argumenterar för att dessa två, ej separerbara begrepp, integrerar med varandra då både makt 

och kunskap konstant artikulerar och kompletterar varandra. Den relationella 

maktutövningen, i sig självt, skapar inom diskursen ständigt ny kunskap, vilket leder till att 

diskursens objekt ständigt erhåller ny betydelse. Foucault (1980:52) skriver: ”The exercise of 

power perpetually creates knowledge and, conversely, knowledge constantly induces effects of 

power.” Således är maktutövning inte möjlig utan att den bidrar med ny kunskap. 

Eftersom makt/kunskap formar objekten inom diskursen gäller detta även likafullt 

diskursens identitetskonstruktioner. Foucault (1980:39, 55, 73-74, 151-152) menar att 

individens identitet och karaktäriska är en produkt av relationen mellan makt och kunskap. 

Maktutövningen besitter förmågan att skapa identiteter då makten utövas inom den sociala 

kroppen. Den sociala kroppen, med dess diskurser och dess betydelser, är effekten av maktens 

materialisering som opererar i och genom individernas kroppar. Foucault (1980:39) ser att 

makten och dess kapillära mekanismer existerar, utövas och tränger in ”[…] into the very 

grain of individuals, touches their bodies and inserts itself into their actions and attitudes, 

their discourses, learning processes and everyday lives.” 

Det som gör att denna makt är accepterad – att den anses vara god – är antagandet att 

makt inte bara är en kraft som säger nej. Det är en kraft som skapar ting, den medför behag, 

den formar kunskap och producerar diskurs då den utövas (Foucault 1980:59, 119). 

Sammanfattningsvis kan den makt/kunskap som finns inom en diskurs ha förmågan att 

konstruera en specifik identitet, exempelvis terroristhotet inom diskursen om kriget mot 

terrorismen. Maktutövningen är en maskin som kan skapa kunskap om saker och ting och 

denna kunskap kan i sin tur skapa makt – den skapar den relationella makten. Denna 

maktutövning utövas konstant inom en social kropp där individer med en given mängd 

relationell makt har olika möjligheter att skapa den rådande, men ständigt föränderliga, 

kunskapen inom den sociala kroppen – vilket slutligen utgör den kunskap som skapar den 

rådanden makten, den ständigt föränderliga makten. 

                                                 
4
 Observera att ’en social kropp’ uppfattas i denna uppsats som ’en social tillvaro’. En social tillvaro som Laclau 

& Mouffe betraktar som ett diskursivt fält där flera olika diskurser figurerar och kämpar för att låsa fast 

diskursens egna betydelser (Howarth 2000:103; Winther Jørgensen & Phillips 2000:13, 31-32; Laclau & Mouffe 

2001:103-112; Bergström & Boréus 2005:317). 
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3.3. Teoretisk argumentation 

       

Istället för att tillämpa denna abstrakta teori skulle det kanske vara lämpligt att välja en annan 

teoretisk ingång för att analysera uppsatsens vetenskapliga problem. Kanske det vore lämpligt 

att tillämpa en av de mer ”etablerade” teorierna inom samhällsvetenskaplig forskning för att 

beskriva och förklara hur en politisk elit agerar och fungerar inom ett politiskt system. 

Exempelvis genom att anta den teoretiska ingången realism skulle denna uppsats analys 

kanske ha resulterat i mer konkreta resultat och slutsatser om hur och varför den amerikanska 

regeringen agerar som den gör – att regeringen, som representant för nationalstaten och 

supermakten USA, betraktar världen som en osäker och våldsam plats där krig är något 

oundvikligt; där krig mellan olika nationalstater är oundvikligt i det eviga hävdandet av 

politisk och militär makt; där supermakten USA bedriver en politik i syfte att värna om sin 

egen säkerhet och överlevnad inom det anarkistiska politiska systemet av nationalstater. 

Utöver denna skulle exempelvis den teoretiska ingången rational choice, som till viss 

del härrör ur realismen, även kunna ha bidragit med mer konkreta resultat och slutsatser i 

denna uppsats. Analysen av det vetenskapliga problemet hade då utgått från att betrakta den 

amerikanska regeringen som en aktör präglad av självintresse, absolut rationalitet samt att 

vara nyttomaximerande – att regeringen agerar och fungerar i enlighet med att säkra dess egna 

mål och intentioner (och att detta skulle spegla deras självintresse). 

 De två ovan nämnda exemplen på alternativa teoretiska ingångar använder sig av 

förenklande modeller som säkerligen hade bidragit med konkreta beskrivningar och 

förklaringar av uppsatsens vetenskapliga problem. Dock önskar inte författaren att använda 

något redan etablerat teoretiskt ramverk utan ämnar istället experimentera hur och vad ett mer 

outforskat teoretiskt ramverk – som ändå kan argumenteras vara besläktat med realism och 

rational choice (åtminstone gällande aspekter såsom makt och självintresse) – kan bidra med 

till samhällsvetenskapen. Detta är för övrigt det teoretiska ramverkets största svaghet. Det är 

av författarens uppfattning att åtminstone det ena avsnittet av uppsatsens teori – viljan till 

makt/viljan till kunskap – inte har använts i så stor utsträckning för att förklara konkreta 

vetenskapliga problem såsom problemet inom denna uppsats. Däremot har det andra avsnittet 

– makt/kunskapsteorin – avsiktligt eller oavsiktligt applicerats i så gott som alla genomförda 

diskursanalyser. Detta med den enkla anledningen att diskursanalys som teori och metod 

präglas av olika utformningar och ordalydelser av just makt/kunskap. 

Sammanfattningsvis kan det experimentella avsnittet av teorin – viljan till makt/viljan 

till kunskap – vara ramverkets största svaghet i förklarandet av terroristhotets förändrade 
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betydelse. Detta med anledning av den ovisshet gällande vad resultatet kan bli då en tidigare 

forskning med en sådan teoretisk ingång är begränsad. Emellertid är detta även ramverkets 

största styrka. Det bidrar med ett intressant perspektiv för att förklara fenomen, som 

egentligen kanske ”bäst” förklaras av redan etablerade teorier, genom att förändra begreppet 

makt till att vara en relationell förmåga att forma konstruerade uppfattningar. 

 

3.4. Den teoretiska tillämpningen 

 

Det teoretiska ramverket ämnar tillämpas på det resultat som analysen av uppsatsens två 

första frågeställningar resulterar i, nämligen beskrivningen av den amerikanska regeringens 

förändrade artikulerade uppfattning av terroristhotet inom diskursen om kriget mot 

terrorismen. Detta är en nödvändighet för att kunna tillämpa det teoretiska ramverket på det 

empiriska materialet. Alltså, det är nödvändigt att först beskriva denna förändrade 

uppfattning; denna betydelseförändring, med diskursteorin, för att därefter kunna förklara 

denna förändrade uppfattning; denna betydelseförändring, med makt/kunskapsteorin.  

Konkret formulerat tillämpas ett teoretiskt verktyg som lyder som följer: 

 

1. Betrakta de lokaliserade centrala positioner inom det empiriska materialet som 

organiserar diskursen och artikulerar terroristhotet – den negativa subjektpositionen –

som makt/kunskap. 

2. Betrakta uppsatsens beskrivning av det artikulerade terroristhotet – subjektpositionen 

– som ett uttryck för ’vilja till makt/vilja till kunskap’. 

3. Förklara förändringen av den amerikanska regeringens artikulerade uppfattning 

(maktutövning) av terroristhotet inom diskursen om kriget mot terrorismen mellan 

åren 2003, 2006 samt 2011, i enlighet med uppsatsens teoretiska perspektiv. 

  

4. BESKRIVANDE ANALYS AV TERRORISTHOTET 

 

Under detta avsnitt – denna beskrivande analys – påvisas det att terroristhotet inom kriget mot 

terrorismen artikuleras flera olika positioner och betydelser, varav några förhåller sig fixerade 

medan några ständigt förändras, under den analyserade tidsperioden. 

Den beskrivande analysens fokus ligger på de negativa subjektpositioner som går att 

identifiera inom det empiriska materialet. Genom att behandla de tre dokumenten enskilt från 

varandra kan författaren beskriva hur dessa negativa subjektpositioner artikuleras för 
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respektive tillfälle – 2003, 2006 samt 2011 – inom diskursen om kriget mot terrorismen, och 

således erbjuda en beskrivning av betydelseförändringen hos terroristhotet. 

För att genomföra detta är det dock nödvändigt, vid analysen av respektive dokument, 

att först lokalisera de centrala positioner som organiserar själva diskursen om kriget mot 

terrorismen för att därefter identifiera de två primära subjektpositioner – dels den positiva och 

dels den negativa subjektpositionen – som artikuleras inom diskursen vid respektive tillfälle. 

Utöver detta kommer uppsatsen, i sin analys av den negativa subjektposition inom de 

underliggande dokumenten, att bearbeta materialet genom att utgå ifrån, och söka fylla, tre 

särskilda aspekter som kan vara det som utgör terroristhotets helhet. Detta är tre aspekter som 

går att utröna hos var negativa subjektposition inom respektive dokument. De tre aspekterna 

är (1) terroristhotets karaktäriserande metod, (2) terroristhotets karaktäriserande aktörer 

samt (3) terroristhotets karaktäriserande ideologi.  

Det går att argumenterar för att varje enskild aspekt, av de tre ovan nämnda aspekterna, 

utgörs av en mängd olika positioner där dessa olika positioner och deras relationella 

betydelser även kan aggregeras till att utgöra en enhetlig position; en enhetlig uppfattning; en 

enhetlig betydelse – som kan sägas utgöra så kallade nodalpunkter – dels inom diskursen om 

kriget mot terrorismen, och dels för den negativa subjektpositionen inom diskursen. Således 

försöker författaren att förenkla den komplexa subjektpositionen inom diskursen genom att 

koka ned en mängd liknande positioner till endast en position – en nodalpunkt som inordnar 

flera olika positioner och betydelser inom diskursen. Detta framgår tydligare nedan inom 

redogörelsen för denna undersöknings beskrivande analys och för en översiktlig illustration 

av dessa tre subjektpositioner, och dess olika betydelser, erbjuds tre sådana under bilaga 1. 

 

4.1. National Strategy for Combating Terrorism 2003 (NSCT 2003) 

 

4.1.1. Kriget mot terrorismen 2003 = den civiliserade världen versus terrorism; den icke-

civiliserade världen 

 

En inledande analys av NSCT 2003 är fördelaktig att påbörja genom att beskriva hur kriget 

mot terrorismen kommer till uttryck i det underliggande dokumentet.  

Kriget mot terrorismen benämns inom NSCT 2003 på flera olika sätt, däribland som 

’kampen mot internationell terrorism’, ’det globala kriget mot terrorismen’ och ’kampanjen 

mot terrorismen’. Dessa olika formuleringar kan dock sägas ha samma underliggande 

betydelse, nämligen att det är ett krig mellan ’civilisationen’ och ’terrorism’ – eller kanske 
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närmare bestämt som ett krig mellan ’civilisationen’ och ’de som önskar att förgöra 

civilisationen’. Detta är något som kommer explicit till uttryck genom hela dokumentet, men 

kanske allra tydligast i dess egen slutsats:  

”The war against terrorism […] is not some sort of ”clash of civilizations”; instead, it 

is a clash between civilization and those who would destroy it.” (Vita Huset 2003:29).
5
  

För att vidare betona vikten av denna artikulerade uppfattning inom det underliggande 

dokumentet påvisas ytterligare några talande citat:  

”The terrorist attacks of September 11, 2001 […] were acts of war against the United 

States of America and its allies, and against the very idea of civilized society.” (Vita Huset 

2003:1); ”The United States is willing to assist the civilized world [in preventing the 

(re)emergence of terrorism].” (Vita Huset 2003:23). 

Allt detta kan vara ett konkret uttryck för den amerikanska regeringens vilja att 

artikulera sin egen ställning inom diskursen om kriget mot terrorismen, nämligen att klargöra 

att de faktiskt tillhör diskursens positiva subjektposition – den civiliserade världen, en värld 

som krigar mot terrorism. Detta artikulerande ställningstagande, att anta den positiva 

positionen, resulterar emellertid i konstruerandet av en negativ subjektposition inom 

diskursen, nämligen den antagonistiska positionen terrorism; den icke-civiliserade världen – 

den negativa position som erhåller sin relationella betydelse genom att inte tillhöra den 

civiliserade världen.    

I enlighet med den amerikanska regeringens perspektiv kan således kriget mot 

terrorismen – och den specifika betydelse som kriget kan ha erhållit genom den amerikanska 

regeringens artikulerande praktik inom diskursen – sägas innefatta åtminstone två centrala 

subjektpositioner. Där den artikulerande praktiken kan ha upprättat en relation – en 

antagonism – mellan dessa två artikulerade subjektpositioner. En antagonism som utgörs av 

subjektpositionernas olika betydelser och signifikanta skillnader i relation till varandra. 

I och med denna inledande analys av NSCT 2003 kan författaren ha identifierat de två 

huvudsakliga subjektpositionerna inom det empiriska materialet: den civiliserade världen och 

terrorism; den icke-civiliserade världen. Dock, och med tanke på att denna uppsats syfte är 

att beskriva terroristhotet inom diskursen om kriget mot terrorismen och förklara dess 

förändring åren mellan 2003, 2006 samt 2011, följer endast en mer djupgående beskrivning 

                                                 
5
 Att nämna just ”civilisationernas kamp” i dokumentet kan antagligen vara ett tydliggörande för att betona 

distans från, och klargöra, att den amerikanska regeringen inte betraktar världsordningen i enlighet med Samuel 

P. Huntingtons kontroversiella och debatterade tes som han presentar i artikeln Clash of Civilizations?. Den 

grundläggande tes som Huntington (1993) argumenterar för är att kultur och kulturtillhörighet – 

civilisationstillhörighet; civilisationsidentitet – är det som primärt skapat, och skapar, konstellationer av 

sammanhållning, splittring och konflikt i världen efter kalla krigets slut. 
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av den subjektposition inom diskursen som kan sägas utgöra den amerikanska regeringens 

artikulerade hot inom NSCT 2003 – nämligen terrorism; den icke-civiliserade världen. 

 

4.1.2. Terroristhotet 2003 = terrorism; den icke civiliserade världen 

 

Metoden – den första nodalpunkten – terrorism (våld mot icke-kombattanter) 

 

”The enemy is not one person. It is not a single political regime. Certainly it is not a religion. 

The enemy is terrorism—premeditated, politically motivated violence perpetrated against 

noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents.” (Vita Huset 2003:1).  

Det talande textutdraget ovan konkretiserar vad denna rubrik ämnar tydliggöra – att den 

amerikanska regeringen inte endast uppfattade terroristhotet inom NSCT 2003 som den icke-

civiliserade världen, utan även betraktar hotet som metoden terrorism; att metoden terrorism 

är icke civiliserat; att metoden terrorism är den icke civiliserade världen. 

Vidare innefattar positionen terrorism dock en bred betydelse i dokumentet. Uppsatsen 

tolkar att positionen kan vara ett samlingsnamn för en mångfald av andra olika artikulerade 

positioner med liknande betydelser. Detta är positioner såsom ’internationell terrorism’, 

’global terrorism’, ’terroristaktivitet’, ’terrorism’ och ’våld mot icke-kombattanter’: 

”The struggle against international terrorism is different from any other war in our 

history.” (Vita Huset 2003:1); ”[…] societies ruled by the sponsors of global terrorism.” 

(Vita Huset 2003:23); ”It is important for all countries to adopt a “zero tolerance” policy for 

terrorist activity.” (Vita Huset 2003:18); ”The enemy is terrorism—premeditated, politically 

motivated violence perpetrated against noncombatant targets […]” (Vita Huset 2003:1).  

Således kan metoden terrorism tolkas vara en nodalpunkt som utgörs av och centrerar 

ett flertal liknande positioner som tillsammans samtidigt artikulerar en tydlig och delvis 

fixerad betydelse: att metoden terrorism är en politiskt motiverad våldsaktivitet, taktik eller 

metod utövad mot civila icke-kombattanter. Därmed ser författaren att denna metod och 

position, med dess betydelse, är central för diskursen och terroristhotet inom den och utgör 

nodalpunkten terrorism. 

 

Aktörerna – den andra nodalpunkten – terroristenheter 

 

En inledande redogörelse för terroristhotets aktörer kan påbörjas genom att belysa vilka 

artikulerade aktörspositioner som den amerikanska regeringen anser tillämpa metoden 
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terrorism. Terroristhotets aktörspositioner går för övrigt att indela i två kategorier, där den 

första är icke-specificerade aktörer och den andra är specificerade aktörer. Emellertid är båda 

dessa kategorier väsentliga för att tillsammans kunna fastställa en aggregerad position, en 

anhopning av flera olika positioners betydelser, för att kunna beskriva hur terroristhotet är 

diskursivt organiserad inom diskursen om kriget mot terrorismen. 

Den första kategorin – de icke-specificerade positionerna – är aktörer såsom: 

’terroristorganisationer’, ’terroristgrupper’ och ’terroristnätverk’: 

”The United States […] will lead the fight against terrorist organizations of global 

reach.” (Vita Huset 2003:2); ”We will not rest until terrorist groups of global reach have 

been found, have been stopped, and have been defeated.” (Vita Huset 2003:1); ”We must 

fight terrorist networks, and all those who support their efforts to spread fear around the 

world […]” (Vita Huset 2003:1).  

Utöver detta så specificeras också dessa aktörer i dokumentet genom att det artikuleras 

exempel (med betoning på att den amerikanska regeringen artikulerar exempel) på 

organisationer, grupper och nätverk som bedriver terrorism. Detta är artikulerade aktörer 

såsom ’FARC’, ’Al-Qaida’, ’Abu Sayyafs’ och ’Aum Shinrikyo’: 

”Whether it is the FARC’s involvement in the cocaine trade in Colombia, al-Qaida’s 

profiting from the poppy fields in Afghanistan, or Abu Sayyaf’s kidnapping for profit in the 

Philippines, terrorists are increasingly using criminal activities to support and fund their 

terror.” (Vita Huset 2003:8); ”Motivated by extreme, even apocalyptic ideologies, some 

terrorists’ ambitions to inflict mayhem seem unlimited. The Aum Shinrikyo’s unsuccessful 

efforts to deploy biological weapons […]” (Vita Huset 2003:10). 

Således går det att tolka att den amerikanska regeringens artikulerade uppfattning, 

gällande de aktörer som utövar terrorism, betonar att hotet utgörs av terroristenheter såsom 

Al-Qaida och FARC, då NSCT 2003 inte artikulerar, vare sig explicit som implicit, att en 

specifik terroristenhet skulle vara det primära terroristhotet. Det kan istället vara de icke-

specificerade aktörspositionerna som terroristorganisationer, terroristgrupper och 

terroristnätverk som primärt utgör det artikulerade terroristhotet:  

”The United States and its partners will defeat terrorist organizations of global reach.” 

(Vita Huset 2003:11).  

Därför fastslår författaren att en central position, dels för diskursen och dels för 

terroristhotet inom den, är en anhopning av både specificerade och icke-specificerade 

positioner (aktörer) som aktivt tillämpar terrorism, vilket således utgör den andra 

nodalpunkten terroristenheter. 
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Ideologin – den tredje nodalpunkten – extremistisk ideologi 

 

Det som karaktäriserar den bakomliggande ideologin hos terroristhotet kan vara, enligt det 

underliggande dokumentet, dels implicit artikulerade positioner och dels explicit artikulerade 

positioner. De positioner som implicit artikulerar terroristhotets ideologi är positioner såsom: 

’ondskefull’ och ’radikal’:  

”The world must respond and fight this evil.” (Vita Huset 2003:1); ”By sacrificing 

human life to serve their radical visions.” (Vita Huset 2003:5). 

Mer därtill, och av väsentlig betydelse, är att terroristhotets explicit artikulerade 

ideologipositioner karaktäriseras vara en: ’mordisk’, ’extrem’, ’apokalyptisk’, ’extremistisk’ 

och ’totalitär’ ideologi, som också liknas med ’fascism’ och ’nazism’: 

”We have seen their kind before. They are the heirs of all the murderous ideologies of 

the 20th century.” (Vita Huset 2003:5); ”Motivated by extreme, even apocalyptic ideologies, 

[…] (Vita Huset 2003:10); ”The United States will work with […] governments to reverse the 

spread of extremist ideology and those who seek to impose totalitarian ideologies on our 

Muslim allies and friends.” (Vita Huset 2003:24); ”[…] they follow in the path of fascism, 

and Nazism, and totalitarianism […]” (Vita Huset 2003:4). 

Alla dessa artikulerade karaktäristika indikerar mot att terroristhotet präglas av en 

diffus, ondskefull, extrem politisk ideologi. Således kan aggregatet av de ovan nämnda 

positionerna och karaktäristika utgöra den tredje nodalpunkten extremistisk ideologi. 

Härmed, och med allt det ovan nämnda redogjort för, kan denna beskrivande analys av 

terroristhotet som lokaliserats och identifierats inom NSCT 2003 sammanfattas. Terroristhotet 

– terrorism; den icke-civiliserade världen – och hur denna negativa subjektposition är 

diskursivt organiserad kan därmed tydliggöras genom att placera de ovan framförda 

aggregerade positionerna – de tre nodalpunkterna – i följande ekvivalenskedja: Terrorism – 

Terroristenheter – Extremistisk ideologi. 

 

4.2. National Strategy for Combating Terrorism 2006 (NSCT 2006) 

 

4.2.1. Kriget mot terrorismen 2006 = vi versus en transnationell rörelse av islamistisk 

terrorism 

 

I jämförelse till hur kriget mot terrorismen artikuleras inom NSCT 2003 artikuleras kriget mot 

terrorismen annorlunda i NSCT 2006. Istället för att fortsätta artikulera kriget mot terrorismen 
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som ett krig mellan de två subjektpositionerna den civiliserade världen och terrorism; den 

icke civiliserade världen artikulerar NSCT 2006 diskursen om kriget mot terrorismen i nya 

termer, nämligen som ett krig där ’Förenta Staterna’, ’Amerika’ samt ’Amerikas allierade’ – 

ett vi – krigar mot en transnationell rörelse av islamistisk terrorism:  

”The United States and its allies and partners in the War on Terror […]” (Vita Huset 

2006:15); ”America is at war with a transnational terrorist movement […]” (Vita Huset 

2006:1); ”Today, we face a global terrorist movement and must confront the radical ideology 

that justifies the use of violence against innocents in the name of religion.” (Vita Huset 

2006:1); ”Today, the principal terrorist enemy confronting the United States is a 

transnational movement of extremist organizations, networks, and individuals – and their 

state and non state supporters – which have in common that they exploit Islam and use 

terrorism for ideological ends.” (Vita Huset 2006:5).  

Dessa textutdrag lyfter fram den sammanfattade tolkningen av hur kriget mot 

terrorismen artikuleras inom det underliggande dokumentet. Detta är en tolkning att kriget 

mot terrorismen är ett krig mellan primärt två subjektpositioner som nu artikulerats mot en 

förändrad betydelse jämfört med NSCT 2003, där den ena subjektpositionen är ett vi och den 

andra är en transnationell rörelse av islamistisk terrorism. En redogörelse för den 

sistnämnda följer nedan. 

  

4.2.2. Terroristhotet 2006 = en transnationell rörelse av islamistisk terrorism 

 

Metoden – den första nodalpunkten – islamistisk terrorism (våld mot oskyldiga) 

 

”Today, the principal terrorist enemy […] have in common that they exploit Islam and use 

terrorism for ideological ends.” (Vita Huset 2006:5); ”[…] the radical ideology that justifies 

the use of violence against innocents in the name of religion.” (Vita Huset 2006:1).  

Dessa talande citat påvisar vad denna rubrik ämnar tydliggöra, nämligen att det 

underliggande dokumentet implicit artikulerar att terroristhotet utövar det som benämns som 

islamistisk terrorism. Detta är med anledning av att den amerikanska regeringen, vid 

upprepade tillfällen inom NSCT 2006, artikulerar att terroristhotets våldsamma metod finner 

grund i en ’exploaterad och förvrängd version av islam’:  

”[…] they exploit Islam and use terrorism for ideological ends.” (Vita Huset 2006:5); 

”Islam has been twisted and made to serve an evil end.” (Vita Huset 2006:10). 
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Utöver detta tolkar uppsatsen att det underliggande dokumentet explicit artikulerar 

islamistisk terrorism som en ’våldsmetod, aktivitet eller taktik utövad mot oskyldiga civila’:  

”[…] the radical [terrorist] ideology that justifies the use of violence against innocents 

in the name of religion.” (Vita Huset 2006:1); ”In addition to this principal enemy, a host of 

other groups and individuals also use terror and violence against innocent civilians to pursue 

their political objectives.” (Vita Huset 2006:5); ”Terrorism ultimately depends upon the 

appeal of an ideology that excuses or even glorifies the deliberate killing of innocents.” (Vita 

Huset 2006:10).  

Vad som tydliggörs under denna rubrik är att terroristhotet inom NSCT 2006 aktivt 

använder sig av metoden islamistisk terrorism. Där den islamistiska terrorismen i sin tur 

artikuleras vara en slags aktiv våldsutövning mot oskyldiga civila, grundad i en specifik 

religion – närmare bestämt islam – för att terroristhotet önskar att uppnå särskilda politiska 

och ideologiska mål. 

I och med detta anser författaren att artikuleringen inom NSCT 2006, gällande vad 

terroristhotet bedriver för metod, skiljer sig från NSCT 2003 i en bemärkelse: att terrorism 

övergått till islamistisk terrorism. Detta med anledning av att NSCT 2006 istället artikulerar 

terroristhotets aktiviteter som att de legitimeras med grund i ideologi och religionen islam, där 

islam politiseras i radikala och extremistiska politiska syften. 

Således kan en central position – den första nodalpunkten – inom NSCT 2006, och 

därmed även inom diskursen, utgöras av ett aggregat av flera olika positioner. Den 

aggregerade positionen benämns som nodalpunkten islamistisk terrorism. 

 

Aktörerna – den andra nodalpunkten – den transnationella terroriströrelsen 

 

De aktörer som artikuleras i dokumentet är ett flertal, och på samma sätt som i NSCT 2003 

utgörs dessa av både icke-specificerade positioner och mer specificerade positioner.  

Den första kategorin – de icke-specificerade positionerna – utgörs av aktörer som 

artikuleras vara icke-monolitiska aktörer såsom ’terroriströrelsen’, ’terroristnätverk’, 

’terroristorganisationer’ samt ’fienden’:  

”This transnational [terrorist]movement is not monolithic” (Vita Huset 2006:5); 

”Terrorist networks today are more dispersed and less centralized.” (Vita Huset 2006:4); 

”Since September 11, most of our important successes against al-Qaida and other terrorist 

organizations […]” (Vita Huset 2006:19); ”[…] the terrorist enemy we face […]” (Vita 

Huset 2006:6).  
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Av intresse är dock vad det underliggande dokumentet artikulerar då subjektpositionen 

uttrycks i dessa otydliga termer. Därför är det av särskilt intresse att beröra den andra 

kategorin av artikulerade aktörer inom NSCT 2006 – de mer specificerade positionerna. Det 

är emellertid endast en specificerad aktör som blir explicit artikulerad i dokumentet. 

Dessutom länkas denna aktör tydligt samman med den redan icke-specificerade 

’transnationella terroriströrelsen’ då denna aktör anses vara avantgardet inom den rörelsen. 

Aktören som artikuleras är positionen ’al-Qaida’:  

”This transnational movement is not monolithic. Although al-Qaida functions as the 

movement’s vanguard and remains, along with its affiliate groups and those inspired by them, 

the most dangerous present manifestation of the enemy […] (Vita Huset 2006:5).  

I och med detta påvisas det att det inte är någon specificerad aktör som artikuleras vara 

det primära terroristhotet. Istället kan det primära terroristhotet vara en heterogen 

terroriströrelse som inte kontrolleras av någon ’individ’, ’grupp’ eller ’stat’, och där al-Qaida 

endast är en framstående aktör: 

”Today, the principal terrorist enemy […] is a transnational movement […] the 

movement is not controlled by any single individual, group, or state. What unites the 

movement is a common vision, a common set of ideas about the nature and destiny of the 

world, and a common goal of ushering in totalitarian rule.” (Vita Huset 2006:5).  

Med detta redogjort för går det att betrakta artikulationen av denna islamistiska 

terroriströrelse som något med en gemensam vision, ett gemensamt mål, gemensamma idéer 

och en gemensam ideologi, som inte anses kontrolleras av en specifik individ, grupp eller stat. 

I jämförelse med NSCT 2003 anser författaren att det går att uppfatta en förändring av 

terroristaktören inom NSCT 2006 och diskursen. Det är en förändring att terroristaktören har 

övergått från att artikuleras som terroristenheter (’terroristorganisationer’, ’terroristnätverk’ 

och ’terroristgrupper’), inom NSCT 2003, till att artikuleras som en transnationell 

terroriströrelse. En terroriströrelse som i sin tur utgörs dels av icke-specificerade positioner 

såsom ’transnationell rörelse’, ’terroristorganisationer’, ’terroristnätverk’ och 

’terroristgrupper’ och dels en specificerad aktörsposition, nämligen positionen ’al-Qaida’. 

Därmed fastslås det att de olika positioner som redogörs för ovan kan sammanställas till 

en aggregerad position som är central för terroristhotet som artikuleras inom NSCT 2006 – 

nämligen subjektpositionens andra nodalpunkt, den transnationella terroriströrelsen. 
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Ideologin – den tredje nodalpunkten – extremistisk islamistisk ideologi 

 

De karaktäristika som artikuleras gällande terroristhotet inom NSCT 2006 är många, 

emellertid kan följande karaktäristiska vara lämpliga att redogöra för. Uppsatsen tolkar att 

detta är positioner som kan påstås vara gemensamma för terroristhotets bakomliggande 

ideologi. Detta är karaktäristiska, attribut och positioner såsom ’radikal’, ’hatisk’, 

’förtryckande’, ’mordisk’, ’våldsam’, ’islamistisk extremism’, ’våldsam extremism’, 

’totalitär’, ’fascistisk’ samt ’nazistisk’: 

”[a] terrorist movement fueled by a radical ideology of hatred, oppression, and 

murder.” (Vita Huset 2006:1); ”We will work to undermine the ideological underpinnings of 

violent Islamic extremism […]” (Vita Huset 2006:11); […] we will reveal the terrorists’ 

violent extremist ideology for what it is – a form of totalitarianism following in the path of 

fascism and Nazism.” (Vita Huset 2006:11). 

Alla dessa karaktäristika och attribut väljer uppsatsen att kategorisera in under 

extremistisk islamistisk ideologi. Detta med anledning av den genomgående explicita 

artikulationen om islams betydelse för terroristhotet inom NSCT 2006:  

”Terrorism ultimately depends upon the appeal of an ideology that excuses or even 

glorifies the deliberate killing of innocents. Islam has been twisted and made to serve an evil 

end, as in other times and places other religions have been similarly abused.” (Vita Huset 

2006:10); ”Our Muslim partners are speaking out against those who seek to use their religion 

to justify violence and a totalitarian vision of the world.” (Vita Huset 2006:23); ”[a] radical 

ideology that justifies the use of violence against innocents in the name of religion.” (Vita 

Huset 2006:1); ”an ideology that distorts and exploits Islam to justify the murder of innocent 

people and defiles a proud religion.” (Vita Huset 2006:11). 

Märk här att majoriteten av de ovan presenterade textutdragen innefattar positionerna 

’ideologi’ och ’ideologisk’, samt att terroristhotets egen ideologi liknas med positioner såsom 

’totalitär ideologi’, ’fascism’ och ’nazism’. Detta är av vikt att betona med anledning av att 

detta visar en likhet med den artikulerade ideologin inom NSCT 2003, där terroristhotets 

ideologi även där liknades med totalitära ideologier såsom fascism och nazism. Således har 

ideologin som går att identifiera inom NSCT 2006 förändrats och övergått från att endast vara 

en extremistisk ideologi till att artikuleras vara en extremistisk islamistisk ideologi. Detta med 

anledning av islams betydelse för terroristhotets ideologi inom NSCT 2006. 

Således går det att fastslå att de ovan nämnda positionerna som artikuleras vara 

gemensamt för terroristhotet, och som karaktäriserar subjektpositionen inom NSCT 2006, kan 
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utgöra en konkret anhopning av alla dessa olika positioner – närmare bestämt: en extremistisk 

ideologi som förvränger islam. Därmed kan den aggregerade positionen, och den tredje 

nodalpunkten inom NSCT 2006, vara det som benämns som extremistisk islamistisk ideologi. 

Med allt det ovan nämnda redogjort för, fastslås härmed att författaren kan ha 

lokaliserat, identifierat och beskrivit den centrala negativa subjektpositionen som utgör 

terroristhoten inom NSCT 2006: den transnationella rörelsen av islamistisk terrorism. En 

subjektposition som i sin tur utgörs av mängd olika positioner, men som kan sammanfattas till 

att omfattas av de tre nodalpunkterna som påvisas i följande ekvivalenskedja: Islamistisk 

terrorism – Den transnationella terroriströrelsen – Extremistisk islamistisk ideologi. 

 

4.3. National Strategy for Counterterrorism 2011 (NSC 2011) 

 

4.3.1. Kriget mot terrorismen 2011 = vi versus al-Qa´ida 

 

I jämförelse med hur kriget mot terrorismen artikuleras inom NSCT 2003 och NSCT 2006 

artikuleras kriget mot terrorismen annorlunda i NSC 2011. Istället för att fortsätta att 

artikulera det i enlighet med de två subjektpositionerna som kunde identifieras inom NSCT 

2003 eller NSCT 2006 (det vill säga antingen som ett krig mellan den civiliserade världen 

och terrorism; den icke-civiliserade världen eller som ett krig mellan ett vi och en 

transnationell rörelse av islamistisk terrorism) så artikuleras kriget mot terrorismen i NSC 

2011 i termer av ett krig mellan ett vi och en specifik organisation, al-Qa´ida.:  

”[…] in our war against al-Qa´ida […]” (Vita Huset 2011:i); ”[…] this Administration 

has made it clear that we are not at war with the tactic of terrorism or the religion of Islam. 

We are at war with a specific organization—al-Qa‘ida.” (Vita Huset 2011:2); ”[…] the 

United States remains at war with al-Qa‘ida.” (Vita Huset 2011:3). 

Således har författaren identifierat två subjektpositioner inom NSC 2011. Varav en är 

avvikande och annorlunda artikulerad inom NSC 2011 jämfört med de två föregående 

dokumenten – den negativa subjektpositionen, al-Qa´ida. En redogörelse för denna 

subjektposition följer nedan.    
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4.3.2. Terroristhotet 2011 = al-Qa´ida 

 

Metoden – den första nodalpunkten – islamistisk terrorism/våld (mot oskyldiga) 

 

”[al-Qa´idas ideology] draws on a distorted interpretation of Islam to justify the murder of 

Muslim and non-Muslim innocents.” (Vita Huset 2011:3); ”This Strategy prioritizes U.S. and 

partner efforts to undercut al-Qa‘ida’s fabricated legitimization of violence and its efforts to 

spread its ideology. As we have seen in the Middle East and North Africa, al-Qa‘ida’s calls 

for perpetual violence.” (Vita Huset 2011:9).  

Dessa talande citat ovan påvisar vad denna rubrik ämnar tydliggöra, nämligen att det 

underliggande dokumentet fortsätter att implicit artikulera, likväl som i NSCT 2006, att 

terroristhotet utövar metoden som benämns islamistisk terrorism. Detta är påvisande med 

anledning av att den amerikanska regeringen, inom NSCT 2011, fortsätter att artikulera att 

terroristhotets våldsamma aktiviteter finner grund i en ’förvrängd tolkning av islam’ och att 

al-Qa´ida ’fabricerat legitimeringen av våld’. Därtill tillskrivs fortfarande den islamistiska 

terrorismen med betydelsen att det är en ’våldsutövning mot oskyldiga’: 

”[al-Qa´ida] draws on a distorted interpretation of Islam to justify the murder of 

Muslim and non-Muslim innocents.” (Vita Huset 2011:3). 

Dessutom, och till skillnad från NSCT 2003 och NSCT 2006, artikuleras inte längre 

metoden explicit inom NSCT 2011 i samma utsträckning. Istället tolkas det som att metoden 

terrorism, inom NSC 2011 i allt större utsträckning, implicit övergått till att explicit 

benämnas som positionen ’våld’:  

”[…] al-Qa‘ida’s years of violence […]”(Vita Huset 2011:1); ”Individuals who 

sympathize with or actively support al-Qa‘ida may be inspired to violence […]” (Vita Huset 

2011:4); ”[…] al-Qa‘ida’s calls for perpetual violence […]” (Vita Huset 2011:9). 

Märk här att uppsatsen tolkar att positionen ’våld’ ändock är ett implicit uttryck för en 

särskild metod – att terrorister fortfarande utövar en särskild sorts våld, nämligen terrorism. 

Detta är en slutsats som dras med anledning av att aktörerna, som brukar detta våld, 

artikuleras redan i dokumentets introduktion som ’det främsta terroristhotet’:  

”Yet the paramount terrorist threat we have faced […]” (Vita Huset 2011:1). 

Således går det att fastslå att de ovan framförda positionerna tillsammans utgör en 

liknande nodalpunkt som fastställdes inom NSCT 2006. Nämligen att terroristhotet 

karaktäriseras av metoden islamistisk terrorism, med en avvikande skillnad att NSC 2011 

betonar att denna slags terrorism är våld – att terroristhotet explicit brukar islamistiskt våld 
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och implicit brukar islamistisk terrorism. Därmed fastslås det att den första nodalpunkt som 

karaktäriserar hotet inom NSC 2011 är den aggregerade positionen islamistisk terrorism/våld.  

 

Aktörerna – den andra nodalpunkten – al-Qa´ida 

 

NSC 2011 artikulerar explicit vilka aktörer som utgör terroristhotet. Detta är dels den mer 

specificerade positionen ’terroristorganisationen al-Qa´ida’ och dels den icke-specificerade 

positionen ’al-Qa´idas filialer och anhängare’:  

”We are at war with a specific organization—al-Qa‘ida.” (Vita Huset 2011:2); ”The 

Threat We Face – The preeminent security threat to the United States continues to be from al-

Qa‘ida and its affiliates and adherents.” (Vita Huset 2011:3). 

Det som påvisas i de ovan framförda textutdragen är att terroristhotets aktörer primärt 

utgörs av två positioner, där positionen ’al-Qa´ida’ utgör den mer centrala positionen. Detta 

eftersom positionerna ’filialer’ och ’anhängare’ cirkulerar kring positionen ’al-Qa´ida’. Detta 

tydliggörs i dokumentets artikulerade definitioner av dessa två begrepp: 

”Affiliates: Groups that have aligned with al-Qa‘ida.” (Vita Huset 2011:3); 

”Adherents: Individuals who have formed collaborative relationships with, act on behalf of, 

or are otherwise inspired to take action in furtherance of the goals of al-Qa‘ida —the 

organization and the ideology […]” (Vita Huset 2011:3). 

Utöver detta påträffas även andra aktörer – andra terroristorganisationer – som 

specificerar al-Qa´idas filialer och anhängare. Detta är positioner såsom ’al-Shabab’, 

’Hizbollah’, ’HAMAS’ och ’FARC’:  

”[…] participate more actively in al-Qa‘ida-inspired violence. Influenced by its al-

Qa‘ida elements, al-Shabaab has used terrorist tactics in its insurgency in Somalia […]” 

(Vita Huset 2011:15); ”Although al-Qa‘ida is our strategic as well as tactical CT priority, 

other designated terrorist organizations pose a significant threat to U.S. strategic interests. 

Hizballah, HAMAS, and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) […] pose 

significant threats […]” (Vita Huset 2011:18). 

Således kan artikuleringen av terroristhotets aktörer ha förändrats i jämförelse med 

NSCT 2003 och NSCT 2006. Det går att argumentera för att detta är en förändring från att 

aktörerna uppfattats vara antingen olika terroristenheter där det artikulerades exempel på 

olika terroristorganisationer (som det tolkades inom NSCT 2003) eller att aktörerna uppfattas 

vara en transnationell terroriströrelse, där al-Qa´ida utgör avantgardet inom rörelsen (som det 

uttolkades inom NSCT 2006). Däremot inom NSC 2011 har det istället övergått till att 
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terroristhotets primära aktörer specificerats i termer och positioner som ’al-Qa´ida’ och ’al-

Qa´idas filialer och anhängare’:  

”Yet the paramount terrorist threat we have faced—al-Qa‘ida and its affiliates and 

adherents […]” (Vita Huset 2011:1). 

Därmed fastslår uppsatsen att de olika positioner som redogörs för ovan kan 

sammanställas till en aggregerad position som är central för terroristhotet som artikuleras 

inom NSC 2011 – nämligen subjektpositionens andra nodalpunkt, al-Qa´ida. Anledningen 

varför nodalpunkten inte utgörs av både al-Qa´ida och dess filialer och anhängare beror på 

att de två sistnämnda positionerna cirkulerar kring, och erhåller sin relationella betydelse 

inom diskursen, genom sin koppling gentemot organisationen och nodalpunkten al-Qa´ida: 

”Although each [affiliated movement] is unique, all aspire to advance al-Qa‘ida’s 

regional and global agenda […]” (Vita Huset 2011:4). 

 

Ideologin – den tredje nodalpunkten – al-Qa´ida-ideologi 

 

De karaktäristika som artikuleras gällande terroristhotet inom NSC 2011 är sparsamma. Detta 

gäller likväl de positioner som karaktäriserar terroristhotets bakomliggande ideologi. 

Emellertid har författaren åtminstone identifierat att NSC 2011 explicit artikulerar att 

terroristhotet präglas av en särskild ideologi:  

”[…] particularly as the relevance of al-Qa‘ida and its ideology has been further 

diminished.” (Vita Huset 2011:1); ”This Strategy articulates how we will achieve a future in 

which al-Qa‘ida and its affiliates and adherents are defeated—and their ideology ultimately 

meets the same fate as its founder and leader.” (Vita Huset 2011:2).  

Därtill går det att tolka att terroristhotets artikulerade ideologi faktiskt kan utgöras av 

terroristhotets metod som redogjordes för ovan. Detta påvisas i följande textutdrag:  

”It draws on a distorted interpretation of Islam to justify the murder of Muslim and 

non-Muslim innocents. Countering this ideology […]” (Vita Huset 2011:3).  

Således går det att uppfatta terroristhotets ideologi som nästintill synonymt med 

islamistisk terrorism/våld (mot oskyldiga). Detta eftersom ideologin inte specificeras 

ytterligare inom NSC 2011 såsom den specificeras inom både NSCT 2003 och NSCT 2006. 

Vad som betonas med detta är att ideologin som artikuleras inom NSC 2011 inte längre liknas 

med sådana positioner som kunde identifieras inom NSCT 2003 och NSCT 2006 – positioner 

såsom: ’fascism’, ’nazism’, ’totalitarism’ eller någon annan ’mordisk’ eller ’extremistisk’ 

ideologi. Inom NSC 2011 artikuleras terroristhotets ideologi således inte genom att liknas 
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med exempelvis ’totalitarism’, utan har övergått till att istället artikuleras vara något typiskt 

karaktäristiskt för en specifik terroristorganisation; att det är ’al-Qa´idas ideologi’, eller 

närmare bestämt, att det faktiskt är en ’al-Qa´ida-ideologi’: 

”Governments that place the will of their people first and encourage peaceful change 

directly contradict the al-Qa‘ida ideology.” (Vita Huset 2011:5); ”[…] preventing those 

individuals already on the brink from embracing al-Qa‘ida ideology and resorting to 

violence.” (Vita Huset 2011:10); ”Europe also faces a threat from individuals radicalized by 

al-Qa‘ida ideology to carry out violence […]” (Vita Huset 2011:15). 

Därmed tolkar författaren att terroristhotets ideologi, som identifierats inom NSC 2011, 

uppfattas som en icke-specificerad artikulation för en position vars betydelse står nära 

kopplad med positionen islamistisk terrorism/våld (mot oskyldiga), men som ändock benämns 

’al-Qa´ida-ideologi’. Således fastslår uppsatsen att den tredje nodalpunkten för diskursen och 

terroristhotet inom den utgörs av den icke-specificerade positionen al-Qa´ida-ideologi. 

Med allt det ovan redogjort för, fastslås det att den centrala negativa subjektpositionen 

som utgör terroristhoten inom NSC 2011 är al-Qa´ida. En subjektposition som kan utgöras av 

mängd olika positioner, men som kan anhopas till att omfatta de tre nodalpunkterna som visas 

i följande ekvivalenskedja: Islamistisk terrorism/våld – Al-Qa´ida – Al-Qa´ida-ideologi. 

 

4.4. Sammanfattande diskussion av den beskrivande analysen 

 

Under detta avsnitt – den beskrivande analysen – har det påvisats att terroristhotet inom kriget 

mot terrorismen har artikulerats flera olika positioner och betydelser, varav några förhåller sig 

fixerade medan några ständigt förändras (åtminstone gällande den analyserade tidsperioden). 

Således går det att argumentera för att den amerikanska regeringens artikulerade uppfattning 

av terroristhotet, och såväl terroristhotets artikulerade betydelse, har förändrats gällande tre 

analyserade aspekter mellan åren 2003, 2006 samt 2011. Förändringen inom det empiriska 

materialet sammanfattas nedan: 

Gällande (1) terroristhotets karaktäriserande metod förhåller sig denna aspekt tämligen 

fixerad över tidsperioden. Metoden karaktäriseras vara en våldsam aktivitet eller taktik utövad 

av terrorister och terroristorganisationer mot oskyldiga civila eller icke-kombattanter. Den 

förändring som dock påvisats är att metoden övergått från att endast vara ’en politiskt 

motiverad metod’ till att övergå till ’en politiskt motiverad metod grundad i islamism’. 

Gällande (2) terroristhotets karaktäriserande aktörer förhåller sig denna aspekt 

tämligen föränderlig över tidsperioden. Aktörerna karaktäriseras inledningsvis vara ’diverse 
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terroristorganisationer, terroristgrupper och terroristnätverk’, till att därefter vara en 

’terroriströrelse av diverse organisationer, grupper och nätverk’, till att avslutningsvis vara 

den specificerade aktören ’al-Qa´ida’. 

Gällande (3) terroristhotets karaktäriserande ideologi förhåller sig även denna aspekt 

tämligen föränderlig över tidsperioden. Ideologin karaktäriseras inledningsvis att endast vara 

’en extremistisk ideologi’, till att därefter vara ’en islamistisk extremistisk ideologi’, till att 

avslutningsvis vara ’al-Qa´idas egen ideologi’ (eller till och med att vara ’en al-Qa´ida-

ideologi’). Således har den artikulerade ideologin förändrats, men dock inte specificerats. 

Därmed går det att utröna en förändring över tid gällande detta fenomen – denna 

specifika betydelseförändring hos terroristhotet inom kriget mot terrorismen. Följaktligen, 

från att terroristhotet primärt artikulerats vara ett icke-specificerat hot i form av den diffusa 

positionen: terrorism; den icke-civiliserade världen (med alla dess olika positioner som 

karaktäriserar denna), har terroristhotet övergått till att därefter bli primärt artikulerad i form 

av en transnationell rörelse av islamistisk terrorism (med alla dess olika positioner som 

karaktäriserar denna), till att slutligen övergått till att bli artikulerad som den specifika 

positionen: al-Qa´ida (med alla dess olika positioner som karaktäriserar denna). Detta är det 

tydligaste resultatet som denna beskrivande analys identifierat inom det empiriska materialet. 

 

5. FÖRKLARANDE ANALYS AV TERRORISTHOTETS FÖRÄNDRING 

 

I enlighet med uppsatsen teoretiska ramverk utgörs det artikulerade terroristhotet inom det 

empiriska materialet av makt/kunskap. Detta innebär att terroristhotet är en produkt av den 

makt/kunskap som finns inom diskursen; att terroristhotet är en produkt av den maktutövning 

som bidrar med kunskap om terroristhotet då makten och kunskapen materialiseras när den 

opererar i och genom individers kroppar inom diskursen. Dock kan denna makt/kunskap 

endast materialiseras om den utövas av individer (i detta fall med fokus på den amerikanska 

regeringen), som har en given mängd relationell makt till förfogande, inom diskursen. 

Vid varje enskilt tillfälle, exempelvis vid författandet av de tre officiella dokumenten 

som analyserats i denna uppsats, är det artikulerade terroristhotet en produkt av den rådande 

makt/kunskap som finns inom diskursen vid respektive tillfälle. Emellertid är makt/kunskap 

ständigt föränderlig – maktutövningen (artikulerandet av terroristhotet) skapar ständigt ny 

kunskap om terroristhotet eftersom maktutövning inte är möjlig utan att den producerar ny 

kunskap inom diskursen. Således är det den rådande makten, och maktutövningen med grund 

i denna, som skapar den rådande kunskapen om terroristhotet med dess karaktäristika.  



 33 

5.1. Terroristhotets förändrade betydelse 

 

Som nämndes ovan utgörs det artikulerade terroristhotet av makt/kunskap. Emellertid kan 

detta endast vara möjligt om det finns en vilja till makt/vilja till kunskap – en vilja att forma 

verkligheten; en vilja att forma kunskap; en vilja att forma konstruerade uppfattningar. 

Således kan den maktutövning (artikulerandet av terroristhotet) som den amerikanska 

regeringen utövar inom diskursen vara ett uttryck för en vilja till makt/vilja till kunskap. 

Det ovan nämnda har sin förklaring i två aspekter: (1) Att den amerikanska regeringen 

drivs av en vilja att maximera sin makt att forma konstruerade uppfattningar inom diskursen, 

däribland en konstruerad uppfattning av terroristhotet inom diskursen, och (2) att den 

amerikanska regeringen drivs av ett behov att inordna, förenkla och schematisera verkligheten 

– att klassificera och kategorisera fenomen till bestämda kategorier, däribland fenomen som 

terroristhotet inom diskursen. I och med detta utgör dessa två aspekter – viljan och behovet – 

tillsammans en förklaring till varför den amerikanska regeringen artikulerar terroristhotet och, 

av ytterligare relevans, förändrar artikulerandet av terroristhotet (förändrar maktutövningen). 

För att utveckla det ovan nämnda artikulerar den amerikanska regeringen terroristhotet 

med anledning av behovet att förstå vad terroristhotet är; att förstå vad det är för terroristhot 

som den bedriver ett krig emot – den strävar efter att bestämma en särskild uppfattning om 

terroristhotet. Dessutom strävar den amerikanska regeringen efter att bestämma en särskild 

uppfattning av terroristhotet som också bidrar till att den kan maximera sin framtida förmåga 

att forma konstruerade uppfattningar. Den amerikanska regeringen är dock endast en 

anhopning av individer med en given mängd relationell makt som förmedlar en vidare 

makt/kunskap inom diskursen. Emellertid förändras denna vidare makt/kunskap ständigt i och 

med all maktutövning inom diskursen; all maktutövning som utövas av mängd individer inom 

hela diskursen. Det kan således vara en mängd av individer som bidrar till den makt/kunskap 

som den amerikanska regeringen präglas av och därmed artikulerar terroristhotet därefter. 

Däremot går det att argumentera för att den amerikanska regeringen besitter en större 

förmåga, i och med dess relationella makt relativt andra individer inom diskursen, för att 

forma den rådande makten/kunskapen inom diskursen. Den amerikanska regeringen kanske 

besitter den position där den har större förmåga att utöva makt och att maximera sin makt; att 

maximera sin makt att forma konstruerade uppfattningar i enlighet med dess vilja, och således 

även kunna artikulera terroristhotet till att bli som den uppfattar terroristhotet.  
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5.2. Sammanfattande diskussion av den förklarande analysen 

 

Fokus i denna uppsats är att beskriva och förklara den amerikanska regeringens förändrade 

uppfattning. En uppfattning som har förändrats, åtminstone enligt den beskrivande analysen. 

Den förklarande analysen har emellertid resulterat i en högt abstrakt förklaring; en förklaring 

som inte erbjuder konkreta svar till varför terroristhotet kan ha förändrats; en förklaring som 

inte presenterar något kausalt orsakssamband eller något annat konkret som kan förklara 

förändringen. Den förklarande analysen, och det teoretiska ramverket, erbjuder istället en högt 

abstrakt förklaring som innefattar ett oändligt antal potentiellt förklarande variabler, vilket gör 

det i svårt att ge förslag på konkreta aspekter som kan ha påverkat den amerikanska 

regeringen. Således resulterar denna förklaring kanske i fler frågor än vad som besvarats.  

 

6. AVSLUTNING 

 

6.1. Sammanfattande resultat 

 

Denna uppsats beskrivande analys har i enlighet med dess metodologiska ramverk resulterat i 

tre sammanfattande beskrivningar av terroristhotet inom respektive underliggande dokument:  

Inom NSCT 2003 artikulerades terroristhotet i termer av: terrorism; den icke-

civiliserade världen, vilket karaktäriseras av metoden: terrorism, aktörerna: terroristenheter, 

samt ideologin: extremistisk ideologi. 

Inom NSCT 2006 artikulerades terroristhotet i termer av: en transnationell rörelse av 

islamistisk terrorism, vilket karaktäriseras av metoden: islamistisk terrorism, aktörerna: den 

transnationella terroriströrelsen, samt ideologin: islamistisk extremistisk ideologi. 

Inom NSC 2011 artikulerades terroristhotet i termer av: al-Qa´ida, vilket karaktäriseras 

av metoden: islamistisk terrorism/våld, aktörerna: al-Qa´ída, samt ideologin: al-Qa´ida-

ideologi. 

Denna uppsats förklarande analys har i enlighet med dess teoretiska perspektiv 

resulterat i två följande aspekter: Den första aspekten är (1) att den amerikanska regeringen 

drivs av ett behov att artikulera terroristhotet. Ett behov att bestämma en uppfattning om vad 

det är för terroristhot som den bedriver ett krig emot inom kriget mot terrorismen. Detta är 

nödvändigt för att den amerikanska regeringen ska kunna förstå terroristhotet. 

Den andra aspekten är (2) att den amerikanska regeringen drivs av en vilja att maximera 

sin makt (förmåga) att forma konstruerade uppfattningar om terroristhotet. Detta med 
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anledning av att underlätta behovet att bestämma en uppfattning om vad terroristhotet är inom 

kriget mot terrorismen. Den amerikanska regeringen vill ständigt maximera sin makt att 

forma konstruerade uppfattningar för att även i framtiden fortsätta maximera sin makt. 

Således strävar den ständigt efter att maximera sin makt för att ständigt erhålla förståelse om 

terroristhotet inom den ständigt föränderliga diskursen. 

 

6.2. Sammanfattande slutsatser 

 

Denna uppsats bidrar med tre slutsatser gällande denna specifika undersökning. 

Den första slutsatsen är att terroristhotets betydelse förändras över tid. Emellertid är 

det svårt att avgöra exakt vad (vilka påverkande faktorer) som har bidragit till förändringen. 

Istället argumenteras det för att det är ett aggregat av faktorer – ett oändligt antal faktorer – 

som bidrar till att forma den makt/kunskap inom den föränderliga diskursen om kriget mot 

terrorism, som den amerikanska regeringen då agerar utefter när den artikulerar terroristhotet. 

Den andra slutsatsen är att den ständigt föränderliga diskursen ständigt förändrar den 

relationella makten inom diskursen. Detta kan vara en förklaring till varför terroristhotets 

betydelse förändras. Det kan förhålla sig så att när den relationella makten förändras mellan 

alla aktörer och individer inom diskursen resulterar detta i en skiftning av makt (förmåga) att 

forma konstruerade uppfattningar om terroristhotet. Således kan den amerikanska regeringens 

makt att forma konstruerade uppfattningar om terroristhotet ha förändrats då den relationella 

makten skiftat mellan diskursens aktörer och individer. Dock är det svårt att exakt avgöra 

vilka skiftningar av makt som gjort sig gällande under den analyserade tidsperioden. 

Den tredje slutsatsen är att det teoretiska ramverket inte erbjuder en konkret 

förklaringsmodell. Med detta menas att ramverket är formulerat på så vis att endast bidrar 

med högt abstrakta och generella förklaringar till terroristhotets förändring. Således bidrar 

denna uppsats förklarande analys endast med förklaringar som kanske inte borde appliceras 

på specifika fenomen såsom terroristhotets betydelseförändring. Viljan till makt/viljan till 

kunskap kanske borde lämnas kvar inom den klassiska litteratur där den skrivits ned. Detta 

gäller åtminstone då någon söker att finna förenklade och konkreta förklaringar till fenomen 

inom den oändligt komplicerade verkligheten. Detta görs dock inte gällande i denna uppsats. 
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BILAGA 1 

 

1.1. Det diskursivt organiserade terroristhotet inom NSCT 2003 – terrorism; den icke-

civiliserade världen 
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1.2. Det diskursivt organiserade terroristhotet inom NSCT 2006 – en transnationell rörelse 

av islamistisk terrorism 
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1.3. Det diskursivt organiserade terroristhotet inom NSC 2011 – al-Qa´ida 
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