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The mass media play a crucial role in democracies, both in theory and in reality. This is 
especially valid when the media are reporting or there is a debate in the media on High-
threshold-issues like national security and societal threat images. In such areas the media have 
the power to construct the reality to the media consumers by applying different frames on the 
issue at hand. This thesis takes on a critical view and examines how well the media have 
fulfilled their prescriptive roles, which can be summarized as being the source of information; 
to scrutinize power holders in society; and to serve as an arena for debate. This examination 
was performed with various types of text analytical methods where the articles of three major 
news media in Sweden were scrutinized. The result of the examination shows that most 
articles only provided simplistic information of the issue at hand. The second most common 
type of article was different types of debate articles. The most interesting result was the 
fallacy of the mass media to perform their prescriptive role as the scrutinizer of power holders 
or question the frames that where used by the other agents to describe the national security 
and societal threat images. Quite the opposite, the media seemed to be dependent on various 
types of experts and on the reports that were presented to them. This thesis also proclaims that 
in the end of the investigated period (2005) there seems to have been a hegemonic view 
between all the different agents, even the press itself, on which societal threats that are valid 
and why they exists. The lack of critical voices is remarkable. The results of the empirical 
examination were then compared to ideal types of elite democracy, institutional democracy 
and deliberative participant democracy. The results show that the mediation and debate have 
strong similarities with the view that elite democracy have on the role of mass media. Even 
though there are similarities between the empirical examination and the elite democracy this 
thesis questions the role that media is suppose to play, according to the assumptions of 
democratic theories as well as the role that the media actually are playing in reality.  
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1 Inledning  
 
 
 
Ansatsen i denna uppsats är att undersöka hur Sveriges massmedier har lyckats uppfylla sina 
preskriptiva uppgifter, informera, granska och utgöra forum för debatt i sin belysning av 
hotbilder i anslutning till det vidgade säkerhetsbegreppet. Ansatsen grundar sig på två 
aspekter. Dels undersöka och utvärdera mediernas roll i demokratier och hur dessa lyckas leva 
upp till sina förväntade roller och dels belysa problematiken kring det vidgade 
säkerhetsbegreppet och då framförallt se till mediernas roll i att förmedla hotbilder. 
Utgångspunkten därjämte är att utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, där idéer om 
verkligheten har lika stort värde som den faktiska verkligheten, diskutera ur ett 
demokratiteoretiskt perspektiv kring demokrati, massmedier och hotbildsförmedlingen samt 
det utvidgade säkerhetsbegreppet.    
 
Det var i samband med kalla krigets slut som de globala hotbilderna började ändra innehåll 
och riktning. Sverige som hade haft en prekär situation i och med sitt nära geografiska läge till 
Sovjetunionen kunde tillfälligtvis pusta ut. Knappt hade dock den klassiska Öst- och 
Västkonflikten spelat ut sin roll förrän nya hotbilder gjorde entré. De tidigare hoten mot 
nationens säkerhet var främst av militär art. I mitten av 1990-talet uppstod dock ett nytt 
säkerhetspolitiskt tänkande, i vilket hotbilder och hotbildsanalyser utgör viktiga 
beståndsdelar. I detta nya perspektiv faller allt fler områden inom de säkerhetspolitiska 
ramarna. Det utvidgade säkerhetsbegreppet ger på så vis legitimitet åt både nya och utvidgade 
säkerhetspolitiska åtgärder. En hotbild kan då sägas vara en konstruktion av möjliga framtida 
hot. Med hänvisning till ”rikets säkerhet”, ”våra grundläggande värderingar” och ”vårt 
demokratiska styrelseskick” införs integritetskränkande tvångsmedel som skall riktas mot de 
”farliga” i samhället. Risken är dock att ju allvarligare hotbildsanalys desto mer legitimt ter 
det sig att införa exceptionella åtgärder för att skydda nationen. Sådana åtgärder måste stå i 
proportion till hur allvarligt hotet verkligen är, inte hur det verkar vara. Dessa åtgärder kan 
nämligen på sikt innebära att medborgarnas integritet, autonomi och rättsäkerhet hotas. Det 
handlar i synnerhet om en tilltagande buggning, åsiktsregistrering och kameraövervakning. 
Detta leder fram till funderingar som vad är exempelvis ”säkerhet” och utifall överdrivna 
hotbilder kan vara lika farligt för demokratin som faktiska hotbilder, och därtill huruvida 
medierna har levt upp till sina preskriptiva roller i detta avseende? 
 
Massmedierna har en central roll i moderna demokratier då de till stor del sörjer för vilken 
information som skall nå medborgarna. Medierna kan som bekant förstås som både en arena 
och en egen aktör. Det är därför av intresse att undersöka hur hotbilderna som figurerar i 
medierna ser ut. Vilka aktörer är t ex närvarande i debatten och nyhetsförmedlingen kring 
rikets säkerhet? Därtill är säkerhet ett begrepp som har många innebörder. Uppsatsen vill 
således se om det förekommer debatt kring begreppet eller om det råder någon form av 
konsensus bland aktörerna kring vilka hotbilder som är relevanta och hur säkerhet skall 
uppfattas. Ett annat vanligt förekommande problem i den akademiska debatten som rör det 
utvidgade säkerhetsbegreppet är att det sällan förekommer empiriska bevis för en hotbild. Det 
är därför även intressant att se utifall aktuella hot som förmedlas genom medierna är 
ordentligt underbyggda. 
 
Uppsatsen utgår från ett demokratiteoretiskt perspektiv med fokus på deltagande, information 
och mediernas roll. Det utvidgade säkerhetsbegreppet är i sig självt intressant ur ett 
demokratiskt perspektiv i och med att detta kan hota vår rättsäkerhet och i förlängningen de 
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demokratiska grunderna. Vidare är viktiga utgångspunkter för uppsatsen mediernas centrala 
roll som informationsspridare och makten över tanken.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka hur Sveriges massmedier har lyckats uppfylla 
sina preskriptiva uppgifter, informera, granska och utgöra forum för debatt i sin belysning av 
hotbilder i anslutning till det vidgade säkerhetsbegreppet. Därtill är syftet att belysa de 
empiriska resultaten utifrån ett demokratiteoretiskt perspektiv. Hotbildsförmedling och det 
vidgade säkerhetsgreppet är valda med kritiska ögon och innehåller en rad intressanta element 
som är värda att belysa utifrån ett demokratiperspektiv. Följande frågeställning har valts ut för 
att korrelera med syftet: 
 

1. Hur har debatten och nyhetsförmedlingen sett ut i massmedierna angående hotbilder 
och det vidgade säkerhetsbegreppet? Hur fördelar sig de befintliga artiklarna mellan 
kategorierna information, granskning och debatt? 

 
2. Vilka aktörer har kommit till tals i de undersökta medierna och hur ter sig 

fördelningen mellan de deltagande aktörerna?  
 

3. Hur används begreppet hotbild och vilken typ av argument används i 
hotbildssammanhang och har ett vidgat säkerhetsbegrepp fått genomslag i medierna? 

 
4. I vilken mån används empiriska belägg i samband med att en hotbild presenteras? 

 
5. I vilken utsträckning finns det en mångfald av åsikter och perspektiv representerade i 

de olika kategorierna? Är det aktuellt att diskutera begreppet hegemoni i samband med 
hotbildsförmedlingen? 

 
6. Hur kan fråga 1-5 belysas ur ett demokratiperspektiv och uppsatsens teoretiska 

ramverk? 
 
Mitt syfte är således inte att avgöra huruvida de presenterade hoten kan antas vara reella eller 
inte. Därtill avsäger jag mig att uttala mig om aktörernas faktiska motiv till att presentera en 
viss hotbild om det inte med all tydlighet framgår av artikeln. Mediernas motiv kan dock 
komma att diskuteras mer utförligt. Här är det också relevant att påpeka att jag inte har för 
avsikt att fastställa en kausalitet mellan den förmedlade bilden och människors uppfattningar 
om den samma även om samband kan komma att diskuteras utifrån ett teoretiskt resonemang. 
 

1.2 Urvalsproblematik och avgränsningar 
 
Alla uppsatser och forskningsprojekt kräver avgränsningar och urval och denna 
magisteruppsats är inget undantag. Demokratiperspektivet kommer att begränsas till tre olika 
demokratiteorier, nämligen elitdemokrati, institutionell demokrati och deliberativ 
deltagardemokrati som redovisas i uppsatsens teoretiska kapitel. Dessa redovisas inte i sin 
absoluta helhet utan fokus kommer att ligga på deltagande, information och kunskap och 
sedermera massmediernas roll enligt respektive teori. Det vidgade säkerhetsbegreppet 
kommer därtill att diskuteras enligt ett antal perspektiv. Syftet är att läsaren skall inneha en 
förståelse för mångfalden och komplexiteten i det vidgade säkerhetsbegreppet, inte uppnå en 
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total och allomfattande orientering i ämnet. Även i det empiriska materialet kommer det att 
ske vissa inskränkningar. Avsikten är att se till nyhetsförmedlingen och debatten som dock 
begränsas till tre dagstidningar men som alltjämt att betrakta som både centrala och ansedda 
medier i Sverige. Dessa inskränkningar i det empiriska materialet och dess betydelse för 
uppsatsens generaliseringsmöjligheter diskuteras vidare i kapitel fyra. Övriga urval och 
avgränsningar kommer att diskuteras när de aktualiseras. Att redan här diskutera fördelen med 
vissa metoder etc. är att göra läsaren en otjänst. Läsbarheten och förståelsen för urval och 
avgränsningar gör sig bättre då dessa diskuteras i sin aktuella kontext. 
 

1.3 Disposition 
 
Dispositionen för denna uppsats ser ut som följer. Efter inledning, syfte och frågeställningar, 
urvalsproblematik och avgränsningar, denna disposition följer avsnittet tidigare forskning. I 
kapitel två återfinns en teoretisk bakgrund till innebörden av hotbilder och det utvidgade 
säkerhetsbegreppet. Därpå befinner vi oss i kapitel tre som är uppsatsens teoridel. Här 
redovisas en statsvetenskaplig programförklaring där bland annat analysinriktning, 
maktbegrepp och politikerbegrepp diskuteras och därtill redogörs det för de tre 
demokratiteorierna, teorier om medier i samhället samt andra relevanta begrepp som är av 
intresse. I det efterföljande kapitlet, kapitel fyra, förklaras inledningsvis vilket material som 
skall behandlas i uppsatsen och därefter diskuteras de metoder som bäst lämpar sig för att 
besvara frågorna. I kapitel fem besvaras fråga ett till fem i samband med redovisningen av det 
empiriska materialet. Kapitel sex behandlar resultatet av den empiriska undersökningen 
utifrån idealtypiska framställningar av uppsatsens redovisade demokratiteorier. 
Avslutningsvis sker en sammanfattning i kapitel sju.  
 

1.4 Tidigare forskning 
 
Att på något sett behandla mediernas roll och funktion i demokratier är ett centralt ämne inom 
den statsvetenskapliga och samhälleliga forskningen. Således finns det en uppsjö av tidigare 
forskning i detta ämne. Inledningsvis nämns några verk som kan anses vara centrala i ämnet 
och relevanta för denna uppsats. Därtill är det utvidgade säkerhetsbegreppet ett viktigt inslag i 
uppsatsen varpå studier som behandlar även detta ämne kommer att tas upp.  
 
Mediernas preskriptiva uppgifter behandlas bland annat i boken Massmedier som är skriven 
av Lennart Weibull och Stig Hadenius (1999). Dessa kan kort sägas vara att informera, 
granska och utgöra ett forum för debatt. Trots några år på nacken är boken en viktig källa för 
teorier om mediernas olika roller i demokratier (Hadenius & Weibull 1999:36ff). 
 
Huruvida medierna lyckas leva upp till sina preskriptiva roller är oklart och intresserat 
mången samhällsvetare. I den klassiska boken Manufacturing consent hävdar författarparet 
Noam Chomsky och Edward S Herman att medierna har en stark koppling till den politiska, 
sociala och ekonomiska eliten i samhället. Staten kan i stor utsträckning styra vilken 
information som med hjälp av medierna skall nå ut till medborgarna. Chomsky och Herman 
målar upp en symbios mellan samhällets elit och den ”liberala” pressen som kan liknas vid en 
propagandamodell: ”a propaganda model suggests that the ’societal purpose’ of the media is 
to inculcate and defend the economic, social, and political agenda of privileged groups that 
dominate the domestic society and the state” (Chomsky & Herman 1988:298). Detta görs då 
genom mediernas val av ämnen att behandla, framställningen av dessa och filtrering av 
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information i allmänhet. Likaså håller medierna de skilda debatterna inom gränserna för vad 
som är acceptabla premisser, inom paradigmet (Ibid.).  
 
Å andra sidan finns det kritik mot sådana teorier med konspiratoriska förtecken. Pippa Norris 
(2000) har skrivit boken A virtuous circle och har främst intresserat sig för hur vida medierna 
har givit upphov till den senmoderna uppgivenheten (Civic malaise). Det senaste decenniet 
har kritiken mot medierna växt på båda sidorna av Atlanten. Synen på att medierna fokuserar 
på fel saker och ignorerar eller riktar obefogad kritik mot politiker har blivit den förhärskande 
synen i de akademiska och samhälleliga debatterna. Framförallt i Europa är man kritisk mot 
den professionalisering som idag sker av politiken, en politisk marknadsföring som även den 
tros ge upphov till allmän cynism (Norris 2000:3f). Norris menar att det är svårt att hitta 
systematiska undersökningar som stödjer tesen om media malaise. Trots detta existerar en 
konsensus om att så skulle vara fallet. Det gäller, enligt författaren, att skilja på kritik som 
vilar på osystematiska observationer och sådan kritik som härstammar från mer solida 
grunder. 
 
Mediernas makt att styra medborgarna är enligt mångfaldsdiskursen ytterst kringskuren och i 
enlighet med denna skriver Norris: ”The power of the news media to influence the public is 
therefore limited and counterbalanced by the growing power of media users to select their 
preferred information sources” (Norris 2000:252). Att medierna skulle lyckas styra opinioner 
finns endast närvarande på en sådan abstrakt nivå att resonemanget är jämförbart med 
marxismen eller en religion. Det handlar i det snaraste om en trosuppfattning än något som 
kan bevisas med fakta. 
 
Alltjämt handlar en stor del av forskningen om mediernas informationsmonopol. I Handbook 
of political communication research, en bok som är en forskningsöversikt, behandlas centrala 
ämnen för medieforskning såsom ”priming” och ”framing” i samband med mediernas 
dagordningsmakt. Slutsatsen är att medierna inte bara kan bestämma vilket ämne som ska 
behandlas utan även hur detta ska behandlas. Därtill fokuseras även på effekterna av en sådan 
belysning. Författartrion avslutar sitt kapitel, ”Agendasetting research: issues attributes and 
influences” med följande konstaterande: ”there are many different agendas in society and 
many different agenda setters, including family and friends, schools and the media…some 
must be studied at the societal and cultural level to gain a richer understanding of how these 
processes occur and the forces that shape them”(Weaver, McCombs & Shaw 2004:277).  
 
Även i Karen S. Johnson-Cartees bok News narratives and news framing bearbetas mediernas 
möjlighet att konstruera verkligheten. Medierna borde därför sörja för såväl deliberation som 
demokratiska värden och på så vis vara en del av det demokratiska samhället (Johnson-Cartee 
2005:15). Boken diskuterar ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv relevanta aktörer som 
tros kunna påverka sin omgivning genom medierna och författaren framhåller även hon 
begreppen ”priming” och ”framing” som centrala inom studier som behandlar medier. 
Mediernas bild av verkligheten är en betydelsefull verklighetsbeskrivning i samhället och 
enligt författaren borde studier försöka se till de intressen som kan tjäna på att frammana en 
verklighetsbeskrivning framför en annan: ”Perhaps our attention then, should not always be 
on the ’objektive world’ but on the ’purposes of which underlie the strategies of creating one 
reality instead of another’, for such an analysis is likely to reveal far more than our 
observation of physical or societal occurences” (Johnson-Cartee 2005:218). 
 
Andra studier har lagt fokus på hur medier och då framförallt nyhetsmedier har skildrat 
terroristattacker och det efterföljande ”kriget mot terrorismen”. I studien Tio dagar som 
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skakade världen har de båda namnkunniga forskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck 
studerat hur medierna bevakade de spektakulära händelserna kring ”elfte september 2001” 
och de efterföljande tio dagarna. Studien visar att även svenska medier hade svårt att förhålla 
sig objektiva och de journalistiska bristerna var många. De skriver i studien att ”risken för en 
demokratisk undermålig journalistik vid en sådan händelse kan däremot förebyggas rejält 
genom en konsekvent och oförtröttlig debatt om mediernas arbetsvillkor, innehåll och 
funktionssätt när någonting skakar världen nästa gång” (Nord & Strömbäck 2002:166f). 
Studien behandlar i övrigt centrala ämnen som objektivitet och saklighet, vinklingar, 
fördelning mellan fakta, åsikter och spekulationer och vilka källor som fick komma till tals. 
Därtill behandlas i studien även försök till propaganda, manipulation och lögner (Ibid.:13, 
183).  
 
Stephen Hess och Marvin Kalb har skrivit boken The media and the war on terrorism. I denna 
intervjuas journalister, mediearbetare och centrala tjänstemän. Bland annat diskuteras frågan 
om tryckfrihet kontra behov av att skydda känslig information (Hess & Kalb 2003 passim).  
 
Medier och brott är skriven av Ester Pollack som har undersökt mediernas belysning av brott. 
Boken är en avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. 
Det övergripande syftet med studien är att ringa in ett forskningsfält där tvärvetenskapliga 
möten skulle kunna leda forskningen framåt och öka vår förståelse av fenomen karakteristiska 
för mediesamhället i vår tid. Ett andra syfte kan sägas vara att belysa samspelet mellan 
medier, brottslighet och kriminalpolitik. Pollack kommer bland annat fram till att kriminalitet 
i den av medierna konstruerade verkligheten framstår som samhällets mest hotande problem. 
Kriminalitet speglas ofta i medierna utan bakomliggande förklaringar eller samband med 
andra sociala problem. Detta sägs då gagna lag- och ordningsföreträdare och existerande 
rättsväsen. Vidare diskuteras hur en överdriven fixering vid det avvikande leder till att skapa 
legitimitet för medierna och politiker att överskrida etablerade gränser i moralpanikens namn 
(Pollack 2001:27, 318-322).  
 
I boken Brottsbekämpning – mellan effektivitet och integritet behandlas just denna 
problematik som beskrivits i Pollacks avhandling. Nya brottskontrollerande verksamheter 
såsom buggning, kameraövervakning och dataregistrering bygger på att det finns hotbilder 
mot samhället. Mediernas roll i att förmedla hotbilder är av intresse, enligt denna studie gjord 
vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Enligt bokens redaktör Janne 
Flyghed, som är professor i kriminologi, så skapar medierna en eskalering av diverse 
hotbilder genom att fokusera på exceptionella händelser. Detta leder till ökning av 
extraordinära åtgärder som kan leda till övertramp kring individers integritet, autonomi och 
rättsäkerhet. Endast undantagsvis för medier en nyanserad diskussion kring brottslighet och 
hotbilder (Flyghed 2000:46). Media tros således vara en viktig aktör i den process som ger 
den sociala kontrollen legitimitet och som på sikt kan hota demokratiska värden (Ibid.:43).  
 
Janne Flyghed har även tillsammans med Magnus Hörnqvist m.fl. skrivit boken Laglöst land. 
I denna behandlas bland annat det utvidgade säkerhetsbegreppet. Inledningsvis konstateras att 
på kort tid har staters våldsanvändning ändrat karaktär och undantagslagar och extra 
säkerhetsåtgärder har blivit mer regel än just undantag. Till mångt och mycket handlar det om 
överdrivna hotbildsrapporter och hotbildscenarier. Undersökningar visar att ofta saknas 
substans, i form av empiriska belägg för hotbildsanalyserna och i vissa fall rör det sig om rena 
spekulationer. Vaga begrepp leder till osäkerhet och överdriven rädsla för bland annat 
”terrorism”. Efter elfte september 2001 talas det även om nätverk eller komplex som består av 
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militärindustriella, massmediala, politiska och religiösa intressenter, som har ett egenintresse i 
att förmedla hotbilder (Johansson 2003:71).  
 
Utrikespolitiska institutet gav 2001 ut en rapport som heter Hotbildernas politik. Rapporten är 
skriven av ett flertal författare, däribland statsvetarna Ulf Bjereld och Anders Mellbourn, 
redaktör var Johan Eriksson. I denna rapport har man valt att fokusera på föreställningar om 
hot och hotbilder, framförallt i bemärkelsen problemformuleringsprivilegium och 
dagordningsmakt (Eriksson 2001:2). Det konstateras att ofta handlar hot och hotbilder om inte 
preciserade företeelser och att säkerhetspolitiska spörsmål blir allt mer diffusa (Eriksson m.fl. 
2001:102). Därtill konstateras det också att det råder en märklig konsensus ”mellan olika 
intressen och ideologier om att samhällets har drabbats av en mängd ’nya’ hot och risker” 
(Ibid.). Man varnar för att utmåla diverse händelser, aktörer och strukturella problem som hot 
och risker och menar även att: ”denna anmärkningsvärda konsensus och frånvaro av kritik gör 
det närmast till en intellektuell skyldighet att inta en mer ifrågasättande hållning” (Ibid.).    
 
Att mediernas roll, funktion och inflytelsekraft är omdebatterad bör framstå med all klarhet 
efter denna exposé i den tidigare forskningen. Det är alltjämt i denna genre som 
magisteruppsatsen i din hand finner det intressant att undersöka mediernas roll som egen aktör 
och som arena för andra aktörer i förmedlingen och debatten kring hotbilder och det vidgade 
säkerhetsbegreppet.   
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2 Bakgrund till det vidgade säkerhetsperspektivet 
 
 
 
Detta avsnitt är tänkt att orientera läsaren i debatten kring nationell säkerhet och utvidgningen 
av säkerhetsbegreppet. Särskilt fokus läggs på de uppfattningar som behandlar demokratiska 
aspekter och därtill mediernas roll i spridningen av så kallade hotbilder. 
 

2.1 Det vidgade säkerhetsbegreppet  
 
Under kalla kriget hade Sverige ett prekärt läge att balansera sin säkerhetspolitik så att man 
varken stötte sig med Sovjetunionen eller Nato. Vid mitten av 1980-talet så skedde en 
betydande upptining i relationerna mellan dessa båda lägren. År 1985 tillträde Michail 
Gorbatjov som Sovjets ledare varpå ett antal avtal kunde slutas angående nedrustning. 
Sovjetunionen började i slutet av 1980-talet dra sig ur såväl Afghanistan som andra 
klientstater, 1989 föll Berlinmuren och de europeiska satellitstaterna kunde välja sin egen väg. 
1991 var Sovjetunionens kollaps ett faktum. Under denna snabba och djupgående 
förändringsprocess höll man i Sverige till viss del fast vid de gamla hotbilderna. 
Avspänningstendenserna noterades dock i ett antal betänkande och försvarsbeslut. Efter dessa 
händelser kunde Sveriges roll som brobyggare anses vara över och Sveriges politik kunde inte 
längre beskrivas som neutralitetspolitik. Istället började man bedriva en utrikespolitik med 
sikte på en klar europeisk identitet (Kronvall & Pettersson 2005:146, 159).  
 
I samband med den nya världsordningen uppstod ett nytt säkerhetspolitiskt tänkande, ett 
paradigmskifte. Knappt hade den gamla hotbilden från kalla kriget upphört att skrämma 
förrän nya hotbilder presenterades (Flyghed 2003:73). Björn Kumm, författare till bland annat 
Terrorismens historia menar att USA näst intill genast gav sig ut på jakt efter en ny fiende. 
Drivande i denna jakt var den inhemska krigsmakten och försvarsindustrin (Kumm 2003:27). 
I Sverige ersattes de militära hoten av en betydligt diffusare och mer komplex hotbild. Det 
började talas om ett vidgat säkerhetsbegreppet (Flyghed 2003:74). Begreppet innefattar hot 
och risker som inte är av militär natur. Inför överhängande fara av en näst intill total 
nedläggning av försvaret i och med att det inte längre gick att legitimera denna utgiftspost 
ansåg ”statsmakten att säkerhet endast i militärt perspektiv är ett förlegat synsätt” (Ibid.:75 
jm.fr Nye 2004:326). I totalförsvarets beslut från 1996 utvidgades säkerhetsbegreppet till att 
omfatta risker och hot som vid sidan av militära angrepp, internationella kriser och konflikter 
i andra länder kan tänkas påverka Sverige. Det nya samhälleliga försvarstänkandet innefattar 
begrepp som risk, sårbarhet, svåra påfrestningar, nya hotbilder och helhetssyn. Innebörden 
blir att det som kan tänkas beröra säkerhetspolitiken och den nationella säkerheten blir allt 
mer flytande Numera uppfattas i princip alla former av ordningsstörningar som hot mot 
nationens säkerhet (Flyghed 2003:75-78 se även SOU 2003:32 s 32). 
 

2.1.1 Hot och hotbilder 
 
Vad som avses med hot är överhängande faror eller fenomen som kan vara både reella eller 
upplevda och som därjämte framkallar oro eller rädsla. Hotbilder är då konstruktioner av 
möjliga, framtida hot. Enligt en studie framtagen av Överstyrelsen för civil beredskap ska 
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hotbilder inte ses som ”sanna eller falska utan som mer eller mindre användbara” (Flyghed 
2003:79). Problemet är dock att hotbilder ofta presenteras i såväl hotbildsrapporter eller i 
mediernas rapportering som faktiska hot. I mitten av 1990-talet introducerades en mängd nya 
hotbildsscenarier. Nedan redovisas några av de mest centrala former av hot som framförts i 
offentliga publikationer och rapporter: 
 
• Terrorism 
• Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande 
• Spridning av massförstörelsevapen 
• Internationellt organiserad brottslighet 
• Miljökatastrofer 
• Svåra störningar i viktiga infrastruktursystem som el, tele, radio och TV, 
telekommunikationer, datasystem och vatten 
• Användning av biologiska och kemiska stridsmedel 
(Ibid.:83) 
 
Detta kräver en ständigt god beredskap eftersom hoten tros innebära svåra påfrestningar på 
samhället. Hänvisningen till just svåra påfrestningar medför att man inte längre är bunden till 
de klassiska begreppen, krig och fred. En situation som kännetecknas av att den 1) avviker 
från det normala, 2) uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, 3) hotar grundläggande 
värden och 4) kräver snabba beslut och koncentrerad insats av flera instanser, utgör en svår 
påfrestning på samhället. Det vidgade säkerhetsbegreppet handlar i stort om ett antal begrepp 
som är ytterst svåra att definiera varpå tolkningar ofta gör sig gällande. Dessa riskerar då att 
bli såväl flytande som godtyckliga. Många av de handlingar som numera faller under 
hotbildsanalyser och därmed ansluts till det vidgade säkerhetsbegreppet var redan tidigare 
straffbelagda handlingar. Genom att hänvisa till nationens säkerhet kan man hävda att 
extraordinära insatser är att anse som nödvändiga (Flyghed 2003:84-85 jm.fr SOU 2003:32 s 
185). 
 

2.1.2 Riktiga eller konstruerade hotbilder 
 
Undersökningar som syftar till att se om det finns någon substans i hotbildsanalyser visar att 
analyserna ofta är dåligt belagda (se Flyghed 2003:86ff). Man saknar relevant underlag och 
empiriska belägg för den presenterade hotbilden. Mycket av den oro och rädsla som finns 
närvarande i samhället idag bygger på vaga hotbildskonstruktioner. Det vidgade 
säkerhetsbegreppet har inneburit en expansion av potentiella hot och i dess kölvatten en 
ökning av ordningsupprätthållande instanser som inte endast ägnar sig åt krig och allvarligare 
brottslighet. Det handlar även om nolltolerans, att stävja olika former av ordningsstörningar. 
Av stor betydelse är att proaktiva och preventiva åtgärder har ökat i omfattning. Med en lägre 
kvalitativ bedömning av vad som ska betecknas som hot eller hotbild ökar också kvantiteten i 
ingripandena (Hörnqvist 2003:105f, Flyghed 2003:85-95). ”De potentiellt hotfulla 
situationerna har blivit betydligt fler, eftersom det är alla typer av ordningsstörningar, illegala 
som legala, som ska kontrolleras” (Flyghed 2003:95). 
 

2.1.3 Konsekvenser av ”säkerhetisering” 
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Genom att benämna ett fenomen som säkerhetspolitiskt intressant flyttas fenomenet ifrån en 
arena till en annan. Säkerhetspolitiska spörsmål kan bekämpas med andra medel och åtgärder 
vilket beror på att digniteten på problemet ökar: ”Security is the move that takes politics 
beyond the established rules of the game and frames either as a special kind of politics or as 
above politics” (Buzan, Weaver & de Wilde 1998:23). I princip kan vilket samhälleligt 
fenomen som helst bli ”säkerhetiserat” (Ibid. se även Eriksson 2001:2). När ett fenomen blir 
presenterat som ett existentiellt hot skapas möjligheten att rättfärdiga åtgärder som ligger 
utanför den politiska proceduren (Ibid., Abiri 2003:135f). Magnus Hörnqvist skriver följande 
i boken Laglöst land: 
 

”I gränslandet mellan brott och krig tycks det vara fråga om en glidande 
övergång hur hoten och riskerna skall hanteras. Det handlar mest om vad som är 
praktiskt och effektivt. Därmed har också lagen spelat ut sin roll. För hur 
förhåller sig lagen till ’extraordinära åtgärder’, ’speciella maktbefogenheter´ 
och ’undantagstillstånd’? Alldeles uppenbart sprängs lagen av detta 
säkerhetsbegrepp. Själva kärnan är hoten mot säkerhet inte kan hanteras inom 
ramen för lagen och gängse rättstatliga principer. Undantagstillstånd ryms 
visserligen innanför lagen i den mening att det kan utlysas på laglig väg, men 
det motiverar extraordinära åtgärder som går utanför lagen…Juridiken sätts ur 
spel. Utöver allt som i vanliga fall krävs också andra metoder som snarare lyder 
en militär logik: att oskadliggöra fienden, slå ut och förinta”(Hörnqvist 
2003:102) 

 
Ett exempel på hur lagar görs mer flexibla redogörs i Försvarets underrättelseverksamhet och 
säkerhetstjänst som är namnet på en SOU från 2003. Regeringen beslutade den 7 februari 
2002 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn kring regleringen av 
behandlingen av personuppgifter i Försvarsmaktens underrättelseverksamhet och den militära 
säkerhetstjänsten. Dessa verksamheter bedrivs dels för att kartlägga militära hot mot landet, 
dels till stöd för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Avsikten är att upptäcka, identifiera och 
möta säkerhetshot. Utgångspunkten för utredningen var att se till möjligheterna att reglera 
behandlingen av personuppgifter hos försvarsmakten och försvarets radioanstalt. Slutsatsen 
hos utredaren var att vad som behövdes var en ”teknikneutral och flexibel lagstiftning för att 
inte hindra den effektivisering av verksamheter som kontinuerligt pågår” (SOU 2003:34 s 3, 
45 jm.fr Hörnqvist 2003 passim). 
     

2.1.4 Rättsäkerhet och demokrati 
 
Alla former av lagbrott ska motverkas men avvikelsen från det normala som kännetecknar ett 
brott får inte bekämpas hur som helst. Det finns bland annat lagstadgat skydd av den enskildes 
privata sfär och rättsäkerhet. Därtill finns även regler för hur polisens efterforskningar får gå 
till. Rättstatstanken utgår ifrån medborgarens behov av skydd mot godtycklig maktutövning. 
Själva idén om en rättstat är i grunden en paradox. Lagbundenheten, de mänskliga 
rättigheterna o.s.v. är instiftat för att skydda individen mot statliga övergrepp. Det är dock 
alltjämt staten som skall förverkliga detta skydd (Bull 2003:206f). Rättsäkerhet är också ett av 
grundkraven för att man ska anse att en stat är demokratisk. I begreppet rättsäkerhet ingår fyra 
komponenter  
 

1. Det ska råda rättslikhet med innebörden likhet inför lagen. 
 

2. Det ska råda en viss grad av förutsägbarhet. Lagar och deras tillämpningar får inte 
vara godtyckliga. Medborgare ska kunna förutse myndigheternas handlande. 
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3.  Integritet, medborgarens privatliv måste skyddas från överdrivet intrång ifrån statens 

sida. 
 

4. Rättstillgänglighet som innebär att ingen medborgare skall behöva vara rättslös. 
Därför ska var och en ha tillgång till effektiva medel att hävda sin rätt. 
(Strömbäck 2000:28)  

 
När hotbilder och hänvisningar till exceptionella händelser blir allt påtagligare finns risken att 
man kringgår den enskildes rättsäkerhet och integritet (Hörnqvist 2003:106, Flyghed 
2000:10f). I krissituationer, till exempel vid krig eller fara för krig, inskränks vanligen 
individens frihet till förmån för kollektivets trygghet och överlevnad. Grundregeln är att den 
individuella friheten och de demokratiska rättigheterna inte får inskränkas om det inte finns 
ytterst goda grunder för detta och som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle (se Sveriges 
grundlagar 2003:59). Denna regel gäller endast för opinionsfriheterna. För mötes- och 
demonstrationsfriheterna gäller därutöver att dessa friheter får begränsas med hänvisning till 
ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen. I annat fall får dessa friheter 
begränsas med hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot (se Sveriges grundlagar 
2003:59). 
 

2.1.5 Normalisering av hotbilder och åtgärder 
 
Genom att fokusera och hänvisa till ytterst ovanliga och spektakulära händelser, till exempel 
”elfte september”, så skapas en så kallad hotbildsnormalisering. Denna process är närvarande 
både hos medierna som hos andra aktörer. Ofta kopplas sådana speciella händelser samman 
med diffusa hotbildsanalyser. Med oklara hotbilder som ter sig extremt närvarande skapas ett 
hotmedvetande. Genom att framställningen av hotnivån ligger på en hög nivå sker en 
normalisering av det exceptionella. Detta leder till uppfattningen att samhället lider brist på 
skydd varpå en ökad acceptans för utökade kontrollmöjligheter infinner sig (Flyghed 
2000:49f, Pollack 2001:318ff men se även Eriksson m.fl. 2001:101). Normalisering av 
ovanliga åtgärder uppstår när tvångsmedel införs mot exceptionella händelser för att senare 
expandera till att innefatta lindrigare former samt då gränserna tänjs av polisen och i efterhand 
legaliseras. Det finns mängder av exempel på båda dessa typer av medelnormalisering. I 
Sverige finns till exempel en lag från 1952 som när den instiftades bland annat syftade till att 
förhindra spionage. Denna lag innehöll flertalet exceptionella åtgärder och lagens giltighet 
begränsades därför till att gälla ett år i taget. Inte har bara denna lags användningsområde 
expanderats och godkänts på nytt varje år, man har på senare tid också diskuterat att göra den 
permanent (Flyghed 2000:52-56). Efter terroristattacken mot USA den elfte september 
tillsattes en kommitté med namnet 11-september-utredningen som författat SOU:n Vår 
beredskap efter 11 september. I denna hänvisar man till undantagslagen från 1952 som 
exempel på metoder som ”vanligtvis” används i Sverige. ”Hemlig telefonavlyssning, hemlig 
teleövervakning och hemlig kameraövervakning är i Sverige liksom andra länder viktiga 
metoder för inhämtandet av underrättelser i en säkerhetstjänst verksamhet” (SOU 2003:32 s 
18). Ett annat exempel är den nationella insatsstyrkan mot terrorism som också den ges allt 
mer befogenheter och användningsområden (Ribbing 2000:144f, Flyghed 2000:147). 
 

2.1.6 Medierna tros ha en nyckelroll 
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Det skapas en viss logik i hotbilderna kontra åtgärderna, eller om man så vill i effektiviteten 
kontra integriteten. I spelet om medborgarnas säkerhet återfinns framförallt fyra 
betydelsefulla aktörer, politiker, polisen, kontrollindustrin och medier. Det går då att skilja på 
deras externa rationalitet, det uttalade intresset och dess interna rationalitet, icke uttalade 
intressen. Se nedan: 
 
Tablå 1: Extern och intern rationalitet  
  
         Aktörer     Extern rationalitet          Intern rationalitet 

 
 
Källa: (Flyghed 2000:64) 
  
Medierna kan på sätt och vis ses som navet i hjulet i och med att de agerar som såväl aktör 
som arena för andra aktörer. Medierna och de övriga aktörerna tros då ha ett ömsesidigt 
beroende, nyhetsmedierna behöver information och uttalande och de andra aktörerna behöver 
nå ut med sina respektive budskap (Flyghed 2000:64-66 jm.fr Strömbäck 2004, Eriksson m.fl. 
2001:99ff).  
 
De åtgärder som tas för att kunna hantera hotbilder måste stå i proportion till hur allvarliga 
hotbilderna är, oavsett om de är reella eller inte. Om medborgaren upplever att deras skydd är 
undermåligt riskeras statsmaktens legitimitet att naggas i kanten då staten inte tar hänsyn till 
medborgarens rädsla. En viktig aktör i detta sammanhang är massmedierna. Här formas våra 
uppfattningar om hur allvarliga hotbilderna är samt om åtgärdernas upplevda effektivitet står i 
proportion till dessa. Dessutom bör man beakta att hotbegreppet ligger nära till hands för 
nyhetsjournalistiken. ”Mediernas inriktning på att finna och förmedla nyheter leder 
oundvikligen till en betoning av det avvikande, på snabba förändringar eller brott mot det 
normala” (Mellbourn & Robertson 2001:35). Dessutom har säkerhetspolitiska hot en viss 
laddning då de berör det egna landets territorium eller samhällssystem och utgör således en 
idealisk grogrund för nyhetsjournalistiken (Ibid.). För beslutsfattarna (politikerna) leder både 
en överreaktion och en underreaktion som svar på en hotbild till en minskad legitimitet. 
Oavsett om åtgärderna är baserade på verkliga eller skapade hotbilder är det viktigt med 
folklig acceptans för de samma (Flyghed 2000:38-60).  
 
 
 

Politiker Bekämpa brott Lag som symbol för 
handlingskraft 

Polis Bekämpa brott Organisationsexpans
ion, mer resurser 

Kontrollindustrin Effektiv kontroll av 
brott och brottslingar 

Öka branschens 
betydelse, profit 

Media Förmedla 
information 

Lösnummerförsäljni
ng, profitintresse 
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3 Teoretiskt ramverk  
 
 
 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis den statsvetenskapliga relevansen, därefter olika 
demokratiteorier, innebörden av politisk kommunikation och massmediernas roll och 
funktion1 i demokratiska samhällen. Teorikapitlet är tänkt att svara för hur man senare kan 
värdera, och diskutera kring det empiriska materialets innehåll och innebörd utifrån de teorier 
som förekommer i detta kapitel. 
 

3.1 Statsvetenskaplig programförklaring 
 
Statsvetenskapen kan sägas handla om ”det vetenskapliga studiet av politik” (Lundquist 
1993:11). Statsvetenskapens kärnområde enligt statsvetare Lundquist sägs i denna bemärkelse 
vara beteenden, idéer och institutioner som kan kopplas till den ”auktoritativa värdefördelning 
genom offentlig maktutövning” (Ibid.:29). Å andra sidan kan politikbegreppet göras vidare 
genom att endast beröra maktutövning, det offentliga eller den auktoritativa 
värdefördelningen i samhället (se Ibid.:28). Statsvetare Colin Hay förespråkar i sin bok, 
Political analysis – a critical introduction, ett politikbegrepp som innefattar hela den sociala 
sfären. Det som skiljer statsvetenskapen från andra samhällsorienterade discipliner är dess 
fokusering på just politik. Hay skriver således att ”[t]he specific definition that I advance, 
however, is of politics and political as concerned with the distribution, exercise and 
consequences of power” (Hay 2002:3). Uppsatsen har anammat detta breda begrepp av politik 
som Colin Hay förespråkar. Detta leder oss fram till frågan om hur makt kan förstås.  
 

3.1.1 Maktaspekter 
 
Som senare kommer att framgå i detta kapitel finns olika former av maktresurser. Dessa kan 
också nyttjas på olika sätt för eget intresse och efter eget syfte. Sociologen Steven Lukes har 
gjort ett välkänt bidrag till förståelsen av maktaspekter. Detta brukar kallas för maktens tredje 
ansikte. I den första dimensionen, eller ansiktet är makt synlig och kommer till uttryck genom 
att A får B att göra något denna inte annars skulle ha gjort. Det andra maktansiktet är en form 
av halvt öppet halvt dolt maktutövande. Detta är kontrollen över dagordningen. Som exempel 
kan nämnas att när B: s kritik mot A: s maktutövning inte kommer fram i ljuset och upp på 
agendan. Den tredje formen av maktutövning är den mest subtila formen. Detta kallar Lukes 
för maktens tredje ansikte, och detta är makten över tanken. Denna maktutövning förklaras 
lättast genom att A kontrollerar B: s uppfattningar, önskningar och tankar om världen (Lukes 
1974:25, Bergström & Boréus 2000:12-13). Steven Lukes bidrag till hur man skall kunna 
förstå maktaspekterna är betydande men alltjämt problematiskt. För hur skiljer man på 
individers ”falska” och ”riktiga” preferenser och vad innefattas inte av begreppet ”det falska 
medvetandet”? Frågan är därtill om undersökningar som innefattar och anspelar på 
preferensskapande maktaspekter måste vara både kritiska och normativa. Inte enligt 
statsvetare Colin Hay som menar att man kan genomföra undersökningar som innefattar 
maktens tredje ansikte genom att hänvisa till att kontexten påverkas av någons maktutövning 

                                                 
1 Funktion är ett begrepp som kan leda till en viss förvirring då det innehar åtminstone tre olika innebörder, 
förklaring, beskrivning eller norm. Då ordet i fortsättningen används bör det dock i sammanhanget framgå vad 
som avses (se Petersson 1996:34-37).  
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(Hay 2002:178-183). ”Power then is about context-shaping, about the capacity of actors to 
redefine the parameters of what is socially, politically and economically possible for 
others…power of as oppose to power over” (Ibid.:185). Man kan anta att både det andra och 
det tredje ansiktet finns närvarande när de stora medierna som beskriver samhällsfenomen på 
ett specifikt sätt och helt ignorerar andra aspekter, alternativt, väljer att inte ens belysa vissa 
ämnen. Medierna och de aktörer som kommer till tals i medierna har större möjlighet att 
utöva makt över kontexten genom att utöva vad som kallas symbolisk makt som bygger på 
kommunikation, kunskapsmässiga och informationsrelaterade resurser (se Strömbäck 
2000:53). 
 
 
3.1.2 Hegemoni 
 
Hegemoni är ett begrepp som vanligtvis kopplas samman med den italienska teoretikern och 
kommunistledaren Antonio Gramsci (1891-1937). Begreppet är nära förknippat med makt 
som helt eller delvis upprätthålls genom samtycke till samhällsordningen mellan grupper med 
motstridiga intressen (Boréus 1994:19ff, Ehnmark 2005:passim). Ett annat sätt att utrycka 
hegemoni kan vara ”den dominerande ideologin” eller den förhärskande ideologin” (se 
Przeworski 1998:140ff). Detta är då en av konsekvenserna av dominans och kontroll, 
framförallt i demokratiska stater. I en sådan stat kan man nämligen inte ta till våld för att få 
individer dit man vill, man måste styra människors tankar (Chomsky 2003:163). 
Hegemonibegreppet kan, trots sitt ursprung, användas i forskning utan att för den skull utgå 
från en marxistisk samhällsanalys. Det är också så som begreppet kommer att användas i 
denna magisteruppsats. Hegemoni kan i denna bemärkelse förstås som ”den makt som 
grundas på övertygelse, ideologier och legitimitetsföreställningar” (Petersson & Carlberg 
1990:24). Ideologi skall inte anses vara begränsat till olika politiska ideologier utan kan även 
ses som ett idésystem (Bergström & Boréus 2000:149). Hegemoni innebär således icke 
ifrågasatta idéer, ideologier och föreställningar kring ett visst fenomen. I förlängningen 
innebär detta att debatt mycket väl kan förekomma men att denna hålls inom ”paradigmet” 
och utan att bryta vissa föreställningar (Boréus 1994:25).  
 

3.1.3 Konstruktivism och idéers betydelse 
 
Uppsatsen tar avstamp i vad som kan kallas ett konstruktivistiskt perspektiv2. Detta är en 
analysinriktning som betonar idéer och uppfattningar av verkligheten som betydelsefulla. 
Idéers roll och funktion är alltjämt ett kontroversiellt ämne inom samhällsstudier. 
Konstruktivismen betonar det komplexa och dialektiska förhållande som utspelar sig mellan 
idéer och uppfattningar om den materiella världen, och den ”objektiva” verkligheten. Vidare 
anser analysinriktningen att intresse och preferenser är just konstruktioner snarare än av 
naturen givna. Våra antaganden om verkligheten spelar således en avgörande roll i det 
politiska livet vilket gör mediernas speglingar av verkligheten är minst lika viktiga och 
betydelsefulla som faktiska fenomen eller företeelser (Hay 2002:194-206, Strömbäck 
2000:97-99). Då sakers faktiska tillstånd i många fall kan vara svåra att känna till läggs stor 
vikt diskursiva konstruktioner (Hay 2002:24f, Loseke 2003:21f, 165ff). Detta gäller då 
särskilt vid mediernas bevakning av så kallade ”high-treshold issues” (Johnson-Cartee 
2005:29). Ett sådant kännetecknas av att medborgarna saknar personlig erfarenhet av ämnet 

                                                 
2 Konstruktivistiskt med betoning på idéers betydelse men alltjämt skilt från postmodernistisk teoribildning (se 
Hay 2002:192f, Jm.fr Larsson 2006:passim, samt Alvesson & Deetz 2000:122) 
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och deras (enda) viktigaste informationskälla utgörs av massmedierna. Ett sådant ämne är just 
presumtiva hotbilder och säkerhetsbegrepp eftersom det är svårt för individen att verifiera 
informationen (Ibid.). 
 
Detta ger oundvikligen uppsatsen vissa normativa aspekter angående mediernas roll i det 
moderna samhället. Statsvetaren Lennart Lundquist förespråkar normativa analyser och menar 
att ”[k]ombinationen av empiriskt och normativt ger förutsättningar för en konstruktiv 
vetenskap” (Lundquist 1993:159). Då medierna har möjlighet att konstruera verkligheten är 
det därför av vikt som Karen S Johnson-Cartee utrycker i boken News Narratives and news 
framing: ”In this way, such public deliberations serve to preserve both our democratic values 
and our democratic society” (Johnson-Cartee 2005:15). Lars Nord och Jesper Strömbäck 
lämnar liknande rekommenderingar för samhällsvetenskapliga ämnen som behandlar 
medierna då de menar att ”en konsekvent och outröttlig debatt om mediernas arbetsvillkor, 
innehåll och funktionssätt” kan leda fram till en för demokratin bättre journalistik och 
mediebevakning av skilda ämnen (Nord & Strömbäck 2002:166f).  
 

3.2 Demokratiteoretiskt perspektiv 
 
Demokrati är en term och ett begrepp med en oerhörd positiv klang som tycks legitimera det 
moderna politiska samhället. Beslut och tillämpningar av lagar, regler och reformer uppfattas 
som legitima om de grundar sig på en demokratisk utövning. Demokrati har dock inte alltid 
varit ett sådant uppskattat begrepp som det är idag. Många politiska filosofer har ifrån antiken 
fram till modern tid varit kritiska mot demokrati, både som teori och praktik (Held 2002:17, 
Ball & Dagger 2004:19). Vanligtvis benämns demokrati i bestämd form men innebörden av 
begreppet demokrati är långt ifrån entydigt och okontroversiellt (Premfors 2000:15, 
Strömbäck 2000:25). Trots att demokrati kan inneha en mängd olika och stundtals motstridiga 
innebörder har demokrati som vedertaget begrepp fått en status av överideologi. ”Man är 
demokrat men därjämte konservativ, liberal eller socialist” (Ibid.:17). För enkelhetens skull 
kan man konstatera att det inte finns en sorts demokrati utan ett flertal. 
 
En annan aspekt kan även den påverka innebörden av begreppet demokrati och diskussioner 
kring detta. Demokrati kan nämligen referera till såväl ideal som verklighet. Det är dock inte 
meningslöst att diskutera idealtypiska demokratiteorier utan dessa kan mycket väl tjäna som 
en vägledande guide. Detta enligt den legendariska demokratiforskaren Robert A Dahl i 
boken On democracy (Dahl 2000:26, 32). Det kan dock påpekas att doktriner och politiska 
system inte kan se ut hur som helst och fortfarande kallas demokratiska. De måste ha en 
rimlig relation till demokratibegreppets innebörd. (Lundquist 2001:16). Något som i detta 
avseende kan tjäna som norm eller rättesnöre är att se till ordets etymologiska innebörd som 
är folkstyre. Detta härstammar från demokratins vagga, det antika Grekland där ”demos” 
betyder folk och ”krates” betyder styre (Held 2002:17 jm.fr Pettersson & Carlberg 1990:34). 
Demokrati bör således innefatta en styrelseform som på något sätt innebär att det är folket 
som styr (Held 2002:17). 
 
I denna uppsats kommer tre olika demokratiteorier tas upp. Fokus ligger på hur man ser på 
deltagande bland medborgarna och vilken roll information och kunskap spelar i respektive 
demokratisyn. De tre demokratiteorierna, elit-, institutionell-, och deliberativ 
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deltagardemokrati är på intet sätt okända utan vanligt förekommande i diskussioner kring 
demokratins utformning (se t ex Strömbäck 2000, Urbas 2002).3 
   

3.2.1 Elitdemokrati 
 
Schumpeter är kanske en av de mest kända förespråkarna för vad som oftast benämns som 
elitdemokrati. Andra benämningar är liberal demokrati, ledardemokrati eller 
konkurrensdemokrati (Premfors 2000:13). Schumpeters klassiker Capitalism, Socialism and 
democracy kom ut 1942. Detta verk fick starkt inflytande på demokratiteorins utveckling efter 
andra världskriget. Schumpeter var kritisk mot idéer som behandlade deltagardemokrati. Ett 
överdrivet deltagande kunde på sikt skada demokratin istället för att vitalisera den (Held 
2002:221-237). Elitdemokratins förespråkare menar att selektiva påtryckningar kan styra 
allmänhetens åsikter och leda till politisk instabilitet. Väljarna bör inte enbart låta bli att tala 
om för sina representanter vad de ska göra utan också låta bli att påverka politikers åsikter. 
Demokratin tros bli mest effektiv när ledarna får göra politiska vägval utan att störas av 
diverse ”särintresse” (Held 1995:209ff). Det är således inte heller medborgarens uppgift att 
styra landet eller att bilda sig en sakkunnig mening om statsstyrelsens problem. I en demokrati 
förväntar man sig snarare att medborgaren ska ta ställning till de politiska problemen i stort, 
detta genom sin valhandling (Ross 2003:164). 
 
Detta resonemang grundar sig på vad Schumputer ansåg om de flesta medborgare som 
följande citat visar på ett tydligt sätt.  ”Okunnighet och bristande omdömesförmåga är 
utmärkande för outbildade och många välutbildade människors spekulationer kring politiska 
frågor” (Held 2002:226). Vad Schumpeter avsåg med begreppet demokrati var att det är en 
politisk metod att utse ledare. Det demokratiska livet var inget den vanlige medborgaren 
skulle lägga sig i då detta nämligen är något som den vanlige medborgaren inte förstår sig på. 
När medborgaren träder in i det politiska rummet sjunker denna till en lägre intelligensnivå. 
”Han återfaller till primitivitet” (Schumpeter 1942:205). Demokrati är främst en kamp mellan 
politiska ledare som tävlar om att få mandat att styra landet fram till nästa val. I samband med 
de allmänna valen uppskattas högt valdeltagande och det är då av vikt att det finns 
högkvalitativ information tillgänglig. Informationen syftar till att hjälpa medborgarna att bilda 
sig en uppfattning om den gångna mandatperioden. Väljarna skall då förses med ett fullgott 
underlag så att om de så önskar kan exekvera den mest grundläggande sanktionen i en 
demokrati, att byta regering (Oscarsson 2003:13). 
 
Jämlikhet och autonomi är ett ytterst överskattat begrepp enligt elitdemokratiska teorier. 
Det är därför sådana teorier ofta anser att medborgarna skall endast vid jämna 
tidsintervaller skall välja sig en ledare och bemynda denna att handla för väljarens räkning. 
Demokratins syfte är att i grova drag stämma av medborgarnas preferenser. Därtill skall det 
finnas utrymme för ansvarsutkrävande i samband med valhandlingen. I övrigt skall 
demokratin skötas av ett fåtal, de som är mest lämpade till denna uppgift. De 
röstberättigade medborgarna ansågs av Schumpeter besitta en alldeles för låg politisk och 
intellektuell kapacitet för att tillåtas styra sig själva. Elitdemokrati kan då sammanfattas i 
vissa punkter. Med närvaro av dessa punkter tros demokratin kunna fungera 
tillfredställande: 

                                                 
3  Jämför Premfors som i sin bok Den starka demokratin delat in sina demokratiteorier i tunn, snabb och stark 
där vissa likheter finns med elit, institutionell och deliberativ deltagardemokrati (Premfors 2000:22-37). Lennart 
Lundquist delar istället in olika demokratiteorier såsom demokrati som livsform, beslutsdemokrati och ekonomisk 
demokrati (Lundquist 2001:88f). 
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1.  Politiker måste vara av hög kaliber. 
2.  Kampen mellan rivaliserande ledare och partier måste föras kring ett fåtal 

politiska frågor. Därtill bör det råda konsensus om den nationella politikens 
riktning. 

3.  En välutbildad självständig byråkrati som har ett gott anseende och förankring ute 
i samhället.  

4.  Det måste finnas ”demokratisk självkontroll”. Det är inte önskvärt att väljare och 
politiker blandar ihop sina roller. Man ska inte kritisera regeringen för hårt eller 
agera oförutsägbart eller våldsamt i diverse frågor.  

5.   Slutligen måste det finnas en kultur som kan tolerera olika åsikter.  
 (Held 2002:235) 

 
Den demokratiska metoden kräver dock att alla medborgare är fria att ställa upp och tävla om 
det politiska ledarskapet för att det ska kunna avgöras om de är kompetenta nog. Därtill krävs 
även att alla måste ha en viss diskussionsfrihet och detta medför krav på så väl yttrandefrihet 
och pressfrihet (Ibid.:221-237). 
 

3.2.2 Institutionell demokrati 
 
Robert A Dahl menar i sin bok, On democracy, att om demokrati skall anses vara närvarande i 
en organisation eller i en stat finns det vissa kriterier, eller institutioner som måste vara 
tillfredställda.4 Själva grunden för den institutionella demokratin är den personliga autonomin 
(se Dahl 2002:151f). Demokratins grund, folkstyre kan därtill bara motiveras om man utgår 
från personlig autonomi, att människor är kompetenta att styra sig själva. För en demokratisk 
process i en mindre sammanslutningar till exempel en organisation gäller effektivt deltagande, 
lika rösträtt, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och inkludering av alla vuxna 
medlemmar5 (Dahl 2000:28-35). Då en organisation har dessa fem institutioner är den att 
betrakta som demokratisk enligt Dahls demokratisyn. Är då dessa fem möjliga att överföra på 
en större organisation såsom en stat? På grund av uppenbara förändringar i tid och rum måste 
vissa åtgärder tas. En sådan åtgärd är till exempel att representativ demokrati är en 
nödvändighet för en stat (Premfors 2000:33). Detta har Dahl tagit hänsyn till när han 
utformade vilka sex institutioner som är nödvändiga för att ett land skall anses vara 
demokratiskt6:  
 

1. Valda representanter 

Kontrollen över de politiska besluten skall ligga hos valda makthavare. Stora 
moderna länder har representativ demokrati. 

 
2. Fria, rättvisa och återkommande val 

De valda representanterna skall utses i fria, rättvisa och regelbundet återkommande 
val. 

 

                                                 
4 Institutionell demokrati är min egen definition av Dahls demokratiteori. 
5 Inskränkningar är antagligen inte så vanliga för medlemmar i en förening. Ett land brukar dock ställa vissa krav 
på medborgarna för att dessa ska få inneha rösträtt. Ålder är given. Därtill kan brottsbelastade personer få 
inskränkningar i rösträtten, likaså för mentalt handikappade, statstjänstemän, militärer. Jämför punkt sex som 
gäller för demokratiska stater. Varje land har enskilda regler (Hadenius 2001:10ff). 
6 Dahls egen definition är polyarki som dock korresponderar väl med termen demokrati (Dahl 2000 s 90ff). 
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3. Yttrandefrihet 
Medborgare skall ha rätt att uttrycka sig själva utan att riskera straff för politiskt 
ställningstagande. Detta inkluderar kritik riktad mot makthavarna, regeringen, 
socioekonomisk ordning och rådande ideologi. 

 
4. Alternativa informationskällor 

Medborgare har rätt att söka efter fria och alternativa informationskällor. Dessa 
innefattar tidningar, böcker och andra formar av medier som inte står under statlig 
kontroll eller annan politisk grupp som försöker påverka allmänna politiska åsikter 
och attityder. Dessa ska också vara skyddade av lag.  

 
5. Organisationsfrihet 

I en demokrati ska medborgare ha rätt att organisera sig för att kunna påverka det 
politiska livet och arbeta för sina politiska mål.  

 
6. Inkluderande medborgarskap 

Ingen vuxen medborgare som är bosatt i en demokrati och därmed lyder under 
statens lagar kan bli förnekad rättigheter som tillkommer andra och är listad ovan 
(Punkt 1-5). Till dessa hör också att varje medborgare skall ha rösträtt och rätt att 
kandidera. Vidare ska varje medborgare ha rätt till andra friheter och möjligheter 
som kan komma att bli nödvändiga för att säkerställa demokratins politiska 
institutioner som tillhör en storskalig demokrati (Dahl 2000:85-87).  

 
Som redan nämnts är dessa institutioner att ses som nödvändiga för att en stat skall kunna 
anses vara demokratisk eller åtminstone att det finns förutsättningar för att den skall vara 
det. Dessa sörjer för att ge medborgarna möjlighet att delta i det politiska livet. En 
redovisning för hur en idealisk demokratisk process tillgodoses genom institutionerna kan 
vara nödvändigt.  

 
1. Valda representanter motsvarar effektivt deltagande och kontroll över 

dagordningen.  
2. Fria rättvisa och återkommande val motsvarar lika rösträtt och kontroll över 

dagordningen  
3. Yttrandefrihet motsvarar effektivt deltagande, upplyst förståelse och kontroll över 

dagordningen.  
4. Alternativa informationskällor motsvarar effektivt deltagande, upplyst förståelse 

och kontroll över dagordningen.  
5. Organisationsfrihet motsvarar effektivt deltagande, upplyst förståelse och kontroll 

över dagordningen.  
6. Inkluderande medborgarskap motsvarar fullt inkluderande medlemskap.  

(Dahl 2000:92) 
 
Institutionell demokrati handlar till stor del om pluralism. Till viss del erkänns valhandlingen 
som ett av de viktigare demokratiska medlen inom ramen för representativ demokrati. Därtill 
läggs särskild vikt vid sådana processer som uppkommer genom att individer förenar sig i 
grupper och institutioner för att delta i det politiska livet. I motsats till den redovisade 
elitdemokratin utgör inte intresseorganisationer ett hot mot demokratin utan bidrar till en 
stabilitet och ett levande samhälle (Held 1995:224ff). Dahl skriver i boken Democracy and its 
critics att det i demokratins förutsättningar och intresse ligger att medborgare har rätt att bilda 
och ingå i autonoma föreningar, även politiska. Därigenom kan man påverka landets regering 
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och styrelse. Det är därför av yttersta vikt att medborgare har möjlighet att utöva sin 
yttrandefrihet. Detta inkluderar kritik av tjänstemän och folkvalda men även kritik som riktas 
mot det ekonomiska, politiska och sociala systemet. Även den dominerande ideologin bör få 
sig en känga om så behövs (Dahl 1989:232f). De politiska partierna och valhandlingen kan 
nämligen inte själva utgöra den jämvikt som är önskvärd i demokratiska stater. ”Att det finns 
aktiva grupper av skiftande slag och storlek är nödvändig för att den demokratiska processen 
ska kunna upprätthållas och medborgarna kunna framföra sina önskemål”(Held 1995:229). 
 

3.2.3 Deliberativ deltagardemokrati 
 
Deliberativ deltagardemokrati är en sammanslagning av två demokratiteorier (se Oscarsson 
2003:16-20 Jm.fr Urbas 2002:17-18). I denna uppsats utgör de alltjämt en gemensam 
demokratiteori7. Vad blir då innebörden av en deliberativ deltagardemokrati? 
Deltagardemokrati kännetecknas av ett omfattande och därtill, mellan befolkningsgrupper, 
jämnt spritt deltagande i det politiska livet. Att begränsa medborgarnas inflytande till 
enbart en regelbundet återkommande valhandling av styrande är inte förenligt med denna 
demokratisyn. Det handlar om att kunna vara med att påverka politikens utformning och till 
viss utsträckning också delta i det politiska beslutsfattandet. Deltagardemokrati fodrar 
personlig autonomi hos den enskilde medborgaren. Denna uppnås bäst genom en blandning 
av positiva och negativa friheter.8 Den personliga autonomin uppstår inte av sig självt utan 
är något som skapas och återskapas i samhället. Detta sker främst genom deliberativa 
processer om gemensamma angelägenheter. I sådana samtal är grunden först en 
åsiktsmångfald som kan leda till den önskvärda konsensusen. Demokratin bör prägla hela 
samhället, även ekonomin, kulturen, familjen och andra samhällsinstitutioner (Premfors 
2000:30-31). 
 
Möjligheter till påverkan sker genom att medborgaren aktivt deltar genom 
namninsamlingar, uppvaktningar, demonstrationer och aktioner, direktkontakt med 
tjänstemän och politiker, medieutspel och insändare. Därtill är de klassiska politiska 
aktiviteterna fortfarande närvarande, det vill säga, medlemskap i partier och andra 
intresseorganisationer (Oscarsson 2003:16f, America 2003:30-35, se även Lundquist 
2001:122f). 
 
Deltagandet kan då även ses som ett mål i sig. Det skapar förståelse och leder till 
demokratisk fostran. Vidare kan det också ses som ett medel där ökad insyn och närvaro 
skapar större politisk och demokratisk legitimitet (Montin 2002:142f, Oscarsson 2003:17). 
Många menar att deltagardemokrati skall ses som ett komplement till den representativa 
(Ibid. se även America 2003:30 samt Ross 2003:200f). 
 
Deliberativ demokratiteori har i likhet med den deltagardemokratiska teorin en tilltro till att 
medborgare både kan och vill delta i diskussioner kring gemensamma angelägenheter. Vad 
som framförallt betonas är det offentliga samtalet mellan medborgare (Montin 2002:142f). I 

                                                 
7 I viss utsträckning kan själva syftet med att ha deltagande medborgare vara att man antar att medborgarna på så 
vis blir upplysta, ansvarstagande och demokratiskt skolade. Jämför detta med avsikten med en deliberativ 
process som tros skapa insiktsfulla, kunniga och ”eniga” samtalsdeltagare (Oscarsson 2003:16-20, Premfors 
2000:30f angående stark demokrati). Demokratiutredningen har därtill argumenterat för en ”deltagardemokrati 
med deliberativa kvalitéer” (Montin 2002:143).   
8 Negativ frihet innefattar eliminering av diverse hinder. Positiv frihet kan i korthet sägas innebära närvaro av 
resurser/rättigheter (Premfors 2000 s 31).  



 23 

deliberativa samtal är det argumentens styrka som skall vara avgörande inte röststyrka. Inför 
varje demokratiskt beslut bör alla goda argument behandlas och värderas sinsemellan. 
Utgången av en deliberativ process tros då vara insiktsfulla, kunniga och (kanske) eniga 
samtalsdeltagare. Deliberativa processer kan även äga rum på massnivå, förutsättningen är att 
samtalet präglas av god argumentation och mångfald (Oscarsson 2003:18f). Adam Przeworski 
är en av flera författare till boken Deliberative democracy. Han kopplar där deliberativa 
processer till dess inverkan på demokrati:  
 

”Deliberation is a form of discussion intended to change the preferences on the     
bases of which people decide how to act. Deliberation is political when it leads 
to a decision binding on a community. Discussion of a seminar paper is not 
political: participants may learn what to do individually but not decide how to 
act collectively. Finally, democratic political deliberation occurs when 
discussion leads to a decision by voting. If a dictator listens to a discussion and 
then makes the decision, deliberation is political but not democratic 
“(Przeworski 1998140).    
  

Författaren lyfter också ett varnande finger för att deliberativa processer kan leda till 
”ideologic domination” i form av hegemoni (Przeworski 1998:141). Därför betonas ofta i 
deliberativa demokratiteorier att formerna för det offentliga samtalet är viktiga. Samtalet skall 
ske på jämlika grunder och varje argument skall tas på lika stort allvar. I bästa fall uppnås 
konsensus, i annat fall kan ett demokratiskt majoritetsbeslut bli nödvändigt. Kritik riktas med 
anledning av detta önsketänkande mot att maktstrukturer försvinner inte bara för att man så 
önskar jämlikhet och lika förutsättningar (Montin 2002:143, Elster 1998:4-9). Deliberativa 
demokratiaspekter hotas bland annat av dagens expertdominans som präglar samhället 
(Premfors 2000:32-37). 
 

3.2.4 Sammanfattning av demokratiteorierna 
 
Sammanfattningen av demokratiteorierna kommer att ske i tablåform. Sammanfattning har 
utformningen av idealtyper varpå en viss schablonartad framställning kan anas. Denna 
sammanfattning kommer att användas i uppsatsens sjätte kapitel där det empiriska materialet 
kommer att diskuteras utifrån denna tablå: (se nästföljande sida).   
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Tablå 2: Sammanfattning av demokratiteorierna 
 

             Elit-              Institutionell-                Deliberativ-  
                                demokrati               demokrati         deltagardemokrati 

 
Kommentarer: Sammanställningen är grundad på vad som framkommit i teoriavsnittet även 
om vissa slutsatser är gjorda på basis av teorierna.  
 

3.3 Politisk kommunikation 
 
Vanligtvis diskuteras tre olika sätt att erhålla information och kunskap om politik och 
samhälle. De är 1) egna erfarenheter, 2) interpersonell kommunikation och 3) 
masskommunikation, så kallad, mediekommunikation (Strömbäck 2004:15). 
Kommunikation och information är centrala inslag i all mänsklig aktivitet, särskilt i 
politiska avseenden. Forskningen om politisk kommunikation är idag ett brett och 
flerdisciplinerat forskningsfält. Ytterst riktas dock forskningen mot ”hur budskap om den 
politiska verkligheten konstrueras, förmedlas, uppfattas och hanteras av enskilda eller 
grupper” (Bengtsson 2001:9). Effekterna av politisk kommunikation är relevanta i en 
modern demokrati och dess påverkan kan ske direkt eller indirekt och inneha såväl 
långsiktig som kortsiktig inverkan på samhällslivet (Ibid.:10-14). Masskommunikation är 
inte inriktad till någon särskild utan riktar sig till samtliga medborgare, alternativt alla 
medlemmar av en grupp. Insändare, debattartikel, nyheter i TV och tidningar och offentliga 
tal som riktas till en publik är alla exempel på masskommunikation (Strömbäck 2004:15). 

Deltagande i medierna är inget 
för den vanlige medborgaren. 
Detta är för politiker, 
tjänstemän och sakkunniga. 
Valhandlingen är den 
viktigaste medborgerliga 
handlingen 

Institutionerna skapar 
möjligheter för medborgarna 
att delta i det politiska livet.  
Deltagande medborgare och 
aggregerade intressen är att 
anse som positivt. 
Valhandlingen är alltjämt en av 
de viktigare medborgerliga 
handlingarna.   
 

Ett av de viktigaste inslaget i  
en demokrati. Särskilt vad det 
gäller olika former deliberativa 
processer där god argument- 
ation och mångfald är 
önskvärd.   
 

Deltagande 
i 
medierna: 

Information  
och 
kunskap: 
 

Grundläggande information 
skall finnas tillgängligt för 
medborgarna. Informationen 
präglas av ett uppifrån och ner 
perspektiv. Det är eliternas 
perspektiv som främst skall 
vara gällande. Informationen 
bör hållas enkel för att 
underlätta för den vanlige 
medborgaren.     

Yttrandefrihet och fria medier 
skall göra det möjligt att 
erhålla upplyst förståelse, 
kontroll över dagordningen och 
säkerställa effektivt deltagande. 
Kritik får riktas mot såväl 
folkvalda, tjänstemän, systemet 
i sin helhet och den 
dominerande ideologin.  

Grundläggande stommen i den 
deliberativa deltagar- 
demokratin. Medborgaren kan 
och vill delta i diskussioner 
kring offentliga 
angelägenheter. Offentliga 
samtal förutsätter och genererar 
kunskap. Olika former av 
deliberativa processer där god 
argumentation och mångfald är 

Mediernas 
roll: 
 

Mediers syfte är att sprida 
information. Framförallt ett 
forum för politiker, tjänstemän 
och andra ”eliter” att förmedla 
sitt budskap, vanliga 
medborgare behöver inte 
komma till  tals.    

Mediernas syfte är att 
möjliggöra för medborgarna att 
erhålla upplyst förståelse, 
kontroll över dagordningen och 
effektivt deltagande. 
Granskande inslag (kritik) är 
därtill ett viktigt inslag.  

Ett av de viktigaste forumen 
för debatt och offentliga 
samtal. Framförallt skall 
medborgare kunna delta i 
offentliga samtal. 
Åsiktsmångfald är önskvärt. 
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3.3.1 Politisk kommunikation och medierna   
 
Medier präglar således vårt samhälle i allra högsta grad och samtidigt som de erbjuder 
såväl orientering som förströelse har de stor kontroll över informationen som når ut till 
medborgarna. Samtidigt ingår medierna i olika sociala kommunikationsprocesser. De 
fungerar som informationskanal mellan olika grupper och mellan grupper och enskilda. 
Den sorts kommunikation som är aktuell här är inte fysisk utan det handlar om symbolisk 
kommunikation. Detta inbegriper kunskaper, upplevelser och åsikter. Studier av sådan 
mänsklig masskommunikation innefattar vanligtvis någon form av modell som beskriver 
kommunikationsprocessen. Sådana modeller skiljer i allmänhet på sändare och mottagare 
(Hadenius & Weibull 1999:12ff). Se nedanstående modell:   
 
Figur 1: Kommunikationsmodell 
 

 
Källa: (Hadenius & Weibull 1999:13 jm.fr. Hans Bengtsson 2001:27)  
 
Massmedier, och då framförallt nyhetsmedier, såsom radio, TV och tidningar har 
framförallt tre uppgifter, information, granskning och forum för debatt (Hadenius & 
Weibull 1999:36). Vad det gäller informationen i samhället har massmedierna en central 
roll i att erbjuda information till såväl medborgare som politiker och andra makthavare. 
Medierna skall därtill tillse granskning och kontroll av samhällets olika makthavare. 
Medierna brukar i denna bemärkelse kallas för den ”tredje statsmakten”. Mediernas 
betydelse för gruppkommunikation nämns också som en av de mer betydelsefulla 
funktionerna. Det åligger vanligtvis pressen att utgöra forum för debatt (Hadenius & 
Weibull 1999:36, Petersson 1996:34-37).  Medierna har alltså en dubbel roll i dagens 
samhälle. De ska tjäna som arena samtidigt som de själva är aktörer. Dagspress, radio och 
tv spelar en avgörande roll i näst intill alla samhällsområden och massmedier har en 
avgörande betydelse för t ex opinionsbildning. Drygt 80 % av Sveriges vuxna befolkning 
läser en dagstidning. Lika höga siffror gäller för radio respektive TV (Hadenius & Weibull 
1999:11, Strömbäck 2004:55, Petersson & Carlberg 1990:14f, 35-39). 
 

3.3.2 Dagordningsmakt 
 
Medierna besitter därmedelst något som vanligtvis kallas för dagordningsmakt. Innebörden 
är att medierna har möjlighet att välja ut vilka frågor och ämnen som är viktiga att fokusera 
på och diskutera kring (Nilsson 2001:157). Utöver mediernas dagordning finns även 
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medborgarnas dagordning och politikernas dagordning som alla integrerar med varandra 
(Ibid., Strömbäck 2004:30). Därtill kan man anta att flertalet andra aktörer har egna 
dagordningar som också är av betydelse. Den grundläggande tanken då man diskuterar 
mediernas dagordningsmakt är att det finns ett samband mellan de frågor eller problem som 
uppmärksammas i medierna och de frågorna som medborgarna anser vara viktiga. 
Konsekvensen blir att mediernas dagordning överförs till medborgarna. Mycket tyder på att 
textbaserade medier som tidningar generellt sett har större makt över dagordningen än TV. 
Mediernas dagordningsmakt ökar i perioder som kännetecknas av stabilitet och samband 
med allvarligare kriser eftersom konkurrensen om människors uppmärksamhet från andra 
aktörer då är mindre (Strömbäck 2004:31-34, se även Pettersson & Carlberg 1990:23f, 
Chomsky & Herman 1988:298). Studier som behandlar mediernas dagordningsmakt brukar 
också beröra begreppen priming och framing som kan betecknas som dagordningsmaktens 
andra nivå (se Strömbäck 2000:203).  
 

3.3.3 Priming 
 
Priming kan då sägas handla om vilka konsekvenser mediernas agenda setting har på den 
folkliga opinionen (Weaver, McCombs & Shaw 2004:264). Priming innebär med andra ord 
att ”medierna genom att uppmärksamma vissa saker och inte andra, bidrar till att aktivera 
och skjuta fram vissa delar av människors kognitiva scheman i deras medvetande” 
(Strömbäck 2000:208). Med tämligen starkt empiriskt stöd innehar medierna en viss 
priming-effekt. Detta genom att betona vissa frågor och aspekter och ignorera andra kan 
medierna inte bara påverka vilka frågor människor uppfattar som betydelsefulla utan också, 
”hur vi uppfattar ansvaret för att problemet finns och inte åtgärdas, hur vi värderar politiska 
ledare, och hur vi bedömer det sätt som politiska ledare har skött sina förtroendeuppdrag” 
(Strömbäck 2000:214). Till viss del beror vikten av priming-effekter också på vilket ämne 
som behandlas. I ämnen och frågor som inte upplevs som direkt intressanta för individen 
själv har medierna större priming-effekter (Johnson-Cartee 2005:18-22). 
 

3.3.4 Framing 
 
Framing-teorin kan till svenska översättas med gestaltningsteorin. Denna koncentreras 
kring hur medierna väljer att gestalta olika problem eller beskrivningar av verkligheten 
samt hur dessa påverkar medborgarna och tillika mediekonsumenterna (Ibid.:25, 
Strömbäck 2000:216, Negrine 1996:129 Nilsson 2004:253). Framing-begreppet utgår från 
att beskrivningar av verkligheten måste begränsas och att detta oundvikligen leder till att 
vissa aspekter och fakta väljs bort samtidigt som andra lyfts fram som betydelsefulla. På så 
vis byggs en ”frame” eller en gestaltning. Varje gestaltning är i detta avseende en tolkning 
som styrs av medvetenhet och subjektivitet (Strömbäck 2000:117, Johnson-Cartee 
2005:28f). Gestaltningar innehar fyra viktiga beskaffenheter. De 1) definierar problemen 
och 2) ger vägledning om problemets orsak, därtill är 3) hur detta skall värderas och 
avslutningsvis 4) ger gestaltningen en bild av möjliga lösningar (Strömbäck 2000:217). 
Även här blir mediernas framing mer betydelsefull då man kan anta att den vanlige 
medborgaren saknar erfarenheter eller tidigare kunskap i ämnet. Karen S. Johnson-Carte 
scriber I broken News narratives and news framing: ”For instance, if participant were 
discussing on international crisis, it was more likely that they would rely on media frames 
and popular wisdom than on their own experienced knowledge, for they had no personal 
experience with the issue at hand” (Johnson-Cartee 2005:29). 
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Sammanfattningsvis kan följande sägas. Mediernas betydelse inom politisk kommunikation 
på massnivå är betydande. Detta gäller särskilt ämnen och frågor där man kan anta att den 
vanliga medborgaren inte har egna erfarenheter eller kunskaper i ämnet. Detta innebär att 
”[m]edierna har makt inte enbart över vilka frågor människor anser är viktiga 
(dagordningen), utan kan ha det också över vilka sakfrågor människor utgår från när de 
bedömer politiska ledare och partier (priming), och över hur människor uppfattar 
verkligheten, vilka kognitiva scheman som blir aktiverade vid mediekonsumtion (framing)” 
(Strömbäck 2000:235). 
 

3.3.5 Mediernas struktur och samhällets medialiseri ng 
 
Massmedierna har de senaste årtionden genomgått radikala förändringar. Detta gäller 
praktiskt taget världens alla länder även om utvecklingen är tydligast i västvärlden. Den 
globaliserade ekonomin och de processer som följer med avreglering och liberalisering 
samt diffusionen av nya medietekniker tros vara en bidragande orsak till det kommersiella 
medieklimatet. Denna konvergens av processer intensifierar kommersialiseringen och leder 
fram till att allt fler och större mediekonglomerat ser dagens ljus. Utvecklingen förändrar 
förutsättningarna för en nationell mediepolitik och andra sakfrågor. Således förändras 
också de politiska aktörernas handlingsmönster för kommunikation. Både individer och 
kollektiva aktörer anpassar sig till den rådande mediestrukturen och använder sig av 
professionella imagemanagers. I ett sådant avseende där man menar att regeringar, politiska 
partier, sociala rörelser och andra aktörer stilla har anpassat sig till medierna pratar man om 
politikens medialisering. Medialisering innebär att medierna har möjlighet att styra ett 
budskaps betydelse (jm.fr agenda setting) (Moog & Sluyter-Beltrao 2001:30 jm.fr 
Hadenius & Weibull 1999:269, 310 se även Nilsson 2001:140). 
 
Malin Nilsson för ett liknande resonemang i boken Politisk kommunikation och demokrati där 
hon diskuterar fenomenet med politikens och samhällets medialisering (Nilsson 2001 passim). 
Ytterligare ett begrepp är centralt i diskussionen kring mediernas makt i samhället nämligen, 
medielogik. I en ökad konkurrens om läsare/tittare/lyssnare och framförallt annonsörer 
handlar det om att göra innehållet mer lockande. Medielogik introducerades som begrepp 
första gången 1979 av två sociologer. Medielogiken innehar fyra huvudkomponenter: 
 

1. Mediedramaturgi som existerar för att fånga och behålla publikens uppmärksamhet 
2. Händelsen måste passa mediets arbetsformer 
3. Mediernas arbetsrutin styr nyhetsproduktionen  
4. Arbetsformerna som medierna tillämpar styr själva logiken 

 
Medialisering och medielogik behöver inte nödvändigtvis förklaras ur medieföretagens 
profitintresse utan kan även förklaras med journalistiska arbetsformer. Å andra sidan hävdas 
det från vissa håll att journalisternas arbetsvillkor är väl förenade med företagens 
profitintresse, där journalisterna i princip tvingas att göra ”säljande” reportage (Nilsson 
2001:153f, Strömbäck 2004:128ff, Nord 2004:331).  
 

3.4  Massmedierna och problemformulerarna 
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Massmediernas betydelse och näst intill monopolställning för samtal mellan samhällets 
olika intressegrupper gör att mediernas makt ökar ytterligare. Stor risk finns enligt 
författarna till boken Makten över tanken att vissa parter missgynnas. Från medborgarnas 
sida är det högst relevant att medier lyckas uppfylla kravet på åsiktsmångfald som åligger 
dem. Presumtiva aktörer och latenta intressen osynliggörs lätt när opartiskheten inte kan 
upprätthållas. Den mediebestämda konflikten får därmed sin största genomslagskraft i det 
den inte, medvetet eller omedvetet, väljer att skildra (Petersson & Carlberg s 202-203). 
Manipulering av nyhetsmedier och journalistiken blir därför en viktig taktik för politiska 
aktörer (Hadenius & Weibull 1999:310-317, Nilsson 2001:139f, Falkheimer 2004:152). 
Man bör således skilja på medier som kanal, förströelsespridare och den förmedling av 
”objektiva nyheter” som sker i nyhetsmedier som styrs av journalistik (Falkheimer 
2004:152). 
 

3.4.1 News management 
 
Ovanstående rubrik kan sägas handla om ”de strategier och taktiker som professionella källor 
använder i syfte att skapa, styra, förändra eller förstärka de föreställningar som förmedlas 
genom nyhetsjournalistiken (Falkheimer 2004:156). Studier om news management betonar att 
medieorganisationen, deras produktion och innehåll är beroende av omvärlden. Relationerna 
mellan medierna och andra aktörer är av vikt att undersöka och då i synnerhet ägare, 
annonsörer, publiken och källorna.  
 
I boken Den medialiserade demokratin som är skriven av Jesper Strömbäck diskuteras 
källornas makt över journalistiken. Detta är en av de klassiska frågorna i ämnet. De viktigaste 
källorna är enligt gjorda innehållsanalyser muntliga elitkällor. Relationen mellan 
nyhetsjournalistiken och källorna kan beskrivas som en bytesrelation. Medierna erbjuder 
uppmärksamhet från dess konsumenter och elitkällorna erbjuder fakta, information och/eller 
uttalanden. Desto större mediekanal desto större uppmärksamhet finns det att vinna för 
politikern och desto exklusivare en källa ter sig för journalisten desto större möjlighet har 
källan att påverka journalistikens utformning (Strömbäck 2004:127f, 131). Det råder i 
dagsläget en viss enighet om symbiosen mellan journalisterna och deras källor. Däremot råder 
det inte enighet i frågan om källornas kontra journalistikens makt (Strömbäck 2004:131ff). 
 

3.4.2 Problemformulerare  
 
Socialkonstruktivismen är ett teoriperspektiv som inte lägger fokus på den fysiska världen, 
utan på våra utsagor om den samme. Detta anses vara mera relevant och säga mer om 
världen än själva verkligheten. En central tanke i ett konstruktivistiskt tänkande är vem 
som har rätt att formulera samhällsproblem. Den som bestämmer vilka sociala problem 
som ska komma upp på dagordningen kontrollerar också våra tankar kring verkligheten 
(Loseke 2003:15-17 jm.fr Petersson & Carlberg 1990:23). Det kan därtill hävdas att ett 
socialt tillstånd blir först ett socialt problem när någon har definierat tillståndet som ett 
sådant. Enligt denna teori finns det framför allt tre aktörer som tillåts formulera problem i 
medier. Dessa är aktivister, som innebär engagerade medborgare i olika former av 
organisationer, vetenskapsmän och medier själva, då framförallt journalister. Av dessa 
ovanstående problemformulerare har vetenskapsmännen alltid högsta rangordning vid 
utformandet av ett socialt problem (Loseke 2003:35-45).  
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3.5 Teorisammanfattning 
 
Låt oss för tillfället lägga demokratiteorierna till handlingarna då dessa redan har 
sammanfattats. Medierna betydelse för samhället är inte att underskatta utan kan klassas som 
en av de viktigare förmedlarna av kunskap och information om samhället. Detta medför att de 
ämnen medierna väljer att fokusera på uppfattas vanligtvis som betydelsefulla. Den vanliga 
beteckningen för detta är dagordningsmakt. Effekterna av att medierna väljer ut vissa ämnen 
och ignorerar andra och därtill väljer att gestalta vissa ämnen på ett visst sätt ger effekter som 
brukar kallas för priming-effekter. I detta avseende besitter medierna makt som lättas kan 
förklaras genom maktens tredje ansikte, makten över tanken. Således är medierna en attraktiv 
arena för andra aktörer att föra ut sina respektive budskap. I samhället existerar ett flertal 
problemformulerare och när dessa infiltrerar nyhetsrapporteringen kallas detta news 
management. Medierna har en roll att spela i demokratier men är därjämte ofta att beteckna 
som vinstdrivande företag. Detta ger upphov till begreppen medialisering och medielogik.  
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4 Material och metod  
 
 
 
I detta kapitel redogörs först för vilket empiriskt material som kommer att användas. Därtill 
behandlas förändring över tid och på vilket sätt detta kan bidra till ett intressantare resultat. 
Avsikten är nämligen att göra tre ”nedslag” i empirin för att därefter kunna jämföra resultaten 
över tid. Därefter diskuteras de olika vetenskapliga metoderna som kommer att användas för 
att svara på de frågor som ställdes i inledningen samt vilka fördelar och vilka eventuella 
nackdelar som gör sig gällande för respektive metod.  
 

4.1 Material  
 
Inledningsvis kan man konstatera att det sällan är fysiskt möjligt att beakta all information 
som finns tillgänglig (Lundqvist 1993:108). Således gäller det att göra urval för att undersöka 
det material som kan sägas ha störst relevans för metodologin. Om intresset är att undersöka 
mediernas förmåga och funktion i demokratier i anslutning till förmedling av hotbilder och ett 
vidgat säkerhetsbegrepp bör ens undersökningsmaterial utgöras av denna förmedling, 
exempelvis tidningsartiklar. Dagstidningar sägs därtill vara mer betydelsefull som arena för 
debatt än etermedier. Dessutom säger teorierna som behandlar dagordningsmakt att 
dagstidningar har mer makt i detta avseende än etermedier. Tidningsartiklar utgör därför i 
sammanhanget ett fullgott underlag för empiriska och teoretiska slutsatser. Därutöver finns 
det antagligen en uppsjö med artiklar i ämnet i flertalet tidningar i Sverige. Det förhåller sig 
dock så att vissa medier har större inflytande än andra, de kan rentav sägas forma 
dagordningen för övriga medier. I Sverige finns ett antal sådana ”elitmedier”. Däribland 
räknas Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet (Strömbäck 2000:154ff). Detta 
gör följaktligen dessa tidningar extra relevanta att undersöka.  
 
Därtill behövs ytterligare inskränkningar göras, dels vilka artiklar som bör undersökas och 
dels vilka tidsperioder som kan sägas vara extra betydelsefulla och intressanta att undersöka. 
Uppsatsens fokus ligger på hur hotbilder har förmedlats och hur debatten har sett ut. Intresset 
gäller framförallt allmänna och nationella hotbilder, alltså Sverige. Därför kommer alla 
artiklar som berör ”Sverige” och begreppen ”hotbild”, och/eller ”hotbilder” och/eller 
”hotbilden” tas med som empiriskt material. Genom att ha ett sådant relativt brett 
förhållningssätt kan man också lättare uttala sig om förändringar i förmedlingen. Här gör sig 
dock vissa förbehåll gällande. Jag avser i det snaraste generella hotbilder, alltså något som 
kan tänkas beröra alla i samhället, eller åtminstone allmänheten i det stora hela. Artiklar som 
berör personliga hotbilder kommer således att sorteras bort (se Eriksson 2001:8). Vad som 
avses med personliga hotbilder är att de inte är allmängiltiga, det vill säga, de rör en specifik 
individ, eller företag. Om det finns en hotbild mot unga flickor i samhället, är detta t ex att 
betrakta som en allmän hotbild, då hotbilden rör en grupp av individer oavsett vem man är 
som individ. Likaså, en offentlig person, som en folkvald, kan ha en personlig hotbild men om 
denna hotbild beror på dennes förtroendeuppdrag så faller hotbildsförmedlingen inom det 
allmänna.  
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4.1.1 Perioder av stabilitet  
 
När är det då relevant att börja sin undersökning av empirin och när är det relevant att 
upphöra med den samma? Jag har valt att göra tre ”nedslag” i empirin som är valda med 
yttersta omsorg och som tros kunna bidra till att se eventuella förändringar i mediernas 
uppgifter kring hotbildsförmedlingen och ett utvidgat säkerhetsbegrepp. Perioderna motiveras 
utefter förförståelsen som vi erhållit i uppsatsens andra kapitel. En brytpunkt som kan sägas 
vara central är i mitten av 1990-talet strax innan det nya säkerhetstänkandet vann laga kraft 
genom 1996 års försvarsbeslut. Den första undersökningsperioden begränsas därför till att 
vara mellan datumen 1995-01-01 till 1995-06-01. Här förutsätter man att en livlig debatt har 
varit närvarande där diskussioner borde ha funnits om vad effekterna av ett utvidgat 
säkerhetsbegrepp kan innebära. Den andra perioden utgör första halvåret 2001, 2001-01-01 
till och med 2001-06-01. Perioden är intressant därför att den tros vara lugnet före stormen, 
alltså innan ”11 september”. Hur diskuterade man hotbilder och säkerhet då? Den sista 
undersökningsperioden är då mellan 2005-01-01 och 2005-06-01. Detta är efter ”11 
september” och andra liknande händelser. Har dessa händelser påverkat förmedlingen av 
hotbilder? Dessa perioder har vidare valts ut därför att de kan sägas vara relativt stabila 
perioder. Ambitionen har varit att inte hamna i korselden, t ex sådan rapportering som direkt 
berör exceptionella händelser då dessa utspelas då detta tros kunna skapa en tillfällig hausse i 
rapporteringen och debatten. Risken finns att man i hettan av händelsen gör överilade 
kopplingar till Sverige som inte är varaktiga. 
 
Dessutom sägs mediernas dagordningsmakt öka vid två tillfällen, perioder som kännetecknas 
av stabilitet och i samband med kriser. Även om avsikten är att pricka in halvårslånga 
perioder av stabilitet kan det ändock förekomma händelser runt om i världen som höjer 
temperaturen i debatten och förmedlingen av hotbilder mot Sverige. Detta kommer i sådana 
fall att redogöras för vid presentationen av det empiriska materialet.  
 
Stabila perioder tros i detta fall gynna både mediernas möjlighet att utgöra arena för debatt 
och för mediernas möjlighet att representera en åsiktsmångfald. Syftet är att göra det lätt för 
medierna att uppfylla sina preskriptiva uppgifter att informera, granska och utgöra arena för 
debatt. I denna bemärkelse utgörs materialet av mest troliga ”perioder”. Nedslag i empirin 
under gynnsamma omständigheter ger i detta avseende en ökning av 
generaliseringsmöjligheterna (se Esaiasson m.fl. 2003:181ff).   
 

4.1.2  Förändring och jämförelse  
 
Trots intensiva studier om mediernas olika roller i samhället har jag inte funnit några absoluta 
värden vad det gäller fördelningen av information, granskning och forum för debatt. Således 
går det inte heller att säga att mediernas fördelning mellan de tre torde vara 40 % information, 
40 % granskning och 20 % debatt eller andra fiktiva mått. Problematiken liknar olika former 
av nivåskattningar såsom mycket – litet, eller hög - låg. Ett sätt att komma bort från 
problematiken med både nivåskattning och godtyckliga stipulativa gränssättningar är att 
istället tala om förändring över tid (Ibid.:161). Möjligheten att utnyttja tiden som 
förändringspunkt lämpar sig också utmärkt för mitt material och upplägg (Ibid.:162). 
Förändringsprocesser är fundamentala angelägenheter för samhällsvetenskapliga analyser och 
kan sägas öka undersökningens resultat, legitimitet och vetenskaplighet. Genom att använda 
sig av tre undersökningsperioder som skiljs åt av tid tillämpas vad statsvetaren Colin Hay 
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benämner som en komparativ statisk analys. En sådan kan bidra till att visa takten, riktningen 
och eventuella tillfälligheter i politiska förändringar (Hay 2002:143-147).  

4.2 Metoddiskussion 
 
För att kunna svara på mina frågor som ställdes i inledningskapitlet krävs det olika metoder. 
Detta beror på att frågornas syfte och natur skiljer sig åt. Metod för respektive fråga kommer 
därför att gås igenom och diskuteras. Detta är då operationaliseringar av teorierna och mina 
inledande frågor där begreppen validitet och reliabilitet är närvarande om än inte omtalade 
explicit (Lundquist 1993:96ff, Esaiasson m.fl. 2003:57ff, Bjereld m.fl. 1999:101ff).  
 

4.2.1 Innehållsanalys 
 
Den första frågan löd: Hur har debatten och nyhetsförmedlingen sett ut i massmedierna 
angående hotbilder och det vidgade säkerhetsbegreppet? Hur fördelar sig de befintliga 
artiklarna mellan kategorierna information, granskning och debatt? Frågan syftar till att ge 
en bild av mediernas förmedling av hotbilder och har detta förändrats över tid, har det skett en 
ökning eller minskning av information, granskning eller debatt i medierna kring 
hotbildsförmedlingen över tid? Den andra frågan löd: Vilka aktörer har kommit till tals i de 
undersökta medierna och hur ter sig fördelningen mellan de deltagande aktörerna? Båda 
frågorna går att svara på med hjälp av en metod som heter innehållsanalys. 
Tillvägagångssättet består i att räkna eller på annat sätt mäta företeelser i texter. Grundidén 
med innehållsanalys är att kvantifiera någonting i skriftliga, muntliga eller bildmässiga 
framställningar utifrån ett specifikt forskningssyfte. Enligt författarna till boken 
Metodpraktikan så följer vissa restriktioner med metoden. Undersökningen måste ha så 
många analysenheter att dessa kan uttryckas i siffror (Esaiasson m.fl. 2003:219). Metoden kan 
med fördel användas då man vill finna mönster i ett större material (Bergström & Boréus 
2000:46).  
 
Ett vanligt förfarande vid en innehållsanalys är att man skapar en kodningsblankett och en 
kodbok där variablerna och dess olika värden redovisas (Esaiasson m.fl. 2003:226ff). Min 
analysenhet kommer att utgöras av artiklar, det vill säga, en artikel är en analysenhet. Dessa 
sorteras med hjälp av ett antal formvariabler, år, tidning och typ av artikel. Därefter övergår 
undersökningen till att se till två innehållsliga variabler, nämligen huvudsaklig aktör och 
syftar artikeln till att vara huvudsakligen, informerande, granskande eller debatterande (se 
Ibid.:223-226).  
 

4.2.2 Kodbok 
 
Sammanlagt har kodboken fem variabler varav tre är formvariabler och två är inriktade på 
innehåll och substans.  
 
Den första variabeln (V.1), kan ha ett av tre värden beroende på vilken period artikeln 
publicerades:  
 
1= 1995-01-01 till 1995-06-01, 2= 2001-01-01 till 2001-06-01, 3= 2005-01-01 till 2005-06-01 
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Den andra variabeln (V.2), berättar i vilken tidning analysenheten publicerades i9: 
 
1= Dagens Nyheter, 2= Svenska Dagbladet, 3= Aftonbladet 
 
Den tredje variabeln (V.3), avslöjar vilken typ av tidningsartikel det handlar om: 
 
1= nyhetsartiklar, inklusive framsida, 2= featuring10 3= ledare 4= debattartikel 5= insändare 
6= övrigt 
 
I detta avseende kommer hänsyn inte tas till storlek av artikel eller placering i tidningen. 
Visserligen kan man ana att nyhetsartiklar värderas högre än till exempel en insändare, men 
en insändare kan i sin tur värderas högre än en featuringartikel osv. Variabeln kan ändå bidra 
med viktiga aspekter och bidraga till en ökad förståelse över hur förmedlingen har sett ut. 
 
Den fjärde variabeln (V.4), behandlar i vilken mån artikeln kan anses tillhöra kategorin, 
information, granskning eller debatt. 
 
1= information 2= granskning 3= debatt 4= odefinierbar 
 
Variabelvärdet kan härledas till artikelns huvudsakliga utformning och syfte. Med information 
menas här då en artikel som är enkelspårig, informerande och främst beskrivande. En 
granskande artikel ifrågasätter, undersöker noggrant och kan ställa olika makthavare till svars. 
Detta är vad som avses med den tredje statsmaktens uppgift, men skulle möjligtvis kunna 
förekomma i andra artiklar som inte har media, journalist som huvudaktör. Detta återstår dock 
att se. Debatt innebär främst att meningsutbyte sker mellan två aktörer. Debatt är således 
något som uppstår, vanligtvis mellan två motstridiga ståndpunkter. En artikel skulle endast i 
undantagsfall kunna utgöra debatt om den lyckas redovisa två, eller fler uppfattningar om en 
fråga utan att för den skull ta ställning. Det förefaller sig även så att en artikel kan vara 
debatterande till sin natur så till vida att den svarar på en annan artikel eller rentav initierar 
debatt. Debattartiklar kännetecknas vidare av att de uttrycker åsikter på ett tydligare sätt än de 
andra två artiklarna. Därefter har vi variabelvärde fyra, odefinierbar. Detta är då en 
uppsamlingskategori för sådana artiklar där dess huvudsakliga syfte och utformning inte kan 
avgöras. Det är olyckligt om denna kategori blir alltför stor. I sådana fall behöver man 
eventuellt tydligare tolkningsregler eller fler kategorier. Detta diskuteras i sådana fall i 
redovisningskapitlet. 
 
Den femte variabeln (V.5), berör då slutligen vilken den huvudsaklige aktören i artikeln är. 
Märk väl att artikelns huvudsaklige aktör inte behöver vara skribent till den samma, utan den 
som kan antas ha initierat eller på annat sätt präglat artikeln genom sin medverkan. Det 
behövs dock klara definitioner av vad som kännetecknar respektive aktör. (Bergström & 
Boréus 2000:24-34, jm.fr Esaiasson m.fl. 2003:230ff)  

 
1. Aktivist, till denna kategori tillhör medlemmar av organisationer som 

använder sitt medlemskap som en del av sin identitet. Till exempel 

                                                 
9 Denna variabel är för närvarande betydelselös, men är ändå närvarande utifall man vill gå tillbaka i 
undersökningen för att man anar ett visst mönster i materialet (se Bergström & Boréus 2000:51 angående 
pilotstudie).  
10 Featuring är ett engelskt uttryck för material som inte har direkt nyhetskaraktär. Här till hör resereportage, 
intervjuer, krönikor och liknande.  
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undertecknar en insändare med namn och tillhörande organisation, dock inte 
etablerade partier. 

2. Media, Journalist, i detta avseende som aktör. Hit förs artiklar där 
journalisten kan anses vara den som initierar eller präglar en artikel.  

3. Vetenskapsman,11 är någon som med hjälp av namngiven utbildning försöker 
skapa extra legitimitetsgrund för sina åsikter och syn på händelser och 
fenomen. Hit hör även studenter på universitet eller högskola som namnger 
sin nuvarande utbildning samt olika former av experter.  

4. Kontrollindustrin, en aktör som antas vara närvarande debatt och förmedling. 
Till kontrollindustrin hör till exempel väktarbolag och andra företag som 
tillhandahåller olika former av säkerhetsövervakning.  

5. Polis, anses vara aktör när deras utsagor är tongivande för artikeln. Till denna 
kategori hör även polisen som institution och Säpo.  

6. Militären, både enskilda och som organisation då militären absolut har 
intresse i sakfrågor som rör rikets säkerhet.  

7. Politiker, Till denna kategori hör etablerade politiker på alla nivåer, lokal, 
regional och nationell. Till denna kategori hör även etablerade partiers 
respektive ungdomsavdelningar.  

8. Medborgare, artiklar som präglas av medborgare som inte kan anses tillhöra 
övriga kategorier. Dessa presenteras eller presenterar sig själva med namn 
eller annat epitet utan att hänvisa till en organisation.  

9. Övriga är sådana som inte kan härledas till någon annan kategori. Som redan 
nämnts kan denna kategori utökas eller ändras om undersökningen visar att 
ett annat epitet kan på ett mer kärnfullt sätt  fånga aktörerna i denna kategori.  

10. Odefinierbar är en kategori som används då artikeln på grund av diffushet 
eller mångfald inte klart och tydligt har en framträdande aktör.    

 
En och samma person kan i själva verket tillhöra ett flertal kategorier. Det som är avgörande 
är hur aktören framställs eller framställer sig själv i artikel X och som redan nämnts är det 
inte alltid den som har skrivit artikeln som är huvudaktör utan den aktör som tros ha påverkat 
artikeln i störst utsträckning. 
 

4.2.3 Kodningsblankett 
 
Så här ser då slutningen kodningsblanketten ut: 
 
Tabell 1: Kodningsblankett, fiktivt exempel 
 
V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 

1 2 3 3 2 
 
 
Ovanstående kodningsblankett visar en analysenhet som är fiktiv. Exemplet tjänar endast som 
illustration över principen hur kodningsblanketten fungerar ihop med de olika variablerna. 
Följande går då att utläsa: tidningsartikeln är ifrån 1995, första halvåret, min första 
undersökningsperiod. Tidningsartikeln återfanns i Svenska Dagbladet och är enligt variabel 

                                                 
11 Vill uppmärksamma läsaren på att jag själv är medveten om den problematiska termen ur ett feministiskt 
perspektiv då även kvinnor kan vara ”vetenskapare”.  
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tre en ledarartikel. Artikeln är en del av en debatt eller initierar debatt och är den huvudsaklige 
aktören i analysenheten är media, journalist. 
 
 

4.2.4 Idé- och ideologianalys 
 
För att svara på frågorna 3-5 används en annan textanalytisk metod som vanligtvis benämns 
som idé- och ideologianalys. Den tredje frågan löd: Hur används begreppet hotbild och vilken 
typ av argument används i hotbildssammanhang och har ett vidgat säkerhetsbegrepp fått 
genomslag i medierna? Syftet med frågan är att se till i vilka sammanhang och på vilket sätt 
hotbildsbegreppet används. Vad avser man när man menar att det finns en hotbild och i så fall 
emot vad. Därtill syftar frågan till att undersöka hur man argumenterar för en viss hotbild, 
varför är just denna specifika eller allmänna hotbild en realitet som vi måste ta hänsyn till. 
Vad som avses med ett vidgat säkerhetsbegrepp grundar sig på den information som 
redovisades i kapitel två i denna magisteruppsats. Begrepp som risk, sårbarhet, svåra 
påfrestningar, hotbilder och helhetssyn är indikatorer på att ett vidgat säkerhetsbegrepp har 
fått genomslag i medierna. Med vidgat säkerhetsbegrepp avser också att allt fler områden 
beskrivs som en potentiell hotbild. Ett tydligt exempel är hur man skall uppfatta 
miljökatastrofer eller IT-virus. Kopplas sådana ämnen till hotbild och sårbarhet är detta en del 
av vidgningen av säkerhetstänkandet. Innebär detta i sådana fall att hotbilden ”hotar”, ”rikets 
säkerhet”, ”våra grundläggande värderingar” och/eller ”vårt demokratiska styrelseskick” är 
även dessa att beteckna som indicier på ett vidgat säkerhetsbegrepp. Det är just denna typ av 
”säkerhetisering” av ämnen som tidigare föll under andra ämnesområden som är indikatorer 
på att ett vidgat säkerhetsbegrepp har fått genomslag i medierna.     
 
Den fjärde frågan löd: I vilken mån används empiriska belägg i samband med att en hotbild 
presenteras? Frågan syftar till att se till kvalitén i förmedling och debatt. Visserligen är själva 
innebörden av begreppet ”hotbild” att det finns framtida, potentiella hot men en presentation 
av en hotbild måste i rimlighetens namn ha någon grund i verkligheten, eller hänvisa till hur 
verkligheten kan tänkas se ut. Till exempel kan hänvisningar till empiriska belägg innebära att 
man stödjer sig på rapporter, utredningar och experter. I annat fall kan det röra sig om 
hänvisningar till händelser som är att se som allmängods, men även hänvisningar till 
exceptionella och extrema händelser.    
  
Den femte frågan är tudelad men de båda delarna bygger på varandra: I vilken utsträckning 
finns det en mångfald av åsikter och perspektiv representerade i de olika kategorierna? Är det 
aktuellt att diskutera begreppet hegemoni i samband med hotbildsförmedlingen? Mångfald av 
åsikter och perspektiv hade visserligen kunnat göras genom innehållsanalysen men då jag 
söker mer djupgående förståelse av vilka åsikter och perspektiv som är närvarande har jag valt 
att förlägga denna fråga till idé- och ideologianalysen. Mångfald av perspektiv och åsikter är 
något svåra att slå fast. Dels vet man inte om någon eller något har uteslutits från 
förmedlingen och debatten och dels uppstår det klassificeringssvårigheter, som vad avses med 
mångfald. Det går dock att konstatera i vilken mån olika perspektiv på en och samma hotbild 
finns med eller om det råder konsensus om hotbilden i fråga. Därtill kan man även undersöka 
om det finns deltagare som försöker kritisera, ändra eller introducera en ny typ av hotbild.  
Vad det gäller hegemonibegreppet begränsas detta till att undersöka huruvida det finns eller 
möjligtvis uppstår konsensus om tre grundläggande element i diskussionen nämligen, vad är 
problemen, vilka är problemens orsaker och vilka lösningar finns det på problemen i fråga 
(Strömbäck 2000:217, jm.fr Bergström & Boréus 2000:240).  
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Metoden som skall användas för att svara på ovanstående frågor heter idé- och ideologianalys 
och förekommer i flertalet varianter som alla är medlemmar av familjen textanalytiska 
metoder. Med idé avses i detta sammanhang ”en tankekonstruktion som till skillnad från de 
flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet” (Bergström & Boréus 
2000:148). Ideologi skall inte ses som begränsad till olika politiska ideologier utan bör ses 
som en uppsättning idéer som genomsyrar ett visst ämne, i det här fallet tidningars 
hotbildsförmedling (Ibid.:153f). Ett vanligt förfarande vid idéanalys är att man utgår från 
antingen idealtyper eller dimensioner (Ibid.:158-163). Ett problem som kan infinna sig vid ett 
på förhand definierat analysinstrument är att man antingen påtvingar materialet 
analysmodellen eller att utsagorna tänjs för att passa den samma (Bergström & Boréus 
2000:169-170). För att undvika detta har jag valt att ha ett mer induktivt förhållningssätt till 
materialet (Thurén 1991:19f). I och med detta ges det ett större utrymme för texten att tala. 
När det gäller idé och ideologianalys finns det ingen färdig mall att följa. Forskaren har 
följaktligen en stor frihet att utveckla sin undersökning så att det passar det övergripande 
syftet (Bergström & Boréus169-170, 176, se även Esaiasson m.fl. 2003:240). 
 
En idé eller ideologi kan dock inte enbart rekonstrueras genom att man analyserar det 
manifesta budskapet, det skrivna. Det gäller också att kunna läsa mellan raderna. Analysen 
bör därför även grunda sig på det insinuerade och det vedertagna som förmedlas (Bergström 
& Boréus 2000:157, Jensen & Jankowski 1999:113f). Ett exempel är hur användandet av ord 
får en speciell innebörd i den undersökta kontexten. Vem är terrorist och vem är frihetskämpe 
är ett klassiskt exempel på en definitionsfråga som berör det aktuella ämnet (Jensen & 
Jankowski 1999:116).  
 
Ett sätt att fördjupa textanalytiska undersökningar är att även tillämpa en innehållslig 
idéanalys. Denna metod kopplas till just den här typen av frågor som ”hur argumenterar 
partiet X i fråga om välfärdspolitiken? Vilka är huvudbegrepp i argumentationen? Vad ges de 
för betydelse? ” (Bergström & Boréus 2000:154). En innehållslig idéanalys syftar då till att 
kunna presentera maximal klarhet i en viss fråga eller debatt. Om detta görs i samband med t 
ex en omfattande debatt kan kopplingar göras till olika ideologier och/eller ideologiska 
förändringar vilket ger en extra dimension till idé- och ideologianalyser. Avsikten med 
metoden i uppsatsen är just denna, meningen är således inte att identifiera eller pröva 
argumentens hållbarhet (Ibid.:154f). 
 
Avslutningsvis analyseras resultaten från både innehållsanalysen och idé- och 
ideologianalysen utifrån de tre redovisade demokratiteorierna. Detta sker i ett separat kapitel. 
Här används i metodbemärkelse ingen specifik metod utan tanken är att jämföra mitt 
empiriska material med demokratiteorierna. Däremot utgår denna diskussion ifrån idealtyper. 
Idealtyper används för att förtydliga viktiga särdrag eller egenskaper av ett speciellt fenomen, 
i det här fallet olika demokratiteoriers förhållande till massmedier. Idealtyper är i själva verket 
verklighetsfrånvända då de i det snaraste är att beteckna som extrembilder av verkligheten. 
Det fenomenet man undersöker kan endast liknas vid den renodlade idealtypen (Esaiasson 
m.fl. 2003:154f). Genom att jämföra verkligheten och det specifika fenomen som intresserar 
oss kan kännetecknande drag fångas in. Idealtyperna tjänar i denna uppsats som 
diskussionsunderlag och det är viktigt att komma ihåg att en idealtyp inte kan falsifieras då 
verkligheten avviker ifrån denna. I själva verket är det snarare verkligheten som inte har levt 
upp till idealtypen (Ibid.). Med hjälp av idealtyper kan man främst avgöra om olika delar av 
det empiriska materialet inte kan klassificeras på ett visst sätt (Bergström & Boréus 
2000:158). Som exempel kan nämnas om det i mitt empiriska material saknas deliberativa 
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inslag och mångfald och det därtill finns en stor frånvaro av medborgare som aktörer är 
debatten inte att teckna som positiv ur deliberativ deltagardemokratisk standard.     
 

4.2.5 Tolkningsaspekter 
 
Samtliga metoder som används i uppsatsen kräver sin beskärda del av tolkning. Detta gäller 
för såväl den mer strukturerade innehållsanalysen som det lösare och mer induktiva 
förhållningssättet som gäller för uppsatsens båda idé- och ideologianalyser (se Ibid.:172ff). 
Tolkning kan sägas handla om att begripa och förstå vad en text säger i förhållande till de 
frågor som ställts (Esaiasson m.fl. 2003:245). Den klassiska diskussionen om avståndet 
mellan text och uttolkare, det vill säga forskarens förförståelse gör sig gällande. Detta 
problem gäller visserligen all samhällsforskning, inte enbart sådana som baseras på 
textanalyser. Det gäller således att ”erkänna forskningens tolkningsmässiga natur” vilket 
innebär att ”inga data utom möjligen om triviala ämnen, anses vara opåverkade av forskarens 
konstruktion” (Alvesson & Deetz 2000:127). Enligt Colin Hay kan forskaren hantera 
problemet genom att inta en av tre positioner.  
 
En position är att ignorera dessa frågeställningar såsom positivister gjort i åratal genom 
retorik om vetenskap, objektivitet, neutralitet och sanning. Den andra positionen är att vara 
ytterst varsam för etiska aspekter och effekter av att presentera resultat. Vanligtvis tas i sådana 
avseenden särskild hänsyn hur detta skulle påverka redan marginaliserade och tystade röster. 
Hay ser stora risker med en sådan reflexiv inställning som enkelt kan resultera i nihilism (Hay 
2002:88 jm.fr även Larsson 2006 passim, Premfors 2000:58). Ett tredje sätt är att acceptera att 
en analys av det sociala och politiska blir politisk till sin natur. Denna position kan anammas 
om man öppet och explicit redovisar normativa och etiska antaganden och är medveten om att 
politiska analyser i sig själv är just politiska (Hay 2002:88). Eller som Metodpraktikans 
författare uttrycker det: ”Medlen för att göra resultaten giltiga utanför oss själva heter i första 
hand probleminsikt och öppen argumentation” (Esaiasson m.fl. 2003:246).  
 
Det är då jag som tolkar det empiriska materialet och min förhoppning är att vara så tydlig 
och öppet resonerande att intersubjektiviteten och öppenheten i det vetenskapliga arbetet inte 
går förlorad (se Lundquist 1993:50f, Esaiasson m.fl. 2003:249f). Det gäller således att tolka 
generöst och hellre ”fria än fälla”, det vill säga, inte påvisa eller dra förhastade slutsatser eller 
på annat sätt sträcka materialet till orimliga gränser (Esaiasson m.fl. 2003:249f). 
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5 Hotbilder i medierna  
 
 
 
Välkommen till den fabricerade verkligheten, till redovisningen av det empiriska 
materialet. Här är avsikten att redovisa resultaten av de genomförda undersökningarna. 
Inledningsvis presenteras resultatet av innehållsanalysen och därefter övergår jag till 
resultatet av idé- och ideologianalysen.  
 

5.1 Information, granskning och debatt 
 
Med rädsla för att missa relevanta artiklar i ämnet sökte jag efter alla artiklar som 
innehöll orden ”Sverige” och samtliga variationer på ordet ”hotbild”. Sammanlagt erhöll 
jag på detta vis 67 stycken artiklar under första undersökningsperioden, 64 under den 
andra perioden och 51 artiklar under den sista perioden. Därefter sorterades sådana 
artiklar bort som ansågs beröra personliga hotbilder, men även artiklar som i själva 
verket berörde utländska förhållanden utan att kopplingar gjordes till Sverige. Därutöver 
sorterades även artiklar ut som påannonserade olika radio och TV-program och därtill 
recensioner som behandlade fiktiva böcker och filmer. 
 
Slutligen bedömdes 49 stycken artiklar vara relevanta under första 
undersökningsperioden, 40 stycken under andra och 36 stycken under den sista perioden. 
Bortfallet fördelades relativt jämt både i förhållande till de olika undersökningsperioderna 
och mellan de olika medierna. Därefter tolkades artiklarna efter sitt innehåll och 
bedömdes vara huvudsakligen informerande, granskande eller debatterande vilket gör att 
man kan besvara den första frågan: Hur har debatten och nyhetsförmedlingen sett ut i 
massmedierna angående hotbilder och det vidgade säkerhetsbegreppet? Hur fördelar sig 
de befintliga artiklarna mellan kategorierna information, granskning och debatt?  
 
Tabell 2: Procentuell fördelning av artiklar på kategorierna information, granskaning och debatt 
 

Artikel /År 1995 2001 2005 

Informerande  55 % 50 % 67 % 

Granskande  8 % 2,5 % 0 % 

Debatterande  35 % 45 % 33 % 

Odefinierbara 2 %      2,5 % 0 % 

Sammanlagt 
    100 % 
   (49 st.) 

    100 % 
   (40 st.)               

    100 % 
   (36 st.) 
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I tabellen ovan ser vi att antalet artiklar som på något sett berör hotbilder och Sverige är 
minskande för varje period. Från 49 stycken under första perioden, till 40 stycken under 
den andra till att slutligen kunna uppräknas till 36 stycken under den sista perioden. 
Mediernas preskriptiva uppgifter sägs vara att informera, granska och utgöra arena för 
debatt.  Kring detta finns inga klara gränsdragningar om fördelningen mellan de tre.  Det 
går att utläsa av ovanstående tabell att kategorin informerande artiklar är varierande men 
har en markant ökning den sista undersökningsperioden då hela 67 procent av artiklarna 
var informerande till sin huvudsakliga natur på bekostnad av både granskande och 
debatterande artiklar. Granskande artiklar var däremot stadigt sjunkande till att slutligen 
under den sista undersökningsperioden sluta infinna sig bland de undersökta artiklarna. 
Det förhåller sig även så att de artiklarna som var granskande till sin natur ifrågasatte inte 
alltid hotbilder eller hotbildskonstruktioner. Två av artiklarna från 1995 granskade JAS-
projektet utifrån ett vidgat säkerhetsperspektiv och den nya ”hotbilden”. En granskade 
säkerheten kring Sveriges statsminister med hänvisning till Palmemordet. Den sista var 
en kritisk granskning av journalisten Maria Pia Boethius, som ifrågasätter USA:s 
säkerhetspolitik med vissa kopplingar till Sverige. Den enda granskande artikeln från 
andra undersökningsperioden har inte medierna eller journalister som huvudaktör utan är 
skriven av bland annat statsvetarna Ulf Bjereld och Anders Mellbourn. Artikeln 
ifrågasätter stark försvarsberedningens syn på yttre och inre hotbilder och har därför 
ansetts vara granskande istället för debatterande. Just debatterande artiklar fick ett litet 
uppsving under 2001 men återgick till att utgöra runt en tredjedel under den sista 
undersökningsperioden precis som i den första perioden. Slutligen så skiljer det sig i 
procentsatsen mellan de odefinierbara artiklarna vilket beror på övriga antalet artiklar 
under respektive undersökningsperiod. Denna typ av artiklar var relativt få vilket får ses 
som positivt.  
 

5.2 Aktörer på arenan 
 
Uppsatsens andra fråga berör vilka aktörer som har varit närvarande i debatten. Frågan är 
intressant då de olika demokratiteorierna betonar vikten av olika aktörers deltagande i 
medierna men även huruvida aktörer med specifika intressen i saken har varit närvarande. 
Aktörers deltagande härrör också ifrån problemformuleringsaspekter som är en viktig 
ingrediens när det gäller just hotbilder. De aktörer som listades i metodkapitlet var också 
de som senare kom att delta i förmedlingen och debatten. Nedanstående tabell visar hur 
samtliga aktörers deltagande ter sig i procent. Tabellens utformning erbjuder också 
möjligheter till jämförelse över tid. 
 
Tabell 3: Aktörsdeltagande i antal artiklar och procentfördelning 
 

Undersökningsperiod 1995 2001 2005 
Aktörer Procent Procent  Procent 
Aktivist 0 3 0 
Media/journalist 61 47 50 
Vetenskapsman 14 10 14 
Kontrollindustrin 0 3 3 
Polis 6 10 11 
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Militär 2 5 3 
Politiker 10 15 8 
Medborgare 0 5 0 
Övrigt 5 0 3 
Odefinierbar 2 2 8 
Totalt 49 st/ 100% 40 st/ 100% 36 st/100% 

 
 
Den aktör som var minst deltagande i debatten och förmedlingen av hotbilder är olika 
former av aktivister, det vill säga representanter för intresseorganisationer. Endast i tre 
procent av artiklarna under undersökningsperiod två var aktivister huvudaktör. Den aktör 
som dominerade förmedlingen och debatten under samtliga perioder var media/journalist. 
1995 stod medierna som huvudaktör i 61 procent av artiklarna. Deras inverkan minskade 
något under 2001 då andelen var 47 procent. Under sista perioden ökade mediernas och 
journalisternas inverkan något och de stod då som huvudaktör i 50 procent av artiklarna. 
Anledningen till att medier och journalister erhållit så höga siffror är för att de i stor 
utsträckning kan antas ha färgat och vinklat ett reportage i en viss riktning. Problematiken 
med news management gör sig gällande då det är svårt att värdera om det är källan eller 
journalisten som har varit drivande till att producera nyheten. Journalisterna och 
mediernas stora inflytande beror alltså inte uteslutande på att de är skribenter utan för att 
man kan utgå från att de har bidragit till den speciella infallsvinkeln reportaget har. 
Journalisterna har alltså inte alltid på egen hand producerat nyheten utan är beroende av 
vad som vanligtvis benämns som händelser, uttalanden och diverse källor.  
 
Vetenskapsmän var under första och sista undersökningsperioderna den näst mest 
inflytelserikaste aktören och noterades i 14 procent av artiklarna som dess huvudsaklige 
aktör. Undersökningsperioden från 2001 hade denna aktör en något mer tillbakadragen 
roll och landade på 10 procent. Kontrollindustrin som har ett profitintresse i att hotbilder 
förmedlas har inte haft ett speciellt stort inflytande, endast tre procent i respektive andra 
och tredje undersökningsperioden och var därtill obefintlig i den första perioden.  
 
Polisen som kan sägas vara en viktig elitkälla i sammanhanget, särskilt eftersom 
säkerhetspolisen räknas hit har ökat sitt inflytande i förmedlingen. År 1995 var polisen 
huvudsaklig aktör i sex procent av artiklarna, detta ökade i undersökningen och 2001 
noterades polisen som aktör i tio procent av artiklarna och i sista undersökningsperioden 
elva procent av artiklarna. I antal artiklar rör sig ökningen endast om en extra artikel 
mellan första och andra perioden och ingen i den sista men då måste man beakta att 
antalet artiklar var stadigt minskande och polisen kan sägas nästan ha fördubblat sitt 
deltagande om man ser till procentsatsen. Detta till skillnad från militären som också har 
intresse i sak då försvaret kan få betydande nedskärningar i sina resurser om försvaret 
börjar ses som överflödigt. Det må vara hänt att militären har sökt sig till en annan arena 
men dess inflytande i dagstidningarna är inte anmärkningsvärt. 1995 stod militären som 
huvudsaklig aktör två procent av artiklarna från denna period, 2001 hade denna siffra 
ökat till fem procent för att i den sista perioden minska till tre procent. Politikers 
inflytande som huvudsaklig aktör håller en skapligt jämn nivå med en liten mer 
framträdande roll i den mittersta undersökningsperioden då de noterades som 
huvudsaklig aktör i 15 procent av artiklarna. Under den första undersökningsperioden var 
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motsvarande siffra tio procent och i den sista perioden kan en nedgång noteras, till åtta 
procent. Medborgare har å andra sidan haft ett ytterst litet och sporadiskt inflytande då 
man endast var huvudsaklig aktör i två artiklar under 1995, således uppgick deras 
deltagande till att utgöra fem procent av förmedlingen under denna period. 
 
Kategorin ”övriga aktörer” ansågs inte vara så stor att det var värt att skapa nya 
aktörsgrupper för att täcka upp denna kategori. Endast fem procent av artiklarna från den 
första undersökningsperioden hade en aktör som inte var listad med en egen kategori, 
respektive tre procent för den sista perioden och ingen ifrån 2001. De noteringar som 
gjordes handlar om andra förvaltningsorganisationer och representanter ifrån näringslivet. 
Därtill finns en kategori som kallas för odefinierbar aktör som närvarade i två procent för 
respektive första och andra undersökningsperioden. Den sista undersökningsperioden 
stiger visserligen denna siffra till åtta procent. Det handlar då om artiklar där det inte gick 
att utläsa huvudsaklig aktör eller initiativtagare till artikelns uppkomst. 
Innehållsanalysen har på så vis visat oss hur fördelningen ter sig mellan de tre 
kategorierna av tidningsartiklar där informerande var den dominerande typen i 
förmedlingen kring hotbilder. Därtill kan det utläsas att granskande artiklar förekom i 
ytterst liten utsträckning och att det faktiskt har förekommit en relativt stor portion 
debatterande artiklar i samtliga perioder. Utöver dessa konstateranden kunde det även 
utläsas med hjälp av innehållsanalysen vilka aktörer som varit närvarande i förmedlingen 
och debatten. Båda dessa aspekter kommer i nästföljande kapitel diskuteras utifrån 
uppsatsens demokratiteoretiska perspektiv. 
 
Innehållsanalysen har i stora drag visat hur fördelningen ser ut mellan både 
artikelkategorierna och aktörernas deltagande. Detta ger en viss uppfattning om hur 
förmedlingen och debatten har sett ut. I nästföljande passage kommer vi att se hur dessa 
kategorier har sett ut till innehåll och vilka förändringar som kan visa sig i språkbruket 
och liknande indikatorer över tid.     
 
 
5.3 Rekonstruktion av förmedling och debatt 
 
För redovisandet av frågorna 3-5 har jag för avsikt att rekonstruera förmedlingen och 
debatten. I denna redovisning skiljer jag på de tre artikelkategorierna, informerande, 
granskande och debatterande. Dessutom är jämförelsen över tid alltjämt närvarande. I 
samband med redovisningen sker också analytiska kommentarer som är grundade i de 
frågeställningar som ställdes inledningsvis. Efter varje redovisad undersökningsperiod 
reflekteras det över mångfald och eventuell hegemoni. Därutöver har jag valt att indela 
artiklarna i ämneskategorier som är underordnade artikelns huvudsakliga natur.  
 

5.3.1 Informerande artiklar år 1995 
 
Ett ämne som var ytterst relevant och som fick stor uppmärksamhet bland de 
informerande artiklarna är försvarsmakten och dess framtid i den nya postsovjetiska 
tiden. Regeringen har för avsikt att tillsätta en beredning ledd av försvarsdepartementet. 
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Beredningen ska under 1995 och första halvåret 1996 pröva olika hotbilder och göra en 
säkerhetspolitisk bedömning. Denna skall bilda underlag för försvarets utformning under 
2000-talet (SvD 95-01-08). Artiklarna handlar till stor del om det politiska spelet mellan 
regering och opposition. Medierna gör även egna bedömningar av det säkerhetspolitiska 
läget och kontentan av dessa bedömningar är att det råder stor osäkerhet kring 
konsekvenserna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden (se SvD 95-01-13). I 
en annan artikel diskuteras svårigheterna med att förutse hotbilder ”och att det inte med 
någon säkerhet går att fastställa exakta hotbilder. Däremot finns en lång rad 
konflikthärdar som lätt kan spridas även till Östersjöområdet” (SvD 95-05-02). Det är 
dock inte alldeles självklart vad skribenten menar med kommentaren som också lämnas 
därhän. JAS-projektet tilldrog sig också uppmärksamhet bland de informerande 
artiklarna. Till exempel konstateras att exportmöjligheterna för JAS är att anse som 
begränsade med hänvisning till att hotbilden i Europa är en helt annan än bara för några 
år sedan (SvD 95-02-26). Återigen används begreppet utan vare sig vidare kommentar, 
referens eller förklaring (Ibid.). I en annan artikel uttalar sig moderaternas nytillträdde 
ledamot i försvarsberedningen om att Sverige borde ompröva sin inställning till Nato och 
att försvaret borde erhålla ytterligare resurser. ”Utgångspunkten är en alltför osäker 
säkerhetspolitisk situation” (SvD 95-03-13). Målsättningen och hotbilderna uppfattas 
som allt för luddiga för att försvarsmakten skall kunna göra nedskärningar (Ibid.).  
 
Utvecklingen i Ryssland tilldrar sig stort intresse och framstår alltjämt som ett hot mot 
Sverige. Det är Rysslands dåliga ekonomi och försvagning av centralmakten som ses som 
ett potentiellt hot (SvD 95-01-03, SvD 95-01-12). Svenska Dagbladet rapporterar också 
om hur en ”rysk spion” har försökt värva en anställd vid försvarets materielverk. Man 
menar då att ”[a]ffären Smirnov visar att den ryska underrättelseverksamheten inte 
upphört i Sverige, men att aktörerna är nya” (SvD 95-04-09). Affären avslöjades med 
hjälp av vanlig spaning som även innefattar buggning, telefonavlyssning och 
kameraövervakning. Trots Sovjetunionens upplösning finns en ”ny hotbild, den att 
ryssarna för närvarande är mycket intresserade av svensk försvarsforskning” (Ibid.). 
Dessutom har det ryska försvaret svåra miljöproblem som de nordiska länderna vill 
hjälpa till att lösa. Bakgrunden är den ändrade hotbilden som avser allt från 
”miljökatastrofer till terrorism och okontrollerade flyktingströmmar (DN 95-05-31). I 
anslutning till Ryssland görs även kopplingar till Östeuropa. Härifrån kommer nämligen 
prostitution, vapen, narkotika och kanske rentav radioaktiva ämnen samt organiserad 
brottslighet. Detta framställs som ett faktum trots att många av uttalandena bygger på 
rena spekulationer där tidningarna själva fyller i luckorna (SvD 95-01-23, Aftonbladet 
95-05-05).  
 
Inom den ekonomiska rapporteringen uttalas även här hotbilder mot Sverige. Olika 
ekonomiska scenarier tros på olika sätt hota ekonomin alternativt den svenska kronan. 
Detta kan leda till ökad arbetslöshet och svårigheter för Sverige att vara 
konkurrenskraftig gentemot omvärlden. Begreppet hotbilder används i detta avseende för 
att förstärka allvaret i situationen. I andra fall målar man upp ett scenario som inte är 
önskvärt men lugnar sedan läsaren med att det visserligen inte är närvarande för tillfället 
men kan komma att bli. Ekonomiska nyheter är allt som oftast av spekulerande art och 
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värderar det ekonomiska läget varefter man analyserar detta (SvD 95-03-01, SvD 95-03-
03, DN 95-05-13).  
 
Ett annat hett ämne i den första undersökningsperioden är den hotbild som tros komma 
från islam och invandrare. I en artikel som är skriven med anledning av Salman Rushdie-
affären målas islam upp som en hotbild mot hela den ”fria” världen. Det framgår att 
alltför stor respekt för främmande kulturer leder till att ”förstärka en hotbild av en 
barbarisk och primitiv kultur vars idéer om blodshämnd sträcker sig utanför det egna 
landets gränser och inför vilken den civiliserade västvärlden står maktlös” (Aftonbladet 
95-02-14). När två av regeringens statsråd besöker Rinkebyskolan görs kopplingar i 
denna artikel till islam som ett överhängande hot mot västvärlden. Vi får bland annat veta 
att ”civilisationernas krig”12 är ett aktuellt tema bland säkerhetspolitiska experter och att 
Natos generalsekreterare Willy Claes har lyft ett varnande finger för fundamentalisterna 
som ”det största hotet mot Europa” SvD 95-04-04). Här gör journalisten minst sagt 
malplacerade antydningar. Artikeln tillblivelse tycks bero på att ungdomar möter 
regeringsrepresentanter. I ett sådant avseende blir kopplingarna till islam som hotbild att 
ses som både överdrivna och överflödiga. Utan dessa kopplingar hade artikeln fått en 
annan innebörd och kanske rentav inte hamnat i mitt empiriska material (Ibid.).  
 
Andra ämnen som berörs i informerande artiklar är miljö och IT-säkerhet. Miljöhoten 
består i hotbilder mot enskilda växter som riskerar att utrotas (SvD 95-05-05) och 
importerat fläskkött (DN 95-04-12). Dessa ”hotbilder” beskrivs inte i ett större 
sammanhang som miljöförstöring eller dylikt utan begreppet används återigen för att 
betona allvaret i den specifika situationen. IT-säkerheten kan däremot förbättras genom 
en utökad lagstiftning på området. Hotbilden kan förstås som den ökande sårbarheten i 
samhället då vi blir allt mer beroende av datasystem och informationsteknik. I denna 
artikel görs även kopplingar till ryska maffian och ”hotet från öst” i form av 
industrispionage (SvD 95-01-18).  
 
I en artikel av DN som handlar om polisernas ökade behov av skyddsvästar hänvisar man 
till att i andra länder med hotbilder motsvarande det svenska samhället, har poliser 
vanligtvis skyddsväst (DN 95-04-27). För läsaren framgår det inte vad denna hotbild 
innebär förutom att situationen är att beteckna som så allvarlig att poliserna numera 
måste använda skyddsväst. Hotbilden, vad den nu än avser används i artikeln som ett 
vedertaget begrepp för att beskriva situationen i samhället. 
 

5.3.2 Granskande artiklar år 1995 
 
Vad som avses med granskande artiklar i sammanhanget är just att de är granskande till 
sin natur. Därmed inte sagt att man granskar begreppet hotbild eller specifika hotbilder. 
Under den första undersökningsperioden var antalet granskande artiklar fyra stycken. Två 
av dessa var Svenska Dagbladets granskning av JAS-projektet som anses ha blivit för 
dyrt men ändock borde slutföras. Frågan väcks i artiklarna huruvida JAS-planet har 

                                                 
12 Troligtvis anspelar man här på statsvetaren Samuel Huntingtons bok The Clash of civilisation  
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någon framtid eftersom försvarsberedningen ännu inte har uttalat sig om hotbilder och 
gjort sina säkerhetspolitiska bedömningar. Även i dessa granskande artiklar hänvisas 
läsaren till den osäkra säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden utan vidare 
kommentar (SvD 95-02-19, SvD 95-02-20). I en annan artikel med rubriken, Hotbilden 
kom för att stanna – Sedan Palmemordet har vaksamheten kring statsministern inte 
släppt, menar man att hotbilden mot statsministern består. Hotbilder skall dock inte 
förstås som statiska enligt artikelförfattaren utan är föränderliga och man lägger idag 
större vikt vid analyser och rapporter. Man hänvisar i artikeln till extraordinära händelser, 
bland annat Palmemordet, men även algeriska flygplanskapningar och hur säkerheten ser 
ut för andra länders ministrar (SvD 95-02-28). Den granskande artikeln som bryter av 
mest mot de övriga artiklarna är skriven av Maria Pia Boethius som är journalist. Hon 
diskuterar behovet av en yttre fiende och menar att ”[n]är den yttre hotbilden har 
försvunnit blir den inre fienden allt mer synlig” (Aftonbladet 95-04-23). Vad som avses 
är kanske främst kapitalistiska staters behov av en yttre fiende för att ena befolkningen 
och framförallt kopplas diskussionen till USA. Vad artikelförfattaren erbjuder är en 
alternativ syn på hotbilder och kan uppfattas som en kritisk granskning av yttre hotbilder 
och dess eventuella syfte.  
 

5.3.3 Debatten från 1995 
 
Om vi då övergår till debatterande artiklar ifrån den första undersökningsperioden ter sig 
hotbilderna något annorlunda. Dels återfinns mer kritiska inlägg och dels finns det 
artiklar som klart och tydligt förespråkar ett vidgat säkerhetsperspektiv med betydligt 
hårdare tongångar än tidigare. Många artiklar berör alltjämt de ämnen som har varit fond 
för de informerande och granskande artiklarna.  
 
Även debatterande artiklar berör försvarsmaktens framtid. Thage G Pettersson, dåvarande 
försvarsminister, skriver att Europa befinner sig i en radikalt förändrad säkerhetspolitisk 
situation vilket har medfört att land efter land har skurit ner på sina försvarsbudgetar och 
förespråkar ett liknande agerande ifrån Sveriges sida. Även om läget kan ses som 
svårbedömt menar försvarsministern att det är läge att rusta ner. ”Idag pekar alla 
bedömningar på att vi kan följa omvärldens exempel och sänka våra försvarskostnader… 
Vi kan inte ha ständig beredskap för ett värsta fall” (SvD 95-01-02). En vecka senare är 
tongången en annan i samma tidning där ledaren förespråkar ett starkare försvar. ”En 
modernisering av värnplikten för bättre överensstämmelse med den förändrade militära 
hotbilden utgör en huvuduppgift för en återupprättad försvarspolitik” (SvD 95-01-09). 
Båda dessa artiklar utgår ifrån att situationen är både ny och svårbedömd men ingen 
beskriver innebörden av den, bara att det inte är som förr. Således kan man också 
uppfatta den nya situationen som säkrare än förut eller som hotfullare än förut, allt enligt 
betraktarens och skribentens tycke. Försvarets framtida utveckling är också av intresse på 
Aftonbladets debattsidor. Hoten och osäkerheten är av en annan dimension än under kalla 
kriget och vi vet ytterst lite om framtiden enligt skribenten. Detta till trots förespråkar 
samma skribent att den svenska säkerhetspolitiska situationen ska handla om ”miljö- och 
naturkatastrofer liksom nord-sydkonflikten” (Aftonbladet 95-02-01). Hur Sverige ska 
skydda sig, utifall vi dras in i en konflikt där ”fiendens attacker riktas in mot 
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civilbefolkningen, kvinnor och barn är ändå ett scenario vi måste diskutera” (Ibid.). Så 
trots att vi inte vet något om framtiden bör vi förbereda oss på värsta tänkbara. 
Omvärldens betydelse för Sveriges säkerhet debatteras också i de undersökta medierna. I 
Dagens Nyheter kan man läsa att ”hela Europas säkerhet är central för Sverige” (DN 95-
03-04). Således måste Sverige lyfta blicken från den gamla hotbilden från kalla krigets 
dagar och anamma sin nya europeiska identitet (Ibid.). Statsvetaren Ulf Bjereld räds inte 
debattklimatet utan bidrar även han med ett inlägg om Sveriges framtid. Han menar att 
trots att kalla kriget är slut och att det finns en förändrad hotbild så sluter svenska folket 
upp bakom den militära alliansfriheten. Detta enligt SOM-institutets undersökningar (DN 
95-02-14). Andra ifrågasätter innebörden av den förändrade hotbilden helt och hållet. Ett 
inlägg av Birger Schlaug och Annika Nordgren från miljöpartiet visar att de också vill 
delta i den livliga problemformuleringsdebatten och framställer saken i en helt annan 
dager. De menar att då hotbilden drastiskt har förändrats efter Sovjetunionens kollaps kan 
vi inte längre lägga miljarder på diverse militära projekt. ”Hotet mot Sverige består idag 
av social nedrustning, ökade klyftor mellan människor och smygande miljöhot” 
(Aftonbladet 95-03-20). Detta inlägg avviker från gängse uppfattning och försöker 
omformulera problemet. Alltjämt används begreppet hotbild för att understryka allvaret i 
situationen. Bidraget är dock positivt ur mångfaldskriterium.  
 
Andra debatterande artiklar ser på det uppmålade hotet från islam med kritiska ögon. 
Sigrid Kahle skriver ett inlägg om sitt deltagande i Siwert Öholms Kvällsöppet under 
rubriken Är islam ett hot mot västvärlden? Hon vill dels beklaga sitt överflödiga 
deltagande i programmet och dels anmärka på hur ytlig och farligt enkelspårig 
diskussionen blev i Kvällsöppet. Hon menar att det i västvärlden skapas en hotbild ”av en 
inbillad monolit som går under namnet islam” (SvD 95-02-22). Kritik väcks också i de 
debatterande artiklarna kring den hotbild som medierna skapar när de skildrar 
invandrartäta bostadsområden. Negativ uppmärksamhet tros bland annat ha 
intersubjektiva effekter på dem som beskrivs som farliga i samhället. Skribenten i 
Svenska Dagbladet menar att medierna ”leker med hotbilden” (SvD 95-04-21). Istället 
för att fixera blicken vid det negativa borde medierna enligt Aleksandra Ålund bidra till 
en ökad förståelse genom att granska de strukturer som finns i samhället och som bidrar 
till invandrarnas ”utanförskap” (SvD 95-04-19). Att det förhåller sig så att invandrare och 
muslimer ofta beskrivs som ett hot eller som en del av en hotbild tros av Åsa Wall bero 
på svenskens behov av hotbilder. Ingmar Karlsson, nuvarande generalkonsul i Turkiet 
menar att islam ”tillfredställer vårt behov av hotbild sedan den röda faran försvunnit” 
(SvD 95-05-16). Liknande argument återfinns hos journalisten Pelle Andersson. Han 
menar att så länge Turkiet hålls utanför EU kan vi behålla en av våra viktigaste hotbilder, 
”den muslimska barbaren” (Aftonbladet 95-05-27). I dessa artiklar återfinns kritik både 
mot att islam målas upp som en hotbild men även kritik mot hotbilder som fenomen i det 
moderna samhället, i form av behovet av en yttre fiende.  
 
 

5.3.4 Den samlade bilden 1995 
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Hotbildsförmedlingen i informerande artiklar under denna första undersökningsperiod är 
minst sagt försiktig och något trevande. Stor uppmärksamhet fick den beredning som 
skulle tillsättas av försvarsdepartementet. Det råder i mitten av 1990-talet en stor 
osäkerhet av det säkerhetspolitiska läget. Hotbilden konstateras på sin höjd att vara 
annorlunda än den varit under kalla kriget. Alltjämt tilldrar sig Rysslands utveckling en 
del intresse, men även ekonomiska, miljörelaterade och IT-relaterade hotbilder finns 
närvarande. Vanligt är att man använder begreppet för att skapa extra spänning i en 
informerande artikel. Det förekommer dock vissa hänvisningar till att hotbilderna har 
förändrats utan att man nämner vad som avses. Islam och invandrare utmålas som den 
mest konkreta hotbilden mot Sverige. De granskande artiklarna är mer explicita och 
hänvisar sin kritik mot JAS-projektet i den osäkra säkerhetspolitiska utvecklingen. En 
granskande artikel riktar direkt kritik mot hotbildsbegreppets användning. Bland de 
debatterande artiklarna ter sig hotbildsförmedlingen något annorlunda. Här återfinns 
artiklar som förespråkar ett vidgat säkerhetsperspektiv. Här lyfts även andra ämnen upp 
där man använder sig av hotbildsbegreppet för att undertrycka allvaret i en viss situation. 
Detta är då tydliga inslag av problemformuleringsmakt. Bland de debatterande artiklarna 
återfinns också de mest kritiska inläggen mot såväl andras specifika hotbilder, såsom 
islam, men även kritik mot användningen av begreppet hotbilder.  
 
Ofta argumenteras det inte för att en hotbild finns eller borde tas på allvar, utan denna är 
grunden för övriga argument. Exempelvis kan hotbilden uppfattas olika om man vill att 
försvaret skall ha mer resurser eller om man vill att försvaret skall ha mindre resurser. 
Man kan redan runt mitten av 1990-talet se att vissa försök görs att vidga 
säkerhetsperspektivet men det kan inte sägas ha fått ett ordentligt genomslag i medierna. 
Den stora osäkerheten kring det säkerhetspolitiska läget som återfinns i medierna under 
denna undersökningsperiod tros bidra till att man inte använder belägg eller argumenterar 
för presentationen av en viss hotbild. I ganska stor utsträckning återfinns olika sorters 
hotbilder i medierna men perspektivet är ofta det samma. Någonting uppfattas som 
hotfullt även om man inte kan redogöra för vad och hur. Ofta nämns någon avlägsen 
hotbild i förbifarten och då som en allmängiltig bild som kan tas för självklar. Bland de 
debatterande artiklarna finns det flera olika perspektiv och åsikter om det 
säkerhetspolitiska läget men här lyfts även andra hotbilder fram. Således är begreppet 
hegemoni att se som överflödigt under denna första undersökningsperiod. Detta för att 
man är inte ense om problemet, orsakerna eller lösningarna.    
    

5.4 Informerande artiklar från år 2001 
 
Vi följer samma logik som för redovisningen av första undersökningsperioden, först 
informerande, därefter granskande och slutligen debatterande artiklar. Vidare behålls 
ämnesindelningen av artiklarna men fokus ligger på huruvida användningen av 
hotbildsbegreppet har förändrats.  
 
Försvarsmaktens uppgifter och utformning tilldrar sig nu som förut stort intresse bland de 
informerande artiklarna. Sverige tros ha svårigheter att klara sig självt vid ett eventuellt 
anfall. Detta enligt två stora expertrapporter som båda är kritiska gentemot Sveriges 
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officiella militära alliansfrihet. Sverige klarar inte ”den vidgade hotbilden fullt ut på egen 
hand utan vi måste hitta vår egen nisch i det internationella samarbetet” (SvD 01-02-06). 
I artikeln målas olika scenarier upp, bland annat om eventuella flyganfall från öster. 
Grunden för dessa scenarier är en studie framtagen av ”det amerikanska konsultföretaget 
SAIC. Denna studie tros då kunna förvandla ”idéer och koncept till något som kan förstås 
utanför experternas krets”(Ibid.). Artikeln kan upplevas som mera explicit än de flesta 
artiklarna från 1995 och innehåller presentationer och argument på grundval av 
hotbildspresentationen från det amerikanska konsultföretaget. Likaså finns det underlag 
för artikeln Möjlighet att lamslå Sverige. Artikeln grundar sig på försvarsberedningens 
rapport, Gränsöverskridande sårbarhet – Gemensam säkerhet. Här får man som läsare 
veta att ”[d]en svenska elförsörjningens stamnät är så sårbart att det kan slås ut av ett 
illvilligt sabotage” (SvD 01-03-13). Hotbilden och säkerhetspolitiken är i grunden 
förändrad, framförallt hotas den samhälleliga infrastrukturen med elförsörjning, 
telekommunikationer och IT-system. Socialdemokraten Håkan Juholt menar att Sveriges 
profilfråga måste bli just IT-säkerhet. Rapporten som redovisas i artikeln framhålls som 
den första ordentliga analysen av de nya säkerhetspolitiska hoten. Juholt syftar i artikeln 
bland annat på terrorism, sabotage och IT-virus (Ibid.). Båda artiklarna är mer explicita 
vad som avses med de nya säkerhetspolitiska hoten och sårbarheten i samhället. Man 
hänvisar också till sällsynta händelser och andra länder såsom USA och Kina. Lösningen 
på problemet med sårbarheten tros vara mer resurser till försvaret.  
 
I övrigt går det att urskilja två inriktningar på artiklarna som behandlar hotbilder, sådana 
som berör en allmängiltig hotbild och sådana som berör specifika hotbilder gentemot 
enskilda evenemang och offentliga personer. Låt oss först ta en titt på de artiklarna som 
behandlar de allmänna hotbilderna. En av dessa artiklar heter Underrättelsehotet mot 
Sverige ökar i vilken det framgår att risken att Sverige skall dras in i militära konflikter är 
liten. Däremot bedriver flertalet främmande stater underrättelseaktiviteter i Sverige. Detta 
hot riktas mot ”ekonomiska och tekniska mål i svenska företag” (SvD 01-04-25) och är 
en del av den vidgade och förändrade hotbilden, enligt Säpo. ”Hänsyn måste nu tas till 
inte bara traditionella säkerhetshot som militära angrepp, främmande 
underrättelseverksamhet och internationell terrorism utan också transnationella hot som 
nätverksorienterade ideologiska extremrörelser, IT-brott och organiserad brottslighet” 
(Ibid.). I denna artikel framgår det att ett vidgat säkerhetsperspektiv har anammats och 
förmedlas icke ifrågasatt . Man är visserligen skapligt tydlig med vad som avses med hot 
och hotbild men begreppen är alltjämt vaga och kan innefatta i princip allt som kan 
uppfattas som avvikande. I andra artiklar är man inte så tydlig vad med vad som avses 
med hot och hotbild. En artikel berör främst USA:s utrikespolitik men där kopplingar 
görs till Sverige används hotbild som ett vedertaget uttryck, ”den nya hotbild som har 
uppstått efter murens fall” (SvD 01-05-06). Likaså grundar sig en annan artikel på USA:s 
politik i vilken hotbilden är framställd som vedertagen, och att hotet finns ”därute” (DN 
01-05-30). Ofta framställs just hoten eller hotbilden som vedertagna, självklara och 
således alltid närvarande. När t ex Riksrevisionsverket har utrett hur räddningsverket 
utnyttjar sina resurser kan man läsa i Dagens Nyheter att RRV:s rapport till regeringen 
bland annat innehöll rekommendationen att sluta bygga nya skyddsrum. Detta eftersom 
”hotbilden så drastiskt förändrats” (DN 01-04-27). En annan artikel i Dagens Nyheter 
behandlar en IT-relaterad hotbild:  



 48 

 
”Det är inte längre vår käre gamle fi på väg över östersjön och rullande 
övergränsen i norr som försvarets räds och rustar emot. Anfallet kommer 
över Internet, och angriparen är okänd”(DN 01-01-24) 

 
I artikeln får vi också veta att nutidens hot är gränslösa. Således efterfrågar man mer 
resurser till militären för IT-krigsföring, med hänvisning till bland annat den pågående 
utvecklingen av detta i Japan. Sverige sägs ligga efter i sitt försvar mot denna hotbild, 
trots att vi är en framstående IT-nation (Ibid.). Även om vi får ett hum om vad som avses 
är fiendebilden och förklaringarna fortfarande diffusa och allmänt hållna.  
 
I informerande artiklar används också hotbildsbegreppet med avseende på hot som riktar 
sig mot specifika evenemang. En internationell konferens mot intolerans hölls i 
Stockholm år 2001. Vid förra årets evenemang var stora delar av Stockholm tvungna att 
spärras av då det fanns stora hot mot säkerheten. I år ser dock hotbilden annorlunda ut 
enligt artikelförfattaren (SvD 01-02-29). Även Aftonbladet har samma vinkling, eller 
frame, på händelsen. ”Förra året tvingades polisen till ett omfattande säkerhetspådrag och 
delar av Stockholm spärrades av men i år är hotbilden en annan och betydligt lägre” 
(Aftonbladet 01-01-29). Här är ett tydligt exempel på hur man skapar spännande nyheter 
genom att krydda dem med hänvisning till förra årets hotbilder. Detta trots att man hade 
kunnat ha en annan mer positiv vinkling på nyheten. Likaså tilldrar sig det stundande 
presidentbesöket under EU-toppmötet 2001 uppmärksamhet i medierna och man hänvisar 
till pågående ”hotbildsbedömning” (SvD 01-03-08). Besöket ses som ett 
”säkerhetsmässigt elddop” (Ibid.). Likaså, i samband med ett ministerrådmöte i Lund 
diskuteras det innan om det eventuellt skulle kunna finnas en hotbild mot mötet.  
 

”Hotbilden är inte speciellt utvecklad idag. Några konkreta hot finns inte. 
Men det kan snabbt ändras. – Hotbilden är en färskvara…säger Chritina 
Holm” som är polisinspektör (SvD 01-04-24). 

 
Förekomsten av specifika hotbilder vill jag framhålla som en del av det nya 
säkerhetspolitiska tänkandet och desto mer exponering man får av begreppet hotbilder 
desto mer accepterat och normaliserat blir begreppet. Finns det inga hotbilder måste man 
skapa dem själv. Ett tydligt exempel på detta är en artikel som återfinns i Aftonbladet. I 
samband med 2001 års schlager EM råkar det svenska bidraget Friends bo på samma 
hotell som Israels bidrag. Enligt Aftonbladet finns det en hotbild mot hotellet. ”Och den 
ständigt pågående konflikten mellan israeler och palestinier gör hotbilden konkret” och 
man fortsätter: ”Risken för terrorhot finns där, ständigt” (Aftonbladet 01-05-09). I 
artikeln får även medlemmarna i Friends göra sina egna analyser av den 
säkerhetspolitiska situationen.   
 
Precis som i första undersökningsperioden finns det informerande artiklar som berör 
olika former av ekonomiska hotbilder. Det talas bland annat om välfärdstatens 
sammanbrott. Hotbilden består i politiska krav på lagstadgad arbetsförkortning, lägre 
pensionsålder och offentligt produktionsmonopol för vård, skola och omsorg (DN 01-04-
17). Begreppet hotbild används främst i artikeln för att visa läsaren allvaret i den 
ekonomiska situationen.  
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Många flickor lever med hotbild enligt artikeln Fryshuset tar tjejer på allvar. Denna 
handlar om ett projekt som riktar sig till unga kvinnor. Det handlar då om våld i unga 
flickors vardag och hotbilden beskrivs som främst närvarande i invandrarflickornas liv 
(DN 01-04-30). Även här används begreppet för att understryka situationens allvar. 
Ämnet är dock ovanligt bland de undersökta artiklarna. En annan artikel som också är att 
se som sällsynt i det informerande lägret tar upp kritik mot de konsekvenser en 
överdriven hotbildsförmedling kan ha och heter följaktligen, Register kränker integritet. 
Janne Flyghed, docent i kriminologi menar att Sverige i dagsläget (2001) har en 
brottsbekämpning som överstiger en nödvändig nivå. Sverige har okritiskt tagit till sig 
andra länders analyser av kriminalitet, främst genom sitt medlemskap i EU och som en 
direkt konsekvens av Schengensamarbetet. ”- Hotbilden som ligger bakom åtgärderna rör 
inte oss”, enligt Flyghed (SvD 01-03-17). Kritiken riktas främst mot införandet av 
register som kränker de enskildas integritet. Flyghed ifrågasätter också ”massmedias och 
riksdagspolitikernas tystnad inför de konsekvenserna som Schengen kan medföra” 
(Ibid.). Artikeln är ovanlig så till vida att den är informerande samtidigt som den är 
kritisk. Därtill kopplar den också ihop konsekvenserna av en överdriven 
hotbildsförmedling och en överdriven fixering vid säkerhetspolitiken.  

5.4.1 Granskande artiklar år 2001 
 
Endast en artikel har uppfattats som granskande under den andra perioden. Det är dock 
inte medierna som är den huvudsaklige aktören utan kategorin vetenskapsmän som står 
bakom debattartikeln, däribland statsvetarna Ulf Bjereld och Anders Mellbourn. Artikeln 
är i själva verket ett svar på ett annat inlägg på DN Debatt. Artikeln uppmärksammar 
kampen om vilka hotbilder som skall få genomslag i debatt och politik. Artikeln påpekar 
också ”den säkerhetspolitiska dramatiseringen av IT…” (DN 01-02-25). Det är just den 
dramatisering av ett ämne som är farligt för samhället och som skapas genom att använda 
hotbildsbegreppet. Extra farligt är det när det skapas konsensus kring vilka hotbilder som 
är reella eftersom dessa till slut inte behöver motiveras utan blir mer eller mindre 
vedertagna sanningar (Ibid.). Artikeln har uppfattats som granskande då den riktar 
allvarlig kritik mot användningen av hotbildsbegreppet och pekar bland annat på 
dramatiseringen av IT. Dessutom påpekar man att vissa aktörer har mer ansvar än andra, 
däribland politiker, medierna och experter.   
 

5.4.2 Debatten från 2001 
 
Andra undersökningsperioden var den period som procentuellt sett hade flest 
debatterande artiklar. Givetvis berörs hotbilder på flera olika sätt. I somliga debatterande 
artiklar ser man hur hotbildsbegreppet blir allt mer vedertaget. Ett exempel är när 
Svenska Dagbladets ledare lyfter fram moderaternas nya idé-program. ”Men även 
hotbilderna tecknas” (SvD 01-01-31). Dessa förklaras då som miljöfaror, folkmord, 
klassklyftor, demokratiförakt och politiskt maktmissbruk (Ibid.). I en annan artikel i 
Svenska Dagbladet propageras det för att försvaret behöver mer resurser. Argumentet är 
att den nuvarande hotbilden kräver detta, för vad är andra rättigheter egentligen värda. 
Noll och intet, enligt skribenten, ”den dag då hotbilden dyker upp snabbt och 
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konkretiseras” (SvD 01-02-03). Det nämns dock inget om vilken typ av hotbild som 
avses och kan tänkas dyka upp. Hotbilden används här ur säkerhetssynsätt som ett 
vedertaget begrepp och som ett framtida hot. Debatten är dock alltjämt levande och andra 
förespråkar att man borde ta tillfället i akt att avskaffa värnplikten och ersätta denna med 
”medborgarplikt”. Detta möjliggörs i och med att de militära hoten är borta. Det stora 
hotet mot frihet och demokrati kommer snarare inifrån i och med en minskad tro på den 
representativa demokratin (SvD 01-02-19). Innebörden av vad skribenten menar med 
medborgarplikt kan vi lämna därhän, det centrala är att artikeln presenterar ett annorlunda 
synsätt på vad som kan uppfattas som hotbild och varthän man borde rikta resurserna.  
 
USA:s grandiosa planer på ett missilförsvar har dragit till sig uppmärksamhet och 
debatteras i ett antal artiklar. I Dagens Nyheter kritiseras moderatledaren för att han 
hävdar att missilförsvaret ”är en naturlig konsekvens av att hotbilden i världen 
förändrats” (DN 01-05-28). Kritiken riktas inte mot Lundgren för att använder begreppet 
hotbilden som vedertaget utan för att han upplevs som inkonsekvent. I en annan artikel 
får vi veta att säkerhetspolitiska experter har avfärdat Vita husets nya hotbild som har lett 
fram till synen att ett missilförsvar behövs. Det går nämligen inte skydda sig mot 
massförstörelsevapen (Aftonbladet 01-05-04).  
 
Nu till ett än mer paradoxalt exempel som återfinns i Dagens Nyheter. Tidningens 
ledarartikel riktar kritik mot en annan tidning då denna fastslagit en specifik hotbild som 
reell. Kritiken kommer av att Expressen har haft anonyma skribenter med hänsyn till 
eventuella repressalier som kunde tänkas drabba skribenterna i annat fall. ”Men hur gör 
man som journalist för att slå fast att hotbilden är reell?” (DN 01-05-06). Frågan som 
skribenten ställer är relevant men det är svårt att uppfatta den som seriös eftersom det 
kastas sten i glashus.  
Försvarsmakten och Jas-projektet drar fortfarande uppmärksamhet till sig om än inte i 
samma utsträckning som föregående undersökningsperiod. Avveckling av försvaret oroar 
en av skribenterna som menar att bara för att det inte existerar någon militärt hot mot 
Sverige idag så existerar det fortfarande andra hotbilder. Ett Natomedlemskap skulle 
kunna förbättra Sveriges säkerhetspolitiska situation (DN 01-03-02). Ett medlemskap 
skulle kunna integrera oss i ett system för en förbättrad och gemensam säkerhet. Andra 
artiklar riktar kritik mot just den sortens synsätt och menar att istället för att göra egna 
analyser har Sverige okritiskt anammat andra staters analyser (DN 01-02-25). Begreppet 
hotbilden används i dessa sammanhang som ett grundläggande argument då man 
propagerar för andra ting, allt beroende på hur man väljer att framställa den aktuella 
hotbilden. En ökad integration med EU och Nato framställs som: ”… och Sveriges 
säkerhet har blivit oskiljaktigt från EU:s och Natos. Ingen kan egentligen säga vad som är 
ett tillräckligt starkt försvar eftersom den framtida hotbilden är så diffus” (DN 01-02-11). 
Skribenten menar antagligen att det är bättre att ta det säkra före det osäkra och närma oss 
såväl Nato som EU. Detta eftersom vi inte vet exakt hur hotbilden ser ut.  
 
I denna andra undersökningsperiod utvecklas också en debatt på DN:s debattsidor så till 
vida att det uppstår direkta svar på andra inlägg, ett fenomen som är ett ovanligt inslag i 
undersökningen som helhet. De som initierade debatten var det utrikespolitiska institutets 
säkerhetspolitiska råd. Artikeln utgår från resultatet av rapporten Hotbildernas politik. De 
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menar att militären har formulerat olika säkerhetspolitiska hot för att ”fylla tomrummet 
efter den ryska björnen” (DN 01-02-07). Säkerhetspolitiken beskrivs som ett politiskt, 
medialt och akademiskt slagfält där olika aktörer lyfter fram sina egna hotbilder. Kritik 
väcks framförallt mot aktörer som kan sägas inneha ett samhällsansvar, däribland 
medierna, experter, forskare och politiker. Samtliga framställer hotbilder som 
”invändningsfria observationer av faktiska förhållanden” (Ibid.). Syftet med artikeln är att 
”uppmärksamma hotbildernas politik, det vill säga kampen om vilka hotbilder som skall 
få genomslag i politik och samhällsdebatt” (Ibid.). Artikelns författare menar att det ”vore 
önskvärt om de säkerhetspolitiska debattörerna i fortsättningen undviker att reflexmässigt 
tala om hotbilder som objektiva skildringar av faktiska förhållanden och i högra grad 
belyser kampen om dagordningen och skilda värderingar” (Ibid.). Inlägget lyfter fram 
viktiga aspekter av hotbildsförmedlingens logik och mönster. Det är också ett av det mest 
kritiska inlägget i hela det empiriska materialet och kan egentligen inte ses som 
ytterligare ett perspektiv utan lyfter fram relevanta aspekter av problematiken som helhet. 
Svaret låter dock inte vänta på sig och de som står för det svarande inlägget är 
ledamöterna från de sex partierna i försvarsberedningen under rubriken 
Försvarsberedningen svarar kritiker: Ni rustar för gårdagens krig. Försvarsberedningen 
menar att kritiken är både missvisande och felaktig. Därtill är den att betrakta som 
reaktionär då den inte heller anses vara uppdaterad om det rådande säkerhetspolitiska 
läget. De menar att Utrikespolitiska Institutet inte har kapacitet att förstå sin samtid: ”den 
mänskliga hjärnan accepterar lätt information som passar in i etablerade tankemönster, 
medan det avvikande ofta förkastas” (DN 01-02-17). Visst medger försvarsberedningen 
att det är svårt att förbereda sig för framtidens hot. ”Men det innebär inte att vi kan ducka 
för uppgiften” (Ibid.). I det stora hela tar man inte till sig kritiken som lyfts fram utan 
menar att ”försvarsberedningen idag är ett av de få fora för diskussion om den vidgade 
hotbilden” (Ibid.). Försvarsberedningen avfärdar Utrikespolitiska institutets kritik med att 
säga att de rustar för gårdagens krig genom att inte acceptera den ”nya” vidgade 
hotbilden som är den vedertagna. Det är dock så att det är försvarsberedningen som inte 
kan tänka utanför ”etablerade tankemönster” då de inte förstår den kritik som riktas mot 
hotbildsbegreppet i sin helhet och den vidgade hotbildens problematik då denna 
accepteras som vedertagen sanning. Det faktum att kritiken inte tas på allvar visar på en 
oförståelse som torde grunda sig på att det vidgade säkerhetsperspektivet redan 2001 är 
ett etablerat tankesätt som knappt kan diskuteras eller utmanas.  

5.4.3 Den samlade bilden 2001 
 
Under det första halvåret år 2001 börjar man bli mer explicit i sin förmedling av hotbilder 
bland de informerande artiklarna. Med hänvisning till rapporter, experter och 
konsultföretag beläggs olika hotbildsscenarier. Terrorism, sabotage, organiserad 
brottslighet och IT-virus är några av de utmålade hotbilderna. Man hänvisar även till 
samhällets sårbarhet som är ett tydligt argument för att säkerhetspolitikens gränser borde 
vidgas. Man pratar urskillningslöst om den vidgade och förändrade hotbilden. ”Hotbilden 
har drastiskt förändrats” är ett påstående som kan känneteckna den förmedling som står 
till buds i de informerande artiklarna. Ofta förespråkas det således mer resurser och 
befogenheter till militär och polis. Även denna period finns det artiklar som berör 
ekonomiska hotbilder. Till exempel tilldrar sig inte längre Rysslands utveckling något 
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större intresse i förmedlingen. Under 2001 inträder också en annan typ av 
hotbildsförmedling, den som berör hotbilder som tros finnas mot enskilda arrangemang 
och offentliga personer. Hotbildsbegreppet används även i stor utsträckning för att skapa 
spänning och intresse för den enskilda artikeln. Även om den förmedlade hotbilden berör 
ett enskilt evenemang så skapar denna typ av artiklar en normalisering av begreppet 
hotbild. Det vill säga att inte det är något anmärkningsvärt att tala om hotbilder. Under 
denna undersökningsperiod blir också ”hotbilden” ett mer vedertaget begrepp, detta utan 
hänvisning till något specifikt. Vad som avses med ”hotbilden” bör då vara något som 
finns i var och ens medvetande. Detta är också en indikator på att det vidgade 
säkerhetsbegreppet har fått genomslag i medierna. Det förekommer dock en radikalt 
annorlunda artikel som är att anse som informerande och i denna förekommer kritik mot 
Sveriges överdrivna åtgärder som inte anses stå proportion till faktiska hotbilder. I 
artikeln redogörs också för vilka konsekvenser en överdriven förmedling av hotbilder kan 
ha. 
 
Under 2001 förekom endast en granskande artikel och denna hade inte 
medier/journalister som huvudsaklig aktör utan vetenskapsmän. I artikeln förekommer 
kritik mot att användandet av hotbildsbegreppet har expanderat och att det sällan 
förekommer diskussion om olika hotbilders relevans. Konsensus är i detta sammanhang 
extremt farligt enligt artikeln. Att använda hotbild som utryck för en viss situation medför 
en dramatisering som inte är önskvärd. 
 
Den andra undersökningsperioden var den som innehöll flest debatterande artiklar, precis 
som under föregående undersökningsperiod återfinns bland dessa artiklar mer explicit 
uttryckta åsikter. Här ser man dels ett tydligare förespråkande för ett vidgat 
säkerhetsperspektiv och dels ser man att här finns de mest kritiska inläggen mot olika 
hotbilder, undantagsvis också mot hotbild som begrepp och fenomen. 
 
Precis som innan används begreppet hotbild för att skapa spänning, alternativt 
understryka allvaret i en viss situation. Därtill börjar begreppet bli allt mer vedertaget och 
man pratar i bestämd form singularis om ”hotbilden” som ett uttryck för hela den 
säkerhetspolitiska situationen. Här finns också starka tendenser till att ett vidgat 
säkerhetsbegrepp böjar bli mer gångbart, framförallt i informerande artiklar. En annan 
tendens ger sig därjämte till känna och det är att man använder sig av experter, rapporter 
och utredningar som empiriska belägg för en specifik hotbild, eller den mer vedertagna 
hotbilden.  
 
Bland de informerande artiklarna blir begreppet hegemoni allt mer användbart. Problemet 
består av olika former av hotbilder som kan realiseras. För att förhindra detta bör man 
avsätta mer resurser och ge militären och polisen större befogenheter. Undantagsvis 
förekommer andra perspektiv, under 2001 endast en artikel. Orsakerna till att det finns 
hotbilder som måste åtgärdas framgår sällan eller aldrig av artiklarna. Bland de 
granskande och debatterande artiklarna används begreppet hotbild allt mer som ett 
vedertaget begrepp men det finns alltjämt en mångfald av åsikter där även kritik riktas 
mot såväl begreppet som problematiken i sin helhet och mot det som i vanliga fall 
används som vedertagen hotbild. De kritiska rösterna är dock inte lika många som under 
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föregående period. Även i denna typ av artiklar återfinns problemformulerare som 
använder hotbilder för att understryka allvaret i en viss situation. Även om hegemonin 
börjar infinna sig bland de informerande artiklarna återfinns inte samma acceptans för 
hotbildsbegreppet bland de granskande och debatterande artiklarna, där kritiska röster 
fortfarande hörs.  
 

5.5  Informerande artiklar år 2005 
 
Många av de informerande artiklarna från den sista undersökningsperioden behandlar 
specifika hotbilder, alltså hotbilder mot enskilda evenemang. För att visa hur denna 
förmedling ser ut redovisas dessa artiklar inledningsvis.  
 
När det anordnas en kampsportsgala i globen så framgår det i en DN- artikel att det finns 
starka kopplingar till ”den undre världen”. Därför tilldrar sig evenemanget polisens 
intresse. Förra året fanns det en konkret hotbild mot galan på grund av uppgörelser i den 
undre världen. ”Någon motsvarande hotbild finns inte i år” (DN 05-05-20). Så även ifall 
det inte finns någon direkt hotbild mot galan i år så använder man förra årets nyheter för 
att skapa spänning i artikeln. Vad hotbilden bestod av framgår inte heller av artikeln. När 
fyra miljoner irakier som lever i exil skall få rösta i parlamentsvalet diskuteras det 
huruvida det finns en hotbild mot valet och vallokalerna i Sverige jämfört med Irak. ”I 
Irak är det extremt höga risker för valarbetare och väljare, i synnerhet i sunnitriangeln 
och i sunniarabiska statsdelar i Bagdad där de som deltar i valet hotas av mord” men 
svenskarna kan tydligen pusta ut för ”i Sverige är hotbilden lika med noll” (SvD 05-01-
13). Enligt retoriken framgår det att det kunde ha funnits en hotbild men nu har denna 
uteblivit. Därtill framgår det att Securitas kommer att bevaka Sveriges samtliga vallokaler 
(Ibid.).  
 
Efter kidnappningen av Sibas Vd Fabian Bengtsson ser Säpo över skyddet kring 
kungafamiljen. ”Efter en sådan här uppmärksammad händelse tar vi reda på fakta. Ser 
över hur det påverkar hotbilden och gör eventuella säkerhetsåtgärder, … säger Anders 
Kassman, chef för Säpos personskyddsrotel. Återigen är det en exceptionell händelse som 
förstärker en redan befintlig hotbild. Just det faktum att det handlar om eventuella 
förändringar i hotbilden och inte huruvida det finns en hotbild gör att det skapas en 
normalisering av begreppet hotbild.  
 
Både Aftonbladet och Svenska Dagbladet uppmärksammar utrikesministrarnas möte i 
Åre 2005. Mötet tar plats inom ramen för Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPR, 
medlemmar kommer ifrån 26 Natoländer och 20 partnerskapsländer. I Aftonbladets 
artikel får vi veta att Säpo håller på med en hotbildsbedömning. Man tittar framförallt på 
tre aspekter. ”Terrorhot, extremister och hotet av mentalt störda personer, säger Anders 
Kassman på Säpo…” (Aftonbladet 05-01-28). Även i Svenska Dagbladet betonas att 
Säpo börjat sin planering som går ut på att göra kontinuerliga bedömningar av vilka 
hotbilder som finns. I Aftonbladet står dock inget om vad mötets egentliga syfte och 
innehåll är. Detta har dock Svenska Dagbladet intresserat sig för och det framgår att 
Sverige bland annat driver krishanteringsfrågor och civila frågor (SvD 05-01-29). Efter 
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mötet har Aftonbladet en uppföljning med rubriken 125 000 för varje aktivist – Så mycket 
kostade ”Slaget om Åre”. För att undvika kravaller liknande den i Göteborg 2001 
kallades nästan 1700 poliser till Åre och Östersund, skriver Aftonbladet. En stor del av 
demonstranterna tros dock ha avvikit när USA:s utrikesminister Condoleezza Rice inte 
längre skulle närvara på mötet. Gårdagens demonstranter kunde därför uppräknas till 150 
stycken, sammanlagt 400 demonstranter under hela mötet. EU-parlamentarikern Eva Britt 
Svensson säger i artikeln att: ”Jag är skrämd av den här utvecklingen” (Aftonbladet 05-
05-25). Detta med avseende på den enorma kostnad som mötets säkerhet kostade vilket 
också de demonstrerande tycks belastas för. Hotbilden som fanns mot mötet kan i 
efterhand ses som överdimensionerad, men även om USA:s representant uteblev var det 
aldrig aktuellt att minska insatserna, enligt artiklarna. Dessutom får vi veta att 
”[u]ngdomarna som protesterade mot Sveriges samarbete med Nato fotograferades och 
filmades av fyra fotografer från säkerhetspolisen” (Ibid.). Denna händelse lämnas dock 
okommenterad av tidningen. Rubriken ”Slaget om Åre” är en dramatisering av 
kombinationen av Säpos höga riskbedömning och en fredlig demonstration. Tidningens 
vinkling av händelsen är att det är demonstranterna som bär skulden för den höga 
kostnaden och att det var tur att det inte kom fler och demonstrerade. Återigen kan man 
se att tidningen skildrar framförallt säkerhetsperspektivet framför andra perspektiv. Man 
hade kunnat tänka sig ett motsatt upplägg där man ifrågasätter varför Säpo fotograferar 
demonstranter eller att det är Säpos hotbildsbedömning som medfört de höga 
kostnaderna. Beakta då att denna artikel eventuellt inte hade återfunnits i mitt empiriska 
material.   
 
Barbro Holmberg, migrationsminister är nästa objekt som har en specifik hotbild riktad 
emot sig. I samband med diskussionen kring de apatiska flyktingbarnen blev ministern 
utsatt för ”en hatisk brevkampanj” (Aftonbladet 05-05-18). Ministern känner trots att hon 
skyddas av livvakter inte till om ”hotbilden mot henne har förändrats” (Ibid.). Även om 
artikeln berör en specifik situation så bidrar formulering till att man som läsare förstår att 
det alltid finns en hotbild med i spelet. Frågan är återigen inte om det finns en hotbild 
utan om denna har förändrats.   
 
Av mer allmän art är de artiklar som behandlar eller hänvisar till organiserad brottslighet 
som var ett vanligt förekommande tema under denna sista undersökningsperiod. Svenska 
Dagbladet frågar sig själva i början av 2005: Vilka blir de stora frågorna i år? Enligt 
chefen för Ekobrottsmyndigheten EBM kommer det att blir ett dynamiskt år då 
myndigheten skall förändra sitt arbetssätt. Syftet är att på sikt komma åt den organiserade 
brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten är vanligtvis en del av en annan hotbild, 
den organiserade brottsligheten (SvD 05-01-04). I Dagens Nyheter konstateras det att 
kriminaliteten i Sverige påverkades inte i någon större omfattning i samband med EU:s 
utvidgning föregående år. ”Brottsligheten har redan rört sig över gränserna” (DN 05-04-
26). Trots att skribenten tycks vilja påvisa att brottslighet kommer från utlandet så 
förhåller det sig enligt artikeln så att endast tio procent av de organiserade kriminella 
grupperna består av utlänningar. Alltjämt har hundra procent av de organiserade 
brottsliga nätverken kontakter med utlandet, enligt Niki Ekman, ansvarig för strategiska 
analyser vid rikskriminalens analysrotel. Organiserad brottslighet anammade snabbt 
globaliseringen och är ytterst avancerad. Man utnyttjar modern teknik, nätverk och har ett 
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system av ”brottlogistiker”. ”Samma bedömning gör EU:s polissamarbete Europol i sin 
senaste hotbildsanalys” (Ibid.). I en annan artikel i Dagens Nyheter framgår det att ” 
[a]lla kriminella nätverk i landet pressar idag näringsidkare på pengar” (DN 05-04-18).  
Denna form av förtäckt beskyddarverksamhet är ett välkänt internationellt fenomen som 
nu också har nått Sverige. Problemet är att få näringsidkare vågar anmäla brottet. 
Kommissarie Ronald Bagge uppmanar ändå folk att anmäla då det inte finns erfarenheter 
av att kriminella gäng hämnas efter avtjänat straff. ”Då har de så många andra fiender att 
hålla ordning på” (Ibid.). Det sista resonemanget verkar inte stämma, men artikeln pekar i 
övrigt på både problem och lösning. Svenska Dagbladet har en liknande artikel med 
namnet Gränsöverskridande brottslighet en realitet – Småföretagare en särskilt utsatt 
grupp. Man skriver: ”Hotbilden om en allt grövre, organiserad, och ofta 
gränsöverskridande brottslighet som målades upp för åtta år sedan är verklighet i Sverige 
idag, enligt samstämmiga experter” (SvD 05-04-15). Resonemanget är rent av 
revisionistiskt och man fastställer gruppen experter som den som kan förutspå 
verkligheten. Exakt hur bilden såg ut för åtta år sedan och hur den ser ut idag redogörs 
inte för. Skribenten menar att främst drabbade är småföretagare. Här redogörs för en 
annan bild av EU:s östutvidgning. 
 

”Ingen trodde väl att det skulle komma hundratusen kriminella ryssar på en 
gång. Utvecklingen har kommit smygande, framhåller kommissarie Thord 
Modin, underrättelseexpert på Rikskriminalen” (Ibid.).  

 
Hotbilden antas vara så allvarlig att ”konkreta åtgärder måste vidtas både på svensk 
nationell nivå och Europanivå” (Ibid.). Underförstått förstärks allvaret när till och med 
miljöpartisten Leif Björnlod menar att samarbete på dessa områden måste öka inom EU. 
Det nya EU-fördraget (som numera är nedröstat) innebär enligt artikeln ökade 
möjligheter att bekämpa organiserad brottslighet (Ibid.). Trots att hotbilden är väl 
beskriven frågar man sig vilka är dessa samstämmiga experter, och därtill är 
åtgärdsplanen höjd i dunkel. Vad som menas med ”konkreta åtgärder” framgår inte heller 
i artikeln. Även i Aftonbladet finns det en artikel om den organiserade brottsligheten där 
man slår fast: ”En maffialiknande brottslighet sprider sig ifrån de stora städerna i Sverige 
till mindre samhällen” (Aftonbladet 05-05-18). Artikeln koncentreras kring en misstänkt 
mordbrand på anrika Centrala hotellet i Gävle men man gör frikostiga kopplingar om att 
det skulle röra sig om ett större samhälleligt fenomen. ”Rikskriminalen pekar speciellt på 
den kriminalitet som hotar vårt rättssystem” (Ibid.). Under rubriken fakta står det att ”den 
organiserade brottsligheten sprids över Sverige” (Ibid.). Därefter hänvisar man till flera 
andra händelser, bland annat Fabian Bengtssons kidnappning. Malmö är till exempel 
”känt för sina kriminella organisationer med internationella kontakter” (Ibid.). Genom 
sporadiska hänvisningar och fakta utan källor menar man att ”Aftonbladet har kartlagt 
den maffialiknande organisationen” (Ibid.). 
 
Ekonomiska hotbilder är närvarande även i den sista perioden. I Svenska Dagbladet 
återfinns en artikel som heter Födelsetalen hotar välfärden – Antalet 70-talister räcker 
inte för att ersätta 40-talisterna på arbetsmarknaden. Man inleder artikeln på följande 
vis. ”Demografiska chocker, skriande brist på arbetsmarknad, urholkad välfärd – 
hotbilderna har avlöst varandra under senare år” (SvD 05-04-06). Därefter redogörs för 
olika lösningar som kan tänkas vara räddningen enligt en specifik författare. Först fastslås 
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problemet och därefter kommer lösningarna på den hotande situationen, i en och samma 
artikel. Andra artiklar beskriver en icke önskvärd utveckling som kan undvikas genom 
vissa åtgärder. ”Men även mindre spektakulära faror finns i hotbilden” är ett tydligt 
exempel på hur begreppet används (DN 05-02-03). I Svenska Dagbladet finns en 
spekulerande artikel i vilken det står: ”[u]pptrissade oljepriser och växande obalanser 
utgör ett påtagligt hot mot världsekonomin”, enligt IMF:s nya prognos förra veckan (SvD 
05-04-19). ”Fram till nyligen har dock de tongivande aktörerna på USA:s aktiebörser och 
andra finansmarknader närmast ryckt på axlarna åt den hotbilden” (Ibid.). Det verkar 
långsökt att man genom att hänvisa till hotbildsbegreppet kan få ekonomin under det 
säkerhetspolitiska taket, och det är nog inte heller syftet. Många av de hotbilder som 
redovisas har ofta nyliberala lösningar på problemet vilket visar en tydlig politisering av 
ekonomin.  
 
Tro det eller ej men att vara bibliotekarie är inte längre ett stillsamt och ofarligt jobb utan 
”våld och mordhot är en realitet att räkna med för bibliotekarier i dag” (SvD 05-01-19). 
Det är nämligen ”en offentlig plats och med den hotbild vi har i samhället idag blir 
biblioteken mer exponerade”(Ibid.). Förklaringen till att just biblioteken blir mer 
exponerade är att det finns allt fler psykiskt störda människor ute i samhället. Man 
hänvisar i artikeln till det som hände Anna Lindh och förespråkar därtill ett ökat 
säkerhetstänkande ute i samhället idag (Ibid.). Begreppet hotbild blir allt mer gångbart i 
hela samhället och när pingstpastorn Åke Green uttalade sig negativt om homosexuella 
målade han upp dem som just en hotbild mot samhället enligt en artikel i Svenska 
Dagbladet (SvD 05-02-12). En annan informerande artikel berättar om en teaterpjäs som 
heter Design & Terrorism. Terrorism kan förstås som en politisk aktualitet i även i 
Sverige. Pjäsens syfte är dock att spegla och ifrågasätta såväl rädsla som hotbilder (SvD 
05-02-17). 
 
Hotet ifrån Internet har i denna undersökningsperiod en något annan vinkel än föregående 
perioder, nämligen förekomsten av barnpornografi. Kritik riktas i artikeln mot bland 
annat Skolverket för bristande information till eleverna om riskerna med Internet. Ecpat, 
en förening som arbetar mot barnsexhandel uttalar sig i artikeln. ”- Det finns en klar 
hotbild och skolorna borde ha ett extra ansvar för att informera om det, eftersom de satsar 
så mycket på Internet…” (SvD 05-03-15). Artikeln följer samma mönster som andra 
artiklar i sin användning av begreppet hotbilder. Man vill understryka allvaret i 
situationen och är således ännu ett inslag av problemformuleringsmakt i debatten om 
samhällets hotbilder.  
 
Ett annat inslag av problemformuleringsmakt är när Säpo vill införa hårdare lagstiftning 
mot personer som förföljer och trakasserar kända personer, så kallad stalking. Problemet 
beskrivs som särskilt angeläget vad det gäller statsråden, statschefen och kronprinsessan. 
Säpo bedömer fortlöpande hotbilden mot 404 personer i den centrala statsledningen. 
Juristen Annika Pallvik Fransson värjer sig mot initiativet och pekar på svårigheten att 
lyfta ut särskilda personer eller grupper i lagstiftningar (SvD 05-03-16).  
 
Ovanstående artiklar är alla exempel på hur hotbildsbegreppet genomgår en 
normalisering och ett vidgat användningsområde. Dessa kan på sätt och vis kopplas till 
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ett vidgat säkerhetsperspektiv. Andra artiklar är mer explicita i sin argumentering för 
ökade säkerhetsåtgärder. Kinas utveckling ses som ett hot mot den fria världen i en 
artikel som återfinns i Svenska Dagbladet. Även om marknadsekonomin har fått 
genomslag i Kina oroar sig skribenten för det faktum att Kina är en diktatur vilket i 
förlängningen innebär att: ”Muren finns kvar” (SvD 05-04-02). Visserligen har den 
ekonomiska friheten ökat men den politiska friheten och de mänskliga rättigheterna har 
inte fått samma genomslag, ”Kommunistkina är sig likt” (Ibid.). Att EU talar sig varmt 
för framstegen kan inte ses som annat än hyckleri, enligt skribenten. EU:s eftergivenhet 
sätter säkerhetsfrågorna i blixtbelysning. ”Kina har stora maktanspråk och odlar 
nationalistiska känslor som ersättning för frihet” (Ibid.). En farlig kombination men Kina 
är stabilt just nu. ”Frågan är hur länge” (Ibid.). I artikeln propageras det för att 
säkerhetsfrågor måste komma upp på EU:s dagordning. Dessutom är retoriken i artikeln 
oerhört polemisk, ett försök att återskapa ett bipolärt synsätt på världen. Svenska 
Dagbladet fortsätter sin exposé i att presentera presumtiva hotbilder i artikeln Sverige inte 
fredat för terrorn. Så här inleds artikeln: ”Något har hänt. Trots det har det inte hänt 
mycket” (SvD 05-04-21). Som huvudsaklig aktör står Magnus Norell som beskrivs som 
en av landets främste experter på terrorism. I artikeln konstateras det att terrorn har 
förändrats:  
 

”Den har blivit global och terroristernas fiendebild omfattar i princip alla 
utanför den egna flocken. Istället för utvalda offer med högt politiskt 
symbolvärde är mottot för islamisterna: ju mer offer desto bättre” (Ibid.).  

 
Terroristexperten menar dock att hotbilden för svenskt vidkommande är ljus, men pekar 
samtidigt på förekomsten av arga, unga islamister och risken för att mål med anknytning 
till staten står i fokus för terrorhot och kan komma att utsättas för attentat. ”Trots det 
agerar regeringen som om Sverige skulle vara en fredad zon” (Ibid.). Även ifall det har 
gått fyra år sedan den elfte september 2001 har ytterst lite förändrats. ”Nationella 
krissituationer kan komma plötsligt och när det händer är det respektive myndighets 
huvudvärk” (Ibid.). Detta visar framförallt flodvågskatastrofen i Asien med all tydlighet 
på. Terroristhotet framhålls som globalt och reellt, även för Sverige och 
åtgärdsrekommendationen från terroristexperten Norell låter inte vänta på sig. ”Ett 
politiskt uttalande att Sverige är berett att fullt ut delta i internationellt samarbete i frågan 
om kontraterrorism” (Ibid.). Därtill förespråkas ändrad lagstiftning som möjliggör 
användandet av militära resurser i fredstid och en allmänt hårdare lagstiftning mot olika 
former av brott samt ökade resurser och befogenheter för polisen och militären (Ibid.). 
Detta är inslag i en ny aggressivare förmedling av tillståndet i världen och vad som kan 
lösa denna problematik. Dagens politik genomsyras av undfallenhet, enligt artikeln och vi 
borde engagera oss mer i den globala terrorismen. ”Vi bör göra det för vår egen säkerhet, 
men också i solidaritet med demokratierna i världen” (Ibid.). Denna artikel är en av de 
mer explicita bland de artiklar som har bedömts som informerande i hela 
undersökningen. Den är oerhört enkelspårig, hänvisar till extrema händelser som sedan 
får utgöra fond för förespråkandet av långtgående förändringar av lagar och 
policyutformningar. Framställningen av terrorister är också under all kritik för en 
nyhetsartikel. 
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5.5.1 Debatten från 2005 
 
Då det inte fanns några artiklar som klassades som granskande under den sista 
undersökningsperioden redovisar jag direkt de artiklarna som ansågs vara debatterande. 
Först ut är ett inlägg författat av Ulf Bjereld. Enligt en undersökning gjord på SOM-
institutet är hela 48 procent av landets befolkning emot ett svenskt Natomedlemskap och 
endast 20 procent är för en svensk ansökan. Bjereld menar att det är just frånvaron av en 
militär hotbild som bidrar till att Natodebatten inte handlar om säkerhet utan om ideologi 
och värden (DN 05-05-23). Inlägget uttrycker även politiska åsikter och olika partiers 
ståndpunkter men är absolut inte lika skarp och ifrågasättande som de inläggen Bjereld 
presenterade under föregående undersökningsperiod. Artikeln ifrågasätter inte 
hotbildsbegreppet utan behandlar främst Natofrågan. Ett annat debatterande inlägg 
handlar om invandrarpolitiken. Skribenten menar att folkpartiets invandrarpolitik börjar 
likna det populistiska partiet Ny Demokratis. ”Mot bakgrund av en sådan hotbild är det 
knepigt att förhålla sig till folkpartiets integrationspolitik” (DN 05-04-03). Hotbilden är 
alltså att folkpartiet börjar likna Ny Demokrati vilket skribenten uppfattar som negativt. 
Däremot ifrågasätts inte användningen av hotbildsbegreppet. Det gör däremot en annan 
artikel som så illustrerande heter Vårt behov av hotbilder. Skribenten är kritisk mot de 
alarmerande tongångarna som figurerar i medierna varje gång en ny smitta upptäcks. Just 
nu är det fågelinfluensen men inte alltför längesedan var det sars och dessförinnan Ebola 
och galna kosjukan. Rädslan för epidemier och hot kan ses som ett socialt fenomen enligt 
författaren. ”I dagsperspektivet ligger det något viktigt i hur nya skräckscenarier lyckas 
ockupera vårt medvetande” (DN 05-02-17). Enligt skribenten bör man därför ställa sig 
kritisk till en värld som byggs kring latenta hot (Ibid.). Inlägget ifrågasätter fenomen som 
ebbar ut i rädsla och pekar även på mediernas bidrag till en eskalerande 
hotbildsförmedling. Denna debatterande artikel är en av få under den sista 
undersökningsperioden som ifrågasätter hotbildsbegreppet och diskursen kring dessa.  
 
Två debatterande artiklar använder sig av hotbildsbegreppet för att understryka allvaret i 
en viss situation. Den ene är en kolumn av Göran Skytte där man uttrycker oro för 
Europas ökande socialkonservatism som sägs bero på det stora inflytande den katolska 
kyrkan har. Skytte likställer den katolska kyrkans konservatism med islam som båda ses 
som en hotbild gentemot fria aborter och västerländsk demokrati. Framförallt består 
hotbilden av de patriarkala strukturerna som återfinns i de båda religionerna (SvD 05-04-
30). Den andra är en artikel där professor Per Bauhn är kritisk mot den krigsretorik som 
radikalfeminister använder som han tror skadar kvinnosaken på sikt. Män görs till fiende 
för vad de är, inte för vad de gör. Krigsretoriken genererar ett mentalt undantagstillstånd, 
där man upplever sig ständigt hotad (som kvinna). Den fundamentalistiska doktrinen, 
”den som inte är med oss är emot oss” ses som extra allvarlig, enligt skribenten. Artikeln 
lyfter dock inte från sitt ämne utan behandlar enbart faran med att radikalfeminister 
använder sig av denna typ av retorik (SvD 05-05-19). Att liknande retorik används i 
andra sammanhang, som att svartmåla ”terrorister” är inte av intresse. Alltjämt är inlägget 
kritiskt så till vida att det är kritiskt mot skapandet av hotbilder. Detta kan då ses som ett 
försök av ”avsäkerhetisera” radikalfeministernas försök att ”säkerhetisera” kvinnofrågor 
och hotbilderna som finns mot kvinnor i dagens samhälle.      
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Miljöaspekter som en av samhällets hotbilder diskuteras i en av Aftonbladets 
debatterande artiklar, Sårbara Sverige. Det är stormen Gudrun som ligger till grund för 
artikelns tillblivelse men retoriken sträcker sig långt utanför miljön. ”Än en gång får vi 
uppleva hur sårbart vårt moderna högteknologiska samhälle är” (Aftonbladet 05-01-11). 
Även om orkaner inte kan sägas höra till vanligheterna menar skribenten att undantagen 
börjar bli regel då avbrott i el- och telekommunikationen blir allt vanligare. Vad som 
behövs är en samhällelig beredskap, enligt skribenten. ”Klimatforskare har länge varnat 
för att vädret kommer att höra till det moderna samhällets hotbild” (Ibid.). Eftersom 
samhället är beroende av att datakommunikationen fungerar dygnet runt riktas kritik mot 
att sådana ledningar inte är nedgrävda för att göra dem mindre sårbara. Samhället upplevs 
som allt mer sårbart och inte tillräckligt har gjorts för att skydda oss:  
 

”Om risksamhället har politiska filosofer tänkt många kloka tankar. Det är 
hög tid att även politiker börjar formulera ett svar på den moderna 
människan behov av trygghet och säkerhet” (Ibid.).  
 

Det är således inte det militära hotet som är överhängande utan både tsunamikatastrofen 
och stormen Gudrun ”bör få beslutsfattarna att inse att fokus för svensk försvars och 
säkerhetspolitik bör vara den civila beredskapen” (Ibid.). Två exceptionella händelser och 
hänvisning till samhällets allmänna sårbarhet leder fram till slutsatsen att det svenska 
försvaret och säkerhetspolitiskens fokus bör vara den civila beredskapen. Inlägget 
förespråkar således ett vidgat säkerhetsperspektiv.  
 
Andra artiklar är än mer explicita med att betona hur viktigt det är att anamma en breddad 
hotbild. Karl Erik Tallmo som är författare och journalist lämnar sitt bidrag till debatten i 
Dagens Nyheter. Han ställer sig kritisk och frågande till varför regeringen inte har gjort 
mer för att bredda och samordna Sveriges försvar. Därav förespråkandet av att skapa en 
myndighet för akut krishantering. 
 

”För övrigt är det obegripligt att inte regeringen har omformat det vanliga 
försvaret till ett allmänt krisförsvar med expertis för såväl naturkatastrofer, 
oväntade epidemier (som likt influensorna kunnat förutses), 
terroristattentat, energiförsörjning, IT-avbrott med mera. I mer än tio år har 
det ju talats om att hotbilden nu efter kalla krigets slut förändrats från 
direkta ockupationshot mot (des)informationskrig och IT-baserade angrepp 
(virus med mera). Och så vidare, men inget har tydligen gjorts” (DN 05-
01-13).  

 
Skribenten förespråkar utifrån denna bild av hot för att myndigheten rent av borde kalla 
in science-fictionförfattare som bollplank såsom andra länder har gjort. 
 

”Man bör också gardera sig för två faror samtidigt. Vad hade hänt om 
Asienkatastrofen inträffat samtidigt som el och telefon hade slagits ut i 
Sverige”(Ibid.). 

 
Två simultana skräckscenarier, oberoende av varandra är alltså vad den svenska staten 
borde vara beredd på. Den uttänkta myndigheten borde därtill bestå av experter, inte 
politiker och dessutom hållas fri från utomstående intressen, såsom läkemedelsindustrin. 
Skribenten har minst sagt anammat ett vidgat säkerhetsperspektiv och förespråkar således 
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mer resurser till militären och en vidgning av militärens befogenheter (Ibid.). I samma 
anda är artikeln Aningslösheten är fienden skriven. Inledningsvis konstateras att de 
militära hoten är borta. ”Istället framträder komplexa civila hot, som Sverige måste ta på 
allvar” (SvD 05-01-10). ”I ljuset av katastrofen krävs omprövning, mer samarbete och en 
ny operativ funktion, enligt Civilförsvarsförbundets chef Anders M. Johansson” (Ibid.). 
Vilken katastrof som åsyftas i citatet framgår inte i artikeln. Att tro att avsaknaden av 
militära hot innebär att Sverige som nation ”inte längre utsätts för några som helst risker 
är att blunda för verkligheten” (Ibid.). Faktum är att ”hoten och riskerna är mer verkliga 
påtagliga än någonsin och även mer komplexa” (Ibid.). Samhällets klimat beskrivs som 
hårdare än någonsin och det som hände Anna Lindh är ett tydligt exempel på detta nya 
klimat. Därtill inträffar naturkatastrofer som hotar ett stort antal svenska medborgare, 
direkt eller indirekt. Skribenten menar också att ett av samhällets hot består i 
narkotikabrott och annan organiserad brottslighet. Det är just aningslösheten mot dessa 
hot som är vår största fiende. Därför vill civilförsvarsförbundet skapa en medvetenhet om 
de hotbilder som finns idag som på sikt gör det möjligt att agera snabbt, effektivt och 
utan dröjsmål när det behövs. Författaren avslutar sitt inlägg med: ”Det behövs en 
övergripande samhällslösning, som ger människor möjlighet och kunskap nog att hjälpa 
sig själva och andra” (Ibid.). Vad som behövs är en aktör som ges mandat att ”operativt 
samordna och skicka ut civila insatser i akuta situationer, en aktör som analyserar 
behoven och prioriterar vilka resurser som ska sättas in” (Ibid.). Återigen förespråkas en 
form av myndighet som ska svara på de hotbilder som anses vara närvarande i samhället. 
Diskussionen förs i samma diskurs som ett vidgat säkerhetsperspektiv. 
 
I artikeln Kampen förs på olika fronter diskuteras fundamentalistiska islamister och det 
överhängande terrorhotet. Skribenten inleder sin artikel med att hänvisa till årsdagen av 
Madridhändelsen.  
 

”Europa har fått ett 11 september. Det var inte bara den totala 
hänsynslösheten som var densamma som i USA, utan också 
gärningsmännens motiv. Det var islamistiska extremister som gick till 
angrepp mot det öppna samhället och demokratin. Och mer exakt för att 
tvinga Spanien att dra tillbaka sina trupper från Irak (SvD 05-03-11). 

 
Retoriken är skarp, onyanserad och hetsande. Skribenten fortsätter i sin artikel med att 
efterfråga mer handlingskraft, dialog anses vara överreklamerat. Madridhändelsen var 
inte heller en engångsföreteelse utan ses av skribenten som en del av ett större mönster. 
”Under det gångna året har det inte saknats påminnelse om att hotet om nya attentat 
hänger över oss” (Ibid.). Man har bland annat avslöjat tre terroristceller och i Holland 
mördades filmaren Theo van Gogh för sin kritik av kvinnosynen inom islam. Mot det 
överhängande hotet görs det för lite.  
 

”EU:s antiterroristkoordinator har varnat för sårbarheten för attacker med 
biologiska, kemiska eller kärnvapen. Det går trögt. Medlemsländerna följer 
inte beslut om åtgärder eller drar praktiska detaljer i långbänk. Stater och 
myndigheter håller på information” (Ibid.). 

 
Kriget mot terrorismen kan inte endast vinnas på slagfältet. ”Till saken hör att hotbilden 
har förändrats från främst utifrånstyrda terroraktioner till islamistiska celler som vuxit 



 61 

upp ur den europeiska myllan. Det kräver en annan typ av åtgärder”. Europa har alltså sig 
själv att skylla då man utgjort fond för islamistiska terrorceller. Artikeln lyfter enbart 
fram hotet från ”fundamentalistiska islamister”. Ledarskribenten hänvisar avslutningsvis 
till att Internationella Helsingforskommittén har kunnat påvisa att det finns en ökande 
diskriminering av muslimer i Europa, ”men också det är en front” (Ibid.). Muslimer borde 
enligt skribenten bekämpas med alla medel, även direkt diskriminering. 
 
Svenska Dagbladet har en annan artikel där hotbilden är att betrakta som vedertagen. 
Artikeln har det illustrerande namnet Världen är inte allt igenom god – inte ens i Sverige. 
Skribenten uttrycker följande:  
 

”De hotbilder som vi numera måste vänja oss vid har länge varit vardag för 
många i Kontinentaleuropa, USA och Sydamerika. Med skräckblandad 
fascination har vi berättat historier om beväpnade livvakter, pansar 
limousiner och säkerhetsövningar samtidigt som vi förnöjt suckat att så illa 
är det ändå inte här hemma. Men det är det. Det är lika illa här som i andra 
länder och i andra kulturer. Skillnaden är vi lever i föreställningen att vi är 
förskonade från ondskan. Far är rar och mor ror. Det har inte ens fallit oss 
in att far kan vara en orm” (SvD 05-01-21). 

 
Skribenten vill att vi skall vara mer vaksamma på de faror som ständigt lurar runtomkring 
oss. Det finns i artikeln inget direkt uttalat syfte med att vi skall uppleva att världen är 
ond och hotfull men skribenten konstaterar att: ”Sverige har varit utsatt för fler attentat, 
gisslandramer och politiska mord än flertalet europeiska länder” (Ibid.). Här hänvisar 
också skribenten till mordet på Olof Palme och Anna Lindh och till den blodiga 
ockupationen av västtyska ambassaden. Därtill konstateras ett hårdare samhällsklimat 
med en ökad användning av skjutvapen. Våldet beskrivs som ständigt närvarande i 
Sverige. ”Vi har bara inte tagit till oss och inkluderat det i vår självbild” (Ibid.). Detta 
trots att flera kända personer, näringslivstoppar och politiker har anammat ett strikt 
säkerhetstänkande. ”Vilka lever ett sådant liv, hur det ser ut och när det upphör får vi inte 
veta och det ska vi inte veta heller” (Ibid.). Bakom citatet döljer sig möjligtvis en 
handlingsplan för den vanlige människan, att kräva ökat samhälleligt skydd, precis som 
celebriteterna har skaffat sig för egna pengar.  
 
En ökad grad av säkerhetstänkande för näringslivet och företag förespråkas i nästa artikel 
som redovisas. Återigen är det ifrån Svenska Dagbladet som den debatterande artikeln är 
hämtad. Inledningsvis slås verkligheten fast som farlig.  
 

”Hot om våld blir allt vanligare mot företag och företagens ledare, enligt 
Svenskt Näringsliv. Samtidigt saknar många bolag säkerhetschefer” (SvD 
05-01-21).  

 
Det är främst maffian som jagar de rika enligt artikeln. Med hänvisning till bland annat 
kidnappningen av Fabian Bengtsson slås en våldsspiral i samhället fast. En större 
medvetenhet om hotbilder och en större grad av säkerhetstänkande är medicinen som 
ordineras (Ibid.). Som så många gånger förr hänvisas läsaren till en specifik händelse som 
sägs vara en del av ett större mönster, världen blir allt farligare och den bästa lösningen är 
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ett vidgat säkerhetstänkande och att man är villig att lägga mer resurser på 
säkerhetsåtgärder.  
 
 
 

5.5.2 Den samlade bilden 2005 
 
Undersökningen av informerande artiklar från år 2005 visar att många av dessa berör 
specifika hotbilder. Alltfort visar denna förmedling på en normalisering på 
begreppsanvändningen. Hotbilder är således ständigt förekommande i samhället och mot 
dessa måste vi skydda oss.      
Frågan är ofta inte om det finns en hotbild utan hur denna har förändrats utifrån den 
rådande situationen. Ofta hänvisar man till extrema och exceptionella händelser och dessa 
ses som bevis för att det finns vissa mönster i samhället. Av mer allmän karaktär tar man 
bland annat upp den organiserade brottsligheten som en av de allvarligare hotbilderna 
mot det civila samhället. Bland de informerande artiklarna återfinns också en stark retorik 
om hur t ex Kinas utveckling på sikt kan komma att utgöra ett hot mot västvärlden. 
Därtill finns det informerande artiklar som utmålar islam som ett av de värsta hoten mot 
Europa och Sverige, främst i form av terrorism. Ett vidgat säkerhetsperspektiv har fått ett 
tydligt genomslag i medierna under denna sista undersökningsperiod. Ofta hänvisar man i 
dessa sammanhang till experter på området såsom terroristexperter eller Säpo. 
 
Bland de debatterande artiklarna blir de kritiska rösterna färre än under de två föregående 
perioderna. Hotbilder som begrepp och fenomen blir bara ifrågasatt i en enda 
debatterande artikel. Visserligen återfinns det inslag av problemformuleringsmakt när 
man benämner olika situationer i hotbildstermer. I övrigt finns det i de debatterande 
artiklarna flera tydliga inslag där man diskuterar behovet av ett ökat skydd och 
samordning mot hot som kommer ifrån miljön, i form av olika naturkatastrofer, terrorism 
och IT-baserade angrepp. I många av dessa artiklar ser man också hur skribenterna 
framhåller den omgivande världen och samhället som farligt och ytterst hotfullt. I 
samband med dessa artiklar framhålls att mer resurser borde avsättas till militären och 
polisen. Dessa båda institutioner borde dessutom erhålla större befogenheter. Även bland 
de debatterande artiklarna har ett vidgat säkerhetsbegrepp fått ett tydligare genomslag. 
Med hänvisningar till exceptionella händelser konstateras ett hårdare samhällsklimat och 
en farligare omvärld. Här tillämpas inte heller i lika stor utsträckning som i de 
informerande artiklarna hänvisningar till olika experter utan här dras mer livliga 
slutsatser på egen hand.  Den samlade bilden blir att man börjar bli att mer ense om såväl 
problemen som lösningarna och man betecknar även problemens orsak i större 
utsträckning än tidigare. Tack vare undermåligt skydd, samhällets ökade sårbarhet och 
”extremistiska islamister” har samhället blivit otryggare. Lösningen är ökad medvetenhet 
om problemens struktur och ökade resurser och befogenheter till sådana organisationer 
som upprätthåller lag, ordning och beskydd.               
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5.6 Analysslutsatser  
 
Mediernas roll i samhället är inte att underskatta och till mångt och mycket är mediernas 
konstruerade verklighet oerhört betydelsefull för hur vi skall uppfatta vår samtid. Detta 
gäller särskilt så kallade high-treshold-issues som hotbildsförmedlingen och samhällets 
säkerhet är typiska exempel på. Innehållsanalysen berättade för oss om hur artiklarna 
fördelade sig mellan kategorierna information, granskning och debatt och även vilka 
aktörer som deltog i förmedlingen. Däremot kunde innehållsanalysen inte bidra till vår 
förståelse av hur hotbildsförmedlingen och debatten kring säkerhet såg ut. I detta 
avseende rekonstruerade jag förmedlingen och debatten med utgångspunkt i den 
indelning av artiklarna som gjorts med hjälp av innehållsanalysen. Detta medförde att jag 
nu kan svara på fråga 3-5 som ställdes inledningsvis.  
 

5.6.1 Hotbildsbegreppet 
 
Begreppet hotbild kan ses som en del av ett vidgat säkerhetsperspektiv och avsikten med 
den tredje frågan var bland annat att se på vilket sätt hotbildsbegreppet används i 
medierna i min undersökning. Den tredje frågan bestod i själva verket av tre frågor som 
nu skall besvaras var och en för sig. Den första delen av frågan löd: Hur används 
begreppet hotbild?  
 
Inte helt förvånande används begreppet under den första perioden på ett ganska 
traditionellt sett och hotbild avser i många artiklar det utrikespolitiska klimatet och läget. 
Trots ett par år sedan kalla kriget slut tilldrar sig till exempel Rysslands utveckling en del 
intresse. År 1995 var den samlade bilden av det säkerhetspolitiska klimatet också skapligt 
osäkert, man visste vad man haft men man visste ytterst litet om framtiden. Därför var 
rapporteringen och debatten fylld med en viss osäkerhet. Man är överens om att det 
säkerhetspolitiska läget har ändrats sedan kalla kriget men inte hur och till vad. Det stora 
antalet artiklar från denna period beror delvis på att försvarsdepartementet skall tillsätta 
en utredning om det säkerhetspolitiska läget. År 2001 är läget ett annat. Man är mer 
explicit och såväl utrikes- som inrikespolitiska spörsmål klassas som säkerhetspolitiskt 
intressanta. Man hänvisar till samhällets ökade sårbarhet. I vissa artiklar, även bland de 
artiklar som klassats som informerande till sin huvudsakliga natur förespråkas ett vidgat 
säkerhetsperspektiv. Under denna andra period börjar man också kring specifika 
evenemang diskutera huruvida det fanns en hotbild gentemot de samma. På så vis hamnar 
allt fler ämnen och artiklar under en säkerhetspolitisk gestaltning i medierna. Dessutom 
skapas en normalisering av begreppet ”hotbild” för den flitige tidningsläsaren. Därtill var 
det i de sista undersökningsperioderna inte frågan om huruvida det fanns en hotbild mot t 
ex en minister utan utifall denna var förändrad under de rådande förhållandena. 
Innebörden blir i sådana fall att det alltid finns en hotbild närvarande, även om denna kan 
inta höga eller låga prioriteringsanspråk.  
 
I den sista undersökningsperioden under år 2005, ser man hur ett vidgat 
säkerhetsperspektiv får ett allt tydligare genomslag. Ovanstående tecknade tendenser 
förstärks och allt fler ämnen och fenomen får en säkerhetspolitisk prägel genom 
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användandet av begreppet hotbild. Exempelvis klassas miljökatastrofer uteslutande som 
en hotbild mot det moderna samhället.  
 
Från en del artiklar kunde man även dra slutsatsen att hotbildsbegreppet användes för att 
skapa en viss dramaturgi och spänning i den enskilda artikeln. En form av medialt 
försäljningsknep. Hotbildsbegreppet kunde också användas till att understryka allvaret i 
en viss situation, även om denna inte i dagsläget kunde sägas vara närvarande men 
alltjämt hade potential att så småningom realiseras. Även detta är ett inslag av 
dramatisering i specifika artiklar.   
 
Redan under den första undersökningsperioden användes även hotbildsbegreppet av olika 
problemformulerare för att på så vis lyfta frågor på den samhälleliga dagordningen. Detta 
sätt att framställa ett problemområde, såsom en hotbild, ökar med tiden och blir så 
småningom vanligt förekommande. Detta kan ses som försök att ”säkerhetisera” ett 
samhällsproblem och på så vis öka intresset för den specifika situationen. Även det 
omvända förekom, det vill säga man propagerade för att en hotbild inte var reell eller 
närvarande och således borde ”avsäkerhetiseras”. Detta kunde gälla såväl en hotbild 
presenterad av radikalfeminister som en mer allmänt vedertagen hotbild som 
”extremistiska islamister” troddes utgöra under den första undersökningsperioden. Det 
som utspelar sig medierna i detta avseende är en form av definitionsmaktspel.             
 
Kritik mot användandet av begreppet hotbild och specifika fenomen som av andra 
klassats som en hotbild förekom redan under den första undersökningsperioden. Denna 
typ av kritik förekom i störst utsträckning under år 2001 för att under år 2005 näst intill 
helt sluta infinna sig. Endast i en artikel förekom kritik mot hotbild som begrepp och 
samhälleligt fenomen.  
 

5.6.2 Bärande argument 
 
Den andra delen av den tredje frågan löd: Vilken typ av argument används i 
hotbildssammanhang?  
Det visade sig att den sortens argumentation som användes i hotbildsammanhang var 
även den varierande. Vad jag var intresserad av att undersöka var hur man argumenterar 
för en viss hotbild, varför är just denna specifika eller allmänna hotbild är en realitet som 
vi måste ta hänsyn till. Till min förvåning var det vanligt förekommande att det man 
argumenterade för var inte den hotbild man presenterade. Detta gällde för alla tre 
kategorierna av artiklar, utan för den specifika handlingsplan som situationen kräver. Den 
hotbild som målades upp presenterades ofta som objektiv och värderingsfri. På grundval 
av denna bild förespråkades sedan åtgärder. 
 
Under 1995 förekom exempelvis ett par artiklar där man var överens om att den 
säkerhetspolitiska var förändrad. Däremot förespråkas det för olika handlingsplaner uppå 
denna förändrade bild där en av skribenterna menar att detta innebär att man kan skära 
ner på försvarsbudgeten. En annan skribent menar att på grundval av den osäkra 
säkerhetspolitiska situationen borde man istället höja försvarsbudgeten. 
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Under den första undersökningsperioden var man dock inte lika explicit vad man avsåg 
med ”den förändrade hotbilden”. Detta kom att ändras under de efterföljande två där man 
i samband med en presenterad hotbild gärna hänvisade till rapporter, experter och 
utredningar, varpå hotbilden konstateras vara mer eller mindre reell och allmängiltig. 
Vanligt förekommande under framförallt den sista undersökningsperioden var att man 
hänvisade till den ”rådande hotbilden” då som ett vedertaget uttryck, detta utan vare sig 
hänvisning till experter eller dylika källor. Detta kan bero på flera saker, att vad som 
avses med den bestämda hotbilden är fastställt även om vi vet att det rör sig om grumliga 
begrepp och definitioner. Det kan även bero på att det ofta är en och samma journalist 
som skriver om hotbilder och säkerhetspolitik. För denna journalist är det då klart vad 
som menas med rådande hotbild, varpå denne raskt går över till de faktiska ”nyheterna” i 
ämnet.  
 

5.6.3 Medialt genomslag för ett vidgat säkerhetsper spektiv 
 
Har då ett vidgat säkerhetsperspektiv fått genomslag i medierna? Detta är den sista delen 
av min tredje fråga. Trots minskande antal artiklar i de tre ”nedslagen” blir alltfler 
fenomen och situationer klassade i tidningarna som säkerhetspolitiskt intressanta. Därtill 
minskande antalet kritiska röster och ifrågasättandet av både specifika hotbilder och 
problematiken i stort allt vad tiden led. Därtill används begrepp som och hänvisningar till 
risk, sårbarhet, svåra påfrestningar i allt större omfattning. Under den sista 
undersökningsperioden ökar även förespråkandet för att regeringen borde satsa på en 
myndighet som har en samordnande effekt och på så vis anamma en helhetssyn. Detta 
innebär att medierna och de aktörer som deltagit i förmedlingen och debatten har 
anammat ett vidgat säkerhetsperspektiv.  
 
Om man skulle våga sig på att prata om eventuella priming-effekter och konsekvenser av 
att omnämna samhällsfenomen som en potentiell hotbild är att synen på problematiken 
som omger problemet förändras. Tag organiserad brottslighet till exempel. Detta skulle 
kunna ses som ett socialt problem, ett kriminalvårdsproblem och så vidare. Organiserad 
brottslighet beskrivs framförallt i den sista perioden uteslutande som en hotbild och ett 
säkerhetspolitiskt fenomen. Således torde detta skapa legitimitet för att man bekämpar 
problemet med åtgärder som går utöver det vanliga förfarandet vid brottslig verksamhet.  
 
Problematiken i stort är att det för den enskilde skribenten, journalist eller 
problemformulerare är rationellt att beskriva situationen som en hotbild. Detta för att 
skapa säljande reportage alternativt väcka intresse och understryka allvaret i en specifik 
situation och på så vis lyfta upp problemet på en annan dagordning. Däremot blir 
resultatet irrationellt då medierna fylls av en överdriven hotbildsförmedling där samhället 
verkar alltmer hotande och farligt för den enskilde individen. Risken blir att denna typ av 
förmedling skapar obefogad rädsla varpå man efterfrågar extraordinära åtgärder där den 
enskildes integritet kommer på kant.   
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5.6.4 Empiriska belägg 
 
Nästföljande fråga löd: I vilken mån används empiriska belägg i samband med att en 
hotbild presenteras? Det kan då konstateras att två trender gör sig gällande över tid. 
Inledningsvis, då man var överens om att det säkerhetspolitiska läget var att betrakta som 
osäkert beläggs detta endast undantagsvis. Den vanligaste förekommande hänvisningen 
till den presenterade hotbilden är olika former av experter. Som exempel kan 
hänvisningen till ”Civilisationernas krig” angående islam som hotbild för västvärlden 
vara illustrerande. Enligt utsago är detta ett aktuellt tema bland säkerhetspolitiska 
experter och Natos generalsekreterare.  
 
I den nästföljande perioden när det vidgade säkerhetsbegreppet börjar få fäste i medierna 
börjar man ana de två trenderna. Den ena av trenderna består i att man har empiriska 
belägg för att presentera den för artikeln aktuella hotbilden. Man hänvisar till rapporter, 
utredningar, amerikanska konsultföretag, Säpos utsagor och olika sorters av experter. Det 
finns uppenbarligen en uppsjö av sådana säkerhetspolitiska experter. Den andra trenden 
är att hotbilder börjar bli ett så pass vedertaget begrepp att man kan diskutera dem utan 
hänvisningar och empiriska belägg. Stundtals nämner man även ”hotbilden” i bestämd 
form singularis. Vad som avses är då alla de aktuella hotbilderna som är närvarande. I 
detta avseende skapas det en form av konsensus kring vilka de aktuella hotbilderna är, 
eller i annat fall, är möjligtvis alla möjliga potentiella och framtida hot en del av den 
samlade hotbilden och faller således under det vedertagna begreppet, ”hotbilden”.      
  
Under den sista perioden består de ovan beskrivna trenderna med en mix av artiklar som 
bygger på empiriska belägg och sådana som använder hotbildsbegreppet som allmängods 
och vedertaget begrepp. Bland de artiklarna som använder sig av emiriska belägg 
kvarstår många av den sortens belägg som användes under föregående 
undersökningsperiod. Bland annat använder sig olika skribenter sig av Säpo:s 
expertutlåtande, ansvarige för strategiska analyser vid rikskriminalens analysrotel, 
”samstämmiga experter”, underrättelseexperter på rikskriminalen, terroristexperter och 
därtill EU:s antiterroristkoordinator. Det finns alltså alltfler hänvisningar när man 
presenterar en speciell eller allmän hotbild. Man bör i detta avseende beakta att denna typ 
av elitkällor, men även hänvisningar till rapporter och utredningar gör att hotbilden 
framstår som reell och i princip utom rimligt tvivel bevisad. Valet av källor för att 
presentera en hotbild säger dock en hel del om hur man förmedlar och debatterar 
hotbilder. Ytterst sällan presenteras en motbild eller motargument på en och samma 
hotbild. Det kan dock förhålla sig så att det inte finns ett annat perspektiv tillgängligt men 
å andra sidan har medierna inte tagit sig för att ifrågasätta sina källor, redovisade 
rapporter eller utredningar. Likaså finns det nu som förr artiklar som använder en sorts 
allmän hotbild med vedertagen innebörd. 
 
En annan form av vagare empiriskt belägg är när skribenter försöker påvisa ett mönster 
av hårdare samhällsklimat och således farligare hotbild genom att hänvisa till extrema 
och exceptionella händelser. Som exempel kan dåden mot Anna Lindh och Olof Palme 
nämnas. Ett annat vanligt förekommande exempel i den senaste undersökningsperioden 
är kidnappningen av Sibas VD Fabian Bengtsson. Andra exempel är ”Madridhändelsen”, 
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11 september, stormen Gudrun, tsunamikatastrofen. Stundtals hänvisar man till också till 
situationen i andra länder som man menar liknar Sverige i stor utsträckning. Det 
förekommer alltså inga hänvisningar till systematiska undersökningar som gjorts, till 
exempel av organiserad brottslighet.  
 

5.6.5 Hegemoni börjar infinna sig 
 
Att påstå att tre skilda tidningar i Sverige skulle kunna ha frammanat hegemoni inom ett 
specifikt område är ett ganska allvarligt påstående. Jag hävdar alltjämt att det förefaller 
sig så. Frågan som ställes inledningsvis löd: I vilken utsträckning finns det en mångfald 
av åsikter och perspektiv representerade i de olika kategorierna? Är det aktuellt att 
diskutera begreppet hegemoni i samband med hotbildsförmedlingen? Det här med 
mångfald och perspektiv konstaterades i metodavsnittet vara relativt svårt att slå fast men 
man kan ändock avgöra i vilken mån det förekommer olika perspektiv på en och samma 
hotbild som presenteras eller om denna är en accepterad hotbild. Hegemoni kan också 
förstås som ett större samhällsfenomen än vad som går att utläsa i tidningars förmedling 
och debatt. Trots detta intresserar jag mig endast utifall att det finns hegemoniska 
tendenser i det material jag undersökt.  Således tas det hänsyn till inlägg där det finns 
deltagare som försöker kritisera, ändra eller introducera en ny typ av hotbild. Just vad det 
gäller hegemonibegreppet begränsades detta till att koncentreras kring att undersöka om 
det finns konsensus kring tre element i diskussionen, vilka är problemen, vilka är 
problemens orsaker och vilka lösningar finns det på problemen. Särskild hänsyn tas till 
inlägg som kritiserar begreppet hotbild och problematiken kring hotbildsförmeding. 
Hänsyn tas även till vilken typ av förmedling det rör sig om. Det kunde konstateras att de 
olika kategorierna, informerande, granskande och debatterande skiljde sig markant år. 
Alltjämt tas hänsyn till förändring över tid.  
 
Under den första undersökningsperioden rådde stor osäkerhet vad kalla krigets slut kunde 
innebära. Detta satte en stor prägel på samtliga artikelkategorierna. Många av de 
informerande artiklarna behandlar försvarsmaktens framtida utformning, Rysslands 
utveckling och muslimer som en potentiell hotbild. Granskande artiklar berör JAS-
projektets framtid med hänvisning just till denna förändrade hotbild, men även hotbilden 
mot Sveriges statsminister som består efter det som hände Palme. Här förekom även en 
artikel som tar upp kritik gentemot begreppet hotbilder. Så när som på en enda artikel 
förekom inga utmaningar till kring begreppet hotbilder, eller mot de hotbilder som 
presenterades som exempelvis islam. Därtill råder det konsensus om att det 
säkerhetspolitiska läget är att betrakta som oklart även om någon enstaka artikel 
presenterar mer specificerade hotbilder. Bland de debatterande artiklarna förekommer 
desto mer kritik och åsikter både kring de hotbilder som presenterats i undersökningens 
informerande artiklar och mot problematiken med hotbilder. Här görs även försök att 
presentera utmanande hotbilder t ex social nedrustning som en hotbild gentemot 
samhället.  
 
Då det inte råder någon form av hegemoni kring i vad problemet består av utan snarast är 
man överens om det rör sig om en form av en ny situation. Således uppstår det inte heller 
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hegemoni kring vad som är orsaken till problemen. Lite skämtsamt kan man istället 
konstateras att den händelse som bär skulden för den nya situationen är det kalla krigets 
slut. Därmed finns det även olika rekommendationsplaner för att lösa eller agera kring 
den nya situationen.  
 
Förmedlingen och debatten ter sig annorlunda under den mittersta undersökningsperioden 
då man också ser ett visst genomslag för ett vidgat säkerhetsperspektiv i medierna. Bland 
de informerande artiklarna råder det konsensus om en breddad hotbild i vilken flera olika 
sorters hot ingår.  Inom kategorin informerande artiklar ifrågasätts också sällan de 
hotbilder som figurerar här. Undantaget till regeln var en artikel bland de informerande 
som ifrågasätta såväl den samlade hotbilden som de åtgärder som tas uppå den av 
medierna förmedlade bilden. Det förekommer också artiklar som har mer avvikande 
teman, som den hotbild som finns mot unga kvinnor i samhället idag. I övrigt är man 
också överens om orsakerna till behovet av att anamma det breda säkerhetspolitiska 
synsättet. Orsakerna tros bland de flesta informerande artiklar vara det moderna 
samhällets sårbarhet vilket möjliggör för ”illvilliga sabotage”. Ofta är man inte speciellt 
konkret vad det gäller varken de mer direkta orsakerna till det specifika problemet med 
respektive hotbild och man ger näst intill aldrig strukturella förklaringar. Däremot är man 
desto klarare med hur man skall komma till rätta med problemen. Lösningarna är ofta att 
ge mer resurser och befogenheter till polisväsendet och militären. Några alternativa 
lösningar presenteras inte. Detta gäller då framförallt för informerande artiklar. 
 
Under denna andra undersökningsperiod återfanns en artikel som uppfattades som 
granskande. Denna ifrågasatte såväl specifika hotbilder som figurer som till exempel IT-
relaterade hotbilder som hela problematiken kring ”säkerhetisering” av diverse ämnen. 
Till detta kan man också tillägga att man ville utkräva ansvar av experter, politiker och 
medier som så ogenomtänkt förmedlar diverse hotbilder.  
 
Bland de debatterande artiklarna återfanns däremot en större mångfald och perspektiv, 
både bland sådana som förespråkade ett vidgat säkerhetsperspektiv och sådana som 
ifrågasatte enskilda hotbilder och begreppet i stort. Således återfinns det inte samma 
konsensus om orsakerna till hur problemet har uppstått eller hur detta skall förstås, 
alternativt vilken handlingsplan bäst kan tänkas lösa problemen. Detta beror just på att 
det finns en mångfald av olika aktörer, problemformulerare och tillika skribenter.  
 
Den sista undersökningsperioden skiljer sig markant gentemot de två föregående i dessa 
avseenden. Bland de informerande artiklarna återfinns många olika sorters specifika 
hotbilder, däribland mot enskilda evenemang, politiska möten, politiker och offentliga 
personer. En del artiklar behandlar mer allmänna hotbilder såsom organiserad brottslighet 
som en reell hotbild gentemot det svenska samhället. Ingen av de informerande artiklarna 
ifrågasätter vare sig någon speciell hotbild eller begreppsproblematiken i stort. Ofta är 
frågan inte om det finns en hotbild, detta tas för givet, utan snarast hur denna har 
förändrats. Således förmedlas också en mer samlad bild kring orsakerna och lösningarna 
på hotbilden. Precis som innan är man sparsam med att ange orsaken till att presentera en 
hotbild. Hotbildsbegreppet har dock i det stora hela erhållit en större acceptans. Stundtals 
återfinns till exempel hänvisningar till ”extremistiska islamister” och ”psykiskt störda 
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personer” som tycks utgöra de mer självklara orsakerna till vissa av de mer allmänna 
hotbilderna. Även i denna undersökningsperiod tros samhällets ökade sårbarhet vara en 
av de mer centrala orsakerna till att det finns hotbilder över huvudtaget. På så vis har 
samhället självt skapat sina egna hot. De lösningarna som presenteras är då ökade 
resurser och befogenheter till polis och militär. Därtill förespråkas även en större 
samordning mellan olika förvaltningar för att på så vis skapa ett helhetsperspektiv. 
 
Bland de debatterande artiklarna syns dock de största förändringarna jämfört med 
föregående perioder. Här återfinns visserligen ett par problemformulerare som använder 
sig av hotbildsbegreppet för att understryka allvaret i en viss situation. Därtill återfinns 
endast en enda artikel som ifrågasätter begreppet och fenomenet med att medierna 
använder sig av hotbildsuttrycket vilket tros ebba ut i en överdriven rädsla. I övriga 
artiklar är det just förespråkandet av ett ökat säkerhetsmedvetande och ökade 
säkerhetsåtgärder för att skydda oss ifrån den uppsjö av närvarande hotbilder som finns. 
Retoriken i dessa artiklar är mer explicit och mer spekulerande än i de informerande 
artiklarna. Till skillnad från de övriga två undersökningsperioderna finns det, förutom en, 
inga artiklar som ifrågasätter ett vidgat säkerhetsperspektiv och användandet av 
hotbildsbegreppet. Därtill råder det också konsensus om vilka lösningar som borde 
tillämpas på att få bukt med hotbilderna, inte helt förvånande mer resurser och 
befogenheter till polis och militär, men även att man borde ha en övergripande myndighet 
som sysslar med säkerhetsfrågor ur en helhetssyn. Därtill förespråkas även större fokus 
på säkerhetsfrågor och säkerhetstänkande i samhället i stort. Den största förändringen är 
att det inte finns inlägg som ifrågasätter de hotbilder som figurerar bland de informerande 
artiklarna.  
 
Slutsatsen om huruvida det råder hegemoni kring hotbilder och behovet av ett vidgat 
säkerhetsperspektiv är att det under den sista undersökningsperioden råder större 
konsensus än tidigare kring hur problemen (hotbilderna) ser ut, orsakerna till problemen 
och vilka lösningar som finns till hands för att få bukt med problemen. Även utifall att 
man kan ana att det rör sig om en hegemonisk uppfattning bör man vara något försiktig 
med denna slutsats. Alltjämt bör man vara uppmärksam på den brist på mångfald av 
perspektiv och åsikter och kritiska inlägg som kännetecknar den sista perioden. 
Hegemoni är ett begrepp som är svårt att påvisa men jag hävdar att det finns det 
åtminstone starka tendenser till att detta begrepp blir alltmer giltigt i den undersökta 
kontexten vilket är nog så allvarligt ur demokratiperspektiven, vilka vi nu vänder vår 
uppmärksamhet mot. 
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6 Mediernas roll i demokratier 
 
 
 
I detta avsnitt kommer mediernas förmedling och debatten kring hotbilder att analyseras 
utifrån de tidigare redovisade demokratiteorierna. Mediernas preskriptiva uppgifter sägs 
vara att informera, granska och utgöra forum för debatt. Hur dessa tre kategorier borde se 
ut beror på vilket demokratiteoretiskt resonemang man utgår ifrån. Genom att jämföra 
resultatet av min undersökning med den idealtypiska framställningen av de tre 
demokratiteorierna kan jag diskutera och värdera materialet utifrån de tre 
demokratisynerna. För att friska upp läsarens minne och undvika onödigt bläddrande 
visar jag nedan den tablå som var resultatet av uppsatsens demokratiteorier, låt dig därför 
inte förvirras av att tablån har bytt namn:  
 
Tablå 3: Demokratiteorier i idealtypsform 
  

             Elit-              Institutionell-               Deliberativ-  
                                demokrati               demokrati        deltagardemokrati 
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Kommentar: Sammanställningen är grundad på vad som framkommit i teoriavsnittet 
även om vissa slutsatser är gjorda på basis av teorierna. 
 
 
De analytiska slutsatserna som görs i detta kapitel går inte utanför mitt empiriska 
material, det vill säga slutsatserna dras utifrån hur mediernas förmedling och debatt har 
sett ut i de tre tidningarna som ingått i mitt empiriska material. Dessa medier är dock 
både centrala och ansedda medier i Sverige som i stor utsträckning sätter dagordningen 
för övriga medier. Det är därför intressant i sig att analysera dessa tre stora nyhetsmedier 
enligt demokratiperspektiven. Därtill bör man också beakta att undersökningsperioderna 
valdes med tanke på att ge medierna möjlighet att utgöra arena för debatt och utföra 
granskande uppgifter.    

6.1 Demokratiskt deltagande 
 
Om vi ser till vilka som deltog i förmedling och debatt som redovisades i tabell tre var de 
fyra största deltagargrupperna, medier/journalist, vetenskapsmän i vilka diverse experter 
ingår, polisen, och politiker. Minst deltagande hade olika former av aktivister, det vill 
säga aggregerade intressen, och medborgare. Någonstans mellan de som hade högst 
respektive lägst deltagande placerade sig kontrollindustrin och militären. Enligt 
elitdemokratiska mått mätt är resultatet att se som positivt, medborgare och 
intressegrupper bör hålla sig undan från deltagande i medierna. Detta bör skötas av 
politiker, sakkunniga och tjänstemän som med lite god vilja kan översättas till just 
vetenskapsmän, polis och politiker. Institutionell demokrati innehar någon form av 

Deltagande i medierna är inget 
för den vanlige medborgaren. 
Detta är för politiker, 
tjänstemän och sakkunniga. 
Valhandlingen är den 
viktigaste medborgerliga 
handlingen. 

Institutionerna skapar 
möjligheter för medborgarna 
att delta i det politiska livet.  
Deltagande medborgare och 
aggregerade intressen är att 
anse som positivt. 
Valhandlingen är alltjämt en av 
de viktigare medborgerliga 
handlingarna.   

Ett av de viktigaste inslaget i  
en demokrati. Medborgares 
deltagande är av vikt. 
Mångfald och god 
argumentation är önskvärd.  
  

Deltagande 
i 
medierna: 

Information  
och 
kunskap: 
 

Grundläggande information 
skall finnas tillgängligt för 
medborgarna. Informationen 
präglas av ett uppifrån och ner 
perspektiv. Det är eliternas 
perspektiv som främst skall 
vara gällande. Informationen 
bör hållas enkel för att 
underlätta för den vanlige 
medborgaren.     

Yttrandefrihet och fria medier 
skall göra det möjligt att 
erhålla upplyst förståelse, 
kontroll över dagordningen och 
säkerställa effektivt deltagande. 
Kritik får riktas mot såväl 
folkvalda, tjänstemän, systemet 
i sin helhet och den 
dominerande ideologin.  

Grundläggande stommen i den 
deliberativa deltagar- 
demokratin. Medborgaren kan 
och vill delta i diskussioner 
kring offentliga 
angelägenheter. Offentliga 
samtal förutsätter och genererar 
kunskap. Olika former av 
deliberativa processer där god 
argumentation och mångfald är 

Mediernas 
roll: 
 

Mediers syfte är att sprida 
information. Framförallt ett 
forum för politiker, tjänstemän 
och andra ”eliter” att förmedla 
sitt budskap, vanliga 
medborgare behöver inte 
komma till  tals.    

Mediernas syfte är att 
möjliggöra för medborgarna att 
erhålla upplyst förståelse, 
kontroll över dagordningen och 
effektivt deltagande. 
Granskande inslag (kritik) är 
därtill ett viktigt inslag.  

Ett av de viktigaste forumen 
för debatt och offentliga 
samtal. Framförallt skall 
medborgare kunna delta i 
offentliga samtal. 
Åsiktsmångfald är önskvärt. 
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mittenposition som säger att medierna som institution skall erbjuda medborgaren och 
intresseorganisationer möjlighet att delta. Detta är en så pass vag formulering så att denna 
måste anses vara giltig i förhållande till min genomförda undersökning. Detta för att man 
inte kan utesluta att det funnits möjlighet att delta men medborgarna och 
intresseorganisationer eventuellt kan ha valt att inte göra så. För att kunna utesluta den 
institutionella demokratins utsaga om möjligheter att delta måste man ha vetskap om att 
någon har nekats delta i debatten vilket jag inte har. Deliberativ deltagardemokrati 
understryker däremot medborgarnas deltagande som en viktig ingrediens i det politiska 
livet, däribland deltagande i mediernas förmedling och debatt. Här kan desto tydligare 
slutsatser dras. Medborgarnas inflytande i form av deltagande är minimalt, näst intill 
obefintligt. Därför blir också innebörden att det framförallt är elitdemokratins krav och 
önskemål som uppfylls, även om den institutionella demokratins önskemål inte kan 
uteslutas. Deliberativ deltagardemokrati som betonar medborgarnas deltagande stämmer 
inte överens med resultatet av den empiriska undersökningen. 
 
Man bör dock beakta att deliberativa deltagardemokratin inte ställer orimliga krav på 
medierna som en arena för debatt. Det måste nödvändigtvis inte vara enbart medborgare 
som deltar i förmedling och debatt. Desto viktigare är att det finns mångfald och 
perspektiv i förmedling och debatt. Vi vänder därför blicken i denna riktning.    
 

6.2 Information och kunskap 
 
Information och kunskap är centrala element i de beskrivna demokratiteorierna. Det är 
inte alltid självklart vad som avses med begreppen men vi skall ändå försöka klassificera 
det empiriska materialet utifrån de definitioner som återfinns i den idealtypiska 
framställningen.  
 
Resultat av innehållsanalysen ger oss en uppfattning om hur fördelningen mellan 
information, granskning och debatt har sett ut enligt det empiriska materialet. 
Inledningsvis var 55 procent av artiklarna informerande, åtta procent granskande och 35 
procent debatterande. Därutöver var två procent odefinierbara. Kategoriernas fördelning 
ändrades under den andra undersökningsperioden till 50 procent informerande, 2,5 
procent granskande och 45 procent debatterande. Därtill var 2,5 procent odefinierbara 
artiklar. Den sista undersökningsperioden var 67 procent av artiklarna informerande och 
33 procent debatterande. För de övriga två kategorierna återfanns inga artiklar under den 
sista undersökningsperioden. 
 
Informerande artiklar var den dominerande formen av artiklar som behandlade hotbilder 
under hela undersökningen. Således tycks det återigen likna elitdemokratins syn på hur 
information och kunskap skall te sig i medierna. Å andra sidan var debatterande artiklar 
den näst största kategorin av artiklar i samtliga undersökningsperioder. Detta gör att även 
deliberativ deltagardemokratins syn på hur kunskap och information bör tillhandahållas 
av medierna tycks uppfyllas genom att det fanns en hel del debatterande artiklar 
närvarande.  
 



 73 

Frånvaron av granskande artiklar är dock anmärkningsvärd och de få artiklar som var 
granskande ifrågasatte endast undantagsvis hotbildsförmedling och användandet av 
begreppet. På grundval av det empiriska materialet bör man ställa sig frågande till 
mediernas förmåga att agera som folkets ställföreträdare och utgöra ”den tredje 
statsmakten”. I många av de artiklarna som ansågs vara informerande och där 
medierna/journalister var huvudaktör återfanns flera exempel på en okritisk återgivning 
av vad som står i rapporter och utredningar eller på grundval av olika experters uttalande. 
Även denna typ av enkelriktade förmedling där journalister inte erbjuder läsaren andra 
eller motstridiga perspektiv, eller själv ställer sig frågande till innehållet av vad som 
förmedlas leder också fram till slutsatsen att medierna inte uppfyller sin roll som ”tredje 
statsmakt”.  
 
Vi behöver dock något ytterligare att hänga upp vår analys kring huruvida mediernas 
förmedling och debatt kan klassas som elitdemokratisk, institutionell eller delibarativ 
deltagardemokratisk. Till vår hjälp tar vi resultatet av idé- och ideologianalysen.  
 
Låt mig inledningsvis konstatera att det återfanns få deliberativa processer i mitt 
empiriska material. Det återfanns vissa antydningar av detta i den första 
undersökningsperioden angående försvarets framtid, samt replikskiftet mellan politikerna 
i försvarsberedningen och Utrikespolitiska institutets företrädare i den andra perioden. 
Avsaknaden av deliberativa processer i materialet kan bero på två saker. Att det råder 
konsensus om vilka hot som är att beteckna som riktiga. Det är möjligt att denna 
konsensus har frammanats av en deliberativ process som ligger utanför mitt empiriska 
material. Min femte fråga som koncentrerats kring hegemoni och mångfaldskriteriet 
kunde visa att det inledningsvis återfanns både debatt och mångfald om vilka hotbilder 
som var att se som reella. Denna mångfald av åsikter och perspektiv återfinns inte alls på 
samma sätt under den sista perioden. Det är dock att finna som oroväckande och 
anmärkningsvärt att man plötsligt kommer överens om vilka hotbilder som är att 
beteckna som reella. Likaså, hur förefaller förmedling och debatt för de som började lösa 
tidningar runt 2005. Dessa mediekonsumenter har i sådana fall gått miste om den 
deliberativa processen som ledde fram till produkten av denna process, konsensus. 
Alternativet är att det skulle kunna röra sig om en framgångsrik propagandakampanj av 
flera olika aktörer som alla är för ett vidgat säkerhetsperspektiv. Man kan också beakta 
att det rör sig om ett större samhälleligt fenomen än enbart medialt. Om det i övriga 
samhället onyanserat pratas om hotbilder är medierna i detta fall endast en spegel av 
verkligheten. Alltjämt är medierna i ett sådant high-threshold issue den viktigaste arenan 
för att förmedla en nyanserad bild av ämnet då det är svårt för den enskilde individen att 
verifiera eller förkasta informationen. Inslagen där man kopplar ihop konsekvenserna av 
ett vidgat säkerhetsperspektiv och en okritisk medial hotbildsförmedling är få. Således 
kan mediekonsumenten troligen inte heller greppa allvaret av att medierna, eller andra 
aktörer framställer fenomen som t ex organiserad brottslighet som en hotbild vilket 
medför att detta samhällsproblem hamnar i mediernas rapportering under 
säkerhetspolitikens ansvarsområde.  
 
En annan anmärkningsvärd detalj var den frånvaro av argumentation kring de uppmålade 
hotbilderna. Detta gällde i samtliga kategorier av artiklar. Hotbilden, även av de 
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problemformulerare som försökte uppmärksamma lite avvikande hotbilder framställde 
dessa som självklara. I flera fall kan man ana ett visst egenintresse bakom 
hotbildsformuleringar, framförallt vad det gäller kontrollindustrin, militären och polisen. 
Beakta dock att vad det gäller aktörernas egenintresse är detta något lösa antaganden som 
jag saknar empiriska belägg för.  
 
Vad det gäller kritiska och granskande inlägg som ifrågasatte begreppet hotbild och 
hotbildsförmedling i sin helhet var dessa väldigt få, framförallt under den sista perioden 
då det endast återfanns en sådan artikel. Om man översätter den dominerande ideologin 
med att denna motsvarar det vidgade säkerhetsbegreppet som slutligen fick ett uppenbart 
genomslag finns det få kritiska inlägg mot denna. Att det ofta saknas bakomliggande 
förklaringar, argument för eller emot hotbilder, och allt färre perspektiv och motstridiga 
argument gör det svårt att se att förmedlingen och debatten har gett upphov till den 
institutionella demokratins önskemål om upplyst förståelse, kontroll över dagordningen 
och effektivt deltagande. Givetvis kan detta dock inte uteslutas helt.   
 
Detta leder fram till slutsatsen att vad det gäller information och kunskap utifrån ovan 
tecknade demokratiperspektiv kan man i det stora hela utesluta att förmedlingen och 
debatten håller deliberativ deltagardemokratisk standard. Återigen intar den 
institutionella demokratin någon form av mellanposition. Detta mycket tack vare dess 
vaga formuleringar kring möjligheter att erhålla upplyst förståelse, kontroll över 
dagordningen och effektivt deltagande. Den dominerande förmedlingen bestod av 
enkelriktad information. Ofta härstammade denna information ifrån olika eliter, politiker, 
medier, experter och förvaltningar. Hänsyn bör dock tas till den förändring som är 
närvarande i undersökningen. Inledningsvis fanns det en större mångfald och kritiska 
inlägg men dessa var minskande genom undersökningen. Under den sista 
undersökningsperioden var slutligen 67 procent av artiklarna informerande och bland de 
övriga 33 procenten som var debatterande till sin natur återfanns nästan inga kritiska 
inlägg eller avvikande åsikter. Förmedlingen och debatten har således under 
undersökningen rört sig bort ifrån den deliberativa deltagardemokratins ideal mot 
elitdemokratins ideal av förmedling och debatt.    
 

6.3 Mediernas roll  
 
Mediernas roll och funktion i demokratiska stater kan sägas utgöras av att tillhandahålla 
information, granskning och debatt. Hur dessa kategorier bör te sig rent innehållsmässigt 
kan ses på olika sätt beroende på vilket demokratiskt ideal man föredrar. Ämnet för 
studien, hotbilder och säkerhetsperspektiv är ett komplicerat område. De medier som 
innefattas av undersökningen har alla vissa säljande krav på sig. Således gör detta det 
svårt för medierna att förhålla sig kritiskt och granskande till sig själva vad det gäller den 
samlade bilden av hotbildsförmedlingen. Trots detta finns det normativa krav att ställa på 
medierna, kanske framförallt på deras granskande roll och att de inte okritiskt förmedlar 
hotbilder för att på så vis bidra till en överdriven förmedling och rädsla i samhället.   
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De tre demokratiteorierna som redovisats i uppsatsen betonar också olika syften och 
roller för medierna att uppfylla i en demokrati. Elitdemokratin ser på medierna som 
främst informationsspridare och ett forum för eliter att förmedla sina budskap. Detta är 
också en beskrivning som i stort är kännetecknande för undersökningens empiriska 
material. Här bör man ändå beakta att informationen alltjämt  bör vara allsidig och 
korrekt. Beroende på hur kritiskt lagd man är till sinnet väcker dock denna beskrivning en 
stor misstänksamhet och det med rätta. I ett sådant komplext ämne som hotbilder och 
säkerhetspolitik finns praktiskt taget ingen information som är värderingsfri. Att okritiskt 
förmedla rapporter och experters åsikter är ett ställningstagande. Information hade också 
kunnat vara inriktad på eventuella konsekvenser av att allt fler områden betecknas som 
säkerhetspolitiskt intressanta. Detta medför att även enkelspårig information som tycks 
vara objektiv medför att medierna i detta sammanhang utöver dagordningsmakt med både 
priming-effekter och gestaltningsperspektiv som konsekvens. Dessa synpunkter gör sig 
gällande för även den institutionella demokratin och för den deliberativa demokratin.  
 
Vad det gäller hur medierna har uppfyllt sin granskande roll konstaterades det genom den 
empiriska undersökningen att denna har varit minst sagt undermålig. Det återfinns inslag 
av okritisk återgivning av andras ståndpunkter men även en näst intill total avsaknad av 
ifrågasättande av säkerhetsperspektivet och hotbildsförmedlingen. Den institutionella 
demokratins önskemål om kritiska inslag uppfylls således inte av medierna själva. 
Därutöver har jag redan antytt misstanke om att förmedlingen och debatten i stort 
antagligen inte kan ha gett upphov till medborgarnas upplysta förståelse av 
helhetsproblematiken ifråga även om detta inte kan uteslutas.  
 
Återigen ser det mörkast ut för den roll som den deliberativa deltagardemokratin önskar 
att medierna spelar i ett demokratiskt samhälle. Man menar att detta är ett av de viktigaste 
forumen för debatt och offentliga samtal, där framförallt medborgarna skall kunna delta i 
de samma. Därtill önskas även åsiktsmångfald. Det återfanns också enligt 
innehållsanalysen en påtaglig mängd artiklar som var debatterande, vilket var att betrakta 
som positivt åtminstone vid en hastig titt. Om man ser till innehållet så saknas det, 
åtminstone i slutet av undersökningen, mångfald av åsikter och perspektiv. Önskemålet 
om att medborgarna är närvarande i debatten införlivas inte heller enligt det empiriska 
materialet. Vad det gäller samtliga tre punkter, deltagande i medierna, information och 
kunskap och mediernas roll inom ramen för det demokratiska samhället uppfylls 
framförallt elitdemokratins önskemål. Institutionell demokrati erhåller en form av 
mittenposition mycket tack vare vaga formuleringar. Minst överensstämmande är de krav 
och önskemål som den deliberativa deltagardemokratin ställer på medierna.   
 

6.4 Demokratier utan massmedier  
 
Resultatet av undersökningen väcker många frågor och funderingar till liv. Är 
massmedierna, och då framförallt kommersiella massmedier förenliga med demokratier? 
Är inte den som besitter informationskontroll obevekligen i en maktposition som går 
utanför den demokratiska inflytelsesfären? Medierna har möjlighet att påverka stora 
mängder av befolkning att tro eller tycka i många frågor, särskilt sådana frågor där 
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medborgaren har svårt att verifiera informationen. Detta leder till att det finns ett stort 
informationsbehov och således skapas ett beroendeförhållande till massmedierna i det 
moderna samhället. 
 
Det specifika ämnet för denna uppsats är hotbilder av olika dignitet. Dessa frågor är både 
komplicerade och stora men kan alltjämt på sikt få konsekvenser för den enskilde 
människans vardag då det förefaller sig som så att desto värre hotbildsförmedling desto 
mer legitimt blir det att införa säkerhetsåtgärder som kan komma att kränka den enskilde 
individens integritet, rättsäkerhet och autonomi.   
  
Medierna har ett stort inflytande men frågan är hur mäktiga massmedierna egentligen är. 
Den avsaknaden av kritik och granskning som återfanns i det empiriska materialet gör att 
medierna i det snaraste kan ses som ett verktyg för andra prominenta aktörer att nyttja 
efter behov. Om det förhåller sig så kanske man rentav kan säga att medierna är maktlösa 
då de måste förlita sig på andra aktörer för att fylla sina spaltmetrar med information och 
debatt. Antagligen är någon form av mellanposition mest trolig, beroende på hur man 
väljer att se på massmedierna, som egen aktör eller som en arena för andra aktörer. 
Problemet är kanske att demokratiteorier sätter för stor tillit till mediernas roll och 
funktion inom ramen för det demokratiska samhället.       
 
Alltjämt måste man fråga sig: Vad händer om medierna inte uppfyller sina preskriptiva 
roller, är det inte demokratin som i slutändan blir haltande? Låt oss återknyta till några av 
resultaten som presenterades under rubriken tidigare forskningen. Många av dessa alster 
väcker liknande kritik mot medierna. Det är alltså inte helt förvånande att Chomsky och 
Herman i sin bok Manufacturing consent kommer fram till att man kan ana en symbios 
mellan samhällets elit och den ”liberala” pressen som kan liknas vid en 
propagandamodell som tjänar den politiska, sociala och ekonomiska eliten. Likaså lyfter 
man knappt på ögonbrynen åt Lars Nords och Jesper Strömbäcks resultat av studien Tio 
dagar som skakade världen. Detta var då i samband med händelsen som numera benämns 
”den 11 september”. De menade att svenska medier hade svårt att förhålla sig objektiva 
och de journalistiska bristerna var många. De skriver bland annat i studien att ”risken för 
en demokratisk undermålig journalistik vid en sådan händelse kan däremot förebyggas 
rejält genom en konsekvent och oförtröttlig debatt om mediernas arbetsvillkor, innehåll 
och funktionssätt när någonting skakar världen nästa gång”. Andra önskar även de att 
medierna tar ett större ansvar och sörjer för en deliberation som är värdig ett demokratiskt 
styrelseskick, såsom Karen S. Johnson-Cartee påpekar i sin bok News narratives and 
news framing. Alltjämt bör man också beakta Pippa Norris slutsats att det i slutändan är 
mediekonsumenten som är innehavaren av makt då denna har stor valmöjlighet att välja 
sina medier.  
 
Det är alltjämt svårt att tänka sig demokratier utan massmedier, för inte säga omöjligt. 
Massmedierna bidrar med, åtminstone med grundläggande information, men man bör 
beakta mediernas möjlighet att forma verkligheten för medborgarna i den aktuella staten. 
Frågan är vilken tillit man bör ha till medierna, både i verkligheten och i 
demokratiteorier. Vi ser också att inte ens nyheterna hålls ”objektiva”, utan är filtrerade 
då flera aktörer tycks tillämpa olika former av news management. Journalisterna och 
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medierna tycks vara alltför beroende av elitkällor och uttalanden. Vem som egentligen 
besitter makt i informationssamhället blir därmed något oklart. Medierna innehar makten 
att påverka kontexten men här måste man skilja på medierna som en aktör och medierna 
som en arena. Det var ytterst få inslag i det empiriska materialet där medierna eller 
journalister utnyttjade sin position som ”tredje statsmakt”. Frågan är varför? Möjligtvis 
för att det inte finns något intresse för medierna att ifrågasätta högoktaniga ämnen som 
utgörs av diverse hotbilder. Trots allt lever de undersökta medierna på att sälja sin 
produkt och enligt medielogiken tillämpas en viss dramaturgi för att skapa spännande 
reportage, och vad kan vara mer spännande än potentiella hot mot samhället. För den 
enskilde reportern och för den enskilde problemformuleraren är det logiskt att tillämpa 
hotbildsbegreppet. Denna logik ger dock ett olyckligt samlat intryck då medborgaren 
mycket väl kan få intrycket av att samhället har blivit farligare och hotfullare. I detta 
avseende är det möjligt att det skapas en efterfrågan för ett ökat beskydd som på sikt kan 
leda till att medborgarens integritet, autonomi och rättsäkerhet undermineras. Detta gör 
att man bör ställa sig frågande till om mediernas säljande roll är förenlig med deras roll i 
en demokratisk stat. 
 
Mediernas roll och funktion inom ramen för ett demokratiskt samhälle lämnar i många 
fall mycket att önska då flera studier visar att de i det stora hela inte klarar leva upp till 
sina uppgifter att informera, granska och utgöra forum för debatt. Denna magisteruppsats 
stämmer in i den kritik som finns nämnd i den tidigare forskningen av hur väl medierna 
egentligen lyckas utföra sina preskriptiva uppgifter. Trots detta fungerar de flesta 
demokratier som det är tänkt, eller gör de verkligen det?  
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7 Sammanfattning 
 
 
 
Ansatsen med denna magisteruppsats var att undersöka hur Sveriges massmedier har 
lyckas uppfylla sina preskriptiva uppgifter, informera, granska och utgöra forum för 
debatt i sin belysning av hotbilder i anslutning till ett vidgat säkerhetsbegreppet. Ansatsen 
grundade sig på två aspekter. Dels att undersöka och utvärdera mediernas roll i 
demokratier och hur dessa lyckas leva upp till sina förväntade roller och dels belysa 
problematiken kring det vidgade säkerhetsbegreppet och då framförallt se till mediernas 
roll i att förmedla hotbilder. Medierna kan sägas inneha en viktig roll att spela i 
demokratier och detta gäller särskilt i sådana high-threshold-issues som den nationella 
säkerheten och samhällets hotbilder utgörs av. Detta ledde fram till följande syfte: att 
undersöka hur Sveriges massmedier har lyckas uppfylla sina preskriptiva uppgifter, 
informera, granska och utgöra forum för debatt i sin belysning av hotbilder i anslutning 
till det vidgade säkerhetsbegreppet. Därtill var syftet även att belysa de empiriska 
resultaten utifrån ett demokratiteoretiskt perspektiv. Således valdes följande 
frågeställningar ut för att hjälpa mig uppfylla det uttalade syftet: 
 

1. Hur har debatten och nyhetsförmedlingen sett ut i massmedierna angående 
hotbilder och det vidgade säkerhetsbegreppet? Hur fördelar sig de befintliga 
artiklarna mellan kategorierna information, granskning och debatt? 

 
2. Vilka aktörer har kommit till tals i de undersökta medierna och hur ter sig 

fördelningen mellan de deltagande aktörerna?  
 

3. Hur används begreppet hotbild och vilken typ av argument används i 
hotbildssammanhang och har ett vidgat säkerhetsbegrepp fått genomslag i 
medierna? 

 
4. I vilken mån används empiriska belägg i samband med att en hotbild presenteras? 

 
5. I vilken utsträckning finns det en mångfald av åsikter och perspektiv 

representerade i de olika kategorierna? Är det aktuellt att diskutera begreppet 
hegemoni i samband med hotbildsförmedlingen? 

 
6. Hur kan fråga 1-5 belysas ur ett demokratiperspektiv och uppsatsens teoretiska 

ramverk? 
 
Det empiriska materialet begränsades till att innefatta tre centrala och ansedda tidningar 
under halvårslånga perioder som kunde tänkas kännetecknas av ett visst lugn. Detta för 
att underlätta för tidningarna att granska och utgöra arena för debatt. De tre tidningarna 
var Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Aftonbladet. För att undvika olika 
stipulativa gränsdragningar samt öka undersökningens vetenskaplighet tillämpades en 
komparativ statisk analys för att på så vis kunna se förändringar över tid. En sådan form 
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av analys tros bland annat kunna bidra till att visa takten, riktningen och eventuella 
tillfälligheter i politiska förändringar.    
 
De metoder som ansågs vara mest lämpliga för att besvara ovanstående frågor var av 
textanalytisk art, och då framförallt innehållsanalys och två varianter på idé – och 
ideologianalys. Innehållsanalysen användes inledningsvis för att besvara den första och 
andra frågan. Denna metod kunde då visa att bland de undersökta artiklarna var den mest 
förekommande i alla perioderna informerande och därefter debatterande artiklar. Minst 
förekommande var granskande artiklar som i den sista undersökningsperioden slutade att 
infinnas sig i det empiriska materialet. Därutöver hjälpte innehållsanalysen också till att 
se vilka aktörer som varit närvarande i debatten. Det visade sig att medierna själva och 
journalisterna var den aktör som hade varit mest förekommande, därefter i fallande i 
procentuellt deltagande, vetenskapsmän, politiker, polis, militär, kontrollindustrin, 
aktivister och sist men alltjämt minst medborgare. 
 
Idé- och ideologianalysen visade att hotbildsbegreppet används på flertalet olika sätt. 
Inledningsvis på ett ganska traditionellt vis och berörde främst utrikespolitiska aspekter, 
allt vad tiden lider ser man ett större genomslag för ett vidgat säkerhetsperspektiv då allt 
fler ämnen och områden beskrevs som hotbilder och därmed säkerhetspolitiskt 
intressanta. Hotbildsbegreppet kunde även användas för att skapa en viss spänning i en 
annars ganska trist artikel. Detta sågs som försök till mediedramaturgi. Vidare fanns det 
inslag där olika problemformulerare använde sig av begreppet hotbild för att understryka 
situationens allvar. Det visade sig också att man sällan argumenterade för en specifik 
hotbild utan denna konstaterades inledningsvis eller i förbifarten. Istället argumenterade 
man för en åtgärdsplan beroende på hur allvarlig den beskrivna hotbilden upplevdes av 
skribenten. Den mest förekommande åtgärdsplanen bestod av extra resurser och 
befogenheter till militär och polis. Därtill konstaterades ett genomslag för ett vidgat 
säkerhetsperspektiv i de undersökta medierna.  
 
Vad det gällde förekomsten av empiriska belägg för hotbildspresentationen var det 
vanligt förekommande att man hänvisade till rapporter, utredningar och allehanda 
experter. En annan trend visade sig också med tiden vara giltig och det var att man i allt 
större utsträckning talade om hotbilder och hotbilden som ett vedertaget begrepp utan 
hänvisningar till empiriska belägg.   
 
Mångfald av perspektiv och åsikter var också minskande över tid så till den milda grad 
att man i den sista undersökningsperioden kunde börja tala om hegemoniska tendenser 
kring det säkerhetspolitiska läget och vilka hotbilder som var att anse som reella. Här 
återfanns stora skillnader mellan de informerande och debatterande artiklarna då det näst 
intill undantagslöst förekom mest inslag av mångfald av både åsikter och perspektiv 
ibland de debatterande artiklarna. 
 
Därefter utgick jag ifrån idealtypiska framställningar av tre demokratiteorier nämligen, 
elit- institutionell- och deliberativ deltagardemokrati. Dessa jämfördes sedan med det 
empiriska materialet som till mångt och mycket rörde sig mellan den elitdemokratiska 
idealtypen och den institutionella demokratins idealtyp. Det empiriska materialet innehöll 



 80 

få tecken på att mediernas hotbildsförmedling skulle ha varit tillfredställande utifrån de 
önskemål som den deliberativa deltagardemokratin ställda på medierna.  
 
Mediernas förmedling och den debatt som utspelat sig i dessa lämnar mycket i övrigt att 
önska, framförallt huruvida medierna lever upp till sin roll som ”tredje statsmakt”. De 
granskande inslagen var ytterst få och flera av de informerande artiklarna innehöll 
enkelspårig och vinklad information. Även här hade man velat se medierna mer som en 
aktiv aktör snarare än som ett verktyg för andra prominenta aktörer. Medierna har 
visserligen makt att konstruera verkligheten men verkar vara alltför beroende av källor 
när det kommer till kritan. Detta leder oundvikligen till att man kanske bör omvärdera 
den roll som medierna tillskrivs i demokratiteorier som en viktig aktör och arena. Detta 
medför att man bör ställa sig frågande till om demokratier fungerar som sig bör då 
massmedier inte tycks leva upp till sina preskriptiva roller.   
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