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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie har varit att kartlägga och analysera vilka betydelser 

som skapas i svensk dagspress kring begreppet säkerhet. I en reflexiv process 

utifrån studiens syfte, frågeställningar och vetenskapsteoretiska filosofi har vi 

byggt upp ett diskursteoretiskt ramverk, vilket resulterat i ett diskursivt fält på 

7 diskursordningar kring begreppet säkerhet. Dessa har tematiserats: 

säkerhetspolitik, extremism, tekniken, terrorism, organiserad brottslighet, 

ekonomi och katastrofer. I samtliga diskursordningar har det identifierats 

diskurser som på olika sätt artikulerar säkerhet utifrån ett hot mot demokratin i 

kontexten Sverige. Resultatet har presenterats i relation till studiens teman 

säkerhet, media, makt, hot och social kategorisering. Resultatet har visat att det 

mediala utrymmet är oerhört viktig för att skapa opinion i ett demokratiskt 

samhälle. Med makt kommer också ansvar och vad som definieras som ett hot 

utifrån begreppet säkerhet får många gånger sociala konsekvenser för någon 

grupp i samhället. Studien har visat att när ett hot definieras så riskerar den 

artikulerade diskursen att samtidigt både förstärka och trycka undan andra hot, 

vilket bidrar till en social kategorisering och kamp mellan olika sociala 

identiteter. Säkerhet kan därför innebära dels skydd från ett hot, men lika gärna 

att avsaknaden av ett hot skickar signaler om att ingen fara råder vilket istället 

öppnar upp för förståelse både inom samhället och till dem som hamnat 

utanför. Men detta är ett diskurteoretiskt resultat och därmed i allra högsta grad 

kontingent, det vill säga möjligt men inte nödvändigt beroende på vem och i 

vilket syfte diskursen har artikulerats.   
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Säkerhet, media, makt, hot, social kategorisering 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



4 

Christopher Forsberg & John Hero´ 

Förord 

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Angelika Sjöstedt Landén för en 

exceptionellt bra handledning med feedback, kommentarer, idéer och ett stort engagemang. 

Vi vill även tacka alla lärare som har bedrivit undervisning kopplat till c-uppsatsen vilket har 

bidragit till en mycket intressant resa. Vi tackar även Eric Carlsson för att hans avhandling 

medierad övervakning har vart en stor inspirationskälla genom hela vår studie. Slutligen 

tackar vi också alla lärare och studiekamrater för att ni gjort utbildningen på Risk- och 

krishanteringsprogrammet till tre lärorika och inspirerande år. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 

Christopher Forsberg & John Hero´ 

Innehållsförteckning  
 

Abstrakt ................................................................................................ 3 

Förord ................................................................................................... 4 

Innehållsförteckning ............................................................................ 5 

Inledning ............................................................................................... 7 

Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 9 

Disposition ............................................................................................................. 9 

Tidigare forskning ............................................................................. 10 

Media, makt och övervakning ............................................................................. 10 

Säkerhet, kontroll och hotet från terrorism ......................................................... 13 

Säkerhet, identitet och social kategorisering ....................................................... 14 

Metodologi .......................................................................................... 17 

Diskursanalys som metod .................................................................................... 17 

Materialet ............................................................................................................. 19 

Sökord och databaser ....................................................................................................... 19 

Tillvägagångssätt ................................................................................................. 20 

Tematiskt urval och kategorisering .................................................................................. 20 

Teoretisk ram och strukturerad analys ............................................................................. 21 

Avgränsningar i metod och material ................................................................... 22 

Etiska riktlinjer .................................................................................................... 22 

Teoretiskt ramverk ............................................................................ 23 

Diskursteorins grunder ........................................................................................ 24 

Flytande signifikanter .......................................................................................... 25 

Artikulationer ...................................................................................................... 25 

Diskursordningar ................................................................................................. 26 

Resultat/analys ................................................................................... 27 

Säkerhetspolitik ................................................................................................... 27 

Artikulering signifikanterna ............................................................................................. 28 
Aktörer ............................................................................................................................. 28 
Hegemoni och antagonism ............................................................................................... 29 

Extremism............................................................................................................ 30 

Tekniken .............................................................................................................. 34 

Terrorism ............................................................................................................. 37 

Organiserad brottslighet ...................................................................................... 38 

Ekonomin ............................................................................................................ 40 

Katastrofer ........................................................................................................... 41 

Det diskursiva fältet ............................................................................................. 43 



6 

Christopher Forsberg & John Hero´ 

Diskussion ........................................................................................... 46 

Makten att definiera ett hot ................................................................................. 48 

Media, makt och konsekvenser av säkerhet ........................................................ 50 

Kontroll, övervakning och social kategorisering ................................................ 51 

Slutsatser ............................................................................................. 52 

Källmaterial ........................................................................................ 54 

Tidningsartiklar ................................................................................................... 54 

Artiklar i inledningen ....................................................................................................... 54 

Artiklar om säkerhetspolitik ............................................................................................. 54 
Aftonbladet ....................................................................................................................... 54 

Artiklar om extremism ..................................................................................................... 56 
Artiklar om tekniken ........................................................................................................ 58 
Artiklar om terrorism ....................................................................................................... 59 
Artiklar om organiserad brottslighet ................................................................................ 59 
Artiklar om ekonomi ........................................................................................................ 60 

Artiklar om katastrofer ..................................................................................................... 60 

Referenser ........................................................................................... 61 

Appendix - Resultat ........................................................................... 63 

Tabell 1. Säkerhetspolitik .................................................................................... 63 

Tabell 2. Extremism ............................................................................................ 63 

Tabell 3. Tekniken ............................................................................................... 64 

Tabell 4. Terrorism .............................................................................................. 65 

Tabell 5. Organiserad brottslighet ....................................................................... 65 

Tabell 6. Ekonomin ............................................................................................. 65 

Tabell 7. Katastrofer ............................................................................................ 65 

Tabell 8. Det diskursiva fältet ............................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Christopher Forsberg & John Hero´ 

Inledning 
 

...Stockholm den 11 december 2010. Först flög hans bil i luften. Kort därpå utlöste han 

laddningarna vid sin kropp på en tvärgata till Drottninggatan. 

                                                                                                            (Sydsvenskan 2012-07-18) 

 

Dagen då Taimour Abdulwahab, 29 år gammal sprängde sig själv i luften på en sidogata i 

Stockholm blev terrorismen både en verklighet och skräck för många svenskar, vilket gjorde 

att många ställde sig frågan hur kunde detta ske i Sverige (Kvällsposten 2010-12-16). I dagens 

globaliserade samhälle som präglas av politisk och ekonomisk instabilitet, terrorism, 

klimatförändringar och en ständigt ökad konsumtion har begreppet säkerhet fått en allt större 

betydelse i synnerhet i västvärlden. På flygplatser, i tåg, på tunnelbanor, i städer, i 

bostadsområden överallt så ökar den tekniska övervakningen radikalt, samtidigt som 

säkerhetsindustrin växer så det knakar. Tjänsterna som efterfrågas är alltifrån små lokala 

inbrottslarm till avancerade säkerhetsuppdrag åt exempelvis UD (Dagens Nyheter 2012-05-

05). Även de svenska myndigheterna har kraftsamlat sina säkerhetsresurser för att mer 

effektivt förebygga och stå emot morgondagens hot (Aktuell Säkerhet 2012-11-09). 

   Aldrig förr har vi levt i ett så säkerhetsomgärdat samhälle som nu, men kan vi likställa det 

med att vi lever i ett tryggt samhälle? Patrik Svensson på Sydsvenskan citerar professorn i 

idéhistoria Sven-Eric Liedman så här:  

 
Säkerhet har att göra med den faktiska avsaknaden av fara. Trygghet har att göra med något 

mer abstrakt. Ordet "trygg" är besläktat med "tro"..."Tryggare kan ingen vara", heter det i 

psalmen. "Försök byta ut det mot Säkrare kan ingen vara. 

                                                                                                            (Sydsvenskan 2012-04-29) 

 

Sven-Eric Liedmans syn är att sedan kravallerna i Göteborg och terrordådet i USA den 11 

september 2001, så har det skett en utveckling i samhället med förskjutning från trygghet till 

säkerhet (Sydsvenskan 2012-04-29). Åtgärder av säkerhet får därför betydelsen att det finns 

en överhängande fara och något vi vill skydda oss mot, med andra ord det föreligger ett hot. 

Vad eller vem som definierar ett hot i kontexten säkerhet är därför en viktig fråga, eftersom 

detta samtidigt innebär sociala konsekvenser för de individer eller grupper som antingen ska 

skyddas eller ses som ett hot. 

   Begreppet säkerhet är inte helt lätt att definiera och används i otroligt många sammanhang 

både individuellt och på en högre nivå. Här är en definition av säkerhet som MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbetar utifrån: 
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Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar i korthet om att säkra funktionaliteten, 

kontinuiteten och integriteten i verksamheten. Syftet är att minska risken för och effekterna av 

hot och sårbarheter i hela samhället. Ytterst handlar det om att värna medborgarnas trygghet, 

liv och hälsa samt de grundläggande värdena i samhället. 

                                                                                                                        (MSB 2013-02-20) 

 

MSB är den myndighet i Sverige som är ledande i det svenska nationella säkerhetsarbetet 

vilket gör denna definition till en viktig betydelse för hur myndigheter i Sverige arbetar med 

säkerhet. En sammanfattning av begreppet säkerhet kan alltså vara att genom ett skydd mot 

någon extern fara eller hot vill vi känna oss trygga och uppleva en grad av säkerhet.     

   Säkerhet har både för och nackdelar, dels kan det ses som något bra som skyddar oss och 

skapar trygghet, men åt andra sidan kan säkerhet istället bidra till ökad osäkerhet vilket är en 

vanlig förekommande kritik som ofta hänger samman med avsaknad av kunskap och 

förståelse för det sociala:  

 
Stora resurser satsas på teknologisk riskhantering, säkerhetssystem, kontroll och övervakning. 

Utan kunskap om sociala faktorer, vilket ibland kallas “den mänskliga faktorn”, kan emellertid 

inget tekniskt system bli helt säkerhet. 

                                                                                                  (Olofsson & Öhman 2009, s.13)   

 

Vi menar precis som Olofsson och Öhman att säkerhet inte bara handlar om att teknik skall 

lösa alla problem, utan det handlar om att få förståelse genom att närma oss problemet med ett 

sociologiskt fokus. Vi har därför i denna studie valt en diskursanalytisk metod och inriktning 

vilket kommer hjälpa oss att kritiskt undersöka säkerhet i kontexterna både vad som sägs men 

även vad som inte sägs och är bakomliggande.  

   I denna kontext är media som aktör och opinionsbildare en betydande aktör i skapandet av 

diskursen kring säkerhet och hot, vilket gör svensk dagspress till ett relevant och viktigt 

forskningsområde. En av de få diskursanalytiska studier som gjorts på området säkerhet 

kopplat till media är Eric Carlssons (2009) studie medierad övervakning. Vi motiverar därför 

denna studies tema och syfte med att det finns få diskursanalytiska studier i ämnet säkerhet 

speciellt kopplat till definitionen av hot, vilket också innebär att studien kan vara av intresse 

och betydelse även för organisationer, myndigheter och beslutsfattare som idag ställs inför 

problematiken och kravet på ett säkrare samhälle.  

   Sammanfattningsvis är begreppet säkerhet i en bred kontext kopplat till hot och trygghet, för 

vårt ändamål kommer inte trygghet att vara ett fokus utan vi är endast intresserade av 

relationen mellan säkerhet och hot. Detta leder oss in på ännu ett av studiens intressen med 

frågor kring makt och social kategorisering. När en makthavare exempelvis definierar ett 

samhällshot som ”terrorism” eller ”brottslig handling”, så hamnar de som utför eller kan 



9 

Christopher Forsberg & John Hero´ 

tänkas utföra detta på ena sidan och de som ska skyddas på andra sidan. Det sker med andra 

ord en social kategorisering utifrån användandet av begreppet säkerhet. Vår utgångspunkt och 

röda tråd för denna diskursiva forskningsstudie är därmed följande teman säkerhet, media, 

makt, hot och social kategorisering. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera vilka betydelser som skapas i svensk 

dagspress kring begreppet säkerhet. För att svara på syftet har vi utgått från 

frågeställningarna: Vilka betydelser i form av diskurser skapas kring begreppet säkerhet i 

svensk dagspress? Vad uttrycks som ett hot i materialet och hur ser relationen ut till social 

kategorisering och makt? 

 

Disposition 

Studien är uppdelad i 8 större rubriker: Abstrakt, inledning, tidigare forskning, metodologi, 

teoretiskt ramverk, resultat/analys, diskussion och slutsatser. Studiens genomgripande teman 

säkerhet, media, makt, hot och social kategorisering introduceras i inledningen och följer 

därefter genom studiens samtliga delar. Inledningen avslutas med studiens syfte och 

frågeställningar.  

   Den tidigare forskningen presenteras utifrån studiens teman i 3 mindre rubriker där vi 

behandlar relevant forskning kopplat till sociologisk teori. Vi tar upp medias roll i samhället, 

två syner på makt, hotet från terrorismen samt social identitet och negativa konsekvenser med 

social kategorisering.  

   I metodologin motiverar och beskriver vi vårt diskursanalytiska angreppssätt, val av 

material, tillvägagångssätt, avgränsningar och etiska riktlinjer. Studiens metodologiska helhet 

av teori och metod presenteras ihop med en strukturerad beskrivning av tillvägagångssätt i 

både inhämtning och analys av det empiriska materialet. 

   Det teoretiska ramverket inleds med en presentation av studiens teoretiska utgångspunkt i 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes poststrukturalistiska diskursteori. Därefter redogörs för 

tre centrala diskursteoretiska begrepp vilka utgör denna studies teoretiska ramverk och tillika 

grunden för den strukturerade analysen. Begreppen benämns flytande signifikanter, 

artikulationer och diskursordningar och har byggts upp i en reflexiv process kring studiens 

syfte, ämne och diskursteoretiska filosofi.  
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   I resultat och analysdelen presenteras resultat och analys i sju olika teman/diskursordningar: 

säkerhetspolitik, extremism, tekniken, terrorism, organiserad brottslighet, ekonomi samt 

katastrofer.  Varje tema utgör i den strukturerade analysen en diskursordning i det diskursiva 

fältet kring begreppet säkerhet, under vilka det förekommer en eller flera diskurser. Resultatet 

är presenterat utifrån sammanställda tabeller (se appendix) samt graden av konflikt och 

enighet mellan de olika diskurserna och avslutas med en översikt av det diskursiva fältet.  

   Diskussionen inleds med en kritisk reflektion kring den diskursanalytiska metoden kopplat 

till ett sociologiskt förhållningssätt. Vidare diskuteras resultatet utifrån studiens teman 

säkerhet, media, makt, hot och social kategorisering relaterat till den tidigare forskningen. 

   Avslutningsvis sammanfattas studien i slutsatser kring syfte, resultat och diskussion vilket 

vi trycker på vikten av det mediala utrymmet och de sociala konskevnser som följer av att 

definiera ett hot.  

 
 

Tidigare forskning 

Forskningen på området säkerhet och hot har öket markant under 2000-talet och framförallt 

handlar det om terrorismens betydelse och konsekvenser. Även studier som bygger på medias 

betydelse och makt kring dessa hot förekommer, denna koppling har framförallt att göra med 

massmedias stora inverkan på samhällets opinion. Ett exempel på en studie kopplat till media, 

makt och övervakning är Erik Carlssons (2009) diskursanalytiska studie om “medierad 

övervakning”, Erics studie har även varit viktig för vår studie utifrån dess många likheter och 

intressen. Vi kommer i tidigare forskning visa på två perspektiv på kontroll, den tekniska 

övervakningen och den statliga kontrollen genom lagstiftning och myndighetsutövning. 

Vidare kommer två syner av makt behandlas, den instrumentella rationella makten kopplat till 

media och den foucaldianska strukturella makten från Foucault och teorin om panoptism som 

är kopplad till kontroll och övervakning. När det gäller identitet och social kategorisering så 

förklaras dessa utifrån teorierna om social identitet och stämpling. Nedan presenteras ett urval 

av artiklar relaterade till studiens teman säkerhet, media, makt, hot och social kategorisering. 

 

Media, makt och övervakning 

Massmedierna spelar idag en viktig och stor roll i det svenska samhället, inte minst i den 

svenska politiken och därmed demokratin, forskare menar att medierna är av så stor betydelse 

för politiken att dem måste ses som en del av den svenska politiken. Massmedierna bedriver 

även i sig en typ av politik vilket kan ses som ett maktmedel, de är dock inte med och fattar 
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politiska beslut men som tidigare nämnt ändå är de en del av beslutsprocessen (Strömbäck 

2000, s.19, 31). Hur stor betydelse medierna har och dess makt i demokratin kan dock vara 

svår att mäta. De senaste åren har det hänt mycket inom de svenska massmedierna med statlig 

avreglering och kommersialisering av de största medierna, vilket innebär att de behöver vinna 

både läsare och annonsörer för att få intäkter (Ibid. s.19).    

   Globaliseringen har haft en stor betydelse i hur medierna har utvecklats och 

kommersialiserats, det positiva är att information sprids över nationers gränser och bygger 

broar över tidigare klyftor, dock följer nackdelar. Den negativa sidan är att ett litet antal 

aktörer har kontroll över en mycket stor marknad, där mångfald utesluts och där upprepningar 

och väldigt lika eller samma nyheter rapporteras. Detta gör att läsaren inte kan göra kritiska 

val i sitt läsande då det endast finns väldigt liten bredd av nyheter. Dyr teknik för att kunna 

läsa om de senaste nyheterna som är en självklarhet för många idag bidrar bara till ännu större 

klyftor i samhället och lämnar de fattiga utanför, exempelvis så fanns i början av 2003 114 av 

landets 165 dagstidningar på nätet och idag finns betydligt många fler (Nord & Strömbäck 

2004, s.66-67, 189). Ett stort samtalsämne idag är mediernas makt, hur de påverkar vår syn på 

världen. Statens offentliga utredningar menar att ”kampen om makt i samhället är i dag till 

stor del en fråga om kamp om massmediernas uppmärksamhet” (Nord & Strömbäck 2004, 

s.205 se SOU, 2000:1, sid 73). 

   Vad är de då som gör att media väljer att ge uppmärksamhet till vissa händelser? Det som 

styr mediernas arbete är oftast redan förutbestämt och kallas medialogik (arbetsprocess). 

Detta handlar bland annat om rutiner och strukturer för hur man rapporterar och skriver om 

händelser för att göra nyheten mer intressant (Olofsson 2002, s.18-19). Dock menar man att 

det aldrig kan förklaras vad som egentligen gör en händelse nyhetsmässig (Nord & Strömbäck 

2004, s.237-238). 

   Det är uppenbart att medierna har betydelse för opinionsbildningen, det finns två viktiga 

maktområden som kan diskuteras, medias makt över sina läsares beteenden och tankar samt 

läsarnas makt över mediernas egna innehåll. Men det motsatta är också möjligt enligt Nord 

och Strömbäck (2004, s.269), alltså att medierna är helt i avsaknad av makt för den egna 

publiken men har full makt över sitt eget innehåll. Makten är styrd av några faktorer vilka kan 

göra den fördelningen som tidigare nämndes, dessa är bland annat ekonomiska regler 

fastställda av politiker, normer och kulturella värderingar, av teknik. Detta menar man bidrar 

till ännu större klyftor i samhället mellan fattiga och rika (Nord & Strömbäck 2004, s.362). 

Denna syn på makt som vi redogjorde för ovan kan ses som instrumentell eller rationell. Detta 

härleds till Jürgen Habermans idéer om instrumentellt handlande vilket bygger på ett 
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handlande (eller åsikt) av en enskild aktör som använder de “bästa medlet för att nå ett visst 

mål” (Ritzer 2009, s.240-241). Den syn på makt som vi kommer använda inom diskursteorin 

är den foucauldianska som till skillnad från den instrumentella synen är strukturell, även om 

vårt fokus inte är den instrumentella synen så kommer den finnas bakomliggande genom 

studien på grund av att vi använder media som empiriskt material. 

   Den tidigare forskning inom området säkerhet, makt och media som tydligast gått att koppla 

till denna studie är Eric Carlssons avhandling Medierad Övervakning (2009). Avhandlingen 

är en kvalitativ diskursanalytisk studie av hur svensk dagspress använder bilder och diskurser 

kopplade till övervakning. Detta har gjorts genom att studera två områden, dels nyheter kring 

terrorism och dels nyheter kring polis våld. Urvalet av både text och bilder har gjorts till 

framförallt fyra stora svenska dagstidningar Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet vilka analyserats utifrån de diskursteoretiska begreppen artikulation, 

intertextualitet och tilltal. Eric har också använt sig av den foucauldianska metaforen 

för disciplineringsmakt panoptikon. Resultatet är kopplat till uppbyggnaden av social 

identitet, makt, normalitet och den komplexa påverkan som medial rapportering har på social 

förändring och diskursiv förstärkning. Slutsatsen som Eric gör med sin undersökning är att 

den mediala nyhetsrapporteringen kring övervakning verkar dels förstärka både teknisk 

övervakning och den allmänna uppfattningen av hot, men också samtidigt utgöra ett 

maktmedel för allmänheten i att kontrollera och övervaka myndigheter som polisen. 

Övervakning kan därför i en diskursiv kontext med hjälp av medialt utrymme både verka för 

social förändring av samhället, men även för en ökad kontroll och minskad integritet och 

frihet.  

   Det finns många intressanta aspekter och syner på makt i vår studie. Dels den vi tidigare 

nämnde kring mediernas makt och påverkan och den instrumentella makten som är kopplad 

till handling och mer fokuserad på individens egna rationella tänkande. När det kommer till 

säkerhet kopplat till kontroll och framförallt den tekniska övervakningen är den 

poststrukturalistiska foucauldianska synen på makt relevant. Dels för en teoretisk förståelse 

men även för vår studies metodologiska inriktning vilket vi kommer ta upp senare i 

metodologin. 

   Inom tidigare forskning som fokuserar på säkerhet, kontroll och övervakning har teorin om 

Foucaults panoptikon varit återkommande precis som i Eric Carlssons (2009) avhandling om 

medierad övervakning som exempelvis i “The New Ethical Trilemma: Security, Privacy and 

Transparency” är titeln till på en artikel som diskuterar ett etiskt trilemma mellan säkerhet, 

integritet och öppenhet (Ganascia 2011). I artikeln ligger den moderna nanotekniken som 
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grund för detta dilemma, denna minimala teknik kan samla in och övervaka data på ett helt 

osynligt sätt vilket maximerar säkerhetsåtgärder kring övervakning och kontroll (Ibid. s.2, 6). 

Framförallt utifrån aspekten kring kontroll är Foucaults teori om panoptikon relevant för att 

förstå hur kontroll kan skapas genom makt. 

   Panoptikon i originalform är en struktur i en fängelsebyggnad med ett vakttorn i mitten och 

fångarnas celler runt centrum av tornet, den tekniska detaljen är att fångarna inte vet om dem 

är övervakade eller inte tack vare ett motljus (Foucault, 2003 s.201). Detta skall ge känslan 

och det faktum att ”överallt verkar ett öga” (Ibid. s.196). Resultatet av detta blir en total 

övervakning och kontroll över individer och på ett resurseffektivt sätt utövas makt, makten 

blir i Foucaults mening automatisk vilket är en ” oerhört stor källa till makt” (Ibid. s.505). 

Denna övervakning gör att individerna börjar kontroller sig själva. Foucault tog vidare denna 

idé till att beskriva en helt nytt typ av övervaknings samhälle (Ritzer 2009, s.505). Foucault är 

ett bra komplement till att förklara makt, kontroll och övervakningsfenomen i hela samhället. 

Myndigheter, politiker, företag, media och privatpersoner använder idag övervakning för att 

kontrollera andra oftast utan att den som blir kontrollerad eller övervakad har någon aning om 

det. Övervakning och kontroll är en viktig säkerhets och maktkälla och har en viktig betydelse 

för många vilket gör att det både finns positiva och negativa konsekvenser av detta vilket vi i 

nästa del skall redogöra för. 

Säkerhet, kontroll och hotet från terrorism 

Som tidigare nämnt är säkerhetsbegreppet väldigt brett och säkerhet ställs oftast i relation mot 

ett hot. Människor vill ha säkerhetsåtgärder för att de skall känna sig trygga från ett hot, det 

kan handla om exempelvis övervakningsteknik men också om lagar och statlig kontroll för att 

förhindra och försvåra för terroristhandlingar. Med säkerhetsåtgärder som dessa följer även 

negativa konsekvenser för individer och grupper, bland annat ställs individers frihet och 

integritet på spel och försvårar för individer att resa i världen. 

   En artikel som handlar om dessa konsekvenser och säkerhet i nationell kontext är ”The 

uneasy relationship between national security and personal freedom: New Zealand and the 

war on terror” artikeln utreder hur vida Nya Zeelands nationella säkerhet mot terrorismen 

egentligen ger ökad säkerhet eller inte. Ett stort fokus i artikeln är även att titta på hur 

terroristlagar har påverkat den nationella säkerheten och individers frihet (Small 2011, s.467). 

Kriget mot terrorismen är starten för en stor förändring inom säkerhetsområdet, den nationella 

säkerheten kom även att bli ett populärt säkerhetsbegrepp runt om i världen. Den 11/9 sägs 

vara den händelse som utlöste en skräck i nationer och människor och kortsiktiga åtgärder 
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sattes in mot ett hot som var mer emotionellt än nationellt, bland annat extra kontroller vid 

flygplatser och övervakning av detta nya hot. Dessa åtgärder visade inte sig öka den nationella 

säkerheten utan satte bara individens frihet på spel (Ibid. s.468,483-484). 

   USA som först förklarade detta krig mot terrorismen efter 11/9 gjorde dock ett ganska 

grundläggande fel, dem glömde att definiera vad terroristhot egentligen är för något, vissa 

menar att detta kommer att förbli odefinierat (Ibid. s.468-469). Olika länder tog fram olika 

definitioner vilket gjorde att människor som aldrig tidigare hade vart ett hot sågs som ett hot. 

Nya Zeeland precis som alla andra länder har haft problem med extrema grupper, och därför 

finns redan olika former av förberedelser, oftast är dem flesta ”terroristlagarna” härstammade 

från olika typer av beredskapslagar hos polisen (Ibid. s.480). 

   Frågan är om lagstiftning verkligen är lösningen och om den ger resultat för att motarbeta 

det moderna terroristhotet. Man har gjort många misstag under denna tid och i fortsättningen 

måste bedömningarna sättas i proportion mot det egentliga hotet mot landet samt väga in 

konsekvenserna för individers frihet (Ibid. s.484).   

   Negativa konsekvenser av säkerhet kopplat till lagar och teknik är en del av området. 

Säkerhet kan även handla om den svenska Polisens insatser mot något som dem tolkar som ett 

hot eller där det föreligger ett hot. Även om många menar att polisens säkerhetsarbete är 

positivt så kritiseras dem för sitt arbete. En forskare som tittat närmare på negativa 

konsekvenser kring den svenska polisens arbete är Janne Flyghed (2002). För mycket säkerhet 

och kontroll kan ge upphov till större problem än vad hotet i vanliga fall hade orsakat, dock 

kan för lite kontroll även skapa kaos (Ibid. s.61-62). Detta skedde under Göteborgskravallerna 

2001 där Polisen tog i med för mycket med säkerhetsåtgärder som i detta fall var det polisiära 

arbetet i proportion med hotet blev människor så upprörda att allt bara spårade ut och blev de 

värsta kravallerna i Sveriges historia (Ibid. s.61-62). Denna tidigare forskning bygger på att 

det föreligger någon form av hot vilket i förlängningen får konsekvenser för hur vissa grupper 

identifieras och socialt kategoriseras i samhället. 

 

Säkerhet, identitet och social kategorisering 

Den tidigare forskningen som är kopplad till säkerhet, social identitet och kategorisering har 

även den ett stort fokus på hotet från terrorismen. Dock så har det visat sig att det finns risker 

när myndigheter definierar stora nationella hot, eftersom begreppen extremist och terrorist lätt 

blandas ihop både omedvetet och medvetet.  Detta får direkt konsekvenser för olika sociala 

grupper i samhället, speciellt för dem som anses ha ett avvikande beteende. 
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   Sociologerna Yassmin Hussain och Paul Bagguely (2012) undersöker i sin artikel 

Securitized citizens konsekvenserna efter terrorattentatet i London 7 juli 2005. Kort efter 

attentatet kunde man konstatera att gärningsmännen var muslimer födda i Storbritannien 

vilket gjorde att både politiker, media och polis kraftsamlade extra hårt på just de områden 

som gärningsmännen kom ifrån, vilket innefattade områden till största delen bebodda av 

muslimer (Hussain & Bagguely 2012, s.715). 

   Efter en semi-strukturerad intervjustudie på både muslimer och icke-muslimer fann man att 

händelsen och samhällets utpekning av muslimer som terrorister och ett hot mot säkerheten 

tillsammans stärkte identiteterna hos båda grupperna. Vita brittiska medborgare till största 

delen medelklass uttrycke sig grovt rasistiskt och islamofobiskt, samtidigt som de islamistiska 

medborgarna kände sig utpekade och marginaliserade som terrorister, vilket ledde till att 

stärka den nationella mobiliseringen av muslimskt kultur, speciellt bland unga (Ibid. s.725, 

727-731). Undersökningen visade tydligt vilken betydelse social kategorisering och 

samhällets reaktioner kan få för olika grupper i samband med att benämna något som ett hot 

mot säkerheten, vilket istället kan få motsatt resultat i att hotet förstärks och ökar ytterligare. 

   Den sociala förstärkningen av identiteter mellan muslimer och icke-muslimer kan genom 

social identitetsteori oss en förståelse för social kategorisering och identitet i förhållande till in 

och ut grupper. Den sociala identiteten utgår i social identitetsteori från individens inre 

reflekterande konversation kopplat till det värde och känslomässiga betydelse som individen 

bäst identifierar sig med i grupp, alltså individens in-grupp (Augustsson 2007, s.53, 56). I 

egenskap av grupptillhörighet jämför sig sedan individen beroende på social kontext både utåt 

mot andra grupper (ut-grupper) men även inåt i den egna gruppen beroende på allt ifrån 

uppskattning och gemensamma värderingar, till roller och upplevd osäkerhet i frånvaron av 

ett medlemskap i in-gruppen (Ibid. s.55-57). Social kategorisering förekommer alltså här som 

ett sätt att systematisera den sociala omgivningen (Ibid. s.54). Men i nära relation med 

känslan av social tillhörighet och uppskattning, beroende på social kontext och grupp.    

   Samhällets kategorisering fick genom bombningarna i London sociala konsekvenser av 

misstänksamhet och obehag, som oavsett åsikt ändå tvingade isär människor i in och ut 

grupper på grund av den fysiska föreställningen av en terrorist. Denna mediala och politiska 

makt att värdera och kategorisera grupper får därmed en innebörd av stämpling, avvikelse och 

social kategorisering. 

   Ett exempel på hur social kategorisering kan användas av myndigheter är Jeffrey Monaghan 

och Kevin Walbys (2012) undersökning av sekretessbelagda rapporter från Kanadas 

nationella säkerhetspolis. Inför Olympiska spelen och G8/G20 mötena 2010 så organiserade 



16 

Christopher Forsberg & John Hero´ 

sig den polisiära underrättelsetjänsten framförallt informationsmässigt både lokalt och 

regionalt i en omfattning aldrig tidigare skådad (Monaghan & Walby 2012, s.136). Men det 

som framförallt hände var att kategoriseringen av nationella hot omstrukturerades under 

benämningen MIE (Multi Issue Extremism), och kom att innefatta både extremism och 

terrorism (Ibid. s.141). Detta möjliggjorde omfattande övervakningsoperationer som nu också 

riktades mot sociala aktivistgrupper under argumentet att sannolikheten för en attack från en 

sådan grupp är större än en terroristattack, både i antal fysiska och ekonomiska skador (Ibid. 

s.144). 

  Det man också upptäckte var att underrättelsetjänsten bytt namn på kategorier från ”mentalt 

ostabila personer” till ”personer av intresse” (Ibid. s.146). Sammantaget så menar författarna 

att den polisiära underrättelsetjänsten har flyttat resurserna från terrorism till socialt kritiska 

verksamheter genom att medvetet mixa ihop kategorierna terrorism och extremism, vilket 

författarna menar har skapat en ”terror-identitet” som ger begreppet säkerhet och rättvisa en 

helt ny form (Monaghan & Walby 2012, s.147). 

   Både attentatet i London och den kanadensiska underrättelsetjänstens sociala kategorisering 

visar hur ett definierat avvikande beteende får konsekvenser både från ett kollektivt och 

individuellt perspektiv. Vad som är avvikande har en nära relation till socialt 

identitetskapande vilket kan förklaras genom stämplingsteorin (Sarnecki 2009, s.199). Det 

handlar inte om en persons egenskaper som är avvikande, utan det är omgivningens reaktioner 

på individens beteende som avgör om det uppfattas som avvikande eller inte (Ibid. s.201). 

Som Månson (2010, s.174) uttrycker det ”man är inte avvikare, man blir det!” Detta är ett 

fenomen som starkt påverkas av vilken grupp personen tillhör samt vilken attityd och status 

som gruppen tillskrivs av samhället (Sarnecki 2009, s.202). Detta kan också förklara varför 

människor söker sig till homogena grupper där både identitet och förhållningssättet till det 

avvikande beteendet får positiv uppmärksamhet, som exempelvis attityden till droger, grova 

våldsbrott eller extrema åsikter (Månson 2010, s.174). Stämplingsteorin ger ett kritiskt 

perspektiv på social kategorisering och dess konsekvenser, vilket leder till den centrala frågan 

om vem som har den politiska makten. Makten att stämpla vad som är avvikande och inte 

(Sarnecki 2009, s.202). 

   Denna teori kan på ett skrämmande sätt belysa konsekvenserna med kategoriserandet efter 

London-bombningarna. Genom att massmedialt och politiskt förmedla bilden av en terrorist 

som typisk muslim så bidrog man till att stärka grupp-identiteter, men också på lång sikt bidra 

till att unga muslimer faktiskt tar till sig identiteten som terrorist, eller i varje fall som 

avvikande mot det brittiska samhället. Vilket föga troligt kommer öka säkerheten och 
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välståndet. Det går också göra tydliga kopplingar till den kanadensiska underrättelsetjänstens 

strategi av stämpling och manipulerande av sociala kategorier, som genom en politisk 

säkerhetsåtgärd istället slutar med absurd kontroll och maktmissbruk på bekostnad av 

demokratisk rätt och frihet att uttrycka en åsikt.  

 

 

Metodologi 

Den metodologiska delens syfte är att ge läsaren en presentation och förståelse av den 

diskursanalytiska metodens grunder och filosofiska utgångspunkter som i denna studie är 

grundläggande för tillvägagångssättet både analytiskt och teoretiskt. Valet av metod och ämne 

är kopplat till ett kritiskt förhållningssätt till säkerhet som traditionellt vetenskapligt teknisk 

och objektiv, då detta oftast bortser ifrån de negativa konsekvenser som kan uppstå för 

samhällsmedborgarens frihet och integritet. Vårt vetenskapsteoretiska förhållningssätt är 

därmed sociologiskt med tydliga inslag av det socialkonstruktionistiska perspektivet, vilket 

påtalar den subjektiva betydelsen för hur samhället fungerar och är uppbyggt (Månson 2010, 

s.78). Utgångspunkten i denna studie är därför att bidra till behovet av en kritisk och djupare 

samhällsvetenskaplig förståelse för området säkerhet både i och utanför den akademiska 

världen, vilket speglar valet av diskursanalys. 

 

Diskursanalys som metod 

Diskursanalysen har sin grund i ”lingvistiken”, det vill säga i vetenskapen om språket (Nylén 

2005, s.38). Metoden som idag har fått en allt bredare och populärare förankring i 

vetenskapen, anses ha sitt ursprung från samhällsvetenskapens poststrukturalistiska 

utveckling, framförallt under 1970-talet med förgrundsfigurer som Michel Foucault, Louis 

Althusser och Jacques Derrida (Howarth 2007, s.10, 12). 

   Diskursanalysen verkar över ett brett område med olika filosofiska inriktningar men handlar 

i grunden om att dekonstruera den av språkets socialt konstruerade betydelse av verkligheten 

(Nylén 2005, s.38). Detta ger oss en bred konstruktivistisk innebörd med reflexiv påverkan i 

allt från hur vi uttrycker oss språkligt genom tal och text, till vilka sociala mönster och 

handlingar som uppstår kring dessa praktiker (Ahrne & Svensson 2011, s.151). 

   Vad som är en diskurs varierar alltså även inom samhällsvetenskapen och den filosofiska 

utgångspunkten får därmed en viktig betydelse. Diskursanalysens kvalitativa utgångspunkt är 

klart präglat hermeneutiskt, det handlar med andra ord om en djupare förståelse speciellt när 
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det gäller människors sociala handlingar och dess konsekvenser (Thurén 2007, s.94, 103). 

Rent ontologiskt ger detta en syn på verkligheten som multipelt konstruerad utifrån en 

subjektiv betydelse av social interaktion och erfarenhet, vilket i denna studien utifrån kontroll, 

makt och identitet får en blandning mellan social konstruktivistiskt, postmodern och kritiskt 

teori (Creswell 2013, s.36-37). 

   Kunskapen om verkligheten (epistemologi) är kvalitativt traditionellt sett subjektiv med 

fokus på individens tolkning och meningsskapande av sin egen specifika verklighet. 

Forskaren söker alltså här kunskapen i en nära subjektiv relation (Backman, 2008, s.54). Men 

går man djupare på Foucaults syn på kunskap så är det makten som avgör vad som betraktas 

som värdefull kunskap (Thurén 2007, s.155). Ur detta perspektiv så har den diskursanalytiske 

forskaren stor makt i valet om hur kunskapen om verkligheten genom texten ska framställas, 

kategoriseras och analyseras. Dock så förekommer ingen direkt mänsklig kontakt i en 

textanalys, vilket får nämnvärda likheter med kvantitativ metod om inte texten likställs med 

just de människor som författat eller beskrivit den. Detta visar därför på vikten av forskarens 

vetenskapsteoretiska positionering som en utgångspunkt för den filosofiska synen av 

verkligheten som objektiv eller subjektiv. 

   Diskursanalysen får en stor roll när det gäller tillförandet av värderingar, både kring 

forskarens förhållningssätt och det studerade fenomenets betydelse (Creswell 2013, s.20). 

Detta blir extra tydligt när textanalysen problematiserar värderingar och ser dem som socialt 

konstruerade, viket i den sociala verkligheten kan innebära stora konsekvenser för avvikande 

grupper eller individer som stämplas och kategoriseras. 

   Den metodologiska utgångspunkten för kvalitativ forskning är typiskt induktivt genererande 

av teori från botten och upp snarare än att testa ett förutbestämt teoretiskt material (Ibid. s.22, 

36). Diskursanalysen är i stort induktiv (beskrivande) i syftet att undersöka diskurser och dess 

betydelser, men får ett deduktivt (prövande) perspektiv i processen mellan kategorier och det 

empiriska materialet (Ibid. s.45). Detta förutsätter ett ämnesområde och viss avgränsning som 

leder direkt till kärnan och de filosofiska utgångspunkterna, diskursanalysen är en 

analysmetod som bygger på en teoretisk och metodisk helhet, ett ramverk konstruerat utifrån 

den specifika studiens syfte och filosofiska utgångspunkter (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.10, 137).  

   Genom det teoretiska ramverket definieras diskurs för denna studiens syfte och 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt att alla sociala interaktioner och objekt är diskursivt 

språkligt konstituerande, oavsett det handlar om en text eller social praktik (Howarth 2007, 

s.117). Det vill säga ett objekt oavsett fysisk eller social verklighet får mening först när det 
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ges mening, övervakning kan därför innebära både en social handling och fysisk 

säkerhetsteknik vilka kan få betydelsen både ett hot och ett skydd beroende på social kontext. 

Diskursen är därför alltid kontingent, ”möjlig men inte nödvändig” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s.26, 42, 45, 142). 

   Detta följer de grundläggande filosofiska premisserna för ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv på diskursanalys att kunskap om verkligheten sker i social interaktion, historiskt 

och kulturellt präglad genom kategorisering och social handling, vilket beroende på världsbild 

och konkret situation styr mening och identitet (Ibid. s.11, 12). Diskursanalysens uppgift i 

denna studie är att kartlägga ett fält av diskurser kring begreppet säkerhet. Vi kommer att 

använda de diskursteoretiska begreppen flytande signifikanter, artikulation och 

diskursordning kopplat till antagonism och hegemoni, dessa begrepp förklaras närmare i delen 

teoretiskt ramverk.  

 

Materialet 

Det empiriska materialet består av artiklar publicerade i Svensk dagspress. I relation till syftet 

att kartlägga diskurser har urvalet av Svensk dagspress koncentrerats till Svensk 

storstadspress med text hämtad från Dagens-nyheter, Svenska dagbladet, Expressen, 

Aftonbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten, Kvällsposten, GT, Dagens industri samt Metro 

– Göteborg; Stockholm; Skåne och City Malmö. Fyra av dessa tidningar Dagens-nyheter, 

Svenska dagbladet, Expressen och Aftonbladet behandlas i detta fall även som nationell press.  

 

Sökord och databaser 

Det empiriska material som används i denna studie är hämtat ur mediearkivets databas 

retriever. Retriever är Nordens största digitala nyhetsarkiv och en gemensam plattform för alla 

stora dagstidningar (Retriever 2013-04-25). Sökorden säkerhet* och samhällssäkerhet* har 

sedan testats i olika kombinationer med exempelvis terroris*, hot*, Sverige*, demokrati*, 

bomb* med flera. Sökningarna gick i en process fram och tillbaka mellan syftet i studien och 

överblicken av innehållet. Det slutliga valet av sökord som vi fann bäst lämpat till syfte och 

val av ämne var Säkerhet* AND hot* AND demokrati* AND Sverige*, begränsat till 

sökfunktionen storstadspress och tiden mellan 2010-01-01 och 2013-04-10. Detta gav oss ett 

urval av 678 artiklar spridda på de ovan nämnda dagstidningarna. 

   Sökningen motiverar vi genom att fokusera på hur säkerhet som begrepp förknippas med 

hot kopplat till demokrati i kontexten Sverige, vilket ger oss en större bredd på begreppet 
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säkerhet än att bara fokusera på enskilda händelser som exempelvis terrorattentat, vilket 

harmonerar med syftet av en diskursiv kartläggning.  

 

Tillvägagångssätt 

Diskursanalys bygger på en teoretisk grund av metodens filosofiska premisser (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.141, 142). Tidigare forskning och ämne har alltså i en växelvis 

analytisk process mellan sökningar i materialet och studiens syfte systematiskt skapat ett 

teoretiskt ramverk som bildat underlag för strukturerad analys och analysfrågor. 

 

Tematiskt urval och kategorisering 

Det tematiska urvalet av det empiriska materialet har skett i en process av tre steg med 

samtlig dokumentation och arbete lagrad med åtkomst på internet: 

 

1. Samtliga artiklar lästes i ett första skede ytligt och kategoriserades efter tema och 

innehåll, vilket resulterade i 9 kategorier som tematiserades: myndighetsutövning, 

internationellt engagemang, katastrofer, politik inrikes, politik utrikes, terrorism, 

extremism, organiserad brottslighet samt ekonomi. Texterna kopierades sedan in med 

länk, rubrik och datum i ett särskilt analysdokument.  

2. Utifrån tematiseringen förfinades kategorierna ett ytterligare steg genom 

sökordsfunktionen Ctrl+F undersöka och plocka ut textmaterial kopplat till sökorden 

säkerhet*, hot* och demokrati*. Styckena klipptes ut och sammanfattades under varje 

artikelrubrik som sedan kontrollerades mot kategorins innehåll och tema. Artiklarna 

kategoriserades och sammanställdes nu i 7 teman: myndighetsutövning, internationellt 

engagemang och politik inrikes/utrikes slogs ihop till säkerhetspolitik och övriga 

kategorier tematiserades som extremism, terrorism, organiserad brottslighet, ekonomi 

och katastrofer samt en ny kategori tekniken. 

3. I det tredje steget påbörjades den slutliga analysen som utifrån den teoretiska ramen 

genomfördes med en djupläsning och fördelning av kategoriernas artiklar i tabeller. 

Tabellerna utgjorde sedan underlag för slutlig analys och kartläggning genom att visa 

på fördelning av både diskurser och kategorier, samt att plocka ut lämpliga och 

bärande citat som sedan har presenteras i resultatdelen under respektive kategori och 

tema. 
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Insamlingen i databasen har förenklat arbetet avsevärt genom användningen av sökfunktioner 

och andra webbaserade verktyg. När vi tittar på kategoriseringen så har denna skett i en 

växelverkan mellan text, sökord och innehåll, vilket betyder att kategoriernas tema också 

förändrades till viss del under processen av det tematiska urvalet, speciellt från första till 

andra steget då olika tema utkristalliserades tydligare. Nackdelar med att använda böjningar 

på sökord som hot* är att det också dyker upp resultat som hotell i texterna, dock så har de 

texter som inte varit relevanta till ämnet succesivt sorterats ut under processens gång. 

 

Teoretisk ram och strukturerad analys 

Utifrån den teoretiska ramens reflexiva uppbyggnad mot ämne och sökprocess har 

utgångspunkten för analysen varit på Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 

poststrukturalistiska diskursteori. Laclau och Mouffe utvidgar diskursbegreppet både 

filosofiskt och begreppsmässigt att innefatta all social handling och relation såväl fysisk som 

språklig, framförallt med fokus på politisk artikulation och subjektiv meningsbyggnad 

(Howarth 2007, s.117-124). Ur denna teori har sedan begreppen flytande signifikanter och 

artikulation plockats ut tillsammans med Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.34-36) 

vidareutveckling på Norman Faircloughs indelning av diskurser i diskursordningar kopplat till 

de diskursteoretiska begreppen antagonism och hegemoni, vilka beskrivs närmare i det 

teoretiska ramverket. 

   Sökorden säkerhet*, hot* och demokrati* utgör därför i den strukturerade analysen de 

flytande signifikanter som lokaliseras och analyseras i de olika förekommande diskurserna 

inom de tematiska diskursordningarna som tillsammans utgör det diskursiva fältet kring 

begreppet säkerhet. Den strukturerade analysen har skett i fyra steg med utgångspunkten för 

diskursordning (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.135): 

 

1. De diskurser som förekommer under varje tema lokaliseras och identifieras utifrån hur 

de flytande signifikanterna artikuleras. 

2. Diskursernas skillnader och likheter analyseras inom diskursordningen utifrån 

begreppen hegemoni och antagonism. Det vill säga till vilken grad råder det enighet 

eller konflikt mellan diskursernas artikulationer inom diskursordningen. Den 

hegemoniska interventionen kopplas till hur en handling undertrycker en annan 

handling. 

3. I det tredje steget undersöks fördelningen av diskurser inom diskursordningen med 

fokus på vilka aktörer som uttalar sig om vad. 
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4. Det sista steget är mer abstrakt vilket innebär att titta på konsekvenser och relationer 

både inom diskursordningen men också mellan olika diskursordningar. 

 

Resultatet blir därför en kartläggning av diskurserna kring säkerhetsbegreppet i en uppbyggd 

helhet av teori och metod, som slutligen lokaliserar vilka diskurser som konkurrerar med vilka 

inom de teman och kategorier som presenterats i resultatdelen. 

 

Avgränsningar i metod och material 

Viktiga avgränsningar som gjorts i denna studie är relaterade till teori och metod. Den 

teoretiska avgränsningen handlar framförallt om utgångspunkten i Laclaus och Mouffes 

diskursteori. Detta är en bred diskursanalytisk teori som behandlar allt ifrån diskursens 

uppbyggnad till dess relation till social identitet och subjektiv positionering (Howarth 2007, 

s.117-120). I denna studie har vi avgränsat oss framförallt från subjektpositioner eftersom 

detta definieras som individens sätt att identifiera sig i specifika situationer och kontexter 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.48-51). Vårt primära syfte är alltså inte att förklara hur 

individer identifierar sig socialt vilket styrt oss till en mer övergripande analys av det 

empiriska materialet (Ibid, s.137). Vilket också utesluter den mer kognitiva diskurspsykologin 

och textnära kritiska diskursanalysen, även om det finns vissa likheter i metoderna med 

framförallt språket som central betydelse (Ibid, s.77, 102). 

   Avgränsningen när det gäller data är som tidigare nämnt i förhållande till kombinationen av 

sökord och de tidningar som benämns storstadspress. I förhållande till sökordningen 

säkerhet* AND hot* AND demokrati* AND Sverige* har dock ingen avgränsning skett i typ 

av tidning även om Sveriges dagstidningar länkas samman i en komplex kedja av olika bolag 

och ägare vilket leder till en hel del publicerade artiklar med liknande innehåll (Nordicom 

2013). 

 

Etiska riktlinjer  

En diskursanalytisk studie av svensk dagspress innebär ingen direktkontakt med människor 

och därmed inget stort behov av ett etiskt ställningstagande. Men även om detta är 

utgångspunkten så anser vi ändå att det är en viktig del av förberedelserna att undersöka vilka 

etiska ställningstaganden som kan behöva göras under ett forskningsprojekt (Creswell 2013, 

s.56).  
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   Vid en intervjustudie till exempel finns en mängd etiska aspekter att förhålla sig till, 

speciellt när det kommer till själva intervjusituationen och det mänskliga mötet. Det kan 

handla om informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser eller forskarens roll i 

intervjusituationen. Det är dock problematiskt att strikt förutsäga ett etiskt förhållningssätt, då 

varje mänskligt möte är unikt och kontextuellt, det vill säga forskaren bör kunna anpassa sig 

till den specifika situationen (Kvale & Brinkmans 2009, s.84-92).  

   Det förekommer inga intervjuer i denna studie och det empiriska materialet är endast 

offentligt publicerad text i Svensk dagspress, men det handlar ändå om ett forskningsprojekt 

och en specifik situation och kontext att ta hänsyn till. Därför har denna studiens etiska 

ställningstaganden framförallt gjorts i den förberedande planeringen i relation till studiens 

tema kring social kategorisering. För samtidigt som vi genom tidigare forskning och studiens 

syfte undersöker konsekvenserna med att kategorisera kring säkerhet och hot, så kategoriserar 

vi samtidigt själva som forskare i både insamlingen av det empiriska materialet och 

genomförandet av analys och tematisering. Detta etiska dilemma har vi dock löst genom att på 

ett tydligt och strukturerat sätt noga beskriva den metodologiska processen både 

vetenskapsteoretiskt filosofiskt men också rent praktiskt tillvägagångsmässigt. Detta genom 

att exempelvis bifoga ett appendix med de tabeller som utgör underlaget för analys och 

resultat, vilket skapar både reliabilitet och validitet i studien, det vill säga den kvantitativa 

skolans termer för tillförlitlighet och trovärdighet i forskningsprojektet (Ibid. s.263, 264).  

   I denna studie förutom att noga redogöra för metoden, så har etiska aspekter tagits hänsyn 

till i behov av eventuella tillstånd eller andra upphovsrättslagliga åtaganden både i insamling 

av material och användning av texter och publicerade artiklar. Det har dock inte förekommit 

några särskilda behov utöver att noga referera till källor, litteratur och annat övrigt insamlat 

material.  

 

 

Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket inleds med en presentation av grunderna från Ernesto Laclaus och 

Chantal Mouffes poststrukturalistiska diskursteori, och följs sedan av en beskrivning kring de 

utvalda diskursteoretiska begreppen som utgör den strukturerade analysen.  
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Diskursteorins grunder 

Diskursteorin består av ett stort antal begrepp, för att redogöra för några centrala begrepp 

kommer vi att förklara språksystemet genom ett fisknät som metafor (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s.31-32). De diskursteoretiska begrepp vi kommer gå igenom är: element, 

moment, nodalpunkter, artikulation och flytande signifikanter. Antagonism och hegemoni 

redogörs närmare under diskursordningar. 

   I nätet finns det olika tecken (ord och symboler) vilka kallas element, dessa element har 

ingen betydelse så länge det inte kan fixeras i relation till andra element (Andersen & 

Kaspersen 2007, s.142). Ordet säkerhet som är ett element säger inte så mycket i sig själv, 

utan måste fixeras med andra tecken som exempelvis polis, övervakning och så vidare för att 

ge betydelse. En grundregel gällande alla fixeringar är att de är kontingenta: ”den är möjlig 

men inte nödvändig”(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.32). Alltså fixeringen förklarar ett 

fenomen i samhället, men det behöver inte vara verkligheten. Diskursen blir till när tecken 

fixeras i en “betydelse inom en bestämd domän”, domänen är ett visst tema (Ibid. s.33). När 

element fixeras blir det till moment, moment är som knutarna i nätet. Moment skapar 

betydelse genom att de skiljer sig från andra moment. Vissa av tecknen i nätet är centrala 

kärnbegrepp och har en större betydelse än andra tecken, dessa kallas för nodalpunkter och 

det är kring dessa som andra tecken fixerar sig vilket organiserar diskursen (Andersen & 

Kaspersen 2007, s.141). Säkerhet betraktas i denna studie som en nodalpunkt genom att den 

har en stor betydelse i många sammanhang av tecken. 

   När elementen får en betydelsefixering får den en ändrad identitet, denna praktik kallas 

artikulation (Ibid. s.32-33). Artikulationen är möjlig genom att den utesluter andra tecken och 

dessa betydelsefixeringar kallas gemensamt det diskursiva fältet. En diskurs är därför “en 

reducering av möjligheter” i förhållande till det diskursiva fältet (Ibid. s.33). 

 En kort kartläggning av tidigare redogörelse betyder att allt i nätet är tecken, element är 

tecken som inte har inte fixerats, moment (knutar) är fixerade element och har därmed 

tillskrivits en betydelse genom att sättas i förhållande till andra tecken, nodalpunkter är 

priviligierade tecken där moment organiseras kring, när en diskurs skapas reduceras andra 

möjligheter, artikulationen är den praktik som sätter element i relation till andra element som 

förändrar elementets identitet och gör dem till moment (Ibid. s.33 -35). 

   Element är som tidigare nämnt de tecken som inte har fått sin mening fixerad, element är 

alla mångtydiga, dem skapar olika typer av artikulationer. Diskursen försöker därför göra 

“elementen till moment genom att reducera deras mångtydighet till entydighet” (Ibid. s.34). 
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Det finns element som är mer mångtydiga än andra element, dessa kallas för flytande 

signifikanter (Ibid. s.35). Nodalpunkter är de priviligierade tecknen som även är flytande 

signifikanter, dock är nodalpunkterna fixerade till den enskilda diskursen och flytande 

signifikanter är de tecken som är öppen för olika typer av diskurser. Begreppet hot är en 

nodalpunkt i säkerhetsdiskursen, och en flytande signifikant i relationen mellan andra 

diskurser som beskriver olika typer av hot. Exempelvis så är terroristhot och nationella hot 

olika diskurser som ordet hot kan förhålla sig mellan (Ibid. s.35). 

   Politik är ett viktigt inslag i diskursteorin, Laclau och Mouffe menar att “det är de politiska 

artikulationerna som avgör hur vi handlar och tänker och därmed hur vi skapar samhället” 

(Ibid. s.34). Det finns två viktiga begrepp kopplade till denna teori, antagonismer och 

hegemoni. Begreppen kommer vi gå in mer under diskurordningar men kort handlar det om 

de konflikter och samförstånd mellan olika diskurser (Howarth 2007, s.125-126). I vårt 

ramverk kommer följande tre begrepp användas utifrån diskursteorin: flytande signifikanter 

och artikulationer, därtill kommer Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.134) 

vidareutveckling på Norman Faircloughs begrepp diskursordningar. Dessa begrepp kommer 

hjälpa oss att på en strukturerad nivå kartlägga vilka diskurser som skapas i Svensk dagspress 

kring begreppet säkerhet. 

  

Flytande signifikanter 

Begreppet flytande signifikanter handlar som tidigare nämnt om element som till högre grad 

är öppna för olika typer av tillskrivningar, alltså betydelser. Det är därför relevant att 

kartlägga vilka betydelser de flytande signifikanterna kämpar om att definiera (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.35, 37).  För vårt ändamål använder vi flytande signifikanter för 

att kartlägga vilket kamp som förs om olika betydelse bildningar åt våra begrepp samt vilket 

innehåll som ges våra begrepp. Vi har tidigare valt ut våra sökord säkerhet* hot* och 

demokrati* som är våra främsta flytande signifikanter eftersom att dem till hög grad är öppna 

för tillskrivning av olika betydelser, ut över dessa kan det givetvis dyka upp fler som vi kan få 

förhålla oss till under analysens gång. 

 

Artikulationer 

Artikulationsprocessen utgör diskursens uppbyggnad av nodalpunkter och kan ses som en 

“sammanfogning av begrepp som fastställer en ny betydelse hos ett bestämt utsnitt av den 

sociala verkligheten” (Andersen & Kaspersen 2007, s.140-141). Konkret kan forskaren titta 
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på vilken betydelse olika element får genom olika förhållanden till varandra, men även vilka 

möjligheter som utesluts. Frågor som kan formuleras är exempelvis “vilken diskurs eller vilka 

diskurser bygger en konkret artikulation på” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.36). Vi 

använder artikulationer i den strukturerade analysen i syfte att kartlägga hur de olika 

diskurserna artikuleras kring våra flytande signifikanter. Det är även intressant att senare 

diskutera vilka diskurser som stängs ut i det diskursiva fältet, alltså vilka diskurser som inte 

artikuleras inte av svensk dagspress. Begreppet kommer vidare användas i nästa del av den 

strukturerade analysen i diskursordningen. 

 

Diskursordningar 

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.64, 73, 134) har vidareutvecklat diskursanalytikern 

Norman Faircloughs definition av diskursordning genom att innefatta alla de diskurser som på 

något sätt konkurrerar med varandra inom samma område. Diskursordningen hamnar därmed 

mellan diskursen och det diskursiva fältet, det vill säga det yttre fält som rymmer de andra 

möjliga betydelser som uteslutits av diskursen. Den konfliktfyllda situationen som därför 

råder mellan konkurrerande diskurser inom en diskursordning beskrivas genom begreppen 

antagonism och hegemoni. 

   Antagonism är den konflikt som uppstår mellan två konkurrerande diskurser vilket kan 

kopplas till sociala identiteter. En individ kan identifiera sig med en uppsättning sociala 

identiteter vilka beroende på social kontext kan ställa olika krav på social handling, det 

uppstår alltså en konflikt mellan de olika identiteterna. När en handling genom artikulation 

”undertrycker” en annan handling har det antagonistiska förhållandet upphävts av en 

hegemonisk intervention. Hegemoni är i denna kontext artikulationens som vinner 

tolkningsföreträde vilken alltid är kontingent vilket möjliggör diskursanalysens 

dekonstruktion av diskurser, särskilt inom starkt hegemoniska (eniga) diskursordningar (Ibid. 

s.54-56). Det individuella resonemanget kopplat till social identitet skall i denna studie tolkas 

utifrån diskursteorins abstrakta syfte och synen på diskurs som konstituerande, det vill säga 

detta lämnar litet eller inget utrymme för mänskliga rationella val (Ibid. s.26, 27). 

   I den strukturerade analysen används begreppet diskursordning för att utifrån det diskursiva 

fältet kring begreppet säkerhet kategorisera in diskurserna efter tema och undersöka konflikt, 

fördelning, konsekvenser och relationer inom och mellan de olika diskursordningarna. Det 

antagonistiska och hegemoniska förhållandet analyseras genom vilken grad diskurserna delar 

lika innehåll. Detta ger slutligen en möjlighet att se vilka aktörer som artikulerar vad och 
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därmed en tydlig bild av vilka kollektiva grupper som har den priviligierade makten att 

uttrycka sig i media (Ibid. s.134-136). 

 

 

Resultat/analys 

Innan vi går in på hur resultatet skall tolkas och förstås vill vi återkoppla till den centrala 

frågeställningen: vilka betydelser i form av diskurser skapas kring begreppet säkerhet i svensk 

dagspress? Resultatet från analysen presenteras nedan i sju olika kategorier, varje kategori är 

en diskursordning vilka tematiserats efter hur begreppet säkerhet är kopplat till vad som 

beskrivs som ett hot i kontexten Sverige och demokrati.  

   Inom en diskursordning artikuleras en eller flera diskurser som även de tematiserats efter de 

flytande signifikanterna säkerhet, hot och demokrati. I relationen inom och mellan dessa 

diskurser och diskursordningar pågår en ständig maktkamp, som vi analyserar med hjälp av 

begreppen antagonism och hegemoni. Antagonism är en ständig kamp om vilka diskurser som 

skall ta plats inom diskursordningen och mellan dessa. Hegemoni är enighet inom en diskurs 

där det inte råder någon konflikt om utrymmet i diskursen och där det finns en allmän 

överenskommelse av vad och hur något skall beskrivas eller uttryckas.  

   Vi har två viktiga fokus i vårt resultat där ett av dem är att presentera det som sägs, men 

viktigare att visa på vad som inte sägs. Vårt andra fokus är att allt vårt resultat är kontingent, 

syftet är därför inte med fördelningen av resultatet att visa vilket hot som exempelvis är 

sanning, störst eller viktigast. Syftet med att visa på fördelning är att ta fram resultatet på ett 

strukturerat sätt och få en överblick över varje diskursordning. Som underlag för analysen och 

resultatet har tabeller med diskursernas fördelning sammanställts, dessa tabeller finns 

bifogade som appendix att följa längst bak i studien.  

 

Säkerhetspolitik 

Den säkerhetspolitiska diskursordningen (se appendix: tabell 1) sträcker sig över 85 artiklar 

(ca 38 % av det totala materialet). Det breda temat är skapat främst utifrån hur den flytande 

signifikanten säkerhet artikuleras med ordet politik eller där myndigheters arbete inom 

säkerhetsområdet beskrivs. 

   Diskursordningen delas upp i tre större diskurser (teman) beroende på vilket hot som 

artikuleras. Dessa diskurser är: Myndigheter som ett hot, hotet mot Sverige, hot inom/ 

mot EU/FN. Diskursen myndigheter som ett hot innehåller framförallt utrikespolitiska 
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intressen där icke-demokratiers och demokratiers säkerhetstjänster beskrivs som ett hot mot 

sin befolkning. Diskursen med hotet mot Sverige består framförallt av tre olika externa/ 

interna hot: Hotet från Ryssland, hotet från terrorister och hotet från extremister. Diskursen 

hot/ mot inom EU/FN är relevant i den meningen att Sverige representerar både EU och FN. 

 

Artikulering signifikanterna 

Den säkerhetspolitiska diskursordningen är både bred och djup vilket skapar det stora antalet 

diskurser som vi har valt att samla till ihop till de tre större diskurserna. Samtliga diskurser är 

resultatet av hur och vad hotet artikuleras kring, diskurserna kring hotet går i tre riktningar 

beroende på om det är ett hot mot Sverige, hot från en myndighet där det mestadels handlar 

om icke-demokratier som hotar sin egen befolkning eller hot mot/inom EU/ FN där hoten från 

icke-demokratier hotar EU:s eller FN:s värderingar kring mänskliga rättigheter. 

   De vanligaste artikulationerna av hot är de hot som är riktade mot Sverige och Sveriges 

demokrati vilka är: Terroristhot, extremisthot, hotet från Ryssland. De hot som är kopplade 

till myndigheter som ett hot eller hotet mot EU/ FN artikuleras som: hot från 

säkerhetstjänsten, hotar yttrandefrihet, hotar mänskliga rättigheter, politiska partier hot mot 

befolkningen, hot mot fred och utveckling.            

   Säkerhet artikuleras även den i två riktningar i förhållande till artikuleringen kring hot, där 

säkerhet kring myndigheter som ett hot artikulerar säkerhet: säkerhetstjänsten, 

säkerhetspolitik, säkerhet mot befolkningen, säkerhetsrådet, fred och säkerhet, 

säkerhetsfrågor, säkerhetsstyrkor, säkerhetskontroller. Säkerhet kring hotet mot Sverige 

artikuleras vanligast: Säkerhetspolisen, säkerhetspolitik, säkerhetsåtgärder, säkerhetsskydd, 

säkerhetskontroller, säkerhetsrapporter, rikets säkerhet, där den vanligast förekommande 

artikulationen är säkerhetspolisen och säkerhetspolitik. Inom hotet mot EU/ FN artikuleras 

oftast säkerhet: FN:s säkerhetsråd, säkerhetspolitikska frågor, fred och säkerhet.  

   När demokrati artikuleras kring hot och säkerhet inom diskursen myndigheter som är de 

vanligaste artikulationerna: icke-demokratier, bygga demokratiskt land och uppnå demokrati. 

I diskursen kring hotet mot Sverige är den vanligaste artikulationen kring demokrati: hot mot 

demokrati. Slutligen artikuleras demokrati i förhållande till hotet mot EU/ FN som något som 

ska krävas och demokrati i andra länder. 

 

Aktörer 

Inom myndigheter som ett hot är det generellt forskare, politiker, medborgare som får 

uttrycka sig. Andra aktörer som endast nämns är FN, aktivister och andra 
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människorättsorganisationer. Diskursen kring hot mot Sverige är det övervägande Säpo, 

forskare och politiker som får uttrycka sig och där övriga aktörer som journalisterna/ 

författarna refererar till är säkerhetstjänster i andra länder och andra svenska myndigheter. 

Aktörer som får utrymme att uttrycka sig kring hot mot FN/ EU är mestadels politiker.  

 

Hegemoni och antagonism 

Den säkerhetspolitiska diskursen är inom sina diskurser mestadels antagonistisk, det är olika 

typer av hot som konkurrera om att ta plats exempelvis hotet från Ryssland, hotet från 

terrorister och hotet från extremister. Även mellan de tre större diskurserna råder ett 

antagonistiskt förhållande kring vilket hot som skall ta plats. Inom diskursen myndigheter 

som ett hot konkurrerar icke-demokratiers säkerhetstjänster som ett hot mot mänskliga 

rättigheter medans demokratiska säkerhetstjänster ses som något positiv: ”Vitrysslands polis 

och säkerhetstjänst som slog till mot alla som ville ha demokrati” (Kvällsposten 2011-01-10), 

”Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- 

och rättigheter och den nationella säkerheten” (Svenska Dagbladet 1 2011-07-25). Här ser vi 

en tydlig konflikt, men det finns en konkurrerande diskurs som undantrycks kring den 

svenska säkerhetspolisen hemliga handlande som snarare blir ett hot mot demokratin: 

 
Detta hör inte hemma i en demokrati och tystnaden kring de hemliga informatörerna måste nu 

brytas. En polisverksamhet helt sluten från insyn och granskning hör inte hemma i en 

demokrati.  

                                                                                                        (Dagens Nyheter 2011-11-24) 

 

Den svenska säkerhetspolisens handlingar artikuleras framförallt som en demokratisk förebild 

men kan också ses som ett hot. När det gäller diskursen hotet mot Sverige så är det 

antagonistiska förhållandet till största delen representerat av hotet från terrorism som 

konkurrerar med extremisthot och hotet från Ryssland. Detta styrker säkerhetspolisen i ett 

uttalande: ”Trots högerextremisten Breiviks bärsärkagång ser Säpo islamistisk terror som hot 

nummer ett mot Sverige” (Aftonbladet 2011-09-06). De handlingar som stödjer diskursen 

terrorism som det största hotet mot Sverige artikuleras i relation till säkerhetsindustrin och 

nedläggningen av det nationella försvaret:  

 
I stället ser vi en framväxt av en ny form av privat säkerhetsindustri och flera politiska och 

sociala program som inrättas med syfte att hantera radikaliseringen av muslimer som beskrivs 

som potentiella säkerhetsrisker. Utveckling där säkerhetsindustrin har fått förgreningar långt 

utanför polisen, underrättelsetjänsten och krigsmaterielindustrin. 

                                                                                                              (Aftonbladet 2011-10-01) 
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En epok i graven när vi slipper göra värnplikten... material, utbildning och beredskap för att 

vara redo att hjälpa till med insatser där insatsen krävs. Det är en mycket central fråga i vår 

säkerhetspolitik i dag. Hjälper vi andra - får vi också hjälp om vi skulle behöva det. Framför 

allt är det viktigt för oss att få i gång en diskussion om vad Försvarsmakten gör i dag. 

                                                                                                                (Expressen 2010-06-28) 

 

Dessa exempel berör förflyttningen av inrikes hot som tidigare försvarsmakten ansvarade för 

och som artiklarna beskriver som att de flyttas mer och mer över på säkerhetsindustrin som 

tjänar pengar på dessa hot, försvarsmaktens arbetsområde har bara förändrats och det handlar 

idag om att hjälpa andra utanför Sveriges gränser. Dessa handlingar visar tydligt på det 

antagonistiska förhållandet mellan svensk nationell identitet och Sverige som representant och 

aktör i FN, EU och militära insatser i andra länder. Det beskrivs som att Sveriges gränser 

flyttas ut vilket gör att hot som vi aldrig skulle komma i kontakt med tidigare är idag fullt 

möjliga att bemöta: 

 
Sverige har nu representanter på de tre högsta nivåerna i FN-systemet. Margot Wallström är 

sedan 2010 särskild representant som ska leda och stärka FN:s samlade arbete med att stoppa 

sexualiserat våld mot kvinnor. Margareta Wahlström är assisterande generalssekreterare och 

har ansvar för att minska risken för katastrofer. 

                                                                                                                (Expressen 2012-03-05) 

 

Här ser vi hur hotet från Ryssland och ett starkt nationellt försvar konkurrerar med Sverige 

som internationell aktör som framförallt artikuleras i denna diskurs som hotet från 

terrorismen. De aktörer som fått utrymme att uttrycka sig kring diskursen kring hotet mot 

Ryssland och nedläggningen av det nationella försvaret är framförallt försvarspolitiker, 

experter och försvarsmaktens anställda. Diskursordningen säkerhetspolitik relaterar till 

diskursordningarna extremism, terrorism, teknik och till viss del ekonomi, som beskrivs vidare 

under det diskursiva fältet. 

 

Extremism 

Diskursordningen extremism (se appendix: tabell 2) är en oerhört komplex sammansättning 

av diskurser både utifrån vad som artikuleras som ett hot, men också utifrån vem, vilka eller 

vad som artikuleras som extrem både genom handling och social identitet.  

   I diskursordningen extremism förekommer tre större diskurser (se bilaga tabell 2) i vilka 

säkerhet artikuleras genom hotet mot det demokratiska samhället i två riktningar: dels genom 

hotet från extrema grupperingar som islamister, aktivister, huliganer och högerextrema, och 

dels genom hotet mot demokratiska funktioner som politik, kultur, media och rättsystemet.   

Hotet mot de demokratiska funktionerna artikuleras nästan uteslutande i relation till utsatta 
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individer i motsats till de extrema grupperingarna som artikuleras i grupper och större 

sammansättningar. Detta har en tydlig koppling till den tredje diskursen som artikulerar 

extremismens identitet genom begrepp som våldsbejakare, högerextremist, vänsterextremist, 

islamist, aktivist och huligan. Dessa begrepp är inte lätta att hålla isär då de artikuleras genom 

hela diskursordningen i en mängd olika kombinationer. Vad som är en aktivist kan också 

artikuleras som en terrorist, våldsbejakare, huligan eller någon annan form av extremist.  

   När säkerhet artikuleras inom diskursen extremismens identitet uttrycks begreppet i relation 

till medborgarens säkerhet, säkerhetsrisker, rikets och landets säkerhet samt säkerhetspolisen. 

Säkerhetspolisen är ett återkommande inslag i alla diskurser också inom extrema grupper och 

hot mot demokratiska funktioner. Extrema grupper skiljer sig dock genom artikulationer i 

form av säkerhetssamarbete, samhällssäkerhet, säkerhetspolitik, rikets säkerhet och 

verksamhetssäkerhet, till skillnad mot diskursen hot mot demokratiska funktioner som 

artikuleras mer kopplat till individ genom säkerhetskontroll, säkerhetspersonal, 

säkerhetsbolag, säkerhetsnivå, säkerhetsskäl, säkerhetsrisk samt säkerhetsrutiner och ansvar. 

   Det råder ett tydligt om än komplext antagonistiskt (konflikt) förhållande både inom och 

mellan diskurserna i diskursordningen. När det handlar om extremismens identitet så 

artikuleras främst islamisten, högerextremisten och våldsbejakaren mest frekvent i relation till 

totalt antal artiklar i diskursordningen extremism. Detta är dock ett komplext resultat då det 

beror på vilken aktör som artikulerat den flytande signifikanten utifrån både hot och 

definition. Definitionen av begreppet extremism är dock något som det råder antagonistisk 

oenighet om, både bland polis och experter. Men det råder också en hegemoni (enighet) när 

det kommer till vem som har makten att definiera begreppet. Under ledning av 

demokratiministern Birgitta Ohlsson har nämligen en nationell handlingsplan mot 

”våldsbejakande extremism” tagits fram av Säpo, förvarshögskolan, brottsförebyggande rådet, 

ungdomsstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting med fokus på islamistisk, höger och 

vänster extremism eftersom det artikuleras en samverkan mellan dessa: 

 
Erfarenheten i Sverige är att de här grupperna triggar varandra. När de högerextrema blivit 

starka i en viss bygd kommer de autonoma efter och tvärtom. Ofta är det en växelverkan. 

                                                                        (Birgitta Ohlsson, Göteborgs-Posten 2011-07-29) 

 

Att det just är dessa aktörer som fått utrymme är intressant kopplat till hur hotet artikuleras i 

övriga diskurser. Men att försöka definiera och ringa in extremism behöver inte ses som 

nödvändigt. Sociologi professorn med inriktning radikala rörelser Håkan Thörn säger till 

exempel:  
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Som forskare distanserar jag mig från ordet. Det är ett normativt negativt laddat begrepp. Det 

används för att uttrycka något nedsättande, om någon som överskridit en gräns som andra satt.                                

                                                                                                  (Svenska Dagbladet 2011-05-25) 

  

Dialogpolisen Ola Österling ser också problem med begreppet och vill hellre fokusera genom 

att skapa förtroende och tillit med olika grupper:      

 
Extremist är ju något man är i andras ögon. I bilden av en extremist brukar det ingå någon som 

inte vill ha en dialog. Jag har aldrig träffat någon sådan... Ju mer man pratar, desto bättre 

brukar jag tycka om personen i fråga. Det beror på att förståelsen blir större. Man behöver ju 

inte tycka om deras åsikter, men man kan bättre förstå varför de har dem.  

                                                                                                  (Svenska Dagbladet, 2011-05-25) 

 

Även om det råder ett antagonistiskt förhållande om att definiera någon eller något som 

extremistisk så råder det ur maktsynpunkt ett hegemoniskt förhållande i vem som fastställer 

och i förlängningen lagstiftar kring begreppet. Definitionen av vad som är extremism är i 

denna kontext på flera sätt möjlig men inte nödvändig, beroende på hur och vem som 

artikulerar begreppet. 

   Extremismens identitet relaterar på flera sätt till vad eller vilka som artikuleras som ett hot, 

dock så förekommer inte vänsterextrema i en enda artikel förutom de artiklar som artikulerats 

i relation till identitet. Däremot artikuleras högerextremismen mest frekvent och då i klar 

majoritet kring Sverigedemokraterna (SD). I denna kontext uppstår ett intressant 

antagonistiskt förhållande kring hotet från högerextremismen och hotet mot folkvalda 

politiker. Hotet från SD artikuleras i relation till hotet från islamismen på det viset att SD 

skiftat sin egen artikulation och sociala identitet kring hotet från invandrare till hotet från 

våldsbejakande extrema islamister, och på det viset vunnit större legitimitet och plats i 

riksdagen. Vilket journalisten Göran Eriksson till exempel menar hotar både samhälle och 

politiskt maktinnehav:  

 
Dels riskerar partiets antimuslimska retorik att piska upp hatstämningar och skärpa konflikter i 

det svenska samhället. Dels hotar partiets växande opinionsstöd båda blockens drömmar om 

framtida maktinnehav... uppenbart är att de etablerade partierna tänker svara på SD:s retorik 

genom att skärpa kritiken mot radikala islamister. 

                                                                                                   (Svenska dagbladet 2010-01-18) 

 

Samtidigt som SD artikuleras genom ett högerextremt hot som tar plats i riksdagen, så 

artikuleras också det hot, våld och trakasserier som partiets förtroendevalda blir utsatta för 

som ett hot mot demokratin. Peter Wolodarski, politisk redaktör för DN fördömer till exempel 

knivdådet mot Sverigedemokraten Arnold Antoni så här: 
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Sådana angrepp ska betraktas för vad de är -ett hot mot vår demokrati. Det är illa nog att SD:s 

valmöten redan utsatts för systematiska störningar av politiska motståndare. I går tvingades 

partiet av säkerhetsskäl ställa in ett arrangemang i Göteborg på grund av en mot 

demonstration. Det är polisens skyldighet att garantera mötesfriheten och personskyddet för 

enskilda kandidater, oavsett vilket parti de representerar. Ligister får aldrig tillåtas påverka en 

svensk valrörelse. 
                                                                                                        (Dagens nyheter 2010-09-14) 

 

Peter Wolodarski får medhåll från experter och en professor i statsvetenskap säger till 

exempel till expressen att: 

 

Sverigedemokraterna tjänar på all typ av uppmärksamhet eftersom det finns en grupp 

människor som är invandrarkritiska och de blir påminda om SD genom uppmärksamheten. 

                                                                                     (Peter Esaiasson, Expressen 2010-09-17) 

 

Hotet mot demokratin artikuleras alltså i denna kontext i två olika riktningar med samma 

aktör i fokus med helt olika betydelse i handling. I relation till diskursen kring extremismens 

identitet kan alltså betydelsen av att artikulera ett bestämt hot få konsekvenser genom 

legitimering och makt att förstärka ytterligare ett hot, vilket till exempel artikuleras genom SD 

politiska strategi så här:  

 
Sverige har sett terror. Men när Riksdagen i går, på Sverigedemokraternas begäran, skulle 

diskutera våldsbejakande extremism var det inget av ovanstående exempel 

Jimmie Åkesson (SD) ville prata om. Han kom för att debattera den "extremistiska grenen av 

islam". Hans syfte var dock inte att lösa problem med politisk extremism och politiskt våld. 

Han var där för att ta partipolitiska poäng. 

                                                                                (Anders Lindberg, Aftonbladet 2011-01-27) 

 

I denna kontext har kriget mot terrorismen och artikulationen kring säkerhet kopplat till hot 

från islamistiska terrorister och extremister en koppling och betydelse som verkar i en starkt 

antagonistisk miljö, både i hur men framförallt av utifrån vilken aktör som artikulerar hotet. 

Ur maktsynpunkt till synes hegemonistisk men med Sverigedemokraterna som exempel 

ytterst kontingent. 

   Aktörer som fått utrymme att uttrycka sig i denna diskursordning är klart övervägande 

politiker, experter och polismyndigheten. När det gäller politikerkategorin så har 

Sverigedemokraterna fått ett extremt stort utrymme speciellt inom diskursen hotet mot 

demokratins funktioner. I senare artiklar så ifrågasätts om dessa handlingar av hot, våld och 

överfall rent av är politisk strategi från Sverigedemokraterna, expressen skriver: 

  
Polisen och Säpo kopplades in efter att någon tänt eld på SD-politikern Frida Grundströms 

lägenhetsdörr. Men nu misstänks hon - symbolen för attentat mot Sverigedemokraterna - själv 

för mordbranden.  
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                                                                                                                (Expressen 2012-06-05) 

 

Detta komplicerar diskursen hot mot demokratiska funktioner ytterligare men visar däremot 

ännu tydligare på att makten om utrymme i både politik, media och opinion är föränderlig och 

kontingent beroende på vilken handling och social identitet som undantrycks eller artikuleras i 

en specifik kontext. Antingen artikuleras den sociala identiteten utifrån utsatt folkvald 

politiker eller som högerextrem och invandrarfientlig Sverigedemokrat, vilket förändrar 

betydelser i både hot, handling och säkerhet.  

   Diskursordningen extremism relaterar genom dessa diskurser nära till framförallt 

diskursordningen terrorism men också säkerhetspolitik och teknik, mycket på grund av 

svårigheten och mångtydigheten kring artikulationerna av begreppet extremism, som därmed i 

allra högsta grad kan ses som ytterligare en flytande signifikant, det vill säga ett tecken öppet 

för många betydelser. 

 

Tekniken 

När säkerhet artikuleras kring övervakning och internet (se appendix: tabell 3) dyker en ny 

flytande signifikant upp i bägge diskurserna nämligen yttrandefrihet. I denna kontexten 

artikuleras hotet mot ett öppet demokratiskt samhälle i två riktningar, antingen innebär 

säkerhet ökad statlig kontroll eller innebär densamma en minskad yttrandefrihet och därmed 

ett hot mot ett fritt demokratiskt samhälle. När säkerhet artikuleras kring övervakning handlar 

det om säkerhetsteknologisk övervakning och avlyssning, säkerhet i samhället samt säkerhet i 

form av nationell övervakning. Detta jämfört med artikuleringen kring internet i form av 

säkerhetsbrister, säkerhetsrisker, säkerhetstänkande, IT-säkerhet och rikets säkerhet. 

   I diskursordningen förekommer övervakning och internet som de två huvudsakliga 

diskurserna. Skillnaderna ligger i övervakning som en generellt sett bredare kategori än 

internet som är begränsad till enbart aktiviteter på nätet. Diskursordningen är inte speciellt 

hegemonisk (enig) vare sig det gäller inom eller mellan diskurserna. Men även om ca 20 % 

utgörs av övervakning och resterande 80 % av internet så finns många likheter i 

artikulationerna inom diskurserna. Både övervakning och internet har ett stort antagonistiskt 

(konflikt) förhållande när det gäller betydelsen kring vad som är ett hot mot demokratin och 

yttrandefriheten samt vilka handlingar som bör vidtas. 

   När det gäller övervakning så har en stor säkerhetsapparat byggts upp till följd av kriget mot 

terrorismen i syfte att demokratisera och införa säkerhet i de länder och icke-demokratier som 

ses som ett hot mot väst och ett demokratiskt samhälle. Men denna globala handling utmanas 
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hårt då 4 av 5 texter artikulerar ett hot dels genom att kriget mot terrorismen inneburit 

tveksamma rättsliga och inhumana åtgärder, men också hur avancerad övervakningsutrustning 

och terrorlagar i fel händer kan få motsatt verkan, Marcin de Kaminski är doktorand i 

rättssociologi menar att: "Teknik som har högst legitima användningsområden här i Sverige 

kan användas på de mest vidriga vis om fel personer bestämmer sig för det” och syftar då på 

Svenska företags export av övervakningsutrustning till Saudiarabien, som även rapporterats 

fängsla och tortera på grund av åsikt (GT 2012-03-21). Fokus att öka säkerheten med 

bevakning både tekniskt, militärt eller polisiärt kan då få tvärtom konsekvenser som Patrik 

Svensson i Sydsvenskan menar och citerar delar av Sven-Eric Liedman: 

 
Säkerhet har att göra med den faktiska avsaknaden av fara. Trygghet har att göra med något 

mer abstrakt. "Tryggare kan ingen vara", heter det i psalmen. "Försök byta ut det mot Säkrare 

kan ingen vara 

                                                                                                            (Sydsvenskan 2012-04-29)                       

 

Att öka säkerheten fysiskt kan alltså istället leda till signaler om ökad fara istället, vilket 

verkar i en antagonistisk kamp mellan den sociala identiteten som en människa i fara kontra 

en människa i trygghet. De aktörer som uttrycker sig är främst människorätts-organisationer 

och experter, men också politiker som fördömer i detta fall Ungerns kontroll av media och åt 

andra hållet Svensk militär som försvarar försäljning av teknisk utrustning. 

   Förhållandet inom diskursen internet ser ut på liknande sätt med ett starkt antagonistiskt 

förhållande mellan vad som anses vara demokratisk frihet och utveckling kontra nätfrihet som 

ett hot både genom verkliga hot och trakasserier, men framförallt genom nätaktivism som 

wikileaks, piratebay och dataintrång. När demokratisk utveckling artikuleras så handlar det 

om att utvidga det demokratiska deltagandet med E-röstning och därmed uppnå en större 

legitimitet i valdeltagandet. Friheten på nätet artikuleras nästan uteslutande kring wikileaks 

och grundaren Julian Assange som till exempel säger att: 

 

Vetenskaplig journalistik ger dig möjligheten att läsa en nyhet och sedan klicka online för att 

se originaldokumentet som den är baserad på. På det sättet kan du själv avgöra: Är storyn 

sann? Rapporterade journalisterna den riktigt? Demokratiska samhällen behöver stark media 

och Wikileaks är en del av dessa media. Medierna hjälper till att hålla myndigheterna ärliga. 

Wikileaks har blottlagt en del tuffa sanningar om krigen i Irak och Afghanistan och varit först 

med nyhetsstorys om företagskorruption. 

                                                                                                            (Kvällsposten 2010-12-08) 

 

Detta är en syn på media som ett medel för att behålla ett demokratiskt och rättvist samhälle 

genom att kunna kontrollera och bevaka myndigheter och företag. Denna handling får i vissa 

delar oerhört starkt motstånd från exempelvis USA som klassat Assange och wikileaks som 
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en terrorist-organisation och Anders Hellner, utrikespolitisk expert menar till exempel att det 

får tvärtom konsekvenser för den utrikespolitiska diplomatin: ”Det blir omöjligt att föra 

förtroliga samtal på samma sätt som tidigare. Alla kommer att bli mycket försiktigare” 

(Expressen 2010-12-05). Medan Assange uttrycker att: ”Korrupta organisationer skadas av 

läckor... Förändring initieras av den som läcker (whistleblower), inte av lönnmördaren” 

(Dagens Industri 2012-05-11). Internet och yttrandefriheten som flytande signifikanter kan 

alltså artikuleras som ett hot utifrån helt olika handlingar och betydelser, antingen är ökad 

kontroll ett hot eller är det ett skydd. Yttrandefrihet som tecken är i denna kontext mångtydig 

och därmed en flytande signifikant. 

   Men när hotet på internet artikuleras i Sverige så handlar det istället om olaga dataintrång, 

stöld av inloggningsuppgifter och framförallt om hot och trakasserier på nätet. När 

aftonbladets Åsa Lindeborg utförde en kartläggning av högerextrema sajter fick hon motta hot 

såsom: "Sådana som Åsa vill jag se med bakbundna händer, hukandes framför ett dike." 

(Aftonbladet 2012-12-20). Men detta hot kan också innebära som tidigare nämnt olika 

artikulationer kring den flytande signifikanten yttrandefrihet. Hot är en olaglig handling som 

kräver rättsliga åtgärder och kontroll, men kontrollen kan också innebära hot mot andra 

demokratiska funktioner som exempelvis fri yttrandefrihet. Nät-aktivister artikulerar till 

exempel lagar som Ipred och FRA som ett hot mot den fria yttrandefriheten: 

 

Nätet är den bästa garanten mot korruption, faktaförvanskning och nedtystning. Men då krävs 

det att grundläggande mänskliga rättigheter gäller även på nätet. Rättigheter som oceremoniellt 

avskaffas i Sverige. 

                                                                                                   (Svenska dagbladet 2010-01-27) 

 

I ett citat från Carl Bildt beskrivs det däremot att precis som Sverige fungerar som rättsstat 

och öppen demokrati med upphovsrättslagar som skydd mot yttre hot så bör även friheten på 

nätet försvaras och ”säkra detta nät mot dem som vill använda det på sätt som hotar vår frihet 

och säkerhet” (Svenska dagbladet 2010-01-31). I detta fall förekommer handlingar som på 

bägge sidor ses som förutsättningar för demokratisk säkerhet och en tydlig kamp om den 

sociala identiteten uppstår, speciellt när en handling kriminaliseras och IT-entreprenörer blir 

aktivister och i förlängningen till och med terrorister, vilket plötsligt enligt rådande 

förutsättningar är förenat med direkt livsfara. Även om det antagonistiska förhållandet är 

ganska jämnt så är majoriteten av aktörer för ökad kontroll på internet politiker och 

myndigheter, medan de för fri användning och utveckling i huvudsak är en blandning av nät-

aktivister och en mindre del politiker. De relationer som är tydligast till andra 

diskursordningar är säkerhetspolitik, extremism och terrorism. 
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Terrorism 

Diskursordningen terrorism (se appendix: tabell 4) är skapad utifrån vem eller vad som 

beskrivs som terrorist utifrån hur hotet artikuleras. De vanligaste artikulationerna av hot inom 

denna diskursordning är hotet från islam, islam säkerhetshot, islamska terrorhot, det 

förekommer även artikulationer av att islam inte är något hot. Säkerhet artikuleras kring hot 

som hot mot säkerhet, säkerhetspolisens rapporter, säkerhetshot. Vanligaste artikulationerna 

kring demokrati kopplat till säkerhet och hot är säkerhet och demokrati, demokrati och 

religionsfrihet eller diskurser som menar att fokuset kring islam som ett hot blir ett 

demokratiskt problem. Vi väljer utifrån artikulationer att bilda diskursen hotet från 

terrorismen som till största del artikulerar islamister som ett terroristhot mot Sverige. Denna 

diskurs har två riktningar där ena menar att hotet är från islamister samt hotet från extremister. 

Här är två exempel på diskursens riktningar av hot: 

 

Sverigedemokraterna partiledare Jimmy Åkesson karaktäriserade i sin första debattartikel i 

riksmedia islam som ”vårt största utländska hot sedan andra världskriget. 

                                                                                                  (Svenska Dagbladet 2012-07-22) 

 

Behring Breivik kall blodigt mördade 77 människor i den värsta terrorist attack som utförts i 

Norden. I måndags hade Säkerhetspolisen pressträff och förklarade pedagogiskt att de inte såg 

något skäl att ändra bedömning. En historisk parallell är Säkerhetspolisens agerande i samband 

med mordet på utrikesminister Anna Lindh. Där beskrivs högerextrema "vit maktmiljön" och 

vänsterextrema "autonoma miljön". Ingen av dem hotar Sveriges demokratiska statsskick men 

de kan utgöra hot mot enskilda, och mot varandra. 

                                                                                                              (Aftonbladet 2011-09-07) 

 

Det första citatet är från Sverigedemokraternas partiledare och det andra är en källa från 

säkerhetspolisen. Vi kan se att olika beskrivningar av den sociala identiteten terrorist är 

kopplade till olika aktörers handlingar, i citaten är det två olika aktörer som beskriver 

terroristen på två olika sätt, sociala identiteten som islamist och identiteten som extremist.  

   Den andra diskursen artikulerarar hotet från demokratins funktioner. Aktören som menar att 

hotet är överdrivet påpekar istället att den svenska demokratins lagar hotar islamisterna, här är 

två exempel: 

 

Säkerhetspolisen och dess "utvalda media" hotar "hela tiden" befolkningen med "starkt 

överdrivna terrorrapporter", verkliga hotet svenska lagstiftningen "mot muslimer”, 

antidemokratiska lagar. 

                                                                                               (Svenska Dagbladet 1 2010-12-18) 
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... kollektivisering är ett verktyg för de främlingsfientliga krafterna att skuldbelägga alla 

muslimer för allt ont som händer i landet. Förlorare på den här retoriken - att definiera samtliga 

muslimer genom religionen - är alla som tror på demokratins grundprincip om individens 

suveränitet. 

                                                                                                       (Dagens Nyheter 2010-01-10)  

 

Båda citaten kommer från två journalister med olika syn på islam och muslimer än politikern 

och säkerhetspolisen. Kategorisering av muslimer som terrorister verkar exempelvis till 

Sverigedemokraternas fördel som i citatet ovan använder hotet från islam för att stärka sin 

egen politik och makt i det demokratiska samhället. Inom diskursordningen (temat) rådet ett 

antagonistiskt (konflikt) förhållande eftersom hotet från svenska lagstiftningen är ett hot som 

helt går emot terrorhotet från islamister. Makten kring att definiera vad som är en terrorist blir 

hegemonisk i den meningen att det är den lagstiftande makten som är själva om att bestämma 

och beskriva terroristens sociala identitet som i och med relationen till islam får konsekvenser 

för alla inom islams religion. Diskursordningen terrorism har tydligast koppling till 

diskursordningarna extremist, säkerhetspolitik och tekniken. 

 

Organiserad brottslighet 

Organiserad brottslighet (se appendix: tabell 5) artikuleras som ett hot mot Sveriges 

demokratiska samhälle genom korruption och trakasserier och hot om våld i tre riktningar; 

mot myndigheter, enskilda företag samt mot vittnen och avhoppare. Säkerhet artikuleras i 

denna kontext kring dessa handlingar och hot om våld kopplat till dem som involveras eller 

utsätts, vilket främst handlar om personsäkerhet, säkerhetskontroller och områdessäkerhet. 

Detta relaterar övervägande till säkerhetsföretag, polis och säkerhetspolisens arbete och 

hotbildsbedömningar. 

   Säkerhetsdiskursen kring organiserad brottslighet är starkt hegemonisk (enig) då samtlig 

text artikulerar specifikt den organiserade brottslighetens handlingar och hot som det verkliga 

hotet mot samhället och demokratin. Den handling som primärt undertrycks och kontrolleras 

av samhällets lagstiftning och straff är i denna diskursordning den organiserade 

brottslighetens handlingar och sociala identitet, vilket skapar ett antagonistiskt (konflikt) 

förhållande i att tillhöra ett brottsligt nätverk och att vara en accepterad medborgare i det 

svenska samhället. Genom detta förhållande undertrycks därmed ytterligare en diskurs om det 

demokratiska samhällets hot mot sig själv, nämligen hotet från skapandet av socialt 

utanförskap. 
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   Det som denna hegemoniska säkerhetsdiskurs inte ifrågasätter är var och varför uppstår 

organiserad brottslighet, utan endast att den utgör ett stort hot och skall bekämpas till varje 

pris av rättsapparaten. Detta skapar ett glapp till det utanförliggande samhället som oavsett 

om en person vill lämna eller vittnar mot de organiserade nätverken stämplas som organiserad 

brottsling och riskerar både bli jagad och hamna i utanförskap. Så här säger Jonas som 

hoppade av och vittnade men nu lever utan bostad och stöd från kommunen ”Förut var jag 

glad för att jag vittnat, nu ångrar jag mig. Det är jättesvårt nu (Expressen 2010-11-05). Detta 

är något som även Anders före detta gängmedlem nu verksam inom KRIS (kriminellas rätt i 

samhället) menar: 

 

Alla dörrar var stängda för oss som hade gängtillhörighet. Kulturen inom kriminalvården var 

sådan att vi var stämplade som säkerhetsrisk och vi var liksom inte värda ett försök till hjälp.                  

                                                                                                                 (Expressen 2010-11-05) 

 

En bättre samordning och socialt omhändertagande av före detta organiserade brottslingar är 

något som även polisens vill se. Mikael Hiljegren samordnare för personsäkerhetsgrupperna i 

Stockholm menar:   

 

Det finns en ovilja att ställa upp, helt enkelt... Om du själv var under dödshot, skulle du vilja 

gå genom socialen och leva på 70 kronor om dagen? Får polisen resurser till personal så kan vi 

hjälpa den där killen som hoppat av till en ny start, ett nytt arbete. Tänk dig en före detta 

kriminell 25-åring som skickas ut i en kommun där han inte känner någon alls, och så ska han 

gå där och stämpla. En del kan inte ens läsa och skriva. Risken är förstås stor att han blir 

kriminell igen. 

                                                                                                                 (Expressen 2010-11-05) 

 

Här beskrivs att det finns en svårighet för avhoppare och människor som stämplats gängmedlem 

att få acceptans och lika tillgång till samhällets sociala skyddsnät, vilket pekar i tydlig riktning 

mot varför många väljer eller har valt organiserad brottslighet nämligen socialt utanförskap. De 

aktörer som främst får utrymme i denna diskursordning är polismyndigheten och politiker, men 

det är journalister som väljer hur artikeln vinklas och fördelningen visar på 8 artiklar handlar om 

den organiserade brottsligheten som hot, medans endast 1 artikel behandlar hotet från det sociala 

utanförskapet. Att organisera sig brottsligt beror till stor del hur samhället är lagstiftat men det går 

helt klart att se sociala likheter utifrån åsikter och gruppgemenskap med framförallt den 

extremistiska diskursordningen. 
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Ekonomin 

När dagspressen artikulerar ett hot utifrån ett ekonomiskt perspektiv (se appendix: tabell 6) 

handlar till största delen om Greklands skuldsanering och eurons framtida existens. Flytande 

signifikanten säkerhet artikuleras här i förhållande till ett hot mot den Europeiska Unionen 

och i förlängningen mot den av EU:s uppbyggda demokratiska samarbete. Inom dessa 

diskurser råder det förhållandevis stor enighet (hegemoni) om att den Europeiska valutan är 

viktig för att hålla ihop det demokratiska samarbetet. Handlingen som i detta fall undertrycks 

av det Europeiska samarbetet är att Grekland ska vägra skuldsaneras samt att de rikare 

medlemstaterna ska rikta sitt missnöje mot EU genom att behöva bistå dessa länder i kris. 

   Även om det råder en hegemoni bland dessa diskurser så varnas det kraftigt för den 

högerextrema våg av populistiska partier som utmanar Europas demokratiska samarbete 

genom nationalistisk propaganda. Det antagonistiska (konflikt) förhållandet i form av 

handling och social identitet blir då särskilt tydlig i kampen om att identifiera sig nationellt 

eller Europeiskt, vilket leder ett handlande antingen mot fortsatt ekonomiskt samarbete eller 

utträde ur unionen, vilket till exempel kan artikuleras som ett historiskt hot mot Europa: 

 
Skuldkrisen har utvecklats till en gemensam europeisk angelägenhet. Därför måste lösningarna 

vara gemensamma och europeiska. Som det nu ser ut är Europa på väg mot ett nytt 1930-tal 

med stigande arbetslöshet, social oro, framgångar för extremistiska partier och växande 

misstro inom och mellan länderna. 

                                                                                                             (Sydsvenskan 2012-06-17) 

 

Med utgångspunkt från skuldkrisen så kan också hotet mot ett demokratiskt samarbete i 

Europa till exempel artikuleras utifrån Eurons existens som en sammanhållande länk så här: 

 
Euron har alltså blivit ett hot mot hela det europeiska projektet...EU är lika viktigt som tidigare 

när det gäller att bygga fred, säkerhet och välstånd. Den gemensamma valutan är murbruk i 

detta bygge. 

                                                                                                             (Sydsvenskan 2011-11-12) 

 

Men den Europeiska valutans ifrågasatta existens behöver inte artikuleras som det specifika 

hotet utan endast innebära ett resultat av en aktörs handling som det faktiska hotet mot både 

euron och Europeiska unionen.  

 
Skuldkrisen hotar både eurons fortsatta existens och den europeiska ekonomin. Om ett land 

som får akuta problem ska kunna räkna med hjälp från övriga är det också rimligt att det först 

försöker hålla ordning i sitt eget hus. Därför är det bra att de tidigare, urholkade reglerna 

rörande budgetdisciplin ersätts med något nytt.  

                                                                                                         (Dagens nyheter 2012-01-31) 
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Det ekonomiska hotet är hegemoniskt i artikulationen kring den Europeiska valutans 

betydelse för Europas fortsatta samarbete. Dock så råder ett antagonistiskt förhållande mellan 

artikulationen av själva valutan som hot kontra länders hantering av valutan som hotet, vilket i 

kontexten skuldkris leder till ett hot från nationalistiska och anti-europeiska artikulationer.  

   Eftersom de högerextrema och nationalistiska diskurserna mot ett enat Europa är helt 

undanträngda så framkommer endast de aktörer som står för fortsatt samarbete och 

valutaunion, vilket övervägande utgörs politiska redaktörer och enstaka socialdemokratisk 

skribent. Men tydligt är dock att denna diskursordning relaterar starkt till diskursordningen 

extremism och till viss del säkerhetspolitik. 

 

Katastrofer 

När det handlar om katastrofer (se appendix: tabell 7) artikuleras två större diskurser som 

bägge kopplas till hotet från klimatförändringar, men dessa skiljer sig tydligt när fokus och 

handling går i två riktningar: klimathotet och hotet från kärnkraften. 

   Säkerhet artikuleras med klimathotet dels utifrån människans påverkan av miljön och bidrag 

till den globala uppvärmningen genom utfiskning, föroreningar, avfallshantering och 

miljöförstörelse, vilket får en geografisk betydelse i hotet mot haven och korallrevens existens 

utsatta delar av världen som exempelvis Nya Guinea och Maldiverna. Säkerhet artikuleras 

alltså dels utifrån människan som hotet mot sig själv och geografiska delar av planeten, men 

också genom klimatförändringar och dess katastrofer som ett hot mot mänskligheten. 

Klimatförändringens katastrofer är också det hot som artikuleras i diskursen kring kärnkraft 

men i denna kontext för att påvisa hotet från kärnkraften i relation till avveckling eller 

utveckling. Säkerhet artikuleras här som tekniska krav, säkerhetsbedömningar, 

säkerhetskultur, säkerhetsöversyn, säkerhetssystem men också som säkerhet för produktion, 

arbete och industri. 

   Fördelningen inom dikursordningen är ganska jämnt fördelad med 3 artiklar i vardera 

diskurs, men det är ändå svårt att konstatera ett antagonistiskt (konflikt) förhållande mellan 

dessa eftersom hotet från klimatförändringar i grunden är ganska hegemonisk (enig). Det 

antagonistiska förhållande kan ses i mindre skala utifrån hur hotet från klimatet artikuleras 

dels mot mänskligheten och dels som en handling av mänskligheten, eller inom kärnkraften 

som en handling utifrån kärnkraftens konsekvenser som ytterligare ett miljöhot eller utan 
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kärnkraft ett nationellt hot mot produktionen. Klimathotet som mänsklig handling kontra som 

hot mot mänskligheten kan exempelvis artikuleras genom en sifo-undersökning så här: 

 
82 procent av svenskarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt hot mot mänskligheten, 

medan 70 procent tror att risken är stor att vi kommer att drabbas av allvarliga 

klimatkatastrofer även om temperaturökningen begränsas till 2 grader...75 procent av 

svenskarna tror att den globala uppvärmningen främst beror på mänsklig påverkan. 

                                                                                                         (Dagens nyheter 2011-12-14) 

 

I denna kontext samvarierar artikulationen till stor grad men är samtidigt kontingent. 

Klimatförändringen ligger också till grund för det artikulerade hotet från kärnkraften som i 

olika kontexter kan artikuleras som ett hot mot både produktion och miljö. I en mer politisk 

kontext artikuleras utveckling och avveckling exempelvis så här: 

 
Tsunamin i Japan har orsakat en fullständigt ofattbar förödelse och ett av världens mest 

ekonomiskt utvecklade och högteknologiska länder har kastats in i ett humanitärt 

katastroftillstånd...Katastrofen i Japan visar att även i ett land med extremt höga säkerhetskrav 

så kan radioaktiva utsläpp ske. 
                                                                                                   (Svenska Dagbladet 2011-03-17) 

 

Socialdemokraterna har ett tydligt kongressbeslut på att vi ska ha 100 procent förnybar energi. 

Sedan har de inställningen att avvecklingen inte får hota jobben. 

                                                                                                         (Dagens nyheter 2011-12-14) 

 

Hotet från klimatförändringarna artikuleras med säkerhet i samhället och miljön för att 

undantrycka diskursen och handlingen av fortsatt utveckling som i sin tur kämpar för att 

artikulera kärnkraft som en nödvändighet för arbete och det ekonomiska systemet. 

   I en större skala dock om man ser till fördelningen över samtliga artiklar så är 

diskursordningen katastrofer starkt undanträngd av andra diskursordningar som terrorism, 

säkerhetspolitik och det ekonomiska hotet från finanskriser, vilket hindrar en opinion och 

globalt politiska beslut som är nödvändiga för en hållbar utveckling och mer resursekonomisk 

livsstil. Johan Rockström och László Szombatfalvy tidigare finansanalytiker idag verksamma 

inom Stockholm Environment Institute och Stiftelsen Vår Tids Utmaningar menar till 

exempel att: 

 
Utan en stark opinion hos allmänheten riskerar den globala politiska klimatapatin att befästa 

sitt grepp... Nyckeln ligger dock hos medierna - de frågor som har genomslag där prioriteras av 

beslutsfattarna. Ett fokus på den finansiella krisen i världen har gjort att klimathotet... sjunkit 

undan.  

                                                                                                       (Dagens Nyheter 2011-12-14) 
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I citatet argumenteras att medierna har en nyckelroll när diskurserna kring 

klimatförändringarna trycks undan först efter terrordådet den 11 september och nu efter den 

finansiella krisen som direkt påverkar opinionen och de politiska besluten kring klimathotet.  

   De aktörer som framförallt får utrymme när det gäller klimathotet är experter i tre av 

samtliga artiklar följt av politiker, aktivister och reportrar i förekommande var sitt fall. När 

det kommer till kärnkraften så är det politikerna som är starkt överrepresenterade i fyra 

förekommande fall kontra reporter i en artikel. Diskursordningen relaterar här till både 

säkerhetspolitik, terrorism och ekonomiskt hot men också på ett tydligt vis till medias makt. 

 

Det diskursiva fältet 

Det diskursiva fältet kan nu sammanfattas i 7 diskursordningar: säkerhetspolitik, extremism, 

tekniken, terrorism, organiserad brottslighet, ekonomi och katastrofer (se appendix: tabell 8). 

Dessa är artikulerade genom de flytande signifikanterna säkerhet, hot och demokrati i relation 

till Sverige som ett förekommande begrepp i texterna. Analysen kring begreppet säkerhet har 

utgått ifrån hur ett hot artikuleras i relation till säkerhet och demokrati, vilket i sin tur 

diskursordningarnas tema och underliggande diskurser är uppbyggda och tematiserade efter. 

Fördelningen i termer av siffror och procent utgör endast ett praktiskt underlag för analys och 

kartläggning, vilket betyder att det finns inget som helst syfte att generalisera kring en 

population eller att argumentera för att någon diskursordning, hot eller annan förekommande 

grupp i kontexten säkerhet skulle utgöra ett större eller viktigare hot. Syftet har endast varit att 

kartlägga och analysera vilka diskurser som artikuleras kring begreppet säkerhet i Svensk 

dagspress, vilket endast visar på den fördelning och förekomst av de diskurser och 

diskursordningar som artikulerats i relation till denna studies flytande signifikanter säkerhet, 

hot och demokrati i kontexten Sverige.  

   Hittills i resultatdelen har det redogjorts för hur diskurserna kring säkerhet främst artikuleras 

inom diskursordningarna i form av ett hegemoniskt eller antagonistiskt förhållande. Nu är det 

dags att redogöra för en sammanfattande kontext och därmed knyta ihop analysen och 

kartläggningen på ett större abstrakt plan. Fördelningen i det diskursiva fältet (se appendix: 

tabell 8) domineras av diskursordningarna säkerhetspolitik och extremism som representeras 

av 38 % respektive 34% av det totala empiriska materialet på 225 artiklar, detta följt av 

tekniken på 13% och resterande terrorism, organiserad brottslighet, ekonomi och katastrofer 

på vardera 3-5% av totalt material. Det intressanta i detta är att de hot som i majoritet 

artikuleras av diskurserna är hot mot Sverige samt hotet mot demokratins funktioner inom 
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diskursordningarna säkerhetspolitik och extremism. Dessa utgör 25 % respektive 18 % av 

totalt material och då utgör hotet mot politiker ca 16 % tätt följt av hotet mot Ryssland på ca 9 

% av totalt antal artiklar.    

   Hotet mot politiker artikuleras alltså i flest artiklar och i dessa förekommer 

Sverigedemokraterna som tema i 15 av totalt 37 artiklar. Fördelningen för 

Sverigedemokraterna är intressant eftersom det tredje största artikulerade hotet inom 

diskursordningen extremism är högerextremism på 6 % följt av islamism på 3 %, vilket har ett 

motsatt förhållande när extremismens identitet artikuleras, då islamisten förekommer i 14 av 

totalt 76 artiklar följt av högerextremisten och våldsbejakaren på respektive 12 och 11 

artiklar. Förhållandet med islamisten som det mest artikulerade hotet syns också inom 

diskursordningen terrorism med en klar majoritet på 8 kontra 2 artiklar i hotet från 

terrorismen. Detta kopplat till att Sverigedemokraterna har artikulerat hotet från islam som det 

största hotet mot vår demokrati kontra övriga politiker genom bland annat en nationell 

handlingsplan som visst artikulerar våldbejakande extrem islamism som ett hot men i större 

grad artikulerar hotet från högerextremismen. Det antagonistiska förhållandet mellan 

Sverigedemokraternas identitet som utsatt folkvald politiker kontra invandrarfientlig 

högerextremist får ett komplext förhållande till makt både inom politiken och om utrymmet i 

media och skapandet av opinion. Till detta ska tilläggas att den grupp aktörer som har det 

klart största utrymmet i samtliga diskursordningar är just politiker, och inom diskurs-

ordningen extremism så har de Sverigedemokratiska politikerna i nästan 20 % av det totala 

utrymmet inom diskursordningen extremism.  

   Det är dock inte bara politiker som har stort medialt utrymme i detta diskursiva fält, utan 

även experter och framförallt säkerhetspolisen, både som källa och direkt citerad aktör. Detta 

är särskilt tydligt i diskursordningen säkerhetspolitik men också inom extremism, terrorism, 

organiserad brottslighet och även till viss del tekniken. Säkerhetspolisen artikuleras i detta 

diskursiva fält som både expert, myndighet och hot mot demokratin. Samtidigt som 

säkerhetspolisens uppgift på uppdrag av de folkvalda politikerna är att kontrollera, definiera 

och identifiera hot mot rikets säkerhet så kan detta också bidra till förstärkning av andra hot, 

både genom säkerhetspolisens stängda delar av verksamheten men också de rapporter som är 

underlag för politikers lagstiftning, vilka kan få antagonistiska konsekvenser för en hel 

världsreligion, i detta fall islam som social identitet kontra terrorist eller islamistisk extremist. 

Relationerna är som mest tydliga mellan säkerhetspolitik, terrorism, extremism och 

organiserad brottslighet genom diskurserna myndigheter som ett hot och hotet från 
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demokratins funktioner, vilket får ett antagonistiskt förhållande till diskursordningen 

extremism med diskursen hotet mot demokratins funktioner.  

   I kontexten kontrollera och övervaka så dyker den flytande signifikant yttrandefrihet upp 

och artikuleras främst inom diskursordningarna extremism och tekniken under diskurserna 

hotet mot demokratins funktioner, övervakning samt internet. Det antagonistiska förhållandet 

artikuleras utifrån betydelsen hur fritt ska det demokratiska samhället få vara speciellt i 

relation till internet och kulturella yttringar. Under diskursen internet är demokratisk frihet 

och utveckling artikulerad i 16 artiklar främst av aktivister kontra nätfrihet ett hot på 5 artiklar 

främst artikulerat av politiker. Hotet mot kulturpersoner förekommer som det näst mest 

artikulerade hotet mot demokratins funktioner och då i antagonistiskt förhållande till hotet 

från myndigheter eftersom det är polismyndighetens handlingar som begränsar exempelvis 

provocerande utställningar om islam i betydelsen att säkerheten inte kan garanteras. Det 

intressanta i kontexten kontroll är hur liten diskursen övervakning är med endast 5 artiklar på 

knappt 2% av den totala andelen i det diskursiva fältet, speciellt när diskurser som exempelvis 

internet visar att det är övervägande politiker som artikulerar begränsning och kontroll. Detta i 

relation till den politiska makten att definiera och artikulera ett hot som i hela det diskursiva 

fältet är väldigt talande då politiker som aktör uteslutande har mest utrymme i samtliga 

diskursordningar.  

   De stora diskursordningar tar stort utrymme från de mindre organiserad brottslighet, 

ekonomi och katastrofer, detta betyder dock inte att hoten som artikuleras i de mindre har en 

mindre betydelse eller avsaknad av relation till de större, utan enbart att de fått mindre 

utrymme i Svensk dagspress kopplat till signifikanterna säkerhet, hot och demokrati.  

   Diskursordningen ekonomi artikulerar extremism som ett hot mot demokratin i hela Europa 

utifrån den ekonomiska krisen kring skuldsanering och Euron. Detta får kopplingar till 

framförallt diskursordningarna extremism och säkerhetspolitik och det frekvent artikulerade 

hotet från högerextremismen, vilket i förlängningen även artikulationerna kring 

Sverigedemokraterna. Dock så kan paralleller dras till organiserad brottslighet dels genom 

polis och säkerhetspolis som har stort utrymme i artikulationen av hotet men också till 

definitionen av vem som är extremist. Även om inte extremism artikuleras tydligt med 

organiserad brottslighet så förenas ändå de två diskurordningarna genom handlingar som hot 

mot de demokratiska funktionerna.  

   Liksom hotet mot de demokratiska funktionerna så återkommer även hotet från de 

demokratiska funktionerna, här särskilt kopplat till katastrofer och diskursen klimathotet.  Här 

artikuleras också relationer till diskursordningarna ekonomi och terrorism, detta eftersom den 
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ekonomiska krisen och demokratins funktion att definiera hot i linje med opinion, politisk 

makt och medialt utrymme hegemoniskt pressar undan ett annat artikulerat hot, som 

exempelvis klimathotet eller i förlängningen det hot som artikuleras inom organiserad 

brottslighet genom diskursen socialt utanförskap. Vad som artikuleras i Svensk dagspress som 

det verkliga hotet kopplat till begreppet säkerhet är alltså i hög grad kontingent. 

 

 

Diskussion 

Den diskursanalytiska metoden är väldigt bred och kan användas på många olika sätt 

beroende på syfte och filosofisk utgångspunkt. Innan vi går in på studiens specifika 

forskningsfråga och resultat så ska vi redogöra för den vetenskapsteoretiska och 

metodologiska utgångspunkten i denna studie.  

   Valet av Laclau och Mouffes diskursteori grundade sig på syftet med denna studie att 

kartlägga och analysera de diskurser som artikulerats kring begreppet säkerhet i relation till 

hot och demokrati i kontexten Sverige, vilket innebär ett fokus på mer övergripande och 

abstrakt nivå. Diskursteorins abstrakta struktur passade på så vis vårt syfte alldeles utmärkt 

och har sedan vetenskapsteoretiskt och filosofiskt styrt hela studien. Detta gör att metodens 

ontologiska syn på verkligheten som multipelt konstruerad utifrån en subjektiv uppfattning av 

erfarenhet och social interaktion inte går att frångå forskarens vetenskapsteoretiska 

förhållningssätt och inflytande (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.28). Det vill säga att 

studien följer den diskursteoretiska filosofin att all social handling såväl fysisk som språklig 

innefattas av diskurser, detta samtidigt med att vi som forskare gått in i studien utifrån ett 

förutfattat sociologiskt förhållningssätt. Denna vetenskapsteoretiska positionering har vi valt 

att framställa genom inslaget av sociologisk teori i tidigare forskning, vilket är skiljt sig ifrån 

studiens syfte och metodologiska helhet i betydelse av diskursteorins filosofiska riktlinjer 

(Ibid. s.25, 26).  

   Det finns dock ytterligare en viktig anledning till att den sociologiska teorin bör vara med, 

och det handlar om diskursteorins svagheter. Diskursteorins starka poststrukturalistiska 

innebörd och teori som sägs kunna förklara allt från individ till samhälle, utmanas av de 

teorier som är mer koncentrerade antingen på individen eller samhället (Ibid. S.149, 150). 

Huruvida det går att skapa en helhetsteori är vida diskuterat vilket vi vill koppla till syftet i 

studien. Inom diskursanalysen olika inriktningar handlar det främst om till vilken grad 

diskursen är konstituerande eller i motsats diskursen som konstituerad. Detta betyder att 
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diskurs som är konstituerande (styrande) lämnar lite eller inget utrymme för den mänskliga 

påverkan eftersom denna påverkan sägs styras av just diskurser (Ibid. s.26). Ur ett abstrakt 

plan passar detta bra men att använda diskursteori för att förklara till exempel varför en 

individ väljer att identifiera sig på ett visst vis eller slutar att identifiera sig på ett annat är 

mycket svårare (Ibid. S.150). Nu har vi valt bort de delar ur teorin som fokuserar på 

gruppdynamik genom social positionering eftersom det inte är syftet med denna studie, dock 

så förekommer social identitet som ett viktigt inslag men då på en abstrakt nivå i förhållande 

till den vetenskapsteoretiska utgångspunkten (Ibid. S.27). Frågan är då om det överhuvudtaget 

går att i en teori som utesluter mänsklig handling som ett frivilligt val att samtidigt sägas 

kunna förklara varför en individ gör ett val? Detta dilemma gör att vi avgränsar den 

diskursteoretiska teorin till abstrakt nivå, men ändå behåller ett brett sociologiskt 

förhållningssätt genom att påvisa med sociologisk teori i tidigare forskning att det möjligtvis 

finns andra teoretiska förhållningssätt som bättre förklarar begreppen social kategorisering 

och identitet på en individnivå, utan att för den skull utesluta att begreppen inte går att 

använda på en större abstrakt nivå. Vi utesluter alltså inte att det finns en mer rationell 

förklaring till den del av mänsklig oberäknelighet som kan tänkas utgöras av ett fritt 

mänskligt val, men det beror helt på syftet med forskningen och studien (Creswell 2013, s.18, 

19). Slutsatsen är alltså att syftet bör styra valet av metod och då är den filosofiska 

utgångspunkten en viktig del, därav valet av diskursteori och dess vetenskapsteoretiska 

positionering som fullständigt konstituerande (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.26). 

   Ytterligare vetenskapsteoretiska beslut som tagits i förhållande till diskursteori och det 

kvalitativa perspektivet är dilemmat att använda procent och siffror i resultatet, utan att göra 

anspråk på en kvantitativ generalisering av en population. Syftet i studien att kartlägga och 

analysera på en mer övergripande och abstrakt nivå harmonerar med diskursteorin, och i 

denna kontexten är en överskådlig tabell ett utmärkt hjälpmedel att på ett konkret sätt se på 

fördelning av ett komplext och omfattande empiriskt material. Dock så är dessa tabeller 

endast ett underlag för analysen helt utan anspråk på den kvantitativa världens riktlinjer och 

problematik, vilket i sig kan ses som socialkonstruktionistisk kritik av vetenskapens empiriska 

regler och riktlinjer (Ibid. S.154). Resultatdelens siffror och kvantitativa begrepp kan därför 

ses som diskursiva och socialt konstruerade. Detta både utifrån forskarens makt att välja och 

kategorisera artiklar, men också utifrån svårigheten att bedöma en exakthet av siffror i ett 

såpass omfattande empiriskt material som studien ändå omfattar (Ibid. S.28, 29). Däremot kan 

tabellerna utgöra ett mycket positivt bidrag till studiens trovärdighet kopplat till validitet och 

reliabilitet, då läsaren lätt kan följa med i resonemanget både kring resultat och 
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genomförandet av analysen, vilket diskursteorin ofta fått kritik för genom att forskaren inte på 

ett strukturerat och tydligt sätt redogjort för analysprocessen (Ibid. s.140). Nackdelen om det 

nu är en nackdel så lämnar vi med ett tydligt underlag som tabeller också betydligt mer 

utrymme för både kritik och individuella tolkningar av resultatet, vilket beroende på 

förförståelse kan riskera skena iväg i helt fel riktningar. Detta är dock en övervägning som 

gjort att vi publicerar tabellerna i ett appendix, för att på så sätt ta bort en del av risken för att 

siffror och individuell tolkning tar bort fokus från resultatdelen. Återigen är slutsatsen att det 

är syftet och valet av metod som avgör vad som är ett lämpligt verktyg för analys och 

presentation av ett resultat (Kvale & Brinkmann, 2009, s.98).  

   Har vi då svarat på vår centrala forskningsfråga vilka betydelser i form av diskurser som 

skapas kring begreppet säkerhet i Svensk dagspress? Svaret är att genom en väl dokumenterad 

och strukturerad analys utifrån ett tydligt diskursteoretiskt uppbyggt ramverk, har vi skapat en 

teoretisk och metodologisk helhet i en ständig reflexiv process utifrån studiens 

vetenskapsteoretiska filosofi, syfte och frågeställningar, vilket resulterat i ett diskursivt fält på 

7 diskursordningar kring begreppet säkerhet; säkerhetspolitik, extremism, tekniken, terrorism, 

organiserad brottslighet, ekonomi och katastrofer (se appendix: tabell 8). I samtliga 

diskursordningar har det identifierats diskurser som på olika sätt artikulerar säkerhet utifrån 

ett hot mot demokratin i kontexten Sverige. Resultatet har analyserats med hjälp av 

fördelningstabeller bifogade som appendix och presenterat utifrån de tematiserade 

diskursordningarna med ett sammanfattande kapitel på det diskursiva fältet kring begreppet 

säkerhet. Hot, makt, social identitet och social kategorisering har analyserats på ett abstrakt 

plan kopplat till media och diskursernas antagonistiska förhållande och hegemoniska 

intervention av handlingar som undantrycker andra handlingar kopplat till social identitet. På 

grund av det empiriska materialets ganska komplexa förhållande både inom och mellan 

diskursordningarna väljer vi att diskutera utvalda delar av resultatet kopplat till 

forskningsfrågor och tidigare forskning utifrån begreppet säkerhet i relation till media, makt, 

hot och social kategorisering.  

 

Makten att definiera ett hot 

Säkerhet har i hela studien artikulerats i relation till vad som beskrivs som ett hot. Hot i denna 

kontext kan ses som ett kriterie för att det skall finnas säkerhet, finns inget hot finns ingen 

anledning för säkerhet, det finns helt enkelt inget att skydda samhället ifrån (Sydsvenskan 

2012-04-29). Att definiera ett hot är med andra ord en förutsättning för att kunna skapa 
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säkerhet, eller i en politisk kontext en förutsättning för att vinna den demokratiska makten att 

kunna motivera och genomföra handlingar av kontroll och övervakning (Carlsson 2009, s.88, 

148). Dilemmat som resultatet har visat är att när ett hot definieras så riskerar detta också 

förstärka andra hot, vilket exemplet med Sverigedemokraterna visar tydligt.    

   Genom att definiera våldsbejakande extrema islamister som terrorister har möjligheten för 

Sverigedemokraterna öppnats att omdefiniera sitt hot från invandrare till muslimer och 

samtidigt skifta social identitet från högerextrem och invandrarfientlig till folkvald och utsatt, 

för hotet från terrorismen är ju inte Sverigedemokraterna ensamma om att definiera, det har ju 

i princip hela det västerländska samhället enats om med USA i spetsen för kriget mot 

terrorismen. Sverigedemokraterna och högerextremismen har därmed vunnit både folklig 

opinion och legitim demokratisk makt, mycket på grund av ett annat hot som definierats och 

artikulerats i mycket större omfattning, i detta fall hotet från terrorismen som direkt får 

konsekvenser i form av social kategorisering. Genom det antagonistiska och komplexa 

förhållandet kring vad som definieras som extremism, visar resultatet tydligt det hegemoniska 

maktförsöket att från olika aktörer artikulera hotet från terrorismen specifikt kopplat till 

handlingar för sitt eget specifika syfte. Pälshandlar-industrin artikulerar djurrättsaktivister 

som terrorister, politiker artikulerar miljöaktivister som terrorister, säkerhetspolisen 

artikulerar extrema våldsbejakare som hot, som sedan media och politiker förstärker som 

terrorister, vilket Sverigedemokraternas i sin tur artikulerar genom islam som det största hotet. 

Detta skapar en intensiv maktkamp mellan att vinna den hegemoniska diskursen om vad som 

är ett legitimt hot kopplat till social identitet. Detta eftersom motståndare till dessa diskurser 

ofta definierade som aktivister, i sin tur artikulerar politikers och myndigheters försök till 

övervakning och kontroll som det egentliga hotet mot samhället. Övertaget i kampen om den 

hegemoniska diskursen ligger dock hos dem med makt att påverka och stifta lagar, vilket 

framkommer i diskursen kring internet och wikileaks då en IT-entreprenör beroende på den 

geografiska lagliga kontexten kan artikuleras antingen som aktivist, terrorist och demokratisk 

frihetskämpe.  

   Är då terrorism och extremism det största hotet mot den svenska demokratin? Det kan vara 

så men det behöver inte vara så. Även enligt den tidigare forskningen menar man att ett stort 

hot i världen är terrorism, men samtidigt är det en social konstruktion där vi kollektivt ger 

vissa individer och grupper en social identitet genom att definiera dem. I artikeln som 

handlade om individers frihet och säkerhet (Small 2011), menade man att när kriget mot 

terrorismen började togs olika definitioner fram på vad en terrorist var vilket gjorde att 

individer som aldrig tidigare var ett hot blev ett hot.  
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Media, makt och konsekvenser av säkerhet 

Förutom att titta på de uppenbara i resultatet har ett viktigt fokus varit att titta på det som inte 

sägs eller det som undantrycks, framförallt i de hegemoniska (eniga) diskursordningarna. Här 

vill vi föra en diskussion och återkoppla till vår inledning och tidigare forskning just kring 

negativa konsekvenser av säkerhet. I resultatet har vi sett i många exempel på diskurser när 

myndighetsutövning artikuleras som både något positivt och negativt. I exempelvis den 

säkerhetspolitiska diskursordningen finns en diskurs som handlar om myndigheter som ett 

hot, och är just kopplat till aktörer som säkerhetstjänster och säkerhetspolisen, men inom 

samma diskurs pratar man om säkerhetstjänster som ett positivt skydd av demokratin. 

   I den tidigare forskningen beskrevs ett negativt förhållande mellan säkerhet och individers 

frihet, kortfattat går det ut på att ju mer säkerhet desto mindre frihet får individer (Small 2011, 

s.467). Vi kan se precis detta i vårt resultat, att det nästan alltid förekommer individer som 

faller offer för det som artikuleras kring säkerhet. I den tidigare forskningen menar man på att 

säkerhetsåtgärder från myndigheter som lagar regler, skydd och kontroller ställs mot 

individers frihet i samhället (Small 2011, s.467). Åtgärderna är oftast obefogade till storleken 

på hotet som är obefintligt och har mycket att göra med hotet från extremism och terrorism, 

där myndigheter efter den 11 september började använda den sociala identiteten terrorism för 

att samlas mot ett gemensamt hot. Varför råder det fortfarande en diskurs kring att skydda oss 

mot extremister och terrorister där individer och grupper i samhället som hamnar i den sociala 

kategorin terrorist eller extremist. Detta kan vara ett exempel på det foucauldianska 

maktspelet i samhället, det vill säga de stora strukturerna och krafterna från ekonomin och 

politiken gör att vi inte kan göra något åt detta och strukturerna bara växer sig starkare.  

   Vilken betydelse har då makt haft i skapandet av diskurser kring begreppet säkerhet? Innan 

vi börjar diskutera makt vill vi återkomma till ett viktigt begrepp som är filosofiskt 

grundläggande för resultatet och synen på makt, nämligen kontingensen. Hela arbetet har 

inspirerats av maktkonflikter och olika syner på makt. Medias makt har haft stor betydelse för 

arbetets resultat vilket har visat på att medierna själva har stor makt när det kommer till vilka 

diskurser som skapas kring begreppet säkerhet. Å andra sidan har vi sett andra aktörer som 

har fått stort utrymme att uttrycka sig i media kring begreppet säkerhet, som exempelvis Säpo 

(säkerhetspolisen) som har varit bidragande till hur begreppet säkerhet har artikulerats. Denna 

makt som vi i inledningen redogjorde för kallas för instrumentell makt - aktörer använder 

media som ett medel för att uppnå makt (Ritzer 2009, s.240-241). Den andra synen på makt 
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har vart den foucauldianska poststrukturalistiska synen där dels stora ekonomiska och 

politiska strukturer styr vad som skall sägas i media kring säkerhet. Vi har inga resultat som 

tydligt visar på denna syn på makt men den kan ändå mer eller mindre framträda som en 

bakomliggande faktor i många av diskurserna. 

   Vi vill med detta visa på att det inte går att se på makt kring diskurser på endast ett sätt, utan 

vi menar att det finns både större strukturer som styr vad som sägs men även att individer 

själva har makt att bestämma handlingar och artikulationer kring begreppet säkerhet. Den 

poststrukturalistiska synen på makt kan därför kritiseras genom sin egen kritik av 

strukturalismens fasta strukturer. Vi menar med detta att där makten finns, vem som har makt 

är även denna kontingent. 

   När vi har analyserat makt i vår analys har vi använt analysbegreppen antagonism och 

hegemoni, dessa har gett oss en djupare förståelse för de relationer som förekommer inom och 

mellan diskurser och det maktspel som ständigt pågår. Genom att använda dessa begrepp har 

vi kunnat följa maktfördelningen i diskurserna och även kunnat se maktkällan i respektive 

artikel, alltså vem eller vilka som får utrymme att uttrycka sig. I den tidigare forskningen om 

makt och media säger man att den som har makt i samhället idag är den som får 

massmediernas uppmärksamhet (Nord & Strömbäck 2004, s.205). Det är dock oroväckande 

att samma aktörer ständigt återkommer i diskurserna vilka oftast är de aktörer med politisk 

makt i samhället. Detta innebär att det är stora aktörer som gemensamt bestämmer vad som är 

ett hot mot demokratin och därmed vilken säkerhet som krävs mot detta hot, vilket visar på ett 

relativt hegemoniskt (enigt) förhållande kring makten att definiera ett hot. Vi kan inte svara på 

vem som har mest makt, minst makt eller ingen makt, det vi kan säga är att makten har 

betydelse och är kontingent.  

 

Kontroll, övervakning och social kategorisering 

I inledningen diskuterade vi säkerhet kopplat till övervakning vilket vi trodde stora delar av 

resultatet skulle handla om, dock visade det sig att endast en artikel i det empiriska handlade 

om övervakning och intigritet (Se appendix: tabell 3). Det är svårt att säkert säga varför det är 

så här, men ett antagande är kopplingen till de aktörer som fått störst utrymme i dagspressen. 

Den största mängd aktörer som får utrymme att uttrycka sig är nämligen politiker. Politiker 

talar endast till sin och väljarnas fördelar. Men politikerna är också själva beroende av att 

övervaka samhället för att där igenom kunna rikta sin politik till väljarnas behov, att 

övervakning inte artikuleras som något hot eller hotet mot människors integritet kanske är för 
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att de själva använder detta till sin egen fördel, de vill helt enkelt kunna kontrollera och 

övervaka samhället de ska styra över. 

   Avslutningsvis har resultatet från denna diskursanalytiska kartläggning kring begreppet 

säkerhet visat att kampen om det mediala utrymmet är oerhört viktig i att skapa opinion i ett 

demokratiskt samhälle. Men med makt kommer ansvar och vad som definieras som ett hot 

utifrån begreppet säkerhet får alltid sociala konsekvenser för någon grupp i samhället. Studien 

har visat att när ett hot definieras så riskerar den artikulerade diskursen att samtidigt både 

förstärka och trycka undan andra hot, vilket skapar en social kategorisering och kamp mellan 

olika sociala identiteter. Om ett hot lätt förstärker ett annat så kanske detta kan vara 

förklaringen till det fokus på säkerhet som vi upplever i dagens demokratiska samhällen. 

Verklig säkerhet kanske inte alls handlar om att definiera ett hot, utan helt tvärtom kring 

avsaknaden av ett hot och att istället skapa förståelse, både inom samhället och till dem som 

hamnat utanför. Men det enda vi säkert kan säga om detta påstående är att det är kontingent 

beroende på vem och i vilket syfte diskursen har artikulerats. Vidare forskning skulle i denna 

kontext kunna fokusera på vilka diskurser som artikuleras kring begreppet säkerhet, men 

istället för relationen till hot skulle kontexten kunna handla om säkerhet relaterat till trygghet 

eller risker. 

 

 

Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att kartlägga och analysera vilka betydelser som skapas i 

svensk dagspress kring begreppet säkerhet. För att svara på syftet har vi ställt frågan: Vilka 

betydelser i form av diskurser skapas kring begreppet säkerhet i svensk dagspress? Som 

konkret hjälp i analysarbetet har vi ställt begreppet säkerhet till vad som uttrycks som ett hot i 

materialet samt tittat på relationen till makt och social kategorisering. Genom en väl 

dokumenterad och strukturerad analys utifrån ett tydligt diskursteoretiskt uppbyggt ramverk, 

har vi skapat en teoretisk och metodologisk helhet i en ständig reflexiv process utifrån 

studiens vetenskapsteoretiska filosofi, syfte och frågeställningar, vilket resulterat i ett 

diskursivt fält på 7 diskursordningar kring begreppet säkerhet. Dessa har tematiserats: 

säkerhetspolitik, extremism, tekniken, terrorism, organiserad brottslighet, ekonomi och 

katastrofer (se appendix: tabell 8). I samtliga diskursordningar har det identifierats diskurser 

som på olika sätt artikulerar säkerhet utifrån ett hot mot demokratin i kontexten Sverige.  
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   I relation till studiens teman säkerhet, media, makt, hot och social kategorisering har 

resultatet visat att det mediala utrymmet är oerhört viktig för att skapa opinion i ett 

demokratiskt samhälle. Med makt kommer också ansvar och vad som definieras som ett hot 

utifrån begreppet säkerhet får många gånger sociala konsekvenser för någon grupp i 

samhället. Studien har visat att när ett hot definieras så riskerar den artikulerade diskursen att 

samtidigt både förstärka och trycka undan andra hot, vilket bidrar till social kategorisering 

och en kamp mellan olika sociala identiteter, vilket kan vara förklaringen till det fokus på 

säkerhet som dagens demokratiska samhälle upplever. Säkerhet utifrån vad som definieras 

och tolkas som ett hot får ofta en komplex innebörd beroende på vem och i vilket syfte 

diskursen har artikulerats. Detta visar på diskursernas föränderlighet och kontingens eftersom 

säkerhet även kan innebära att avsaknaden av ett hot skickar signaler om att ingen fara råder, 

vilket istället för hot öppnar upp för en säkerhet i form av förståelse både inom samhället men 

också till dem som hamnat utanför.  
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2011-09-03 "FN:s säkerhetsråd måste föregå med gott exempel"  

2011-09-02 Världens ledare hyllar rebellerna 

2011-07-18 Hoten mot ett fritt Egypten   

2011-02-09 Så marscherar Putin mot ett nytt tsarvälde  

2011-01-18 Sälens modelejon 

2010-06-22 Nationen i vapen    

2010-05-30 Gamla hotbilder hämmar kontakten med Ryssland   

 

Expressen 
2012-10-11 Bekämpa ekoterror med vassare poliser - Polisen måste... 

2012-08-09 Utvisningarna kan bli avgörande i Sveriges match mot... 

2012-07-09 Politikernas hemliga liv i Almedalen   

2012-04-08 Motionen Reinfeldt vill glömma - DÅ: "Moraliskt ansvar... 

2012-03-21 Kristna kopter kapitulerar inte  

2012-03-05 Nu ska fler svenskar ta plats i FN-toppen   

2011-07-27 "De nya utmaningarna inom scoutrörelsen handlar om att...   

2011-04-28 Putin gav inga svar - Reinfeldt läste s...  

2011-01-04 Ungerns mörker ett hot mot EU 

2010-12-30 SÅ HOTAS SVERIGE - Säpo varnar för 200 radikala... 

2010-12-16 HÄR FLYR SÄPO- CHEFEN - Ville inte svara på frågorna om... 

2010-12-13 "ALLDELES FÖR SENT" - Regeringens kris-hantering får kritik   

2010-07-28 Fredrik Reinfeldt (M) grillas av Gröning och Söderqvist... 

2010-06-28 “En epok i graven när vi slipper göra värnplikten -... 

2010-06-15 Så riskerar Sverige att ruttna inifrån   

 

GT 
2013-01-30 Nato-samarbete är en återvändsgränd - REPLIK FÖRSVARSPOLITIK  

2012-06-25 De blev stasiprästens offer - Studiekamraten lovade att...  

2012-04-08 Motionen Reinfeldt vill glömma - DÅ: "Moraliskt ansvar...  

2011-09-11 11 SEPTEMBER ANGÅR OSS ÄN   

2010-12-30 SÅ HOTAS SVERIGE - Säpo varnar för 200 radikala...  

2010-02-09 Ge mer makt åt mammorna i EU - Om Europa ska få fler... 

2010-12-16 HÄR FLYR SÄPO- CHEFEN - Ville inte svara på frågorna om...    

 

Göteborgs- Posten 
2012-09-22 ”Vi kan dra oss ur Jas” - Karin Enström om... 

2012-03-10 ”Jag tror att jag fortfarande kan göra skillnad”  

2012-03-08 Kräv demokrati för vapenexport 

2011-05-05 Syrier sänder tv från Sverige - Baradas regimkritik...  

2011-04-12 Statens roll på god väg att urholkas  

2010-10-20 Stoppa svensk vapenkarusell 

2010-02-12 Direkt väljardemokrati stävjar politikerföraktIngen... 

 

Kvällsposten 
2012-06-25 De blev stasiprästens offer - Studiekamraten lovade att...   

2011-01-10 Thomas Mattsson: Även i demokratier ökar pressen på...  

2010-12-16 HÄR FLYR SÄPO- CHEFEN - Ville inte svara på frågorna om...  

2010-02-09 Ge mer makt åt mammorna i EU - Om Europa ska få fler...  

 

Svenska Dagbladet 
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2013-01-21 Medborgarrörelse som totalförsvar  

2012-07-01 Almedalen i ljuset av Utøya - Attentatet i Norge... 

2011-12-10 Beredskapen för terror brister 

2011-12-07 Säpo borde ha varit mer öppet 

2011-09-12 Misstänkta terrorister gripna   

2011-07-29 Svårt hitta ensamma terrorister    

2011-07-25 Säkerheten på scoutläger skärps   

2010-12-17 Landets moskéer enas mot terrorn Minister vill ge...  

2010-12-15 Extremism bör bekämpas lokalt    

2010-12-13 "Ren tur att inte fler dog i sprängningen"   

2010-03-16 Säpouppdrag hotar åsiktsfriheten   

 

Sydsvenskan 
2012-11-15 AKTUELLA FRÅGOR "För Natalja och andra vitryska vänner...   

2012-10-10 Britter och svenskar, sida vid sida Hjälp oss i EU, Cameron  

2012-09-06 Sverige måste gå ännu längre för att rå på de krafter...    

2012-08-21 Rysslandshyllan Nyckfull granne ett hot   

2011-09-12 Hotet från terrorismen Ett hot att tala om   

2011-07-25 konsekvenser Attackerna påverkar årets svenska läger  

2011-07-24 När chocken la sig kommer rannsakningen analys Terrorhotet  

2011-05-21 Avradikalisering   

2011-05-26 Stärkt svensk rättsstat en förebild för världen   

2010-12-21 analys Statsministern jultalade om terrordådet  

2010-12-16 säporapport Extremister talas till rätta  

2010-12-14 Polisutredningen Grupp kan ligga bakom    

 

Artiklar om extremism 

Aftonbladet 

2013-01-21 SD har ansvar för hatsvansen   

2012-12-22 Knäppgökar hotar ett öppet Sverige - Polisen måste börja...  

2012-06-30 Politikerna blundar för djurrättsextremismen ...    

2011-02-11 "DET HÄR ÄR MIN VARDAG" ..Angripen i sitt hem - för tredje gången     

2011-01-27 Åkesson försökte ta poäng på terror   

 

Dagens Industri 

2011-05-03 Sverige behöver förebyggande arbete mot våldsam extremism  

 

Dagens Nyheter 

2012-12-11 Angrepp på demokratin  

2011-12-10 Det största problemet är att Europa sluter sig mot... 

2011-12-05 Har Säpo inget lärt? A4 Personskydd. Ledande svenska...    

2011-09-28 Kan vi enas om att vi aldrig får tystna av rädsla? ...  

2011-09-22 En mässa för rätten att uppröra - Lars Vilks.  

2011-08-05 Nationell handlingsplan ska förebygga extremism  

2011-03-07 Extremismen är här för att stanna  

2010-09-14 Ett hot mot demokratin  

2010-05-10 Lars Vilks förtjänar stöd i kampen för yttrandefrihet  

 

Expressen 

2013-03-31 BREVET SOM GÖR MIG RÄDD  
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2012-06-01 Ta hotet från islamistiska grupper på allvar - I nästa...  

2012-01-18 Eskilstuna skakas av politisk våldsvåg  

2011-07-25 NU SPRIDER SIG HATET - Det högerextremistiska hotet...   

2011-02-11 SÄPO VAR INTE DÄR - GW kritisk till bevakningen: Mona...   

2011-02-11 Det Här är min vardag... Höjd beredskap efter särskilt hotbrev.....    

2010-09-30 Nu lever folkvalda och rättsanställda under hot om våld  

2010-09-21 Reservplan: Splittra SD - Hemliga lösningen: Locka över... 

2010-09-20 Iskylan i tv-huset - Åkesson utfryst i natt: "Ingen har...  

2010-09-20 Miljöpartiet hjälper oss KVäLLEN Då åKESSON BLEV...  

2010-09-17 SD:s möten saboteras av aktivister Professorn om attackerna: "Gynnas sannolikt 

av det här"  

2010-09-16 Experter dömer ut SD-manifest - "En politik som saknar...  

2010-09-14 STOPPA DE VEDERVÄRDIGA ATTACKERNA MOT SD   

2010-03-10 Till försvar för yttrandefriheten  

 

GT 

2013-01-14 Säpochef hotades   

2012-12-03 En av sex politiker har varit utsatta  

2012-10-11 Kampen mot ekoterror måste stärkas - Polisen måste skapa...  

2012-06-04 Regeringen tar hoten på allvar  

2012-06-05 "Klart det skadar partiet" - SD-politiker misstänkt för...  

2011-07-20 NU SPRIDER SIG HATET - Det högerextremistiska hotet...   

2011-04-18 Censuren sprider sig   

2011-02-11 "DET HÄR ÄR MIN VARDAG" - Höjd beredskap efter särskilt...   

2010-09-26 VÅLDET SEGRADE - Knivhuggne SD-mannen lämnar politiken  

2010-09-21 Reservplan: Splittra SD - Hemliga lösningen: Locka över...   

2010-09-14 STOPPA DE VEDERVÄRDIGA ATTACKERNA MOT SD   

2010-08-02 Hoten måste tas på allvar 

2010-03-10 Till försvar för yttrandefriheten  

 

Göteborgsposten 

2012-12-22 Hatet flödar från högerextrema  

2011-07-29 Vill bredda perspektivet - Birgitta Ohlsson ska...  

 

Kvällsposten 

2013-03-31 BREVET SOM GÖR MIG RÄDD  

2013-01-14 Säpochef hotades   

2012-10-28 Stöki vid Wildersmöte - Misshandel och äggkastning när...  

2012-10-07 Hatbrott sätter vardag på prov  

2012-06-04 Regeringen tar hoten på allvar   

2011-09-03 SD: s egen lista över attackerna  

2011-07-25 NU SPRIDER SIG HATET - Det högerextremistiska hotet...  

2011-02-11 "DET HÄR ÄR MIN VARDAG" - Höjd beredskap efter särskilt...   

2010-09-30 Nu lever folkvalda och rättsanställda under hot om våld  

2010-09-21 Reservplan: Splittra SD - Hemliga lösningen: Locka över...  

2010-09-20 Iskylan i tv-huset - Åkesson utfryst i natt: "Ingen har...   

2010-09-16 Experter dömer ut SD-manifest - "En politik som saknar...   

2010-03-10 Till försvar för yttrandefriheten   

2010-02-10 Fick fängelse för dödshoten - 40-åringen som hotat...  
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Svenska Dagbladet 

2012-11-29 Bekämpa huliganer - inte idrott  

2011-05-25 Fyra radikala vägar in i extremismen   

2011-05-24 Extremismens lockelse minskar bland unga    

2011-04-17 Sverige ska enas mot våld    

2011-01-26 Extremistvåld vanligare i Sverige    

2010-12-31 Ta extremismen för vad den är    

2010-09-21 SD i maktens korridorer    

2010-01-18 SD-retorik dubbelt hot    

2010-01-18 Förortsoro het säkerhetsfråga    

 

Sydsvenskan  

2012-10-16 Radikal islamsm Hizb ut-Tahrir Säpo håller koll på...    

2012-08-31 Tryckfrihetssällskapet Geert Wilders kommer till Malmö i...    

2011-09-24 Ingen mässa för Vilks Största möjliga tystnad    

2011-07-31 PER T OHLSSON Söndag31 juli 2011 Extremismens konsekvenser   

2011-03-30 Hur går det ihop? Svenska staten vill både motarbeta och...    

2010-12-18 Inte guden - eller staden LÖRDAGSKRÖNIKAN Fel att söka...    

2010-12-16 Kartlagda islamister Extremt lika extremister    

2010-09-17 POLITIKERATtack Frågetecken kvar kring SD-attack   

2010-09-12 Sverigedemokrat knivskuren i hemmet "De skar in ett hakkors"   

 

Artiklar om tekniken 

Aftonbladet 
2013-01-22 Digitalt hot Digitalt h t - Petter Larsson läser om en...  

2012-12-20 Förföljd av hatet  

 

Dagens Industri 
2012-05-11 I hackarens spår  

2011-05-27 Frankrike herre på täppan när G8 möts - It och...  

 

Dagens Nyheter 
2013-02-11 Ewa Stenberg: Äntligen blev hoten och näthatet en...  

2012-12-21 PO vill skärpa lag om grovt förtal efter näthot  

2011-09-05 Terrorns pris - LEDARE Dagens Nyheter  

2010-08-21 Skyddet för journalisters källor hotas även i Europa  

 

Expressen 
2012-11-19 Väljarna är redo att rösta på nätet - Ett lyft för...  

2012-03-21 Övervakning som ett dödligt vapen - Regeringen måste ta...  

2010-12-09 Hemligheter & skvaller - Wikileaks-rapporterna som...  

2010-12-05 Den nya öppenheten riskerar att göra världen mer sluten  

2010-08-01 Avslöjade: USA har hemligt spår - DOKUMENT/SÖNDAG 

2010-06-15 Så riskerar Sverige att ruttna inifrån Expressen.  

 

GT 
2012-11-19 Väljarna är redo att rösta på nätet - Ett lyft för... 

2012-03-21 Övervakning som ett dödligt vapen - Regeringen måste ta...  

2011-10-27 Hackarattacken kan göra nytta 

2011-01-26 IT-SABOTAGE  
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2011-01-21 Nätaktivister är nya demokratikämparna - Sverige satsar...  

2010-12-09 Hemligheter & skvaller - Wikileaks-rapporterna som...  

 

Göteborgs-Posten 
2011-01-03 EU:s ordförande luktar öststat - Censur och...  

2010-07-28 Svårt att lagligt tysta Wikileaks Göteborgs-Posten  

 

Kvällsposten 
2011-01-21 Nätaktivister är nya demokratikämparna - Sverige satsar...  

2010-12-08 ASSANGES EGNA ORD - Här är Wikileaks-grundarens... 

 

Svenska Dagbladet 
2012-04-23 E-röstning blir inte något enkelt val  

2011-08-16 Källskyddet måste garanteras  

2010-12-08 ASSANGES EGNA ORD - Här är Wikileaks-grundarens...  

2010-01-31 Falkvinge borde applådera initiativ för nätfriheten   

2010-01-27 Bildt hycklar om friheten på nätet  

 

Sydsvenskan 
2012-04-29 Trygghet På säkert avstånd från tryggheten  

 

Artiklar om terrorism 

Aftonbladet 

2012-04-15 LYSSNA PÅ BREIVIK - Ali Esbati om massmördarens idévärld... 1 

2012-04-15 LYSSNA PÅ BREIVIK - Ali Esbati om massmördarens idévärld... 2 

2011-09-07 Säpo kan missa en svensk Breivik  

 

Dagens Nyheter 
2010–01-l l Vår bild av muslimerna är präglad av skäggiga män   

 

Expressen 

2013-02-06 Den som tar till våld mot honom är en simpel terrorist....  

2012-10-11  Bekämpa ekoterror med vassare poliser - Polisen måste...  

2010-12-30 Terrorhot mot det fria ordet  

 

GT  
2012-06-01 Ta hot från islamistiska grupper på allvar - I nästa... 

 

Metro- Stockholm 

2010-12-13 Terrordådet 2010-12-13 page: 4 

 

Svenska Dagbladet 

2012-07-22 Breiviks mörka idévärld ligger ännu i dunkel 

2012-06-05 De vill skrämma oss till tystnad  

2010-12-18 Nej, Sverige är inte som Nazityskland 

 

Artiklar om organiserad brottslighet 

Aftonbladet 

2011-10-31 Här är alla gängets gisslan - Hot, våld och öppen...  
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Dagens Nyheter 

2013-02-10 Slaget om Södertälje  

2012-04-08 Slaget om Södertälje  

 

Expressen 

2012-10-19 Restaurangmaffian lämnar mänskliga tragedier i sina spår...  

2010-11-05 "Jonas" vittnade - blev hemlös och hotad till livet  

 

Kvällsposten 

2012-10-19 Ta bortRestaurangmaffian lämnar mänskliga tragedier i sina spår...  

 

Svenska Dagbladet 

2012-11-22 Låt inte maffian ta över Sverige  

 

Sydsvenskan 

2012-11-22 SIGNERAT Det räcker inte med bättre koll på gängen  

 

Artiklar om ekonomi 

Dagens Nyheter 

2012-06-27 Mötet kan avgöra EU:s framtid  

2012-01-31 Långt kvar till ljusning - Toppmöte. Finanspakten löser...  

2012-01-24 "Utvecklad blandekonomi är svaret på den globala krisen"...  

2011-12-04 Peter Wolodarski: Vem ska rädda Europa om euron faller?...  

2011-09-04 Att hetsa mot Europa  

 

Sydsvenskan 

2012-06-17 Söndag 17 juni 2012 På väg mot 1931  

2011-11-12 LÖRDAG Känsla för slantarna Ja till euron   

2011-10-09 PER T OHLSSON Söndag 9 oktober 2011  

 

Artiklar om katastrofer 

Dagens Industri  

2012-04-05 MP skärper tonen - Kräver att S stänger flera reaktorer...  

 

Dagens Nyheter 

2012-03-12 Sorg och besvikelse - Ett år efter katastrofen.... Dagens Nyheter  

2011-12-14 "Om medierna prioriterar klimatet lyssnar politikerna"... Dagens Nyheter  

 

Göteborgs-Posten  

2010-11-20 Maldiverna på djupet  

 

Svenska Dagbladet 

2011-03-17 Kärnkraft är ingen klok lösning   

2010-10-24 På djupt vatten   
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Appendix - Resultat 
 

Tabell 1. Säkerhetspolitik  

Diskursordning 

 

Artiklar Skribenter – Aktörer 
Antal 

85st 

Total andel  

38%  (225) 

”Myndigheter som ett hot” 

      - Demokratisk säkertjänst 

      - Icke demokratisk Säkerhetstjänst 

19st (24%) 

7 

12  

 

 

9 % Forskare 3, politiker 10,  Säpo 5, 

Troende, Forskare 4, Regimkritiker, 

medborgare 5, frihetsorg. 4  

Säkerhetstjänster, terrorist, FN 

säkerhetsråd PR företag  

 

”Hot mot Sverige” 

- Ryssland 

- Terrorism 

- Extremism 

- Vapenexport 

- Nedläggning av försvaret 

(nämns inte alltid som ett hot 

nedläggning försvaret) 

56st (63%) 

20 

9 

9 

10 

8 

 

 

25 % Forskare 7, politiker 28, polis 4, 

säkerhetspolisen 24, åklagare 3, 

föreningsmedlemmar 3, 

försvarsmakten 5 ,troende, 

Säkerhetspolisen, säkerhetskonsult, 

Journalister/ författare, företag 2, 

Människorättsorganisationer 

 

Myndigheter, terrorist, föreningar, 

aktivister, politiker, Förening  

 

”Hot inom/ mot EU/ FN” 

 

10st (12%) 

 

 

4% Politiker 7  

EU, FN, Svenska kyrkan, 

 

Tabell 2. Extremism 

Diskursordning Artiklar Skribenter – Aktörer 
Antal 

76st 

Total andel 

34% (225) 

”Extremismens Identitet” 

     -Våldsbejakaren 

     -Terroristen 

     -Högerextremisten 

     -Vänsterextremisten         

     -Islamisten 

     -Aktivisten 

     -Fotbollshuliganen 

 

13st (17%) 

11 

5 

12 

6 

14 

6 

1 

6% 

 

 

 

 

Politiker 5, Expert 4.  

Säkerhetspolisen 4.  

Polismyndighet 2. 

 

 

Säpo, Brå, Försvarshögskolan, 

Dialogpolisen, One sweden, AFA, 

NSF, Fryshuset, al-Qaida. 
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”Hotet från Extrema grupper” 

   ”Hotet från Högerextrema” 

        -Extremhögern 

        -Sverigedemokraterna 

 

   ”Hotet från Islamism” 

        -Radikal och Extrem Islamism 

        -Våldsbejakande Extrem  

            Islamism och Terrorism    

 

   ”Hotet från Aktivism” 

        -Miljöaktivism och Ekoterrorism  

        -Djurrättsextremism och Aktivism 

 

   ”Hotet från Huliganism” 

        -Huliganer 

 

22st (29%) 

13st (17%) 

4 

9 

 

6st   (8%) 

3 

 

3 

 

2st (3%) 

1 

1 

 

1st (1%) 

1 

10% 

 

 

Politiker 6, Expert 10, Chefredaktör 3 

Lärarförbundet, Moderaterna, FHS, 

Kristdem., SD, Expo, al-Qaida, 

Europol,  

Politiker 2, Expert 3, Säkerhets-

polisen 2. 

Europol, Säpo, al-Qaida, Folk och 

försvar 

 

Aktivist 1, Politiker 1, Företag 1 

Greenpeace, Forsmark, Ringhals, 

Pälsuppfödarnas riksförbund 

 

Politiker 2. 

Idrotts AB 

”Hotet mot demokratins funktioner” 

- Hotet mot Politiker... 

Sverigedemokraterna 

- Hotet mot Kulturpersoner 

- Hotet mot Mediapersoner 

- Hotet mot Rättsanställda 

 

41st (54%) 

12 

15 

8 

2 

4 

18% Politiker 8, SD-politiker 15, Expert 6, 

Redaktör 4, Säpo 3, Polis 1, SD 

medlem 1, kulturperson 4, 

Rättsanställd 2. 

Riksdag, BRÅ, tryckfrihetssällskapet, 

SD, Kommuner, Ministrar, Åklagare, 

Politiker SD, Expo, Moderaterna, 

Vänsterpatiet, Malmöpolisen, Säpo 

 

 

Tabell 3. Tekniken 

Diskursordning Artiklar Skribenter – Aktörer 
Antal 

30st 

Total andel 

13% (225) 

”Övervakning” 

     -Säkerhet och terrorism         

     -Säkerhet och trygghet 

     -Säkerhet och destruktiv kontroll 

 

5st (19,3%) 

1 

1 

3 

 

2% 

 

 

 

 

 

Redaktör 1 

Expert 1, författare 1  

Människorätts org. 4, politiker 3, 

expert 2, millitär 2. 

USA, FN, al-Qaida, Irak, 

Afghanistan, Polis, Malmö, 

Saudiarabien, Ungern, EU, OSSE, 

Kina, Iran, försvarsmakten 

 

”Internet” 

    -Demokratisk frihet och utveckling 

    -Nätfrihet ett hot 

    -Hot på nätet 

25st (80,7%) 

16 

5 

4 

11%  

Politik 6, aktivist 8, expert 1, IT dir. 2 

Politiker 12, Myndighet 3. 

Kultur red. 2, författ. 1, Säpo 1 

 

Moderaterna, Wikileaks, Piratpartiet, 

periquito, USA, al-Qaida, CIA, 

Afghanistan, Pakistan, Must-

försvarsmakten, Svenska politiker, 

Svensk kommun, Aftonbladet 
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Tabell 4. Terrorism 

Diskursordning Artiklar Skribenter – Aktörer 

Antal 

12st 

Total andel  

5% (225) 

”Hotet från terrorismen” 

    -Hot från islamister 

    -Hot från extremister 

 

10st  (83%) 

8 

2 

 

4% Säkerhetspolisen 5, journalist 3, 

politiker 2, expert 1, jurist 1 

 

 

Säkerhetspolisen, terroristen, media, 

islam, islamist, myndigheter, 

högerextremister, vänsterextremister. 

”Hotet från demokratins funktioner” 

     -Hotet från lagstiftning 

     -Hotet från Säkerhetspolisen 

2st  (17%) 

1 

1   

1% 

 

Tabell 5. Organiserad brottslighet 

Diskursordning Artiklar Skribenter – Aktörer 

Antal 

8st 

Total andel 

3,5% (225) 

”Organiserad Brottslighet” 

-Hot mot myndigheter 

-Hot mot företag 

-Hot mot vittnen, avhoppare 

 

 

7st  (87,5%) 

 

 

 

 

ca 3% 

 

 

 

 

Polisen 5, Säpo 3, Säkerhets företag 

3, Politiker 4, Experter 2, Vittnen 1, 

Medborgare 2, Företagare 2   

 

Säpo, åklagare, socialdemokrat, 

säkerhetschef, säkerhetsexpert, 

Malmöpolisen ”Socialt utanförskap” 1st  (12,5%) ca 0,5% 

 

Tabell 6. Ekonomin 

Diskursordning Artiklar Skribenter – Aktörer 

Antal 

8st 

Total andel 

3,5% (225) 

”Europas Finanskris” 

-Skuldsanering 

-Euron 

-Extremism 

8st (100 %) 

3 

3 

2 

3,5% Politiska redaktör 6, politiker 2  

 

EU, FN, IMF, Grekland, politiska –

partier 

 

 

Tabell 7. Katastrofer 

Diskursordning Artiklar Skribenter – Aktörer 

Antal 

6st 

Total andel 

3%  (225) 

”Klimathotet” 

      -Människan och demokratin hotet         

      -Klimatförändringen hotet 

 

3 (50%) 

 

 

 

ca1% 

 

 

 

Reporter 1, Politiker 1, Expert 3, 

Aktivist 1  

 

 

”Kärnkraften” 

      -Avveckla/utveckla 

3 (50%) ca1% Reporter 1, Politiker 4 
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Tabell 8. Det diskursiva fältet 

Diskursordningar Artiklar Skribenter - Aktörer 
Antal Total andel 

(225) 

Säkerhetspolitik 

 
    ”Myndigheter som ett hot” 

- Demokratisk säkertjänst 

- Icke-demokratisk Säk. tjänst 

    ”Hot mot Sverige” 

- Ryssland 

- Terrorism 

- Extremism 

- Vapenexport 

- Nedläggning av försvaret 

    ”Hot inom/ mot EU/ FN” 

85st  

 
19st  

7 

12  

56st  

20 

9 

9 

10 

8 

10st  

38% 

 

9% 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

4% 

 

Politiker 45, Säkerhetspolisen 29, 

Forskare 17, Medborgare 5, 

Försvarsmakten 5, Polis 4, Troende, 

Regimkritiker, Frihetsorg. 4, 

Åklagare 3, Föreningsmedlemmar 3, , 

Troende 

 

 

Myndigheter, Terrorister, Aktivister, 

Politiker, Förening, Säkerhetstjänster, 

Säkerhetspolisen, FN säkerhetsråd, PR 

företag, EU, FN, Svenska kyrkan 

 

Extremism 
 

   ”Extremismens Identitet” 

- Våldsbejakaren 

- Terroristen 

- Högerextremisten 

- Vänsterextremisten         

- Islamisten 

- Aktivisten 

- Fotbollshuliganen 

    ”Hotet från Extrema grupper” 

- Högerextrema 

- Islamism 

- Aktivism 

- Huliganism 

   ”Hotet mot demokratins funktioner” 

- Politiker/Sverigedemokraterna 

- Kulturpersoner  

- Mediapersoner 

- Rättsanställda 

 

76st 

 

13st  

11 

5 

12 

6 

14 

6 

1 

22st  

13 

6 

2 

1 

41st  

12/15 

8 

2 

4 

34% 

 

6% 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

18% 

Politiker 24, SD-politiker 15, Expert 

23, Säkerhets- polisen 9, kulturperson 

4, Redaktör 4, Polis 3, Chefredaktör 

3, SD medlem 1, Rättsanställd 2, 

Aktivist 1, Företag 1 

 

 

 

Säkerhetspolisen, Brå, 

Försvarshögskolan, Dialogpolisen, 

One Sweden, AFA, NSF, Fryshuset, 

Riksdag, BRÅ, tryckfrihetssällskapet, 

SD, Kommuner, Ministrar, Åklagare, 

Politiker SD, Expo, Moderaterna, 

Vänsterpartiet, Malmöpolisen, 

Lärarförbundet, Kristdem., Expo, al-

Qaida, Europol, Folk och försvar, 

Greenpeace, Forsmark, Ringhals, 

Pälsuppfödarnas riksförbund, Idrotts 

AB  
 

Tekniken 
 

   ”Övervakning” 

- Säkerhet och terrorism         

- Säkerhet och trygghet 

- Säkerhet och destruktiv kontroll 

  ”Internet” 

- Demokratisk frihet och utveck. 

- Nätfrihet ett hot 

- Hot på nätet 

 

30st 

 
5st 

1 

1 

3 

25st 

16 

5 

4 

13% 

 
2% 

 

 

 

11% 

Politiker 21, aktivist 8, Expert 4, 

Människorätts org. 4, Redaktör 3, 

Myndighet 3, Millitär 2, IT dir. 2, 

Författare 2, Säpo 1 

Wikileaks, Piratpartiet, Periquito, 

USA, al-Qaida, CIA, Polis Malmö, 

Must-Försvarsmakten, Svenska 

politiker, Svensk kommun, Säpo, 

Aftonbladet, FN, EU, Afghanistan, 

Kina, Iran, Pakistan, Saudiarabien, 

Irak, Ungern, OSSE 

 

Terrorism 
 

  ”Hotet från terrorismen” 

- Hot från islamister 

- Hot från extremister 

  ”Hotet från demokratins funktioner” 

- Hotet från lagstiftning 

- Hotet från Säkerhetspolisen 

 

12st 

 
10st   

8 

2 

2st  

1 

1   

5% 

 
4% 

 

 

1% 

 

Säkerhetspolisen 5, journalist 3, 

politiker 2, forskare 1, jurist 1 

 

 

 

Säkerhetspolisen, terroristen, media, 

islam, islamist, myndigheter, 

högerextremister, vänsterextremister. 
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Organiserad brottslighet 
 

  ”Organiserad Brottslighet” 

- Hot mot myndigheter 

- Hot mot företag 

- Hot mot vittnen, avhoppare 

   ”Socialt utanförskap” 
 

8st 

 
7st   

 

 

 

1st  

3,5% 

 
3% 

 

 

 

0,5% 

Polisen 5, Säpo 3, Säkerhets företag 

3, Politiker 4, Experter 2, Vittnen 1, 

Medborgare 2, Företagare 2   

 

Säpo, åklagare, socialdemokrat, 

säkerhetschef, säkerhetsexpert, 

Malmöpolisen 

Ekonomi 
 

   ”Europas Finanskris” 

- Skuldsanering 

- Euron 

- Extremism 

 

8st 

 

8st 

3 

3 

2 

3,5% 

 
3,5% 

 

Politisk redaktör 6, politiker 2  

 

 

 

EU, FN, IMF, Grekland, politiska -

partier 

Katastrofer 
 

   ”Klimathotet” 

- Människan och demokratin 

hotet         

- Klimatförändringen hotet 

   ”Kärnkraften” 

- Avveckla/utveckla 

 

6st 

 
3st 

 

 

 

 

3st 

3% 

 
1,5% 

 

 

 

 

1,5% 

Politiker 4, Expert 3, Reporter 2, 

Aktivist 1  

 

 

 

FN, USA, EU, Stockholm 

Environment Institute, Stiftelsen Vår 

Tids Utmaningar, Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna 

 

 

 

 


