
Lunds universitet  STVK02 

Statsvetenskapliga institutionen  VT15 

  Handledare: Douglas Brommesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osäkerhet i förorten 

En kritisk diskursanalys av Aftonbladets rapportering av 

säkerheten i Biskopsgården 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Johann Arnljots 



 2 

 



 

 

Abstract 

During the last few years Gothenburg in Sweden has been crippled by a vast 

number of social and criminal injustices. Among them are shootings, murders and 

the increasingly poor social welfare for the inhabitants. One of the areas that have 

taken the hardest toll by this is Biskopsgården. Besides being havocked by 

shootouts between local gangs, murders being the rule rather than exception, it 

also have to cope with very high rates of unemployment, a bad housing situation 

and a deeply rooted disconnection from the rest of society. With the application of 

”Human security”- theories, bred from the field of critical security studies, I used 

a critical discourse analysis to pinpoint the effect that the reporting of the largest 

national news provider, Aftonbladet, had on the discourse surrounding the urban 

area of Biskopsgården. By applying a variation of narrow and broad definitions of 

security, my results have shown that many different threats to security have, and 

still do, affect the lives of the inhabitants.  

 

 

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, Human security, medier, Biskopsgården, 

Antal ord: 8378 (inklusive referenser)  
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1 Inledning 

Media har en oerhört viktig roll i spridandet av information till politiker och 

befolkning. Spridningen bidrar i stor utsträckning till uppfattningar, som i sin tur 

bidrar till problemformuleringar och lösningsförslag. Ett hett villebråd för media 

att fokusera på är de förorter som finns i Sverige. Vi har sett det kring områden 

som Rinkeby i Stockholm, där bland andra forskaren Aleksandra Ålund har 

studerat sociala förhållanden och mediers påverkan på uppfattningen av området. 

Medierna målade upp en bild av området som ett hot, ett ghetto där våldet var 

vardagsmat, ett område som är skilt från övriga landet och som har 

egensinnigheter som ingen riktigt förstår eller känner igen sig i. Detta har ofta en 

negativ påverkan på de boende i området (Ålund, 1997, s. 14-15).  Ofta målas 

områden likt detta upp som otrygga och kriminellt belastade vilket vi även kan se 

i samhällsforskaren Ove Sernhedes undersökning av liknande fenomen i förorten 

Angered i Göteborg (Sernhede, 2001, s. 72-73). 

Det kan knappast ha undgått någon att Biskopsgården i Göteborg har fått stort 

medialt fokus under senare tid. Rapporteringar i linje med vad som ovan beskrivs 

har frekventerat utrymmet i tidningarna. Området är väldigt segregerat med en 

hög arbetslöshet och bristande utbildningsnivåer jämfört med övriga områden i 

staden (Göteborgsbladet, 2015). Känslan som ges till resten av landet är ett 

område med hög otrygghet, hög osäkerhet. Vilken bild som målas upp av 

säkerhetshoten mot de boende i området är en viktig del i bekämpandet mot 

densamma.  
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2 Metodologi 

2.1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att undersöka hur säkerhetsläget i Biskopsgården 

porträtteras i media. Genom att studera ett större antal tidningsartiklar publicerade 

av Aftonbladet ämnar jag komma till klarhet med hur bilden av säkerheten i 

Biskopsgården byggs upp i en rikstäckande mediekanal. Jag vill analysera detta 

artikelmaterial med hjälp av en kritisk diskursanalys och resultatet av analysen 

vill jag sedan försöka koppla ihop med statsvetenskapliga teorier om ”Human 

security” som säkerhetsbegrepp. Vidare vill jag identifiera de säkerhetshot som 

enligt rapporteringen förekommer och komma till klarhet om vilken 

säkerhetssituation som råder i området.  

 

Frågeställningen lyder: 

 

 Vilka säkerhetshot förekommer i Biskopsgården enligt 

Aftonbladets rapporteringar? 

 Hur kan det förstås ur teorier om ”Human security”? 

 

2.1.2 Disposition 

Med en bakgrund och formulering av syfte på plats vill jag nu gå igenom hur jag 

tänker presentera mina olika avsnitt. I fortsättningen av kapitel två kommer jag så 

utförligt som möjligt att gå igenom de metodologiska beslut jag tagit och de 

avvägningar jag har gjort vad gäller material och använda tekniker. Jag vill 

förmedla tydlighet i hur jag har tänkt kring alternativa tillvägagångssätt och hur 

jag har hanterat diverse motgångar i mitt arbete. Dessutom presenterar jag de 

delar av den kritiska diskursanalys som jag har valt att använda som hjälpmedel 

med vilket jag analyserar mitt insamlade material. Kapitel tre fortsätter med en 

teoretisk genomgång där jag beskriver de delar av säkerhetspolitiska teorier om 

”Human security” som jag tänkt använda i min slutgiltiga diskussion. I kapitel 

fyra presenterar jag en kort bakgrund av området med hjälp av statistik Kapitel 

fem består av min diskursanalys av artikelmaterialet jag har valt att använda för 

att avgöra vilka säkerhetshot som yttrar sig i diskursen. I del sex samlar jag ihop 

trådarna till en avslutande diskussion. Under kapitel sju presenterar jag några 
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förslag på hur framtida forskning kan genomföras. Kapitel 8 innehåller referenser 

och bilagor.  

 

2.1.3 Material 

Materialet som min undersökning grundar sig på kommer att bestå av 

nyhetsartiklar från Aftonbladet. Mina argument för valet av Aftonbladet är dels på 

grund av att det är tidningen som läses av i särklass flest människor per dag, 

3 582 000 människor läser tidningen dagligen varav en stor del av dem får sina 

nyheter via mobilen eller hemsidan (Aftonbladet 14, 2015). Aftonbladets hemsida 

fick vecka 34 år 2014 över 20 miljoner besök från knappt 5 miljoner unika 

webbläsare (Kiaindex 1, 2014). Detta att jämföra med en ytterst marginell 

nedgång i antal ett år senare (Kiaindex 2, 2015).  Jag finner således störst chans 

att via Aftonbladets artiklar få ett så pålitligt resultat som möjligt utav min 

diskursanalys jämfört med andra mediekanaler.  Jag är medveten om tidningens 

politiska inriktning som oberoende socialdemokratisk och kommer att ha det i 

åtanke under min analys. Jag väljer att endast inkludera en tidning av anledningen 

att jag inte ämnar analysera någon form av ideologiskt motiverad bakgrund till att 

tidningen rapporterar på sättet den gör, utan att enbart analysera vilken hotbild 

som målas upp. Jag argumenterar för att tidningens höga läsarstöd och spridning 

bidrar till att min analys ska kunna vara godtagbar. Höga läsarstöd och stor 

spridning i hela landet bidrar givetvis till en betydande påverkan på diskursen och 

en maktfaktor i avseendet att definiera situationer och problem.  

 

Valet av att exempelvis inte använda Expressen eller Svenska Dagbladet som 

en andra materialkälla kan kritiseras. Jag vill förklara detta med att vid en närmare 

titt på Expressen angående artiklarna som rör mitt fall, Biskopsgården, är de flesta 

av dem skrivna och publicerade av dottertidningen Göteborgstidningen, som är 

baserad i Västsverige och som via hemsidan endast nådde drygt 600 000 

människor vecka 34, 2015 (Kiaindex 2, 2015). Svenska Dagbladet är heller inte 

inkluderad på grund av, jämfört med Aftonbladet, otillräckliga läsarstöd för att dra 

godtagbara slutsatser ifrån. Ungefär 1 miljon människor dagligen enligt dem 

själva. Tidningen riktar sig även till en relativt unik målgrupp och definieras som 

en välutbildad och välbärgad person mitt i livet med familj, karriär och som tjänar 

klart mer än genomsnittssvensken. De når dessutom över 60% av sina läsare i 

Stockholmsområdet, och detta är inte i linje med min analys av den nationella 

spridningen (SvD 1, 2015). 

 

Materialet består som ovan nämnt av artiklar hämtade från Aftonbladet. 

Sökningen av artiklar är gjorda via tidningens egen sökfunktion, med det inte så 

förvånande sökordet ”Biskopsgården”. Jag har valt artiklar från och med början av 

2014 fram till idag. Anledningen till urvalet är dels på grund av att jag självklart 

vill att resultatet av min analys inte bara ska ha ett rikt material bakom sig, utan 

att det fortfarande ska vara aktuellt med tanke på eventuell fortsatt forskning och 
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dels på grund av att jag inte vill ha ett allt för överväldigande underlag, på det sätt 

att min analys brister i noggrannhet.  

Trots att en del av artiklarna är vidarebefordrade från andra mediekanaler likt 

Göteborgsposten och TT känner jag fortfarande relevans i att inkludera dessa på 

grund av den enkla anledningen att de just går via Aftonbladet och därmed når 

dess höga läsarantal, och därmed påverkansfaktor, för diskursen och således 

mottagarna. Jag vill betona att det endast är den rikstäckande bilden som är av 

intresse för mig på grund av den enkla anledningen att jag vill komma till klarhet 

med hur tidningarnas rapporteringar bidrar, ofta till stor del, till människors och 

politikers världsbild och således problemformuleringar. 

2.1.4 Metodavvägningar 

Den metodologiska kategorin som mitt arbete faller in på är föga förvånande en 

fallstudie, där fallet är Biskopsgården. I min studie väljer jag att ha en 

huvudsakligen beskrivande ambition i termer om att beskriva hur diskursen 

påverkas av olika medieutsagor. Medgett är att beskrivande fallstudier ofta har ett 

lägre stående anseende i den statsvetenskapliga traditionen men jag anser att med 

min ingång har den ett betydande värde i sig självt (Teorell – Svensson, 2007, s. 

22-23).  

 

 Jag ser främst förhoppningar om att min undersökning i slutändan håller 

utomvetenskaplig relevans i det lite mer självklara faktumet att resultatet kan 

bidra till diskussionen om vilken påverkan medier har på diskursen som formar 

vår uppfattning om olika saker, och vidare, vilken effekt detta kan få angående 

vilka eventuella problemformuleringar som görs utifrån informationen och vilka 

lösningar som presenteras angående säkerhet (Teorell – Svensson, 2007, 18-19).  

 

Av de idealkriterier som finns för val av fall finner jag åtminstone ett av dem 

relevanta för mitt ämnesval. Jag tycker definitivt att jag uppfyller kriteriet om att 

välja betydelsefulla fall, med tanke på att området jag väljer att studera är 

märkbart segregerat, har hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och hög andel 

medborgare med försörjningsstöd, och som en följd av detta dessutom har 

drabbats hårt av organiserad brottslighet under en betydande tidsperiod. Det 

lämnar mycket analytiskt utrymme för att avgöra vilket av de många 

nyhetsvärdiga förhållandena som får den framträdande rollen och därmed vilken 

bild av säkerheten i området som målas upp. Vidare kan man teoretisera om att 

vid en transparent förmedlad undersökning finns det fog för att hoppas på att en 

viss generaliserbarhet finns att tillämpa på andra fall (Teorell – Svensson, 2007, s. 

222).  

 

Jag är även medveten om att jag, enligt de socialkonstruktivistiska antaganden 

som min studie håller som röd tråd, hade dragit nytta av att involvera ett större 

utbud av personliga utsagor likt enkätundersökningar i området jag studerar eller 

bland läsare av tidningarna jag valt att använda som material. Som Jörgensen och 
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Phillips poängterar i sin bok om diskursanalyser finns det en avsaknad av att 

studera textmottagarnas reaktioner och uppfattningar (Jörgensen – Phillips, 2000, 

s. 86). Jag anser att en sådan undersökning inte enbart hade blivit krävande av ett 

betydande urval utan att det även hade varit svårt att uttolka relevanta slutsatser ur 

det i och med de svagheter det finns med att genomföra enkätundersökningar. Jag 

finner att mitt kompletterande material med en involverad person i området bidrar 

till en god nyansering av situationen.  

 

2.2 Diskursanalysens grunder 

Nedan vill jag presentera de bredare begreppsliga och teoretiska grunderna av 

diskursfältet för att längre ner närma mig en mer tekniskt utarbetad metod i den 

kritiska diskursanalysen.   

 

Diskurs som teori och metodologiskt verktyg har på senare år tagit en allt större 

roll gällande forskningsprocessen inom samhällsvetenskapen och inte minst inom 

statsvetenskapen (Bergström – Boréus, 2012, s. 22). Själva begreppet diskurs har 

ingen klar definition, men jag väljer att presentera Jörgensen och Phillips 

definition i avseende till inriktningen av min studie: ”En diskurs är ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Jörgensen – 

Phillips, 2000, s. 7). Vidare delar detta mångfacetterade begreppsliga fält 

egenskaper i viss utsträckning, men skiljer sig även i många andra avseenden 

(Bergström – Boréus, 2012, s. 378). De egenskaper som dock är vanligt 

förekommande för diskursteori och analys vilar på en socialkonstruktivistisk 

världsuppfattning, som i grova drag innebär att kunskap inte är objektiv i den 

meningen att vi alla är individuellt formade utav våra egna uppfattningar och 

upplevelser. Kunskap om någonting för den ene är alltså aldrig likställd den 

andres (Jörgensen – Phillips, 2000, s. 11). 

Utefter dessa grundläggande premisser så argumenteras det för att just språket har 

en essentiell roll i att forma och förändra personers identiteter och åsikter. 

Logiken säger att hela vår värld är språkligt förankrad; hur vi tänker, hur vi 

kommunicerar, hur vi uppfattar ny information. Vid anammandet av dessa 

föreställningar, att språket är ett oerhört kraftfullt verktyg, kan man med laddade 

uttryck och listiga anspelningar generera en betydande reaktion hos en individ och 

i många fall utlösa ett visst tänkande eller agerande. Detta aktualiseras inte minst 

när det gäller politik. (Bergström – Boréus, 2012, s. 378-379). Enbart fantasin 

sätter stopp på vilken påverkan språket kan ha enligt dessa teoretiska antaganden.  

Studerandet av diskurser är väsentligt när det gäller bland annat att kartlägga 

maktstrukturer och det passar således väldigt bra in på min analys av diskursen 

som media, en tveklös maktfaktor i vilket samhälle som helst, hjälper till att skapa 

(Jörgensen – Phillips, 2000, s. 8-9). Då vi använder språket till att tänka och att 

uttrycka oss finns det en oerhörd makt i att genom exempelvis mediala utsagor 
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forma hur någon tänker kring och uppfattar ett visst fenomen (Bergström – 

Boréus, 2012, s. 354). 

 

För mig som agent av den här undersökningen är det viktigt att vara medveten 

om att vara försiktig med mina antaganden och i min tolkning av materialet. Jag 

är själv enligt de socialkonstruktivistiska premisserna påverkad av diskursen som 

rör Biskopsgården och att jag därmed måste försöka koppla bort min anslutning 

till denna för att till högsta möjliga utsträckning förbli ”ovetande” i relation 

materialet jag tar in och till vetskapen om situationen som råder i området 

(Jörgensen – Phillips, 2000, s. 28-29).  

 

2.3 Kritisk diskursanalys 

Jag har valt att använda mig av en så kallad kritisk diskursanalys för att studera 

den påverkan mediekanaler likt Aftonbladet har på diskursen som rör 

Biskopsgården. De teoretiska och metodologiska riktlinjerna för min 

undersökning hämtar jag i stora drag från Norman Faircloughs extensiva bidrag 

till det kritiskt diskursanalytiska fältet på grund av deras kompatibilitet med 

studiet av medier och andra kommunikationsmedel (Jörgensen – Phillips, 2000, s. 

66). 

Inledningsvis bör man gå igenom några av de riktlinjer enligt vilka, inte minst 

Faircloughs teoretiska utgångspunkter och metoder, är utarbetade och som har 

relevans för min fortsatta studie. De vilar självfallet på de ovan beskrivna 

antaganden om socialkonstruktivism. Fairclough med flera anser att de diskursiva 

praktikerna, innefattat formandet och i sin tur mottagandet av texter och även i 

vissa fall bilder, har en betydande påverkan när det gäller att forma människors 

sociala världar, och främst förändringen av dessa. Själva huvudsyftet med 

användandet av en kritisk diskursanalys är att belysa dessa diskursiva praktiker, 

exempelvis dem Aftonbladet har en betydande roll i att forma (Jörgensen – 

Phillips, 2000, s. 67).  

Vidare antar de kritiska diskursanalyserna ett förhållningssätt om att diskursiv 

påverkan på den sociala världen är både konstituerad och konstituerande. Med det 

menas att diskursiva praktiker inte bara påverkar diskursen, utan också är en sorts 

spegelbild av den, inte bara i rent diskursiva termer utan allmänt socialt. Således 

bör man i en kritisk diskursanalys inte bara fokusera på det som tidningarna 

producerar i påverkan av diskursen, utan man bör ha i åtanke att det som 

produceras speglar den sociala konstruktion som avsändarna lever i vilka 

påverkansfaktorer de i sin tur präglas av. Det kan vara den organisatoriska 

uppbyggnad som redaktionen har eller det politiska klimat som råder, till exempel 

(Jörgensen – Phillips, 2000, s. 67-68).  

Den kritiska diskursanalysen, till skillnad från vissa andra metoder kopplat till 

diskursfältet, hjälper till genom att granska språkbruket i olika former av social 

kommunikation och med att analysera diskursiva praktikers bakomliggande 



 

 8 

faktorer, till exempel ideologiska, för att klarlägga de syften en aktör har bakom 

sitt användande av diskursiva praktiker likt nyhetsartiklar och ledarsidor. Detta för 

att synliggöra och försöka uppnå förändring av exempelvis ojämlika 

maktförhållanden (Jörgensen – Phillips, 2000, s. 68-69). Sist men inte minst är 

själva syftet med användandet av en kritisk diskursanalys just det, att genom 

kritiskt granskande av diskursiva praktiker utförda av maktinnehavare likt medier, 

och uppmärksammandet av den betydande påverkan som detta agerandet innebär, 

ta upp kampen för de svagare grupperna i samhället (Jörgensen – Phillips, 2000, s. 

69-70).  

2.3.1 Faircloughs tekniker  

Jag har ovan gått igenom vad som generellt brukar anses som riktlinjer för 

diskursivteoretiska läror och de kritiska diskursanalyserna. Som nämnt väljer jag 

att använda mig av utvalda delar i Norman Faircloughs antaganden i min studie då 

de speciellt har fokus på diskursiva praktiker i text samt att de är väldigt bra 

anpassade till att analysera mediala utsagor. Nedan följer en fördjupning av de 

mer tekniska delarna i hans analysmetoder för att ge läsaren förståelse för hur jag 

har gått till väga i min kommande analys. Jag kommer att, något kontroversiellt, 

att involvera utvalda delar av Faircloughs analystekniker i min undersökning. 

Anledningen till detta är helt enkelt att på ett så genomgående sätt som möjligt 

svara på mina frågeställningar på sättet de är ställda.  

Faircloughs till synes genomgående mantra i hans presentation av den kritiska 

diskursanalysen är som redan nämnt att diskurs är både konstituerande och 

konstituerad, men till skillnad från många andra diskursförespråkare ligger hans 

fokus nästan uteslutande på lingvistiska analyser. Han anser att diskurs är 

konstituerande på sättet att den hjälper till att skapa och förändra sociala 

identiteter, sociala relationer och även kunskaps- och betydelsesystem (Jörgensen 

– Phillips, 2000, s. 72-73).  

Diskursordningen som begrepp myntades i grunden av Fairclough och 

anledningen till dess uppkomst var att det inte tidigare fanns något riktigt 

analytiskt begrepp för att ta sig an flera diskursers förekomst i ett specifikt socialt 

område.  Det förekommer nämligen ibland diskursiva motsättningar inom den så 

kallade diskursordningen. När olika vedertagna definitioner på ett visst fenomen 

förekommer i samma sfär kan det uppfattas som en sorts kamp mellan dem i hopp 

om att vinna företräde för sin specifika definition. För diskursanalyser i allmänhet, 

och min kritiska diskursanalys i synnerhet, lämnar det ytterligare analytiskt 

utrymme för mig som forskare. Det kan handla om vilken diskurs som kanske har 

en dominerande ställning och vilken diskurs som ”kämpar” om att ta sig in i 

sfären. Det kan även handla om att ett antal diskurser inom en ordning delar 

liknande egenskaper och kan då klassas som en stabil diskursordning. 

Förekommer det exempelvis rapporteringar om liknande säkerhetsförhållanden 

kan ordningen klassas som stabil (Jörgensen – Phillips, 2000, s. 134-135).  

Det andra perspektivet att ta hänsyn till, menar Fairclough, är den 

kommunikativa händelsen, i mitt fall de artiklar jag väljer att inkludera i mitt 
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material. Den kommunikativa händelsen kan delas in i vad som kallas för 

Faircloughs trefältare, bestående av tre dimensioner som vid en korrekt 

genomförd kritisk diskursanalys bör vara inkluderade. Den första dimensionen 

täcker upp textens egenskaper, alltså sättet texten är uppbyggd på. Det analytiska 

fokuset bör här ligga på hur texten är strukturerad, vilka ordval som görs, vilken 

ton som texten förmedlar och vilken retorik som framgår, exempelvis. Den andra 

dimensionen rör sig runt den diskursiva praktik som texten i sig innebär, alltså i 

vilket sammanhang och på vilket sätt som texten produceras och i vilken 

läsarkrets som texten konsumeras. Det säger sig självt att de två första 

dimensionerna bör analyseras i samband med varandra. Den tredje och sista 

dimensionen som analysen bör göras i är den sociala praktiken som den diskursiva 

praktiken är med och formar, mer eller mindre vad texten frambringar för socialt 

och kulturellt agerande (Jörgensen – Phillips, 2000, s. 74-75). Huvudsyftet med 

användandet av en kritisk diskursanalys likt Faircloughs är att förstå sambandet 

och innebörden av relationen mellan språkanvändandet och den sociala praktiken. 

(Jörgensen – Phillips, 2000, s. 74-75). 

 

2.3.2 Textanalytiska detaljer 

Faircloughs första dimension, den textanalytiska, är försett med en mängd 

tekniker för att lingvistiskt analysera språket i en text. Jag kommer dock inte att 

inkludera de tekniska delarna för en genomgående analys av texten utan rent 

generellt fokusera på ordval, grammatik, metaforer och allmän retorik. Detta för 

att jag anser att mitt material inte är lämpat för en djupare textanalys i det 

avseende att jag främst vill undersöka bilden som förmedlas av medierna snarare 

än att analysera en djupare innebörd utav textens konstruktion.  

 

 

2.3.3 Validitet och reliabilitet 

I användandet av en diskursanalys som huvudsaklig metod uppstår en viss 

problematik gällande de grundläggande premisser som bör vara uppfyllda för en 

väl genomförd undersökning. Beroende på hur man presenterar använda 

analysverktyg kan det, specifikt inom diskursiva analystekniker, framkomma 

problem främst med reliabiliteten av undersökningen. På grund av det öppnare 

spelrummet om ges, till skillnad från vissa andra textanalytiska tekniker, kan 

reliabiliteten, och i sin tur, intersubjektiviteten brista. Därför är det viktigt för mig 

att vara noga med att förklara hur jag har gått till väga i min analys och hur 

teknikerna har använts för att studien ska anses som reliabel och att liknande 

studier ska kunna genomföras med min egen som mall. Vidare måste jag återigen 

poängtera, och vara noga med, att fortsatt tydligt understryka de ontologiska och 

epistemologiska premisser som socialkonstruktivismen antar och som jag har som 
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grund i mitt arbete. Intersubjektiviteten tar alltid en viss skada av anammandet av 

detta, men att skadan kan, och bör, minimeras med tydligt kommunicerande med 

läsaren (Bergström – Boréus, s. 405-406). Mina ovan beskrivna tekniker som jag 

har valt att använda ämnar jag nedan koppla ihop med teorier om ”Human 

Secuirty” för att få fram en godtagbar operationalisering inför analysen av mitt 

material.  
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3 Teoretisk grund 

3.1 Teoretiska avvägningar 

 

Tanken med mitt teoretiska avsnitt av uppsatsen är att fokusera på ”Human 

Security” som referensram i vilken jag analyserar mitt empiriska material. Vidare 

kommer jag att staka ut ett flertal indikatorer hämtade från teorin som jag 

använder och, med hjälp av den kritiska diskursanalysen, operationalisera dessa 

indikatorer på mitt utvalda material.  

 

Givet är att teorin främst är framtagen i syfte att appliceras på mer 

underutvecklade länder än Sverige, då dess antaganden har fått ett stort utrymme i 

FN:s utvecklingsprogram som arbetar utifrån dessa lärdomar främst i länder 

positionerade i vad som kan kallas den ”globala södern”. Det kan även sägas att 

teorierna tagna ur skolan främst är ett föremål för internationell politik (Peoples – 

Vaughan, 2010, 120-121). Jag ser däremot inga större svårigheter med att 

applicera det på ett fall som Biskopsgården med anledningen av vissa av de 

grundläggande premisserna som förs fram; att ”Human security” är 

människocentrerad, och att det är en universell angelägenhet, alltså att det 

tillämpas likvärt på varje människa (Peoples – Vaughan, 2010, s. 122).  

 

3.2 Human security 

 

 

Skolan kallad ”Human Security” kom som respons på den alltför statscentristiska 

förståelsen av säkerhet och fokuserade huvudsakligen på konflikter mellan stater. 

Som verkligheten yttrar sig idag är de inomstatliga konflikterna 

överrepresenterade och behovet för en ny syn på säkerhet var redan vid tidpunkten 

för teoribildningens framfart relevant i det avseendet, och man kan med säkerhet 

påstå, ännu mer relevant idag (Peoples – Vaughan, 2010, s. 121).  

 

 ”Human Security”, och den förståelsen av teorin som jag finner väsentlig för min 

utgångspunkt, håller individen snarare än staten, som referenspunkt i vilken 
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säkerhet (och frånvaron av den) måste analyseras. Med individen i fokus bedyrar 

förespråkare för teoribildningen att varje individs grundläggande friheter ska 

skyddas och förstärkas och att alla individer ska skyddas från allvarliga och 

utbredda hot och situationer (United Nations , 2009, s. 6). Vidare är det inte enbart 

de mer konventionella säkerhetshoten, alltså militära hot mot staten, som 

teoribildningen fokuserar på.  Det finns ett brett spektrum av säkerhetshot som 

aktualiseras genom att flytta fokus från stat till individ. Statssäkerhet kan alltså 

inte uppnås förens den individuella säkerheten är tillgodosedd (United Nations, 

2009, s. 9). Teorin kan delas in i bred och smal uppfattning om säkerhet. Gällande 

den smalare uppfattningen, så understryker man att säkerhet är frihet från rädsla, 

alltså att säkerhet inte kan uppfattas som uppnådd innan människor är skyddade 

från våld, hot om våld, rädsla eller hot mot deras rättigheter (Peoples – Vaughan, 

2010, s. 125). 

 

Med individen som referenspunkt blir hotbilden som sagt mycket större när man 

definierar frånvaron av säkerhet ännu mer utvecklat, i termer om exempelvis 

arbetslöshet, svårigheter att nå adekvat utbildning eller förekomsten av bristfällig 

sjukvård (Peoples – Vaughan, 2010, s. 121). Det kan förstås som den bredare 

definitionen av ”Human security”, som fritt översatt kan formuleras såhär: 

Understrykande av frihet från rädsla, och frihet från att inte ha tillgång till värdiga 

sociala förhållanden såsom utbildning, arbete, bostad och jämställda förhållanden 

mellan grupper och kön exempelvis. Det betonas även att säkerhet vidare borde 

ses ur ett perspektiv om mänsklig värdighet, bland annat att ett meningsfullt 

deltagande i samhället i sin helhet förordas. Vissa argumenterar för att även 

känslor och kroppshälsa ska inkluderas i ett breddat begrepp. Detta för in 

relevansen av att analysera personliga upplevelser som en viktig indikator 

(Peoples - Vaughan, 2010, s. 125-126). ”Human Security” som förståelse av 

säkerhet har, som nämnt, inom FN fått ett utvidgat tillämpningsområde. I UNDPs 

(United Nations Development Program) rapport kartläggs vissa karaktäristiska 

drag tillägnat ”Human Security” för att tydliggöra vad det på bred front kan 

innebära. Säkerhet för en individ eller ett samhälle formuleras i rapporten på ett 

antal punkter, med tillhörande hot mot dessa typer av säkerhet (United Nations, 

2009, s. 7): 

 

 Ekonomisk säkerhet. Hot mot denna säkerhet karaktäriseras bland 

annat som ihållande fattigdom och arbetslöshet. 

 Födorelaterad säkerhet. Hot mot dessa är hunger och svält. 

 Hälsorelaterad säkerhets. Hot i form av dödliga smittsamma 

sjukdomar, dålig föda, undernäring, brist på tillgång av sjukvård. 

 Miljörelaterad säkerhet. Hot i termer av miljömässigt utnyttjande, 

resursförstörande, naturkatastrofer och föroreningar.  

 Personlig säkerhet. Fysiskt våld, brottslighet, terrorism, våld i nära 

relationer och barnarbete är exempel på hot mot denna. Mycket av detta 

räknas även till den smala definitionen av ”Human security”.  

 Samhällelig säkerhet. Hot exemplifieras med konflikter och spänningar 

mellan etniska, religiösa och andra grupper. 
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 Politisk säkerhet. Hot framträder som politiskt förtryck och som hot 

mot de mänskliga rättigheterna.  

 

 

Förespråkare av teorin menar på att hoten beskrivna ovan är sammanlänkade på 

det sätt att det kan uppstå en domino-effekt i den meningen att varje hot kan 

utlösa uppståndelsen av ett annat. Det understryks även att hot inom ett visst 

område har en tendens att sprida sig till andra närliggande områden eller 

samhällen (United Nations, 2009, s. 7-8).  

 

I syfte att skydda individer eller samhällen från dessa hot eftersträvas skapandet 

av politiska, sociala, ekonomiska och kulturella system som tillsammans ger 

människor möjligheten och styrkan till överlevnad, leverne och värdighet (United 

Nations, 2009, s. 6). 

 

Processen med att hantera olika säkerhetshot likt de ovan beskrivna bör inledas 

med att en god uppfattning om det heltäckande säkerhetsläget nås. Identifieringen 

av dessa sker självklart efter teoriernas grundprinciper. Exempelvis ska det 

anammas en bottom up-approach i analysen, menat att individerna eller 

samhällena själva ska ha en viktig del i att identifiera hot mot deras egen säkerhet 

och att dessa hot ska framföras tydligt i en dialog mellan berörda aktörer, och att 

hot ska ses ur sitt breda perspektiv (alltså inte enbart i sin traditionella definition). 

Vidare ska man enligt teorierna i varje enskilt fall ha en god medvetenhet om de 

förhållanden som råder i en viss situation för att på bästa sätt kunna ta fram 

lösningar i relation till den, i kontexten, kapacitet som är möjlig att använda. Sist 

bör man också alltid identifiera risker i ett preventivt syfte; medvetenhet om vad 

som exempelvis är en grogrund till kriminalitet eller utanförskap ska alltid stå 

högt upp på agendan (United Nations, 2009, s. 10-12).  

3.2.1 ”Human development” 

Lika väl som ”Human security” som teori och koncept är sprunget ur 

säkerhetsstudier, har det även sin grund i utvecklingsstudier. Utveckling av till 

exempel en individ eller ett samhälle i syfte att maximera 

utvecklingsmöjligheterna för dessa grundar sig i likartade antaganden om att vissa 

faktorer måste hålla en viss nivå. Det gäller exempelvis hälsa, utbildning, miljö 

och anställning. Det bör återigen nämnas att problematik uppstår i att definiera 

denna nivå, eftersom det är beroende av vilken kontext man analyserar (Peoples – 

Vaughan, 2010, 123-124). Kombinationen av de två läroskolorna bildar en sorts 

koppling sinsemellan på så sätt att förekomsten av säkerhetshot underlättar en 

förekomst av konflikt, och vice versa. Detta resonemang ökar nödvändigheten av 

att ha en fullt utvecklad syn av eventuella säkerhetshot vid varje enskilt fall för att 

undvika potentiellt ödesdigra konsekvenser.  
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3.2.2 Operationalisering av ”Human security” 

Det vore här rimligt att staka ut vilka ord och formuleringar i 

tidningsartiklarna jag väljer att analysera som anspelar på olika definitioner av 

”Human Security”. Eftersom de olika ingångarna av ”Human Security”, 

exempelvis smal och bred säkerhet, har olika definitioner med vad som räknas 

som ett hot mot en individs säkerhet känns det rimligt för mig att, som mina 

indikatorer, använda bland annat punkterna ovan för att koppla till en bredare 

definition. Förekommer det exempelvis våld eller hot om våld mot individer i 

rapporteringen, räknar jag det till både den smalare definitionen och den bredare 

utvidgningen i personlig säkerhet. Likaså när det gäller rapporter om ekonomiska 

hot i form av arbetslöshet mot befolkningen. Gällande de mer abstrakt 

formulerade begreppen såsom säkerhet i form av värdiga förhållanden i termer 

exempelvis om utbildning och hälsa. Min egen ståndpunkt i hur man borde 

resonera angående nivåerna, enligt vilka man mäter osäkerhet, är att nivåerna av 

dessa faktorer måste ses i relation till kringliggande samhällen eller staten i sin 

helhet. Medgett att abstraktionsgraden i definitionerna är hög så vill jag ändå 

poängtera den levnadsstandard vi i Sverige vant oss vid, och enligt vilken vi mäter 

exempelvis vår relativa fattigdom är alltså det man måste mäta säkerheten efter 

och abstraktionsgraden har i det avseendet underordnad betydelse. Med det sagt 

tycker jag det är mer än rimligt att karaktärisera situationer för människor som 

inte har tillgång till den standard vi bedyrar som ett hot mot deras säkerhet och 

lösningar bör presenteras därefter. Jag vill även betona den 

socialkonstruktivistiska hållningen även här som, i linje med vissa av 

definitionerna av bred säkerhet, ger fog för att hålla utkik efter personliga utsagor 

och upplevelser om säkerhet i materialet.  

 

 

Indelningen i dessa indikatorer hjälper mig att avgöra hur säkerheten kan förstås 

ur ett brett och ett smalt perspektiv. Med hjälp av de diskursanalytiska tekniker 

beskrivna ovan, främst de generella formuleringar och ordval som görs i 

tidningsartiklarna och den diskursordning som dominerar i säkerhetsspektrumet 

hoppas jag kunna avgöra vilket eller vilka säkerhetshot som förekommer enligt 

yttrandet i mitt valda material.  
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4 Bakgrund 

För att ge läsaren en tydligare uppfattning om situationen som råder i 

Biskopsgården är tanken med avsnittet nedan att presentera bakgrundsinformation 

med grund i statistik som jag sedan har med mig i analysen och slutdiskussionen.  

 

Biskopsgården ligger centralt i Göteborg, ungefär en halvmil från 

centralstationen, och består av fem primärområden; Södra Biskopsgården, Norra 

Biskopsgården, Länsmansgården, Svartedalen och Jättesten. Sammanlagt mellan 

de olika primärområdena bor drygt 27 000 människor. Förhållandena för de 

boende varierar ganska mycket mellan de olika delarna. I till exempel Norra 

Biskopsgården fanns dryga 18% av befolkningen i öppen arbetslöshet i oktober 

2014 (Göteborgsbladet 1, 2015). Detta för att jämföras med de 8,8% öppet 

arbetslösa i Jättesten och Sveriges totala som låg på 7,1% i juli 2014 

(Ekonomifakta, 2015). Andelen gymnasiebehöriga i hela Biskopsgården rör sig 

runt 65 procent med undantag för Jättesten med en något högre andel, 75 procent 

(Göteborgsbladet 1, 2015).  

Många i Biskopsgården känner även en otrygghet, enligt en rapport utförd 

mellan 2006-2014, speciellt bland de gamla (Hälsodata, 2014, s. 18). Utav de som 

är i åldrarna 65 till 84 känner hela 44 procent av de som bor i Västra 

Biskopsgården en otrygghet, jämfört med de marginellt lägre 42 procenten i Östra 

Biskopsgården. Otryggheten definieras här som ovilligheten att gå ut ensamma av 

rädsla att bli utsatta för någon form av brott (Hälsodata, 2014, s. 2).  

Fler alarmerande siffror finns att ge. Bland de i åldrarna 18 till 64 år finns det i 

Västra Biskopsgården 39 procent som känner en ekonomisk stress, 23 procent i 

Östra Biskopsgården (Hälsodata, 2014, s. 18). Hela 48 procent i samma 

årsintervall, boende i Västra Biskopsgården, känner lågt socialt kapital. Detta att 

jämföra med 37 procent i den östra delen av området (ibid). Lågt socialt kapital 

definieras som lågt förtroende för andra människor i området (Hälsodata, 2014, s. 

2).  
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5 Analys av artikelmaterialet 

Nedan följer min analys av artikelmaterialet hämtat från Aftonbladets och 

Expressens hemsidor. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen kommer jag att 

försöka identifiera de förekommande rapporteringarna om säkerhetshot i 

Biskopsgården. Jag kommer att strukturera analysen av artiklarna i sin 

kronologiska ordning för att på så sätt tydligare framföra någon om någon form av 

förändring har skett över tid. För att undvika upprepningar och likartade 

formuleringar kan det hända att inte alla artiklar under utvald period har använts i 

analysen.  

 

 

5.1 Säkerhetshot i diskursen 

 

Aftonbladet rapporterar i februari 2014 om ett flertal skottlossningar på 

Friskväderstorget i Biskopsgården. En man uppges ha blivit beskjuten av flera 

skott men undvek skada (Aftonbladet 1, 2014). Det borde givetvis ändå att klassas 

som ett personligt säkerhetshot i form av våld mot individ (United Nations, 2009, 

s. 7). Drygt en månad senare rapporteras det återigen om ett säkerhetshot av 

samma typ, denna gång om att en man har blivit skjuten med fyra skott, även det 

på Friskväderstorget i Biskopsgården. Mannen fördes allvarligt skadad till 

sjukhuset (Aftonbladet 2, 2014). Knappa dygnet senare publicerar Aftonbladet en 

artikel om att en person ska ha blivit skjuten i foten utanför Sjumilaskolan, beläget 

i området (Aftonbladet 3, 2014). Diskursordningen gällande Biskopsgården hade 

som vi ser under våren 2014 dominerats av rapporter om personliga säkerhetshot i 

form av våldsdåd, som både kan tillämpas på den bredare och den smalare 

definitionen (Peoples – Vaughan, 2010, s. 125). Det görs gällande även när 

rapporter kommer om ett mord på en 19-årig som både blivit knivhuggen och 

skjuten, och hittats död i en lägenhet i området (Aftonbladet 4, 2014). I samma 

artikel nämns att Biskopsgården dittills under året utsatts för 11 skottlossningar, 

vilket även det måste räknas som en serie personliga säkerhetshot i form av 

utsatthet för kriminalitet (United Nations 1, 2009, s. 7). Senare samma månad 

skrivs det om Biskopsgården i samband med ett mord på Hisingen. Aftonbladet 

spekulerar att händelsen kan ha kopplingar till en pågående konflikt mellan 

kriminella grupperingar i bland annat Biskopsgården (Aftonbladet 5). Detta spär 

ytterligare på bilden om att individer i Biskopsgården, eller området som helhet, 

är utsatt för personliga säkerhetshot i form av kriminalitet. Det kan även nämnas 
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att det uppfyller kraven för att kallas som ett samhälleligt säkerhetshot på grund 

av konflikter mellan grupper, här i egenskap av kriminella gäng (United Nations, 

2009, s. 7). Det kan därmed tillskrivas en bred definition av säkerhet.  

 

Krönikören Daniel Swedin publicerar i september 2014 en ledare på Aftonbladet 

där han bryter trenden litegrann gällande den kriminalitetsinriktade rapporteringen 

om Biskopsgården. Han tar bland annat upp det låga valdeltagandet i olika 

områden runt om i landet och nämner Biskopsgården som ett exempel, samtidigt 

som han poängterar att i människor i området tjänar mindre, lever kortare liv, har 

kortare utbildning, är oftare arbetslösa och utsätts för våld i högre grad än i andra, 

mer välmående, områden (Aftonbladet 6, 2014). Det borde självklart tolkas som 

en subjektiv uppfattning från honom då inga källor anges. Trots det så är det ett 

tydligt, självsäkert, ställningstagande han gör och det måste ändå ses som en s.k. 

kommunikativ händelse i och med att den konsumeras av en stor läsarkrets och 

således påverkar diskursen. Det måste även ses som ett ställningstagande för de 

bredare indikatorerna av säkerhetshot. Mer frekvent arbetslöshet och sämre 

utbildning i relation till samhället i stort bör ses som ett brett definierat hot, 

exempelvis ett hot mot den ekonomiska säkerheten (Peoples – Vaughan, 2010, s. 

125).  

Aftonbladet spinner vidare på diskursen om den breda säkerheten, när rapporter i 

december 2014 kommer om Statistiska Centralbyråns utredning angående 

trångboddhet. I en intervju med en boende i Biskopsgården, beskrivs hur 

situationen ser ut (Aftonbladet 7, 2014): 

 

”– Vi är sex i hela familjen, vi har bara två sovrum. Det är jättesvårt för mig 

också och jag är bara en tjej. Jag sover med mina bröder, till exempel om jag ska 

byta kläder så vill de inte gå ut ur rummet” 

 

Verkligheten som beskrivs ger en inte intrycket av särskilt hög värdighet. 

Personen som uttalar sig känner uppenbarligen en begränsande faktor för sig som 

person, och jag tycker det kan tillämpas till den bredare definitionen av säkerhet 

Speciellt med tanke på om man väger in människors egna upplevelser och känslor 

ur ett socialkonstruktivt perspektiv (Peoples – Vaughan, 2010, 125-126).  

 

Den smalare definitionen av ”Human security” formuleras, som tidigare 

nämnt, genom att individer och grupper ska känna frihet från rädsla (Peoples – 

Vaughan, 2010, s. 125). Aftonbladet publicerar en artikel våren 2015 angående 

svenska områden som grogrund för terrorrekrytering. Biskopsgården är ett av de 

områden som nämns där grupperingar likt Islamska Staten har brett ut sitt 

kontaktnät (Aftonbladet 8, 2015). Här kan man relativt säkert påstå att ett smalt 

säkerhetshot har uppstått på grund av de effekter termen terrorism har på 

människors rädslor. Formuleras titlar på artiklar på sätt som ”Ett skafferi fullt av 

kanonmat till IS”, finns det fog för att tro att människor i området, och övriga 

landet, känner sig rädda (ibid).  

Till den smalare definitionen av säkerhet som diskursen anammar här kan man 

komplettera med ytterligare ett par formuleringar som kan bredda uppfattningen. 



 

 19 

Det lyfts även fram möjliga bakgrundsfaktorer till varför ett så pass ökande antal 

personer väljer att resa ner till strider. Allmän levnadsstandard, livslängd, 

utbildningsgrad och hälsa skiljer sig oerhört mellan olika områden i Göteborg. 

Integrationspolisen Ulf Boström har inte acceptans för de som åker ner, men en 

ökad förståelse, efter att ha sett vilken situation många av de personer som väljer 

att åka lever i. Uppgivenhet och självuppfyllelse är en del av det han nämner som 

möjliga anledningar (Aftonbladet 8, 2015). Här slår polisen som uttalar sig 

huvudet på spiken gällande uppfattningar i linje med den bredare definitionen av 

”Human security”. Inte bara nämns hot mot säkerhet i termer om utbildning och 

hälsa (Peoples – Vaughan, 2010, s. 125). Det nämns även att olika typer av breda 

säkerhetshot, likt de ovan, har en tendens att utlösa den s.k. domino-effekten i och 

med förekomsten av ett ofta utlöser ett annat (United Nations, 2009, s. 7-8). 

Ihållande arbetslöshet och hälsorelaterade säkerhetshot skapar en möjlighet att 

utlösa ytterligare hot såsom terrorism.  

 

Samma månad som rapporteringen om terrorism ägde rum inträffar nästa stora 

indikation på ett säkerhetshot. Två gärningsmän, beväpnade med automatvapen, 

kliver in på en restaurang belägen på Vårväderstorget i Biskopsgården och öppnar 

eld mot de intet ont anande restauranggästerna. Attacken resulterar i 2 dödade och 

minst 8 skadade (Aftonbladet 9, 2015). Ett solklart exempel på ett allvarligt 

säkerhetshot i både bred och smal definition, då det först och främst rörde sig om 

våld och utlösande till rädsla för våld enligt smal definition (Peoples – Vaughan, 

2010, s. 125). Även den breda definitionen aktualiseras i händelsen, eftersom det 

utav Aftonbladet dessutom kopplas till gängrelaterat våld, alltså en form av 

samhälleligt säkerhetshot i konflikt mellan olika grupper, alternativt utsatthet för 

kriminalitet enligt ett personligt säkerhetshot (United Nations, 2009, s. 7).  

Detta resonemang bygger Eva Franchell, krönikör på Aftonbladet, på i hennes 

ledarkrönika publicerad tätt efter händelsen. Hon formulerar en väldigt mörk bild 

av händelsen som sätter skräck i stadsdelen, som gör att människor knappt vågar 

gå ut på grund av gängens konflikter (Aftonbladet 10, 2015). Det går enligt 

”Human security”-teorier inte att göra något annat än att hålla med. Den 

personliga och samhälleliga säkerheten är hotad när händelser likt denna sker 

(United Nations, 2009, s. 7). Hon betonar dock även att ekonomiska och andra 

breda säkerhetshot kan ligga bakom (Aftonbladet 10, 2015): 

 

”Men när trångboddheten är stor och ekonomin dålig behöver unga 

människor andra alternativ än kriminalitet. Ett starkt och säkert samhälle håller 

ihop mot brottslighet och fångar in dem som hamnat på glid innan det är för 

sent.” 

 

Tankegången som beskrivs här är ytterligare ett typexempel på vad som kallas 

domino-effekten, i att förekomsten av olika säkerhetshot, här ovan exemplifierat 

med hot mot den ekonomiska säkerheten, riskerar att utlösa andra hot så som 

kriminalitet (United Nations, 2009, s. 7-8).  
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Ehsan Fadakar, kolumnist på Aftonbladet, skriver några dagar efter 

dödsskjutningen på restaurangen om situationen i staden (Aftonbladet 11, 2015). 

Han tar upp sin uppväxt i andra Göteborgsförorter men väljer att nämna 

Biskopsgården som ett skräckexempel på hur illa och orättvist det faktiskt är i 

staden. Han nämner arbetslösheten på över 18 procent, som förmodligen är högre, 

då inte alla anmäler sig. Han nämner de 18 till 24-åringar, varav 45 procent saknar 

fullständiga gymnasiebetyg och där endast 12 procent av människor i området 

mellan 25-29 har en eftergymnasial utbildning. Det är ganska säkert att säga att 

detta är säkerhetshot enligt de bredare definitionerna, att faktorer som utbildning 

och anställning ska räknas som ett hot mot den mänskliga säkerheten (Peoples – 

Vaughan, 2010, s. 125-126). Det tummas även här på principen om domino-

effekten när ett säkerhetshot, i det här fallet exempelvis ekonomiskt, utlöser 

effekten av ett annat (United Nations, 2009, s. 7-8).  

 

I anslutning till dödsskjutningen på restaurangen skriver familjemedlemmar 

till en av de avlidna en gripande artikel på Aftonbladet (Aftonbladet 12, 2015). 

Förutom att betona hur snedvriden bild media gav på en avlidne i termer om 

gängkopplingar så nämner författarna den segregation som råder i området 

jämfört med innerstan och de sociala nivåerna påstås ligga långt under andra 

områden. De nämner även de negativa reaktionerna man får som en Biskopsgårds-

bo. Uppenbarligen känner de två personerna en känslobaserad, utbredd, definition 

av osäkerhet som hindrar deras möjlighet att delta till fullo i ett socialt liv 

(Peoples – Vaughan, 2010, s. 125-126). De nämner också att bilden som media 

målar upp av området leder till felprioriteringar när det gäller lösningar på 

problemen (Aftonbladet 12, 2015): 

 

”Hur gör det en skillnad för en 11-årig pojke att se en auktoritär polisman 

bevaka hans gångväg till skolan på morgonen? Vore det inte smartare att lägga 

de pengarna på kvaliteten hos hans lärare som ändå står för en viktig del av vad 

hans framtid kan komma att bli?” 

 

Det finns en snudd av uppgivenhet i texten som sätter fingret på vikten av att 

betona socialkonstruktivistiska infallsvinklar i olika situationer för ökad 

förståelse.  

 

Efter att diskursordningen angående säkerhet har skiftats lite från 

rapporteringar om mestadels den smala säkerheten till den breda, återgår 

rapporteringen i tidigare banor ett par månader senare. I slutet på augusti 2015 

kommer rapporter från Aftonbladet om en man som har skottskadads på 

Vårväderstorget i Biskopsgården (Aftonbladet 13, 2015). Givetvis är det återigen 

fråga om ett personligt säkerhetshot (United Nations, 2009, s. 7), som också kan 

uppfattas som en smal definition av säkerhetshot (Peoples – Vaughan, 2010, s. 

125).  
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6 Slutdiskussion 

Som bekant beskriver Norman Fairclough diskursordningen som en kamp mellan 

olika diskurser om att vinna tolkningsföreträde över vissa fenomen (Jörgensen – 

Phillips, 2000, s. 134-135). Jag har då valt detta fenomen, eller begrepp om man 

så vill, till att vara säkerhet. Hur har diskursordningen då sett ut, gällande 

säkerhet? Eftersom jag analyserade mitt material kronologiskt så kan det utan 

tvekan sägas att diskursordningen till en början dominerades helt och håller av 

rapporteringar om våld. Skottlossningar som turligt nog inte skadade någon 

(Aftonbladet 1, 2014) och tyvärr skottlossningar och våld med kniv som 

resulterade i ett dödsfall (Aftonbladet 4, 2014). Personliga säkerhetshot som det 

kallas när någon utsätts för våld (United Nations, 2009, s. 7) ses som både bred 

och smal säkerhet i definitionen som de delar frihet från våld, hot om våld eller 

rädsla för våld (Peoples – Vaughan, 2010, s. 125-126). Samma tema pågår i 

ungefär ett halvår innan de breda säkerhetsdefinitionerna träder smått in i 

utmanandet av diskursordningen. Det förekommer ett par artiklar med ett par 

månaders intervaller som berör potentiella osäkerhetsförhållanden. Daniel Swedin 

nämner som bekant de bristande livsförhållanden angående till exempel sämre 

hälsa och utbildning (Aftonbladet 6, 2014), samtidigt som Aftonbladet i en artikel 

informerar om svår trångboddhet i vissa områden i Sverige, där en person från 

Biskopsgården uttalar sig (Aftonbladet 7, 2014). Dessa är självklart 

säkerhetsfrågor i den bredare definitionen som menar på, förutom frihet från 

rädsla och våld, att tillgång till värdiga förhållanden gällande en rad faktorer ska 

vara uppfylla för säkerhet (Peoples – Vaughan, 2010, 125-126).  

Även fast diskursordningen på något sätt återtas av säkerhetsdefinitionen av 

den smalare varianten av ”Human security” (ibid), med den tragiska 

dödsskjutningen som exempel (Aftonbladet 9, 2015), så verkar det ändå som om 

att en förändring av de diskursiva praktikerna ändrat fokus. Mer ofta än tidigare 

börjar människor med nära kontakt till området, antingen en boende eller 

arbetande där, yttrar sig kring händelser så flyttas fokus litegrann från det smalare 

till det bredare perspektivet av säkerhet. Till exempel yttrar sig en 

integrationspolis som ovan nämnt gällande människor med terrorkopplingar i 

Biskopsgården, att trots allvaret i just den situationen, finns det bakomliggande 

faktorer såsom ihållande arbetslöshet och bristande utbildning som utlöser andra 

potentiellt förödande situationer. Domino-effekten är väldigt aktuell att betona 

här. Förekomsten av exempelvis ekonomiska säkerhetshot i form av arbetslöshet 

riskerar att utlösa andra former av hot, som exempelvis terrorism i detta fallet 

(United Nations, 2009, s. 7-8).  

Min poäng med detta är att återigen flika in det socialkonstruktivistiska 

angreppssättet. Vi är alla formade av våra egna världar, våra uppfattningar baseras 

på subjektiva upplevelser snarare än det objektiva (Jörgensen – Phillips, 2000, s. 
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11). Således är min bild av Biskopsgården till stor del den jag får utav medier likt 

Aftonbladet. Men så fort det är någon med nära kontakt i Biskopsgården, som 

enligt socialkonstruktivism har en annan uppfattning än mig och med all 

sannolikhet en mer korrekt sådan, flyttas fokus i större grad mot de breda 

säkerhetshoten. Vi hörde det när Eshan Fadakar, med uppväxt i Göteborg, uttalar 

sig om våldet (Aftonbladet 11, 2015) och vi hörde det när kusinerna till en 

mördad person uttalade sig (Aftonbladet 12, 2015). Begreppen av säkerheten och 

tryggheten breddar sig till mer än bara våldet, den smala definitionen, och 

fokuserar mer på helheten i arbetslösheten, utanförskapet och den bristande 

utbildningen (Peoples – Vaughan, 2010, s. 125-126).  

Resonemanget att ha en höjd värdesättning i de som är drabbade av 

osäkerheten, betonas av ”Human Security”-förespråkare. En del av processen i att 

hantera de bredare säkerhetshoten förutsätter en bottom-up approach i den mening 

att problemdefinitioner och åsikter måste komma från de berörda och väga in i 

lösningarna (United Nations, 2009, 10-12). Annars blir risken kanske att 

beslutsfattare och berörda aktörer blir missinformerade och fokuserar på fel 

lösningar, som kusinerna nämner angående satsning på polis (Aftonbladet 12, 

2015). Vidare så kan man teoretisera i att om fokus brister på vissa aspekter av 

säkerhet i sitt breda begrepp kan det inte bara utlösa andra säkerhetshot, utan det 

kan även betyda att situationen sprider sig till andra områden (Peoples – Vaughan, 

2010, s. 123-124). 

 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta med att Aftonbladet ger en relativt god 

bild av säkerheten i området om man diskursivt bryter ned vad som står i 

artiklarna. Både den smala och den breda säkerheten nämns, likaså kopplingen 

emellan de olika hoten, trots att våldet i den smala benämningen dominerar 

diskursordningen något. Men eftersom en kritisk diskursanalys i grunden har 

syftet att syna aktörer i maktställning, likt Aftonbladet, är det viktigt att fortsätta 

att sätta press på dessa aktörer i syftet att skydda de svagare grupperna i samhället 

(Jörgensen – Phillips, 2000, s. 69-70). Säkert att säga är att en bredare syn på 

säkerhetspolitik är premierad, så som resultatet visade sig. Biskopsgården är utsatt 

för en mängd olika, och ofta förbisedda, säkerhetshot som bör uppmärksammas 

mycket mer frekvent för att inte riskera allvarliga konsekvenser.  
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7 Framtida forskning 

Min inledande tanke gällande framtida forskning riktar in sig på att analysera 

säkerhetshoten ur ett vidare socialkonstruktivistiskt perspektiv, menat att göra en 

fältstudie i området för att vidare bekräfta min vagt påbörjade tes om en bredare 

säkerhetssyn ju närmare området du är. Det hade också varit intressant, att i 

anslutning till detta och givande att se hur lokala makthavare i Göteborgs stad 

arbetar med segregerade områden likt Biskopsgården och hur de uppfattar 

problembilden, alltså hur närstående de är den rådande verkligheten. Vidare har 

jag funderingar på att lite mer ingående analysera mediekanalers interna struktur 

och verkligheten de lever i för att få lite mer kött på benen gällande deras 

påverkansfaktorer.  
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