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Abstract
The aim of this study was to examine discourses of two terror attacks conducted in
Ankara and Paris and how they were represented in Swedish news media. By analysing
the identified discourses the study investigated if the discourses constructed subjects as
“we” and “otherness”, which means this study’s aim was to uncover ideological
representations. The study examines a total of 16 articles. Critical discourse analysis
constitutes the study’s methodological framework, combined with Michel Foucault’s
perspective on discourse and how they regulate the construction of reality. The results
show that the postcolonial discourse is reproduced and constructs “us” as a western
society, whereas Turkey is not included and is therefore constructed as “the other”. The
representations in Swedish news media regarding the reporting of the attacks in Paris
offer identification for the reader, meanwhile Turkey is marginalized and constructed
negatively as a country.
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1 Problemformulering
Terrordåden i Paris fredagen den 13 november 2015 blev snabbt en stor nyhet världen
över. Lite drygt en månad tidigare inträffade ett terrordåd i Ankara som krävde ungefär
lika många liv och skadade. Attacken betraktas som en av de värsta attackerna i Turkiets
moderna historia. Detta är två av de terrordåd som utfördes på olika platser i världen
hösten 2015. Den ena inträffade i Turkiet som gränsar mellan Europa och Asien.
Landet ligger i en gränszon till vad som tillhör den europeiska kontexten och kan
betraktas som “bron mellan väst och öst” och därmed på gränsen till att ingå i den. Den
här studien undersöker utifrån två skilda terrorattentat vilka erbjudanden läsaren får i
journalistikens texter för att tolka och förstå världen inom en terrorkontext. Vilka
diskurser uppträder i journalistikens rapportering när terrorismen attackerar inom den
europeiska kontexten respektive utanför? På vilket sätt gör de det?
Edward Saids (1997) teorier om orientalismen utgör en central utgångspunkt i den här
studien som den europeiska idén av kulturell hegemoni som producerar subjekt som
identifierar ett “vi” och ett “dem”. Relationen mellan dessa är hegemoniskt där den
överordnade ideologin utgörs av “vi”, som är väst. Vi vill i den här studien undersöka
om den kulturella hegemoni som beskrivs av Said återfinns i journalistikens
rapportering om terrorattentaten i respektive land och i så fall på vilket sätt den gör det.
Det undersöks genom att identifiera och kritiskt analysera de diskurser som produceras
och reproduceras av journalistiken som konstruerar den del av verklighet vi erbjuds ta
del av i nyhetsjournalistiken.
Eftersom vi själva inte har möjlighet att vara i händelsernas mittpunkt blir medierna en
etablerad informationskälla och har därmed makten att forma allmänhetens
uppfattningar om verkligheten och vad som är relevant (Strömbäck, 2014). Mediernas
texter är meningsbärande och konstruerar våra uppfattningar om verkligheten, vilket får
direkta sociala konsekvenser (Bergström och Boréus, 2014). Dessa uppfattningar om
verkligheten innebär hur vi ser på kunskap, relationer och identiteter vilket betyder att
de sociala konsekvenserna kan innebära att maktrelationer etableras och utövas i olika
strukturer. Den här studien undersöker hur kunskap om vår omvärld konstrueras i
journalistikens texter i rapporteringen om två olika terrordåd genom att kritiskt granska
det erbjudande som läsaren får av medieinnehållet.

1.1 Syfte & frågeställningar
Syftet med den här studien är att identifiera de diskurser som uppträder i
mediebevakningen i Ankara respektive Paris för att förstå hur journalistiken framställer
de olika attentaten i sina texter. Hur ska världen förstås inom en terrorkontext? Vilken
kunskap och sanning produceras och vilka aspekter går att koppla till orientalismens
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perspektiv på “vi” och “dem” samt vilka gör det inte? Uppträder det aspekter som går
att koppla till de makt- och dominansförhållanden som beskrivs av Said, och i så fall
hur? Eftersom attacken i Paris inträffade inom Europa, och den i Ankara utanför, är det
särskilt intressant att undersöka om attentaten i Paris blir prioriterade och i så fall på
vilket sätt. Detta undersöks med hjälp av följande frågeställningar:
1. Hur framställdes terrorattentaten i Ankara respektive Paris i svenska medier?
2. Vilka likheter respektive skillnader finns i mediernas rapportering om attentaten?
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2 Bakgrund
Detta kapitel redogör bakgrundsaspekter som är relevanta för studiens innehåll.
Inledningsvis introduceras fakta om respektive land för att ge en inblick i deras
historiska och aktuella situation i förhållande till studiens relevans. Därefter presenteras
kortare information om kriget mot terrorismen och Islamiska Staten (IS) och
avslutningsvis redogörs de olika attentaten kort för att ge läsaren en uppfattning om hur
de utspelade sig i respektive land.

2.1 Turkiet
Turkiet som tidigare var en del av det Osmanska riket betraktas som “bron mellan Väst
och Öst”, då landet geografiskt gränsar mellan Europa och Asien (Karlsson 2007).
Utrikespolitiska Institutet (2016) skriver att trots större delen av landet idag tillhör
Asien räknar Turkiet sig till Europa. Landet har länge hoppats på ett medlemskap i EU
och har argumenterat för att ett medlemskap kan främja relationen mellan öst och väst
och därigenom agera som den bro de betraktas som. 1999 erkändes Turkiet som ett
kandidatland för medlemskap i Europeiska unionen, med krav på förbättring av den
politiska situationen och mänskliga rättigheter. (Utrikespolitiska Institutet, 2015)
Sedan 2002 har partiet Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) innehaft majoritet i
landets parlament, men i valet 7 juni 2015 förlorade partiet sin absoluta majoritet. Detta
har sin grund i att Folkens demokratiska parti (HDP) hade stor framgång och lyckades
ta sig över 10 % spärren och därmed ta sig in i parlamentet. Istället för att bilda en
koalitions- eller minoritetsregering valde AKP att utlysa ett nyval. För att återfå folkets
stöd genomförde de en stor nationalistisk kampanj samt återupptog striderna mot den
kurdiska PKK-gerillan. I omvalet lyckades AKP ta tillbaka sin majoritet efter att ha fått
ett ökat stöd bland nationalister och lyckats skrämma bort väljare från HDP.
(Utrikespolitiska institutet, 2015)
Sedan juli 2015 har säkerhetsläget i Turkiet förändrats och risken för terrorattentat har
ökat. Idag finns det pågående strider mellan de turkiska säkerhetsstyrkorna och PKK i
landets sydöstra områden (Utrikesdepartementet, 2016). Utrikespolitiska institutet
(2015) skriver att både bland kurder och andra iakttagare från väst framstod regeringens
offensiv mot PKK som en hämnd för att HDP hindrat AKP från en absolut majoritet i
parlamentet. Sedan krisen i Syrien inleddes har det förekommit både skottlossning och
explosioner vid gränsen mellan länderna. När syriska staten föll 2012, efter att Turkiet
varit en av de drivande staterna för ett maktskifte, ökade oroligheterna och oron i
landet för att kurdiska grupper skulle utveckla ett självstyre längs med gränsen mellan
Syrien och Turkiet (Utrikespolitiska Institutet, 2015). UD skriver att som svar på
flertalet terrorattentat som begåtts i landet av bl.a. IS har Turkiet börjat bomba IS-
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kontrollerade områden i Syrien och Irak, dock skriver Utrikespolitiska Institutet att
regeringens attacker mot IS inte var lika högt prioriterade som attackerna mot PKK.

2.2 Frankrike
Frankrike har varit en stor kolonialmakt och var efter det brittiska imperiet världens
största kolonialvälde och än idag har landet några få områden utanför Europa som de
kontrollerar (Utrikespolitiska Institutet, 2015). Landet är en av västvärldens stormakter
med världens femte största ekonomi, och är tillsammans med Tyskland en av EU:s
ledande makter (Nationalencyklopedin, 2016). Frankrike var det första landet i Europa
som valde att bistå USA med flyganfall mot IS under 2014. 2015 utökade landets
regering involveringen i konflikten och började med flygbombningar mot
terroristorganisationen i Syrien (Utrikespolitiska Institutet, 2015).
2015 skakades Frankrike av flertalet terrorattentat. Satirtidningen Charlie Hebdo
attackerades i januari och dådet sågs som en attack mot yttrandefriheten då tidningen
publicerat ett antal karikatyrer av profeten Muhammed. I november 2015 drabbades
Frankrike av ett terrordåd som klassas som ett av de värsta i modern tid. IS tog på sig
attentatet och uppgav att det var en hämnd för Frankrikes bombningar mot gruppens
områden i Syrien och Irak. Efter attentaten införde president Hollande
undantagstillstånd som innebar att gränserna stängdes och landets utrikesminister
uppmanade andra stater att mobilisera sig för att bekämpa terroristorganisationen IS.
Vidare hänvisade Frankrikes regering till Lissabonfördraget och bad genom detta andra
EU-länder om hjälp i kampen mot IS. Alla länder svarade ja på förfrågan.
(Utrikespolitiska Institutet, 2015)

2.3 Kriget mot terrorismen och IS
Kriget mot terrorismen har ända sedan terrorattentaten 11 september 2001 mot World
Trade Center fått betydande medial uppmärksamhet. Den internationella uppfattningen
om säkerhet förändrades och kriget mot terrorn tog vid med syfte att eliminera al-Qaida
och andra militanta icke-statliga organisationer som hotar den internationella säkerheten
i kampanjen “The War on Terror”. Antal terrorattentat har inte minskat sedan kriget
mot terrorn började, utan spridit sig till fler områden där inbördeskriget i Syrien har
attraherat internationella jihadister att ansluta sig. (Höijer, Nohrstedt & Ottosen, 2004).
IS är en väpnad sunniislamistisk rörelse stämplad som en terroristorganisation av FN.
Terrororganisationen fick omvärlden att reagera genom videofilmade avrättningar av
västerländska journalister. 2014 inledde USA och flera allierade europeiska och arabiska
stater attacker mot gruppen. Som gensvar uppmanade IS sina anhängare att attackera
medborgare som bor i länderna som deltar. Under 2015 har rörelsen tagit på sig

4

ansvaret på flera attacker. Attentatet den 10 oktober 2015 i Ankara respektive attentatet
i Paris den 13 november är två av dem som har kopplingar till IS.
(Nationalencyklopedin, 2016)

2.4 Attentaten
Den 10 oktober 2015 inträffade ett terrorattentat i Ankara som kom att betraktas som
den dödligaste terroristattacken i modern turkisk historia. I Dagens Nyheter skriver
Flores & Lagerwall (10 oktober, 2015) att två självmordsbombare detonerat
sprängladdningar under ett demonstrationståg utanför den centrala tågstationen i
Ankara. Demonstrationen hölls emot den växande konflikten mellan turkiska
säkerhetsstyrkor och Kurdistans arbetarparti (PKK). Totalt omkom 103 civila
människor och över 400 skadades. Gärningsmännen är identifierade och har kopplingar
till IS (Utrikesdepartementet, 2016).
Fredagen den 13 november utfördes vad som kom att bli det blodigaste terrordådet i
Frankrike sedan andra världskriget. Under kvällen utfördes en serie av koordinerade
terroristattacker i norra delen av Paris. Strax efter klockan 21 detonerade tre
självmordsbombare sina sprängladdningar nära fotbollsstadion Stade de France,
därefter utfördes masskjutningar på café, restauranger och på en konsert i centrala
Paris. (Nationalencyklopedin, 2016)
Terrordåden i Paris resulterade i totalt 350 skadade och krävde 130 människors liv. IS
har officiellt tagit på sig ansvaret av dådet och hävdar att det var en motattack för
Frankrikes inblandningar i den koalition som flygbombar med IS som mål i Syrien och
Irak. President Hollande förklarade dåden som “an act of war”, och händelsen
resulterade i att landet intensifierade sina insatser mot terrororganisationen i Syrien.
(Nationalencyklopedin, 2016)
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3 Tidigare forskning
Utifrån tidigare forskning framgår det att attacken mot World Trade Center den 11
september 2001 förändrade omvärldens perspektiv på terrorism. En ny global diskurs
uppstod när dåvarande amerikanska presidenten i USA George W. Bush talade om för
omvärlden: “Antingen är ni med oss eller är ni med terroristerna” (Höijer et al., s. 7,
2004). Budskapet blev en början på en ny politisk, ekonomisk och global diskurs som
förändrade den internationella uppfattningen om säkerhet. Krigsförklaringen mot
terrorn gav utrymme för en ny propagandistisk och retorisk apparat för makten över
sanningen inom diskurserna. Alla bör enligt de nya förutsättningarna ansluta sig till
kriget mot terrorn. De nya perspektiven som redogörs för i boken “U.S and the others,
Global Media Images on “The War on Terror” talar om att empati fungerar som en
drivande mekanism för att mobilisera opinion och legitimera värderingar som de nya
diskurserna innehåller. Detta skedde genom de budskap och bilder som spreds i
samband med attacken den 11 september och som formade omvärldens representation
och opinioner. Journalistiken fick därmed nya ramar att arbeta inom, vilket innebär att
förutsättningarna för mediebevakning om terrorism påverkade journalistiken på global
nivå. (Höijer et al., 2004)
Liknande resultat framkommer i en studie av Featherstone, Holohan & Pool (2010)
som undersökt hur brittisk press gestaltat gärningsmännen efter bombdåden i London
2005. De resultat som framkommer i studien tyder på att nyhetsrapporteringen
konstruerar tematiska mönster där gärningsmännen porträtteras som representanter för
ett samhälle med radikala ideologier. Kampanjen “The War on Terror” betraktas i
studien som en av orsakerna som gett upphov till de nya diskurser som uppträder inom
nyhetsrapporteringen. Kampanjen representerar en politisk mobilisering som
legitimerar vissa specifika agendor. Även i den här studien framkommer det att empati
fungerar som en drivande mekanism för att legitimera värderingar och skapa solidaritet.
(Featherstone et al., 2010)
Powell (2011) har undersökt den mediala framställningen och nyhetsbevakningen av
terroristattacker i USA med utgångspunkt i attackerna 11 september 2001. Studiens
resultat tyder på att mediernas konstruktioner av terrorattentat bidrar till skapandet av
subjekten “vi” och “dem” och en ökad rädsla för islam. Nya perspektiv som
framkommer i studien är hur nyheter om terrorism betraktas som sensationella med ett
högt nyhetsvärde, där mediernas ramar innehåller västerländska värderingar och bidrar
till en kulturell hegemoni där väst (vi) betraktas vara överordnat öst (dem). Det
framkommer även i studien att USA framstår som den goda kristna nationen medan
islam förknippas med terrorism, vilket gör att medierna bidrar till en ökad rädsla för
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religionen och “de andra”. Detta gör att maktrelationer mellan olika samhällsgrupper
reproduceras. (Powell, 2011)
I studien Developing terrorism coverage: variances in news framing of the January 2015 attacks in
Paris and Borno av Nevalsky (2015) jämförs amerikanska mediers bevakning av
terrorattentaten i Borno, Nigeria, och Paris, Frankrike, 2015. Studiens resultat tyder på
att terroristattacker i industrialiserade länder får större mediebevakning än de som sker i
utvecklingsländer och visar på att det finns tydliga skillnader i rapporteringen om de två
terrorattentaten. Mediebevakningen om Paris var mer detaljerad, specifik och
sensationaliserad än den i Borno. Rapporteringen om Borno beskrivs som begränsad,
generaliserad och tenderade att ge negativa bilder av Nigeria som land och andra
utvecklingsländer. Det framgår också att medierapporteringen om länder i
utvecklingsländer ofta är missledande, undermåliga och anspelar på stereotyper i sina
framställningar vilket förvränger bilden av verkligheten. Nevalsky skriver att händelser i
utvecklingsländer tenderar till att ignoreras eller marginaliseras vilket medför att
allmänhetens bild av terrorism blir subjektiv och bidrar till att skapa och reproducera en
västerländsk kulturell hegemoni. (Nevalsky, 2015)
Gert Nordström (2002) undersöker i studien Terrorkriget i kvällspressen hur Aftonbladet
och Expressen framställde attentaten mot USA den 11 september 2001 samt
vedergällningen mot Afghanistan den 7 oktober 2001 och jakten på Usama bin Ladin.
Studien undersöker särskilt två aspekter: retoriken (både i text och bild) och
propaganda/påverkan. En av studiens utgångspunkter är att propaganda kan associera
sig med tystnad, mottagaren som läser texten uppfattar då inte själv att innehållet är
ideologiserat eller mytologiserat. Det innebär att man ska lägga lika mycket fokus på att
notera det som inte sägs eller uttrycks. Resultaten styrker antagandet om att terrorism
har ett högt nyhetsvärde för att den är sensationell. När tidningarna kan skapa
dramatiska iscensättningar och när själva händelsen är i fokus blir retoriken
underordnad, sanning eller lögn blir istället andrahandsfrågor. I tidningarnas
framställningar framkommer ideologiserade värderingar som legitimerar “The War on
Terror” genom texter som till exempel: “Rätt att anfalla” och “USA verkställer
hämnden”. (Nordström, 2002)
Nordström (2002) skriver att tidningarnas texter innehåller propaganda, särskilt i jakten
på Usama bin Ladin där resultat talar för att tidningarna har mytologiserat och
stereotypiserat bin Ladin som den onda mörka kraften och förkroppsligar ondskan och
blev mannen som gav terrorn ett ansikte. I motsats till det onda beskriver tidningarna
“det öppna samhället” eller “demokrati”.
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Den forskning som redogörs i kapitlet tyder på att stereotypisering och skapandet av
subjekten “vi” och “dem” är förekommande i mediebevakningen. Empati för offren
beskrivs vara en central mekanism för att bidra till att skapa solidaritet och legitimera
vissa värderingar. Attacken den 11 september 2001 utgör en central utgångspunkt i
uppkomsten av de nya diskurser och efter att kampanjen “The War on Terror” inleddes
som en global mobilisering. Terrordiskursens grundsten är uppdelningen mellan de som
är emot terrorism och de som är för genom George W. Bush uttalande. Detta skapar
ett “vi” och “dem” som rymmer ideologiserade värderingar som legitimerar vissa
agendor. Med dessa studier som bakgrund ger det förutsättningar för vår studie att
bidra med kumulativitet inom forskningsområdet med fokus på de nya diskurserna
inom kontexten. Turkiets geografiska och kulturella position som “bron i väst” gör det
intressant att undersöka om svensk journalistik bidrar till att skapa ett “vi” och “dem”
och bidrar till att reproducera den kulturella hegemonin mellan öst och väst.

8

4 Teoretiska utgångspunkter
Kapitlet redogör studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis introduceras
diskursbegreppet följt av Michel Foucaults teorier om diskursernas förmåga till att
stänga ute vissa perspektiv om verkligheten samt hur diskurser förhåller sig till
makt/kunskap och sanning. Därefter redogörs representation, följt av orientalism och
postkolonialism och avslutningsvis stereotypisering som tillsammans utgör studiens
teoretiska utgångspunkter. I den här studien fokuserar vi särskilt på hur medierna
konstruerar diskurserna i respektive attentat för att klarlägga vilken sanning och
verklighet som representeras.

4.1 Diskurs
Vi tar avstamp i Michel Foucaults perspektiv på diskurs och teorier om makt/kunskap
och sanning samt utestängning och förbud med utgångspunkt i språkets funktion i den
sociala konstruktionen av verkligheten. Foucault definierar diskurs som en kedja
utsagor som tillsammans skapar ett system, eller ett språk för att tala om ett visst ämne
vid en viss tidpunkt, med andra ord representeras kunskap om ett specifikt ämne, vid
en specifik tidpunkt (Hall, 1997) Bergström och Boréus (2012) skriver att en diskurs
utgör en del av den sociala interaktionen samtidigt som den konstruerar en förståelse
om den, det betyder att representation och konstruktionsprocesserna fungerar parallellt
med varandra. Enligt Foucault konstruerar och begränsar diskursen förståelsen av den,
den stänger ute vissa kunskaper och sanningar (Bergström & Boréus, 2012). Sanningen
betraktas i den här studien som en diskursiv konstruktion, kunskap är inte en
avspegling av verkligheten. Den hegemoniska uppfattningen bestämmer vad som är
sant och falskt, vad som är tillåtet och otillåtet inom en diskurs (Bergström & Boréus,
2012).
Den här studien har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på medierna, vilket innebär
att de betraktas som förmedlare av en symbolmiljö där den sociala verkligheten
konstrueras med vissa mönster. Konstruktionerna utgör den centrala källan för hur
människor skapar tolkningar och föreställningar om olika fenomen och företeelser
(Lindgren & Lundström, 2014). I mer konkreta ord handlar det om hur medierna är
delaktiga i att forma bestämda föreställningar om den sociala verkligheten. Dessa
föreställningar leder till “olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av
kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser” (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000, s. 12).
I den här studien betraktas inte vår kunskap om världen som en objektiv sanning,
utan den syn vi har på verkligheten är snarare en “produkt” av det sätt vi väljer att
uppfatta den utifrån vår sociala, kulturella och historiska bakgrund. Studien undersöker
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hur denna kunskap om vår sociala omvärld konstrueras av medierna genom språket i
journalistikens texter.

4.1.1 Utestängningssystem
Foucault menar att människor kontrolleras när diskurser skapas, detta sker genom olika
utestängningssystem inom diskurserna. Bergström och Boréus skriver att “makt är
ingenting som utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i relation
mellan människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra” (2012, s.
360). Det är diskursen som bestämmer dessa begränsningar och möjligheter, vilket
betyder att journalistiken producerar och reproducerar maktförhållanden som anger
dessa. (Bergström & Boréus, 2012)
Det första systemet benämns, enligt Foucault (1993) som “regler och förbud”, vilka
talar om vad som är tillåtet och tillgängligt inom diskursen. Man kan se det som en
exkluderingsprocess där enbart det som är tillåtet ingår inom diskursernas gräns som
upprätthålls med förbud, ritualer eller tabun (Foucault, 1993). Foucault beskriver att
genom detta kan diskurser som är oönskade eller oetablerade exkluderas där det är de
hegemoniska uppfattningarna sätter gränser för vad som inkluderas och exkluderas. Det
andra utestängningssystemet benämner Foucault som “uppdelning och förkastande”.
Det innebär dominerande diskursen kan förkasta övriga diskurser och därmed begränsa
dem. Man kan se det som ett avskiljande där den hegemoniska uppfattningen
bestämmer. Det tredje systemet för utestängning benämns av Foucault som “det sanna
och det falska”, som likt det förra systemet fungerar som fördelare. Foucault skriver att
diskursens betydelse och sanning utgörs av “mening, form, ämne och förhållande till
sin referent”, vilket innebär att det som avgör en handling eller utsagas trovärdighet och
sanningshalt är graden av social acceptans i innehållet (Foucault, 1993, s. 12).
Genom att analysera de diskurser som uppträder i respektive mediebevakning av
terrordåden kan vi identifiera vad den hegemoniska diskursen tillåter och inte tillåter
och därmed stänger ute vissa sätt att uppfatta verkligheten på. Som Foucault säger är en
handlings trovärdighet och sanningshalt graden av social acceptans i innehållet, denna
sociala acceptans förhåller sig på olika sätt inom olika kontexter, vilket betyder att
diskurserna kan ange en annan typ av social acceptans i mediebevakningen av
respektive attentat. Genom att kritiskt granska de diskurser som uppträder ger det
möjligheter att klarlägga på vilket sätt den hegemoniska uppfattningen bestämmer vilka
perspektiv verkligheten ska betraktas utifrån.

4.1.2 Makt/kunskap & sanning
Etablerad kunskap är utifrån Foucault nära kopplat till makt, makten producerar ett
vetande. Den som har makten har även makten över den etablerade kunskapen där den
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etablerade sanningen fungerar som drivmedel i utestängningsmekanismerna. Genom
den relationen befästs föreställningar i samhället där den etablerade kunskapen
bestämmer vad som är möjligt att säga och hur. Foucault avvisar tanken om ett
enhetligt subjekt, istället talar han om subjektspositioner. Dessa positioner som är
diskursivt skapade innebär att diskursen bestämmer handlingsutrymmet för subjektet.
Här konstituerar således diskursen maktförhållanden, exempelvis olika
subjektspositioner för en viss samhällsgrupp beroende på vilka regler som diskursen
innehåller. Diskursen bestämmer vad som kan sägas och vem som får säga det.
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000)
Enligt Foucault tillhör makten bestämda agenter, till exempel staten, medier eller
individer. Det innebär att makt inte utövas i förhållande till passiva subjekt: makten är
spridd över olika sociala praktiker. Den är alltså produktiv därför att den konstituerar
diskurser, kunskap och subjekt. Makten är även begränsad därför att den gör att
omvärlden kan ses ur ett särskilt perspektiv vilket utesluter andra sätt att se och prata
om omvärlden. Sammankopplingen av makt och kunskap gör att makt blir nära
förbunden med diskurs. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000)
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att denna begreppsförklaring av
makt/kunskap får konsekvenser på sanning vilket enligt Foucault betyder att man inte
kan tala utanför diskurserna, det finns inget utanför representationen. Sanningen
uppfattas som ett system av processer för produktion, reglering och spridning inom
diskurser och därmed betraktas sanning som integrerad i och skapad av ett maktsystem
Det betyder att man aldrig kan nå fram till en sanning. (Winther Jørgensen & Phillips,
2000).
Utifrån det här perspektivet fokuserar vi i analysen på hur sanning skapas inom
diskurser, snarare än att undersöka vad som är sant eller falskt. Det gör vi genom att
studera de processer där diskurserna konstrueras och förverkligas, vilket är i
journalistikens texter. Med detta som bakgrund betraktas journalistiken besitta makten
över den kunskap som konstrueras. Genom ett kritiskt förhållningssätt vill vi klarlägga
vilka ideologiska konsekvenser den kunskap som produceras i journalistikens texter har
på vår uppfattning om verkligheten.

4.2 Representation
Representation spelar en väsentlig roll i skapandet av mening genom språk, bilder och
symboler mellan medlemmar av en specifik kultur (Hall, 1997). Hall (1997) skriver att
språk och symboler är kulturellt formade som påverkas av samhällets olika
maktrelationer. Richard Dyer (1997) förklarar att representationen av verkligheten
endast visar en del av helheten och att verkligheten egentligen är mer komplex än vad
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den ger sken av. Dessa representationer innehåller implicita budskap och är alltid
kulturellt påverkade. Hall (1997) beskriver hur medierna är en av de dominerande
aktörerna som förmedlar bilder av ”verkligheten” och har därmed en inverkan på
representationen av samhället och människor, vilket påverkar vår uppfattning av
omvärlden som utgör en av de centrala utgångspunkterna i den här studien. Hall
utvecklar resonemanget och uttrycker att när medierna har makten att definiera
verkligheten, har de makten att definiera vilka vi är.
Dyer beskriver att identiteter skapas när de sätts i relation till någonting annat,
identiteter tillskrivs således när människor betraktar olikheter hos andra. “Vår” identitet
skapas när den jämförs med “de andra”. Representation konstruerar således olika
grupper och människor genom att ta fasta på vad som skiljer “oss” från “dem”. Med
detta menar Brune att en diskurs med koloniala uttryck antingen stänger ute “de andra”
eller undertrycker dem. (Brune, 2004)
Representation tillskriver personer specifika attribut och sätter dem sedan i relation till
varandra. Beroende på vilka attribut personerna tillskrivs kan de representeras på ett
negativt eller positivt sätt, vilket kan ha en inverkan på hur vi uppfattar “oss” och “de
andra”. Detta medför att vi delar in världen och personer i olika kategorier, vilket har
en inverkan på hur vi förhåller oss till människor och olika händelser. (Hall, 2013)
Journalistiken spelar således en väsentlig roll i att reproducera olika representationer om
verkligheten och den här studiens ambition är att identifiera och kartlägga vilka
implicita budskap som uppträder i medietexterna. Dessa implicita budskap kan
innehålla representationer över vilka vi är, som enligt Hall (2013) bidrar till att skapa
föreställningen om “de andra” genom att innehålla koloniala uttryck. Detta utgör en
central aspekt att undersöka i den här studien.

4.3 Orientalism/postkolonialism
Orientalism och postkolonial teori utgör en central del i studiens teoretiska
utgångspunkter. Den här studien har särskilt sin relevans i den kritiska analysen av
västerländska diskurser kring identitet och utestängningsmekanismer. Orientalismen är
en teoribildning om västerländsk imperialism som legitimerar ett makt- och
dominansförhållande mellan väst och öst (Said, 1997). Said skriver att kolonialmakter
stärkte sin ekonomiska och politiska dominans i världen när väst skapade en
föreställning om “de andra”. I den här föreställningen betraktades öst och väst som
motsatsparter där väst konstruerades som rationellt, humant, intellektuellt och
demokratiskt, till skillnad från öst som konstruerades som irrationellt, outvecklat och
inhumant. Detta skapade en överordnad maktstruktur där väst är överordnat “de
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andra”. Det har enligt Said skapat en social och kulturell motpol till västerlandet som
följd av kulturell dominans. Dessa representationer har skapat ett hegemoniskt
maktförhållande som även har sin grund i akademisk forskning och litterära texter.
(Said, 1997)
Postkolonial teori berör aspekter om de tankestrukturer som används för att legitimera
och rättfärdiga kolonialismen. Brune (2004) skriver att dessa uppfattningar innehåller
idéer och tankar om Europa och dess människors överlägsenhet. Dessa uppfattningar
menar Brune återfinns i dagens västerländska moderna samhällen och verkar på
omedveten och latent nivå, integrerad i våra språkliga kategorier som vi använder för att
definiera och ordna vår omvärld. Dessa tolkningsprocesser upprätthåller skillnader
mellan grupper, där människor kategoriseras som “andra” och företräder sin kultur eller
etnicitet snarare än att bemötas som en individ. Denna mekanism uttrycker sig särskilt i
stereotypiseringar och socialt utestängande vilket är centralt att undersöka i den här
studien. (Brune, 2004)
Särskilt centralt i den här studien är aspekter som berör representationen av “de andra”
som används för att beskriva kulturell och social identitetsbildning. Det grundliga
resonemanget består enligt Brune (2004) att identiteter blir synliga först när de
avgränsas till något annat. Att konstruera individer eller grupper av människor som “de
andra” innebär således att vi definierar “oss själva” genom att jämföra oss med det
annorlunda. “De andra” är inte som “vi”. Subjektet “vi” betraktas i sammanhanget
innehålla normkategorier vilket innebär att det är inom “våra” ramar som bestämmer
definitionerna om vår sociala omvärld (Brune, 2004). Brune förklarar att det är
oförmågan att respektera olikhet på jämställd nivå som är en grundtanke i den koloniala
diskursen, där man istället ser “vi” som överordnat “de andra”. En annan dimension i
den postkoloniala diskursen är enligt Brune mekanismer som utestänger och därmed
exkluderar “de andra”.
I den här studien är det därför intressant att undersöka om mediernas rapportering av
respektive attentat skiljer sig åt och om den postkoloniala diskursen uppträder i
mediernas innehåll.

4.4 Stereotypisering
Stereotypisering är, enligt Dyer (2002), när människor tilldelas specifika grundläggande
karaktärsdrag som sedan överdrivs. En stereotyp blir därmed en förenklad, reducerad
bild som fokuserar på skillnader mellan grupper där kulturella markörer och uttryck
som anses vara typiska för en viss samhällsgrupp framhävs. När mediernas
representation endast utmärker vissa egenskaper förminskas resterande karaktärsdrag
och ger inte en fullständig bild av hur verkligheten ser ut. För att människor ska förstå
sin omvärld måste de kategorisera in den i olika beståndsdelar. Utan kategoriseringen
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menar Dyer att det nästintill skulle vara omöjligt för människor att tolka sin omgivning
och därför används dessa förenklade attribut för att bilda sig en uppfattning om
verkligheten. Dessa stereotypiska uppfattningar bildar därmed specifika föreställningar
om olika samhällsgrupper. (Dyer, 2002)
Hall (2013) styrker Dyers antaganden genom att förklara att stereotyper tilldelas
förenklade drag som är lätta att känna igen hos en viss grupp. Grupper tilldelas
specifika attribut och blir sedan reducerad till dessa egenskaper. Hall skriver även att
stereotyper är ett redskap för att använda makt över vissa samhällsgrupper. De som
besitter makten kan tillskriva grupper olika reducerande attribut och använder
stereotypisering som redskap för att bygga sina egna självbilder. Hall redogör för hur
stereotyper används i språket för att identifiera och konstruera olikheter mellan
människor, vilket reducerar “de andra” till något annorlunda och främmande.
Litteraturvetaren Bhadha anför att “stereotypisering var och är kolonialismens främsta
diskursiva redskap” (Brune, 2004, s. 256). Kolonialismen skapade historier om “de
andra” vilket medförde att de inte klassificerades tillsammans med ‘det normala’. Det
koloniala tillståndet tillskriver “de andra” negativa attribut vilket betyder att de hamnar
utanför det ‘normala’. Bahdha hävdar att stereotypisering används som medel för att
skapa social ordning genom att utesluta andra människor och egenskaper.
Uteslutningen sker för att man vill skydda sina egna överlägsna identiteter. Med andra
ord skriver Bahdha att stereotyper används för att skydda sin överlägsna identitet
samtidigt som det används för att trycka ned och marginalisera “de andra”. (Brune,
2004)
Hall (2013) beskriver att en diskurs upprätthåller stereotypiska drag och marginaliserar
olika befolkningsgrupper samtidigt som den rådande makten upprätthåller sina
överlägsna identiteter som bidrar till att skapa representationer av “de andra”.
Stereotypisering medför därmed att den sociala ordningen vidmakthålls och en negativ
bild kan fortsätta att reproduceras genom den post-koloniala diskursen (Hall, 2013).

’
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5 Metod och material
För att göra en analys med ett kritiskt perspektiv använder vi den kritiska
diskursanalysen av Norman Fairclough och hans tredimensionella analysmodell. Den
kritiska diskursanalysen är särskilt användbar för den här studien då den ifrågasätter och
uttrycker kritik mot mediernas diskurser. Med andra ord ifrågasätts medierna genom att
undersöka vems perspektiv som verkligheten egentligen beskriver och vilka
representationer som uppträder för ett visst intresse eller en viss agenda (Berglez &
Olausson, 2010).

5.1 Kritisk diskursanalys
Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver att diskursanalysen fungerar som en
paketlösning och är en sammanlänkning av både teori och metod. Studien utgår ifrån
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att på ett kritiskt förhållningssätt
identifiera vilka ideologiska representationer som återfinns i rapporteringen om
respektive attentat. I diskursanalysen analyserar man, enligt Winther Jørgensen och
Phillips (2000), enskilda texter och identifierar de överordnande strukturerande mönster
som påverkar de enskilda texterna. För att göra detta identifierade vi vilka diskurser
som vi bedömde genomsyra rapporteringarna och gav oss därmed möjlighet att
klarlägga hur dessa påverkar de enskilda texterna. Faircloughs (1995) perspektiv på
diskurs är att den är en form av social praktik: Diskursen reproducerar och förändrar
sociala relationer, identiteter, maktrelationer och kunskap:
“My view is that ‘discourse’ is use of language seen as a form of social practice, and
discourse analysis is analysis of how texts work within sociocultural practice”
(Fairclough, 1995, s. 7).

Utifrån Faircloughs perspektiv på diskurs och diskursanalys kan samhällsfenomen
analyseras genom språket. Genom att analysera journalistikens texter utifrån ett
sociokulturellt perspektiv kan sociala samband mellan texter och sociala strukturer
identifieras, som till exempel makt- och dominansförhållanden. I den här studien har
fokus särskilt varit på hur och om diskurserna reproducerar och producerar sociala
strukturer som härstammar från orientalism och postkolonialism. En viktig aspekt som
skiljer sig mellan Norman Fairclough och poststrukturalistisk diskursteori är
perspektivet på diskurs som både konstituerande och konstituerad. Det betyder att
diskurser påverkar och påverkas själva av de diskurser i vilka de ingår. (Bergström &
Boréus, 2012).
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att texter betraktas som sociala
handlingar enligt Fairclough. Dessa handlingar producerar, reproducerar och förändrar
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kunskap, sociala relationer och identiteter, samtidigt som de formas av andra sociala
praktiker. Enligt Bergström och Boréus (2012) är den kritiska diskursanalysens
övergripande syfte att undersöka hur relationer ser ut mellan diskurser och sociala
relationer. Den är kritisk för att den kartlägger hur den diskursiva praktiken
upprätthåller makt- och dominansförhållanden genom att studera relationer mellan
språk och samhälle (Bergström & Boréus, 2012). Genom att betrakta journalistikens
texter som sociala handlingar gav det oss möjlighet att identifiera och kartlägga
maktrelationer som diskurserna konstruerade i medierapporteringen genom att kritiskt
undersöka diskursernas förhållande till den sociala kontexten.
Den diskursiva praktiken reproducerar eller förändrar socialt handlande och på omvänt
vis formar den sociala praktiken de diskursiva praktikerna (Bergström & Boréus, 2012).
Tillsammans konstituerar dem vår sociala omvärld genom språket, vilket betyder att
medierna betraktas som en produktiv och meningsskapande källa till vår kunskap om
världen (Bergström & Boréus, 2012). Genom att kritiskt undersöka hur den diskursiva
och sociala praktiken reproducerar kunskap om vår sociala omvärld gav det oss
möjlighet att identifiera vilka ideologiska perspektiv som uttrycker sig i mediernas
rapportering.
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att den kritiska diskursanalysen gör det
möjligt att kartlägga texternas implicita budskap som kan innehålla maktanspråk och
ideologiska värderingar. De förklarar att en ideologisk text fungerar endast när det inte
märks att den är ideologiskt laddad, läsaren tolkar då texten som naturlig och
oproblematisk information. Studien har fokuserat på att kartlägga hur dessa ideologiska
värderingar uttrycker sig genom implicita budskap. Den kritiska diskursanalysen
fokuserar på hur diskursen ser ut och varför, snarare än att upptäcka vad som är sant
eller falskt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det betyder vi vill undersöka hur
diskursen konstruerar maktrelationer som produceras och reproduceras på implicit
nivå.

5.2 Den tredimensionella modellen
Faircloughs tredimensionella modell utgör studiens huvudsakliga metodologiska
analysverktyg och fokuserar på två dimensioner. Den första dimensionen är den
kommunikativa händelsen och utgörs i den här studien av tidningsartiklar. Den andra
dimensionen är diskursordning som innefattar summan av de diskurser som används
inom en viss domän. För att analysera och därmed kunna säga något om hur
diskursordningar är konstruerade måste en specifik text/diskursiv praktik relateras till
andra diskurser. Den kommunikativa händelsen består av tre dimensioner: text,
diskursiv praktik och social praktik. Dessa tre dimensioner utgör Faircloughs
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tredimensionella modell som vi sedan förenade i analysen. (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000)

5.2.1 Text
För att identifiera texternas explicita och implicita budskap undersöker man enligt
Bergström och Boréus (2012) hur diskurser förverkligas textuellt genom att undersöka
dess egenskaper. Genom de grammatiska elementen transitivitet och modalitet kunde vi
analysera texterna på detaljerad nivå. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att
när man analyserar transitivitet ser man på hur händelser och processer förbinds (eller
inte förbinds) med subjekt och objekt. Genom detta kunde vi klarlägga ideologiskt
förankrade värderingar i olika framställningar. Winther Jørgensen och Phillips redogör
för att modalitet betyder “sätt” och när modalitet analyseras fokuserar man på talarens
grad av instämmande i en sats, alltså sanningsanspråk och att olika modaliteter
förbinder talaren på olika sätt med sitt påstående. Den modalitet som används påverkar
diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I den här studien innebar det att vi undersökte
olika uttalanden med särskilt fokus sanningsanspråk och hur identiteter och deras
relationer konstruerades.

5.2.2 Diskursiv praktik
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att när den diskursiva praktiken
analyseras, undersöks hur texten är producerad och konsumerad. Den här studien har
en mer lingvistisk inriktning och fokuserar hur journalistiken producerar texterna. Detta
analyserades genom att undersöka vilka diskurser texterna baserats på och hur texterna
byggde på redan existerade texter. Detta benämns enligt Winther Jørgensen och Phillips
som interdiskursivitet och intertextualitet. En intertextuell kedja beskrivs som när en
text införlivar element från en eller flera texter. “Genom att utnyttja existerande
diskurser på nya sätt skapar man förändring, men möjligheterna till förändring
begränsas av maktrelationer som bland annat bestämmer ramarna för olika aktörers
tillträde till olika diskurser” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 78).
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att hög interdiskursivitet tyder på
förändring och att låg interdiskursivitet innebär reproduktion av det bestående. Den här
studien rör sig inom den diskursiva praktiken då vi analyserade hur texterna
producerats. Genom att granska texten och identifiera vilka diskurser som genomsyrade
artiklarna kunde vi analysera hur diskurserna bestämmer ramarna för olika aktörers
handlande och därmed identifiera vilka maktrelationer som de producerar och
reproducerar.
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5.2.3 Social praktik
När den kommunikativa händelsen (tidningsartiklarna) och dess diskursiva praktiker
undersöks ställs dessa i förhållande till den yttersta dimensionen av modellen: den
sociala praktiken. Med andra ord hur diskurserna förhåller sig till den sociala kontexten.
Det vill säga, den diskursiva praktikens funktion att reproducera och förändra sociala
relationer och kunskap. I analysen klarläggs relationen mellan den diskursiva praktiken
och den diskursordning den ingår i som bestämmer ramen för den diskursiva praktiken.
Detta ger möjlighet att klarlägga hur diskurserna regleras och fördelas. Syftet är att
identifiera hur verkligheten beskrivs och om texten representerar ideologiska
värderingar genom att analysera kopplingar mellan texten och dess sociokulturella
omvärld som texten är en del och produkt av. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000)
För den här studien innebar det att sätta de identifierade diskurserna i relation till de
teoretiska utgångspunkter som redogjorts i teorikapitlet och därmed sätta texten och
den diskursiva praktiken i ett större socialt sammanhang. Genom detta kunde vi
klarlägga hur medierapporteringens diskurser reglerade sociala relationer och kunskap.
Det gav oss möjlighet att kartlägga vilka ideologiska värderingar och vilka makt- och
dominansförhållanden som produceras och reproduceras i framställningen av de båda
terrordåden.

5.2.4 Analysfrågor
Nyhetsartiklarna analyserades utifrån Faircloughs (1995) tredimensionella modell efter
två analysfrågor som tillämpats på artiklarna. Utifrån studiens huvudsakliga syfte
ställdes följande analysfrågor till det empiriska materialet för att analyseras med
utgångspunkt ur Faircloughs modell:
1. Vilka identiteter konstrueras för textens aktörer?
2. Vilka relationer konstrueras mellan textens aktörer?

5.3 Urval, avgränsningar och material
Urvalet har skett genom ett strategiskt urval och utgörs av nyhetsartiklar hämtade från
databasen Retriever/Mediearkivet med avgränsning till tryckt storstadspress och
tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Expressen och
Aftonbladet. Detta motiveras med att dessa tidningar är bland de största morgon- och
kvällstidningarna i Sverige. Materialet är avgränsat till den skrivna texten, förutom
förstasidor, notiser, faktarutor och bildtexter. Bilder och grafiska element ingår inte i
det empiriska materialet. Det empiriska materialet avgränsades till artiklar publicerade
fram till en vecka efter respektive attentat. Detta ansåg vi vara en lämplig tidsperiod för
att få fram ett relevant underlag med artiklar som rapporterar om själva händelserna då
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vi utfört textsökningar och upptäckt att artiklar äldre än en vecka var irrelevanta utifrån
studiens syfte. Attentatet i Ankara inträffade 10 oktober 2015, urvalet avgränsades till
17 oktober 2015. Attentaten i Paris inträffade 13 november 2015, urvalet avgränsades
till 20 november 2015.

5.3.1 Insamling av material
Sökningarna genomfördes 22 april 2016 i Retriever/Mediearkivet. I Mediearkivet sökte
vi i kategorin svensk tryckt storstadspress med avgränsning till Dagens Nyheter,
Svenska
Dagbladet,
Göteborgs-Posten,
Expressen
och
Aftonbladet.
Insamlingsprocesserna är uppdelade efter respektive attentat för att ge en strukturerad
och god inblick i hur vi gick tillväga. Eftersom studien är en kvalitativ analys är det inte
aktuellt att jämföra antalet artiklar. Dock är det relevant att nämna att det fanns
betydligt många fler artiklar om attentaten i Paris än om attentaten i Ankara.
För att få fram relevant underlag om rapporteringen om Ankara satte vi 10 oktober
2015 som startdatum och 17 april 2015 som slutdatum. När vi valde sökord började vi
med att provsöka med sökorden: “terrorattack” AND “Ankara” vilket gav 2 träffar,
“terrorattentat” AND “Ankara” gav 2 träffar, “attack” AND “Ankara” gav 7 träffar,
“attentat” AND “Ankara” gav 12 träffar, “terror” AND “Ankara” gav 4 träffar,
“bombdåd” AND “Ankara” gav 12 träffar. Vi bedömde att dessa sökningar gav ett
alltför begränsat urval och provade därför att endast söka med sökordet “Ankara” som
genererade 55 träffar, vilket blev det slutgiltiga sökordet. Därefter valdes endast de
relevanta artiklarna ut genom att avgränsa oss till nyhetsartiklar som endast
rapporterade om attentatet. Artiklar som handlade om till exempel nyval och Turkiets
relationer med EU sorterades bort. Detta resulterade slutligen i 6 artiklar som utgör det
empiriska materialet för attentatet i Ankara.
I insamlingsprocessen av rapporteringen om Paris satte vi 13 november 2015 som
startdatum och 20 november 2015 som slutdatum. Vid valet av sökord började vi att
använda sökorden: “terrorattack” AND “Paris” vilket gav 44 träffar, “terrorattentat”
AND “Paris” gav 57 träffar, “attack” AND “Paris” gav 89 träffar, “terror” AND
“Paris” gav 109 träffar, “attentat” AND “Paris” gav 77 träffar, “bombdåd” AND
“Paris” gav 5 träffar. För att likställa sökningen med Ankara valde vi även att endast
använda sökordet “Paris”, vilket resulterade i 709 artiklar. Efter vi upptäckt att
tidningarna använt sig utav olika terrorbegrepp ville vi säkerhetsställa att vår sökning
skulle få med allt relevant publicerat material. Därför testade vi med sökorden “terror*”
AND “Paris” som gav 671 träffar vilket blev våra slutgiltiga sökord. Vi valde sedan ut
relevanta artiklar genom att begränsa oss till artiklar som endast rapporterade om
attentaten. Artiklar som handlade om till exempel Sveriges utökade hotnivå, det globala
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kriget mot terrorn och jakten på förövarna valdes bort. Detta resulterade slutligen i 10
artiklar som utgör det empiriska materialet för attentaten i Paris.
Samtliga analyserade artiklar om så väl Ankara som Paris förtecknas i bilaga 1.

5.3.2 Bearbetning av material
Efter att urvalet genomförts skrevs de 16 artiklarna ut i pappersform. För att få en
tydlig bild av vad rapporteringen handlade om lästes artiklarna noggrant igenom
flertalet gånger. De texter som särskilt belyste en diskurs markerades med hjälp av olika
färger för att på ett tydligt sätt strukturera upp texternas innehåll. När diskurserna
identifierats tittade vi närmare på de grammatiska elementen modalitet och transitivitet.
För att försäkra oss om att vi analyserade vårt material på samma sätt valde vi att först
separat markera det vi ansåg vara relevant för respektive diskurs och jämförde sedan
våra analyser med varandra.
För att sedan närma oss materialet använde vi analysfrågorna redovisade under punkt
5.2.4. För att identifiera och klarlägga vilka identiteter som konstruerades för textens
aktörer analyserade vi hur texterna beskrev personer och hur de benämndes. Genom att
se närmare på vad aktörerna får göra och säga kunde vi klarlägga hur diskursen
konstruerar dess handlingsutrymme och därigenom kunde vi även identifiera vilka
relationer som konstruerades mellan aktörerna. Med hjälp av med metodens
grammatiska element: modalitet och transitivitet, gav det oss möjligheter att på ett
detaljerat angreppssätt klarlägga hur dessa relationer konstruerades.
När vi analyserade texten med det grammatiska elementet transitivitet undersökte vi
särskilt hur texten förband aktören med sitt uttalande. Genom att undersöka på vilket
sätt som olika subjekt förbands, eller inte, med andra subjekt eller objekt kunde vi
klarlägga hur texten konstruerade diskursernas relationer. Exempelvis: ”vi står enade
med Frankrike”, i denna sats förbinds aktören ”vi” med objektet Frankrike, ”vi” står
enade med Frankrike enligt diskursen. Ett annat exempel är: ”tusentals sörjde efter
blodiga bombdådet”, här konstrueras aktören ”tusentals” som sörjande efter det
blodiga bombdådet. Texternas modalitet undersöktes genom att analysera aktörernas
instämmande i en sats, alltså vilken typ av sanningsanspråk i uttalandet som uttrycktes.
Ser vi på de två utvalda exemplen ovan kan vi se att båda satserna innehåller relativt
högt sanningsanspråk. Båda satserna konstaterar ett faktum men skulle kunna göra det
på både ett mer övertygande och ett mindre övertygande sätt. Genom att undersöka på
vilket sätt olika aktörer uttalar sig om subjekt och objekt kunde vi undersöka hur texten
konstruerade aktörernas identiteter och relationer genom grad av instämmande och hur
modaliteten förband talaren med sitt påstående.
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Genom att analysera texterna på ett detaljerat sätt som beskrivits ovan gav det oss
möjlighet att identifiera och analysera hur diskurserna konstruerar aktörernas identiteter
och handlingsutrymme och därmed deras relationer. På så sätt kunde vi identifiera vilka
makt- och dominansförhållanden som fanns eller inte fanns i texterna när vi undersökte
den diskursiva praktiken. När vi sedan analyserat texten och den diskursiva praktiken
placerade vi detta i den sociala praktiken, det vill säga den sociala kontexten som utgör
studiens diskussionskapitel. Där förankrade vi vår analys med tidigare forskning och de
teoretiska utgångspunkter som redogörs i kapitel 4.

5.4 Validitet, reliabilitet och etiska aspekter
Avsnittet beskriver hur studiens urval och tillvägagångssätt påverkat studiens validitet
och reliabilitet. Det kommer även att behandla vilka etiska aspekter som är relevanta för
studien och hur de har beaktats.

5.4.1 Validitet
Enligt Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) innebär validitet att en
studie undersöker det den syftar att undersöka, med andra ord studiens giltighet.
Giltigheten kan man förstärka genom att söka stöd i teorier. Vid kvalitativa
undersökningar handlar, enligt Bergström och Boréus (2012), validitet om resultatet
svarar på de ställda frågorna. Det innebär att frågeställningarna, analysfrågorna och
teorin haft en betydande roll för den här studiens validitet. Analysfrågorna har hjälpt
oss att närma oss texterna för att sedan ställa dem i relation till tidigare redogjord teori.
Detta har medfört att vi fått möjlighet att placera vår studie i den sociala praktiken och
därigenom på ett giltigt sätt besvara frågeställningarna.
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att det finns vissa svårigheter att
analysera texter som ligger nära en själv. Eftersom vi båda är från en västerländsk
kontext innebär det att vi är en del av den kultur där texterna producerats. Det medför
att det kan vara svårt att identifiera de socialt konstruerade diskurserna. Därför har det
varit av stor vikt att kontinuerligt ifrågasätta den egna forskningen och kritiskt granska
de diskurser som identifierats Precis som Winther Jørgensen och Phillips beskriver är
det för en tolkande studie möjligt att forskaren identifierar mönster gynnsamma för
studiens syfte, därför har det varit av stor vikt att hela tiden ifrågasätta och kontrollera
de val som fattas under forskningens gång.

5.4.2 Reliabilitet
Bergström och Boréus (2012) skriver att reliabilitet brukar förklaras som att studien har
tillförlitlighet, vilket innebär att resultatet ska vara likvärdigt oberoende vem som
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genomför undersökningen. De poängterar att reliabilitet i en kritisk diskursanalys kan
vara problematisk då vissa studier inte varit tillräckligt transparent och de analytiska
verktygen varit svårtolkade. Eftersom det här är en tolkande studie är det inte säkert att
en annan person hade tolkat texterna på samma sätt som vi. Vi menar att vi kan ge vår
studie tillförlitlighet genom att vi noggrant redogjort för våra resonemang samt vårt
tillvägagångssätt. Därmed menar vi att det finns tillräckligt med transparens i studien
för att den skall kunna tilldelas god reliabilitet.
Eftersom det är språket som analyseras vid en kritisk diskursanalys betonar Bergström
och Boréus (2012) vikten av att motivera de tolkningar som framkommit utifrån det
insamlade materialet och hur man nått det presenterade resultatet. I den här studien har
det inneburit att tolkningarna av de identifierade diskurserna tydligt har motiverats i
analysen. Vi vill betona att vi är medvetna om att vår studie kan vara påverkad av våra
subjektiva tolkningar men har genomgående försökt ha ett neutralt förhållningssätt till
materialet och tydligt redogjort för vårt tillvägagångssätt för att studien skall kunna
tilldelas god reliabilitet.

5.4.3 Etiska aspekter
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning är det som stått till grund för den här studiens forskningsetiska ståndpunkter.
Principernas syfte är att bistå forskaren med grundläggande information och hjälp för
att det inte ska uppstå konflikter mellan forskaren och studiens deltagare. Etiken är ett
skydd för individen. De fyra etiska kraven som Vetenskapsrådet förespråkar är
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
(Vetenskapsrådet, 2002)
Eftersom den här studien studerat tidningsartiklar är det artikelförfattarna och de
ursprungliga uppgiftslämnarna som vi behövt ta hänsyn till. Dock är artiklarna redan
offentliggjorda i och med publiceringen, vilket betyder att samtycke inte har behövts
samlas in. Det innebär att studien inte berörts av samtyckeskravet. Vi har heller inte
behövt ta ställning till konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet. Det som varit
intressant för den här studien har varit informationskravet. Informationskravet innebär
att forskaren måste värdera hur information som är intressant för undersökningen
inhämtas från redan existerande texter. Här skriver Vetenskapsrådet att det är viktigt att
ta hänsyn till den information som berör den ursprungliga uppgiftslämnaren. Vi har
gjort bedömningen att utifrån studiens urval har informationen inte haft negativa
konsekvenser för de som uttalat sig i de analyserade artiklarna.
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5.5 Kritisk metoddiskussion
Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver “eftersom man som forskare ofta själva
är en del av den kultur man undersöker, delar man många av de självklarheter som
ligger i ens material - och det är just självklarheterna som man är ute efter att avslöja”
(s. 28). Eftersom vi är en del av den kultur där tidningsartiklarna producerats är det
svårt att betrakta materialet utan kulturell påverkan och förförståelse, därför är det
viktigt att reflektera över hur det kan påverka analysen av det empiriska materialet i den
här studien. Detta är något vi varit medvetna om och vi har arbetat för att ha ett kritiskt
förhållningssätt till oss själva och vårt insamlade material. Därför är det av stor vikt att
vi försökt ställa oss främmande till vårt material för att identifiera och granska
diskurser, ideologier och maktförhållanden. Eftersom det är omöjligt att placera sig
utanför diskursen betyder det att vi själva som forskare ingår i den.
Vi ansåg trots ovanstående argument att den kritiska diskursanalysen var rätt metod för
den här studien, då den använts för att identifiera, förklara och synliggöra artiklarnas
diskurser på ett tydligt och nyanserat sätt. Eftersom en stor del av metoden ämnar
synliggöra och ha ett kritiskt förhållningssätt till det “självklara” har det betytt för den
här studien att det empiriska materialet granskats omsorgsfullt. Vi anser att en annan
metod, som till exempel en kvalitativ textanalys, inte skulle belysa artiklarnas diskurser
på samma kritiska sätt, vilket kanske skulle resulterat i ett helt annat resultat eller att
artiklarnas innebörd hade blivit omöjligt att tolka utifrån den här studiens
frågeställningar.
En annan problematik i den kritiska diskursanalysen är enligt Winther Jørgensen och
Phillips (2000) det faktum att det finns vissa metodologiska verktyg att använda, men
inga bestämda ramar för hur de ska användas och hur forskaren ska förhålla sig till
dessa. Det innebär att forskaren fritt får tolka hur det empiriska materialet ska
analyseras. Här är det alltså stora tolkningsutrymmen, vilket vi har valt att förhålla oss
till genom att ha en tydlig beskrivning i hur vi kommit fram till studiens urval, samt hur
materialet sedan bearbetats. Det finns, enligt Winther Jørgensen och Phillips, ingen
tydlig gräns mellan analysen av den diskursiva praktiken och den sociala praktiken,
vilket även detta skapar utrymme till egen tolkning. Därmed kan studiens reliabilitet och
validitet ifrågasättas då det kan bli svårt att göra om studien på samma sätt (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000). Att det finns ett stort tolkningsutrymme i metoden kan
även medföra att metoden och därigenom analysen kan kännas ostrukturerad. Detta har
vi förhållit oss till genom att noggrant och med hög transparens dokumentera studiens
metod och tillvägagångssätt.
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Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att urvalet av artiklar är också ett
problem vid den här typen av undersökningar. Valet av text blir tillslut subjektivt vilket
kan betyda att artiklarna inte är representativa för studien. Vi har beaktat detta och valt
ut artiklar som endast rapporterar om attentaten. För att få ett relevant urval valde vi
artiklar från olika tidningar publicerade under urvalstiden efter vårt egna omdöme om
dess relevans. Det får ses som en nödvändighet i en kvalitativ studie som denna.
Vi är medvetna om att vårt urval kan medföra att vi kan ha missat vissa relevanta texter
för denna studie, bland annat notiser och opinionsmaterial. Vi menar ändå att vårt urval
är motiverat med tanke på uppsatsens omfång. Vi är även medvetna om att vi kan ha
missat relevanta artiklar i och med vår tidsavgränsning, men efter att ha genomfört flera
test sökningar i Mediearkivet ansåg vi att den avgränsade tiden var uttömmande för
studiens syfte.
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6 Analys
I detta kapitel framgår studiens analys där totalt fyra diskurser identifierades i
medierapporteringen om Paris och fyra diskurser i medierapporteringen om Ankara.
Dessa redogörs var för sig. De citat som lyfts fram i analysen är särskilt framträdande i
texterna och konstruerar därmed de olika diskurserna.

6.1 Paris
I rapporteringen om Paris genomsyrades artiklarna av: diskursen om hela mänsklighetens
stöd, diskursen om de skoningslösa gärningsmännen, diskursen om de hjälplösa offren och diskursen
om skräcken i Paris. De citat som lyfts upp är de texter som är särskilt framträdande och
konstruerar därmed diskursen. Diskursen om hela mänsklighetens stöd tar upp texter
som på olika sätt belyser hur aktörer uttrycker stöd till Frankrike och dess befolkning.
Diskursen om de skoningslösa gärningsmännen är en diskurs där gärningsmännens
identiteter konstrueras. Diskursen om de hjälplösa offren handlar om hur offrens
identiteter konstrueras i texterna. Diskursen om skräcken i Paris lyfter upp texter som
på olika sätt konstruerar verkligheten där dåden utspelade sig.

6.1.1 Diskursen om hela mänsklighetens stöd
Med diskursen om hela mänsklighetens stöd menas en diskurs om internationella
aktörer som på olika sätt uttrycker stöd för Frankrike. I texten nedan får flera svenska
politiker komma till tals, och i ett uttalande får Stefan Löfven beskriva hur han känner
starkt med offren, deras anhöriga och hela det franska folket:
“ - Med chock och sorg mottar vi rapporterna från Paris och följer utvecklingen minut
för minut. Jag tänker på och känner starkt med offren, deras anhöriga och det franska
folket. Vi står enade med Frankrike i denna mörka stund, säger statsminister Stefan
Löfven i ett uttalande” (Dagens Nyheter, 2015-11-14, Frankrike i chock - Nu stängs
gränserna)
“Fruktansvärda nyheter från Paris i kväll. Våra tankar och stöd går till Frankrike och till
alla de som påverkats av de dödliga attackerna”, skriver utrikesminister Margot
Wallström på Twitter”. (Expressen, 2015-11-14, Nu stängs gränserna)

Diskursen skapar subjektet “vi” som står enade med Frankrike. Eftersom Stefan
Löfven är Sveriges statsminister kan detta implicit tolkas som att hela Sverige nu är
enade med Frankrike, och man måste ingå i diskursens gemenskap “vi” för att känna
starkt med offren, deras anhöriga och hela det franska folket. Även Sveriges
utrikesminister Margot Wallström tilldelas utrymme att uttrycka bestörtning och sorg.
Diskursen talar om att man måste uttrycka sorg och stöd för Frankrike och dess
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befolkning. Diskursen vidgas från att vara nationell till att innefatta hela mänskligheten
genom att låta Barack Obama komma till tals:
“Återigen har vi fått bevittna ett fruktansvärt försök att terrorisera oskyldiga
människor. Det här är inte bara en attack mot Frankrikes invånare, utan det är en
attack på hela mänskligheten och de universella värderingar som vi delar”. (Expressen,
2015-11-14, Nu stängs gränserna)

I Barack Obamas citat konstrueras subjektet “vi”, som antas acceptera de “universella”
värderingar som påstås gälla för hela mänskligheten vilket är textens implicita budskap.
Alla som vill ingå i diskursen om stöd till hela Frankrike måste därför anta de
ideologiska värderingar aktören “vi” delar i gemenskapen “mänskligheten”. Diskursen
tilldelas aktören “ledare för hela världen” som också uttrycker stöd till Frankrike:
“Ledare över hela världen visar nu stöd till Frankrike”. (Expressen, 2015-11-14, Nu
stängs gränserna)

Ledare företräder sina länder och textens implicita budskap kan därför tyda på att
individer som står bakom dessa ledare, det vill säga landets befolkning, också bör visa
sitt stöd till Frankrike. I citatet nedan uttrycker texten implicit att hela världens blickar
och tankar är riktade mot konserthuset där en av attackerna tog vid:
“Världens blickar - och tankar - är riktade mot konserthuset Bataclan - där 89 personer
ska dö den här natten”. (Aftonbladet, 2015-11-15, Så slog de till)

Texten konstruerar verkligheten som att hela världen tänker på det som hände i
konserthallen. Diskursen genomsyras av ett enande och skapar subjektet “vi”.
Identiteten “vi” innefattar alla som ställer sig emot de handlingar som gärningsmännen
har utfört, vilket diskursen säger att man bör göra genom att visa stöd och känna
empati för offren och hela Frankrike. Diskursen bestämmer således hur vi ska agera
och känna inför dåden. I citatet framgår det även tydligt att den nyhetslogik som
används skapar en dramaturgisk bild av verkligheten genom hur den berättar att 89
personer ska dö den här natten samt talar om hur hela världen tänker på offren.
Nyhetsjournalistiken bjuder in läsaren till en spännande läsning likt en novell vilket går
att koppla till den nyhetsjournalistik som används i kvällspress. Aktörer från olika
länder blir ledare och deltagare i gemenskapen “vi” som har “universella värderingar”. I
texten nedan får två politiker komma till tals och uttrycka hur de känner:
“Jag är chockad av händelserna i Paris i natt, skrev den brittiske premiärministern
David Cameron på Twitter i natt”. (Göteborgs-Posten, 2015-11-14, Tragedin i Paris)
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“Angela Merkel säger att hon är “djupt chockad” över dåden i Paris”. (GöteborgsPosten, 2015-11-14, Tragedin i Paris)

Både Englands premiärminister David Cameron och Tysklands förbundskansler Angela
Merkel säger att de är chockade över dåden vilket indikerar att dåden har påverkat dem
båda. Det tillkommer två aktörer i diskursen som båda är ledare för två stormakter i
Europa.

6.1.2 Diskursen om de skoningslösa gärningsmännen
Med diskursen om de skoningslösa gärningsmännen menas en diskurs i artiklarna som
konstruerar gärningsmännens identiteter. I diskursen ryms föreställningen om de olika
gärningsmännens identiteter som skoningslösa och skjuter allt och alla samtidigt som de
uppträder med ett lugn och fokus, likt “kommandosoldater”. Dessa identiteter
konstrueras genom detaljerade och dramaturgiska beskrivningar om gärningsmännens
utseende och uppträdande under utförandet. I texterna nedan konstrueras
gärningsmännens identiteter som “terrorn”. Diskursen konstruerar deras identiteter
som en form av handling:
“Klockan 21:49 når terrorn slutligen dit. Den kommer i form av fyra beväpnade män
som plötsligt stormar in i konserthallen”. (Expressen, 2015-11-15, 216 minuter som
skakade världen)
“Det är bara några kvarter härifrån som Charlie Hebdo hade sina redaktionslokaler i
januari i år. De redaktionslokaler som fick besök av bröderna Cherif och Said Kouachi
den 7 januari. Och precis som bröderna Kouachi så kommer terrorn denna november
beväpnad med Kalasjnikov”. (Expressen, 2015-11-15, 216 minuter som skakade världen)

Gärningsmännens identiteter konstrueras i båda texterna som “terrorn”. Det kan tolkas
som att de företräder en “terror”, en organiserad våldshandling, som kommer beväpnad
med Kalasjnikov. Dessa två texter bygger på en nyhetslogik som går att förankra i den
typ av journalistik som erbjuds i kvällspressen, texten konstruerar diskursen på ett
dramaturgiskt sätt som skapar en förväntan och spänning hos läsaren och påverkar dess
representationer genom att detaljerat beskriva gärningsmännens identiteter och
handlingar. En annan text konstruerar gärningsmännens utseende och uppträdande
genom detaljerade och dramaturgiska beskrivningar:
“Han ser åtminstone två av männen komma in på teatern. De är klädda i svart, men
bär inga masker. De ser lugna ut. Fokuserade. En av dem ser väldigt ung ut, max 25 år.
- Han såg ut som vilken person som helst, men han kom beväpnad med en
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Kalasjnikov. De ställer sig bak i lokalen. Och så börjar det. - De rörde sig inte, berättar
Julien Pearce för CNN. De bara stod där och sköt på oss. Som vi vore fåglar”.
(Expressen, 2015-11-15, 216 minuter som skakade världen)

Deras identiteter konstrueras som om de är lugna i situationen, de är fokuserade och
målinriktade. Det är ingen av dem som uttrycker panik eller handlar utan kontroll när
de utför handlingarna mot publiken i konsertlokalen. Dem står under gärningsmännens
kontroll och ser ut som vilken person som helst, fast med en Kalasjnikov. Och de
skjuter på människorna som om de vore fåglar. Vilket kan tolkas som att
gärningsmännens är barbariska och utför omänskliga handlingar. Texten nedan
beskriver utseendet på en av gärningsmännen:
“Nej, de hade inga masker, och de pratade inte med varandra. Jag såg ansiktet på en av
dem. Det var en ung kille, max 25 år. En helt vanlig kille”. (Aftonbladet, 2015-11-14,
Sköt 100 i gisslan - Vittnen berättar om skräcken vid konserthuset: Ett blodbad)

Texten konstruerar gärningsmannens utseende som “en helt vanlig kille”. Diskursen
skapar en bild av att man förväntar sig att gärningsmännen ska “se ut som en terrorist”,
en motsatt bild av “en helt vanlig kille” i sammanhanget. Citatet nedan beskriver på
vilket sätt gärningsmännen utför sina handlingar:
“När folk försökte springa så sköts de ner. Så vi kastade oss ner på golvet. Jag var så
rädd när jag hörde någon kliva intill mig. De sköt alla. Det inkluderar de handikappade
i rullstol. De rörelseförhindrade har ett eget område, och blir enkla måltavlor.
Terroristerna skonar ingen”. (Expressen, 2015-11-15, 216 minuter som skakade världen)

De skoningslösa gärningsmännen skonar ingen, inte ens de som sitter i rullstol utan
skjuter dem också. Gärningsmännens identiteter konstrueras i den här texten som
skoningslösa och kapabla till att skjuta alla. Det spelar ingen roll om människorna
springer eller är rullstolsbundna därför att terroristernas identiteter konstrueras i
diskursen som att de inte skonar någon. Gärningsmännen siktade till och med på dem
som låg ner på golvet:
“De sköt, laddade om sina vapen och sköt igen. De siktade till och med på dem som
låg på golvet”. (Expressen, 2015-11-15, 216 minuter som skakade världen)

Texten nedan beskriver en gärningsmans handlingar på ett detaljerat vis, som en
vänsterhänt “kommandosoldat” i svart klädsel:
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“Klockan 21.32 ser vittnet Mark Colclough, 43, hur en svartklädd man “som en
kommandosoldat” avlossar sitt maskingevär mot middagsgästerna på uteserveringen.
- Han var vänsterhänt och avlossade salvor och tre, fyra skott säger han till The
Guardian”. (Aftonbladet, 2015-11-15, Så slog de till)

Här beskrivs hur gärningsmannen avlossar sitt maskingevär mot middagsgästerna som
står under hans kontroll. Textens implicita budskap tolkas som att gärningsmannen
agerar på ett yrkesprofessionellt sätt, likt en utbildad soldat. Genom att framställa
gärningsmännen på ett sätt som att de handlar rationellt i situationen stärks deras
identiteter som skoningslösa. Genom vittnesmål konstruerar journalisten diskursen på
ett sätt som gör att den dramaturgiska journalistiken som kvällspressen använder sig
utav återskapar en detaljerad bild av händelseförloppet och påverkar hur läsaren
uppfattar representationen av aktörernas handlande och agerande. Det ter sig tydligt
hur särskilt Aftonbladet och Expressen använder sig utav en medielogik som skapar
dramaturgiska uppfattningar om den vilka gärningsmännen är och hur de agerar i den
verklighet som utspelade sig under attackerna. Läsaren bjuds in till att uppleva
händelserna på plats genom detaljerade beskrivningar och texterna är skrivna likt en
gripande historia som bjuder in läsaren till spännande läsning.

6.1.3 Diskursen om de hjälplösa offren
Med diskursen om de hjälplösa offren menas en diskurs i artiklarna som konstruerar
offrens identiteter. Genom uttalande, vittnesmål och detaljerade beskrivningar av
attackerna konstruerar diskursen olika aktörer: vittnen, skadade, döda och
gärningsmännen. I diskursen finns vissa framträdande aspekter, till exempel
osäkerheten i antalet drabbade och hur hjälplösa offren varit under attackerna. Citatet
nedan är ett exempel på hur offren konstrueras som hjälplösa och beskriver explicit
människor som flyr för sina liv:
”Minst 129 människor ska dö hundratals ska skadas. I panik ska skrikande människor
fly för sina liv, andra skoningslöst mejas ned av automateld, på gator och uteserveringar
ska blod, krossat glas och livlösa kroppar möta polis och räddningstjänst”.
(Aftonbladet, 2015-11-15, Så slog de till)

I citatets första mening framhåller journalisten att minst 129 människor ska dö. Texten
beskriver hur människorna agerar i situationen och blir offer för de skoningslösa
gärningsmännen när de försöker fly för sina liv. Diskursen konstruerar offrens
identiteter som hjälplösa som fallit offer för terrorn vilket utgör en av diskursens mest
framträdande beskrivning. Texten nedan beskriver ytterligare hur händelsen utspelar
sig:
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“- Nick låg framför mig när vi var på golvet och någon rörde sig intill. De beväpnade
männen vände sig om och öppnade eld. Nicks rygg var emot mig så jag kunde inte
riktigt se vad som hände. Jag försökte få honom att tala och ge honom mun-mot-mun
metoden, men männen rörde sig i skuggorna och sköt om någon sa någonting”
(Expressen, 2015-11-15, 216 minuter som skakade världen)

Genom att skapa två aktörer, offer och förövare, samt beskriva deras handlingar
detaljerat konstruerar journalisten en bild av den hjälplösa situationen. Journalisten
konstruerar bilden av offren genom att beskriva hur de befann sig i en utsatt situation
och med risk för sina egna liv utförde mun-mot-mun metoden. Citatet är ett exempel
på hur diskursen flera gånger skapar och reproducerar identiteten av både de hjälplösa
offren och skoningslösa förövare. Ytterligare ett exempel hur identiteterna konstrueras
och representeras är ett citat som journalisten valt att ha med:
“Jag är fortfarande på Bataclan. Första våningen. Allvarligt skadad. Måtte de komma så
snabbt som möjligt. Det finns överlevande härinne. De skjuter alla. En efter en. Första
våningen - snabbt” (Expressen, 2015-11-15, 216 minuter som skakade världen)

På ett dramaturgiskt sätt beskrivs händelsen ifrån ett vittnesperspektiv vilket gör att
läsaren kan föreställa sig och förstå den verklighet som texten konstruerar.
Journalisterna konstruerar en detaljerad bild av händelseförloppet och bjuder in läsaren
att befinna sig på plats och uppleva den hjälplösa situationen. Diskursen genomsyras av
hur journalisterna sympatiserar med de drabbade och känner en närhet med dessa vilket
diskursen säger att man ska göra. Offrens identiteter framställs på ett sätt som gör att
man känner en närhet till dem och delaktighet i händelsen.

6.1.4 Diskursen om skräcken i Paris
Med diskursen skräcken i Paris menas en diskurs som konstruerar Paris som en stad i
skräck och vem det var som spred den. Genom att låta vittnen komma till tals och
publicera uttalanden från Frankrikes president konstrueras bilden av Frankrike som en
nation i chock där det under ett antal timmar rådde fullständig panik, samt rädsla för ett
nytt attentat.
“Skräcken, blodet och paniken efter attackerna - här är berättelsen om ens svart kväll i
Frankrikes historia.” (Expressen, 2015-11-15, 216 minuter som skakade världen)
“Det är ljudet av terrorns ankomst till Frankrikes huvudstad. Tre grupper - åtta män ska under de kommande timmarna sprida död och skräck på Paris gator”. (Expressen,
2015-11-15, 216 minuter som skakade världen)
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Explicit uttrycker citatet att terrorn har kommit till Frankrikes huvudstad, implicit
betyder det att terrorn inte fanns där innan och det är terrorister bestående av åtta män
som har kommit till Paris för att sprida död och skräck. I texten nedan får president
Francois Hollande uttala sig om den rådande chockartade situationen i Frankrike och
hur han till följd av detta väljer att stänga landets gränser:
“Sent på kvällen höll Hollande ett livesänt tal till nationen. Där utropade han ett
undantagstillstånd och stängde landets gränser. - Vi måste försäkra oss om att ingen
kan ta sig in i vårt land för att utföra terrordåd och samtidigt se till att ingen av
förövarna kan fly, säger Hollande i talet”. (Dagens Nyheter, 2015-11-14, Frankrike i
chock - Nu stängs gränserna)

Genom att publicera presidentens uttalande konstrueras en bild av att det finns ett yttre
hot och att det finns en rädsla för att det kan ta sig in nya terrorister i landet och
genomföra nya terrordåd. Implicit kan detta tolkas som att hotet kommer utifrån och
det måste förhindras. Nu när terrorn nått Paris beskrivs den i detalj och journalisten
använder sig av vittnesmål för att konstruera bilden av situationen:
“- Efter flertalet beväpnade män kom in under konserten. Två eller tre män, utan mask,
var beväpnade med vad som såg ut att vara kalasjnikovs och sköt blint mot publiken.
Det varade i 10 eller 15 minuter. Det var extremt våldsamt och panikslaget”
(Aftonbladet, 2015-11-14, Sköt 100 i gisslan - Vittnen berättar om skräcken vid konserthuset:
Ett blodbad)

I texten får ett vittne till en av attackerna komma till tals och beskriver situationen som
extremt våldsam och panikslagen där gärningsmännen sköt blint mot publiken. Genom
att låta vittnen komma till tals som befinner sig längre bort från brottsplatsen
konstrueras bilden av att skräcken även nått andra delar av staden:
“Vi befinner oss ca 1,5 kilometer bort, men vi släpps inte ut från restaurangen. Alla
ombeds att stanna kvar och restauranger i området har blivit tillsagda att låsa och hålla
nedsläckt. Utanför på gatan har en stor mängd polis- och andra utryckningsfordon kört
förbi. - Och skrämda människor har fått komma in i restaurangen. Det är en mycket
nervös stämning, säger Marianne Eklund”. (Aftonbladet, 2015-11-14, Sköt 100 i gisslan Vittnen berättar om skräcken vid konserthuset: Ett blodbad)

Vittnesmålen vittnar om en stad i panik och skräck genom att restauranger uppmanas
att låsa sina dörrar och en stor mängd polis- och andra utryckningsfordon kör på
gatorna. Stämningen konstrueras som mycket nervös vilket förstärks genom att
president Hollande får komma till tals där han beskriver att det är total skräck:
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“Det pågår en terroristattack av aldrig tidigare skådad omfattning, medan jag talar,
säger en skakad president Hollande. - Det är dussintals döda. Det är total skräck”.
(Expressen, 2015-11-15, 216 minuter som skakade världen)

Genom att publicera presidentens uttalande tillför journalisten ännu en aspekt till
diskursen. Här konstrueras bilden av att det pågår en terroristattack av aldrig tidigare
omfattning som sprider total skräck. Implicit marginaliseras uttalandet terroristattacker
som skett utanför Frankrikes gränser. Terrorattackerna är så omfattande att ingen
upplevt något liknande och att den satt skräck i en hel nation som till följd av
attackerna utlyser undantagstillstånd och stänger sina gränser. Sammanfattningsvis
bjuds läsaren in att uppleva de olika händelseförloppen på plats genom att
nyhetsjournalistiken konstruerar diskurserna på ett detaljerat och dramaturgiskt sätt.
Det framgår särskilt att Aftonbladet och Expressen använder sig utav denna logik där
dagstidningarna DN, SvD och GP konstruerar diskurserna på ett mer informativt sätt.

6.2 Ankara
I rapporteringen om dådet i Ankara identifieras följande diskurser: diskursen om den
motsägelsefulla polisen, diskursen om det spända politiska klimatet, diskursen om vem som bär ansvar
och diskursen om ett land i sorg och chock. Diskursen om den motsägelsefulla polisen
innefattar hur texterna konstruerar polisernas identiteter och agerande under och efter
attentatet. Diskursen om det spända politiska klimatet handlar om hur journalistiken
konstruerar relationen mellan regeringen och andra organisationer. Diskursen om vem
som bär ansvar tar upp texter som konstruerar vilka aktörer som tilldelas skulden för
dåden av andra aktörer. Diskursen om landet i sorg och chock beskriver hur det endast
är Turkiet som påverkats av attentatet.

6.2.1 Diskursen om den motstridiga polisen
Med diskursen om den motsägelsefulla polisen menas en diskurs som konstruerar
polisens identiteter genom att beskriva deras agerande. En genomgående aspekt i
diskursen är polisens fientliga agerande mot demonstranterna och deras ovilja att hjälpa
de skadade. I texten nedan konstrueras aktörerna aktivisterna och polisen. Textens
explicita budskap talar om att stämningen mellan aktörerna är öppet fientlig:
“Stämningen mellan aktivisterna och polisen är öppet fientlig. Talkörer ropar slagord
som “Erdoğan, tjuv och mördare”, och jag ser poliser som bär på tårgasmasker och
kravallsköldar”. (Aftonbladet, 2015-10-12, Det är ett land i sorg och chock)

I texten konstrueras relationen mellan aktivisterna och polisen som fientlig, de är
motståndare till varandra. Texten beskriver tydligt relationen mellan dem där
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aktivisterna beskrivs skrika slagord riktade mot Turkiets president. Detta kan tolkas
implicit som att aktivisterna beskyller den turkiska staten för dåden. I texten nedan
beskrivs polisen skjuta in tårgas bland folkmassan direkt efter bomberna:
“Istället för att hjälpa de skadade och underlätta för ambulansen sköt polisen in tårgas i
folkmassan direkt efter attentatet, berättar ögonvittnen. (Aftonbladet, 2015-10-12, Det
är ett land i sorg och chock)

Det explicita budskapet i texten talar om hur polisen sköt in tårgas istället för att hjälpa
de skadade och underlätta för räddningsarbete. En tolkning kan vara att polisens
identiteter konstrueras som att de agerar på ett sätt som inte stämmer överens med hur
dem bör agera, vilket i sammanhanget är att hjälpa människor som är skadade. Följande
text beskriver ytterligare polisens agerande:
“Polisen kastade gas- och vattenbomber mot personer som försöker hjälpa till”.
(Svenska Dagbladet, 2015-10-11, Turkiet skakas av blodigt attentat)

I den här texten beskrivs poliserna skjuta gas- och vattenbomber mot personer. Implicit
kan detta tolkas som att polisen försvårar situationen för räddningsarbetet och agerar
därmed på ett sätt som kan uppfattas som motstridigt. Följande text beskriver
stämningen som kaotisk under händelsen:
“Stämningen var kaotisk och enligt nyhetsbyrån AFP sköt polisen i luften för att
skingra arga demonstranter”. (Dagens Nyheter, 2015-10-11, Fredståg slutade i blodbad)

Stämningen var kaotisk är textens explicita budskap där demonstranterna beskrivs vara
arga. Det framgår inte varför dem är arga, men det framgår att polisen agerar aggressivt
för att skingra dem.

6.2.2 Diskursen om det spända politiska klimatet
Diskursen om det spända politiska klimatet i Ankara handlar om det politiska klimatet
som ägde rum i Turkiet vid tidpunkten för attentatet. Diskursen konstruerar två aktörer
som politiskt står på var sin sida. De aktörer som konstrueras är den turkiska staten och
de vänsterpolitiska HDP. Flertalet artiklar beskriver implicit spänningarna mellan dessa
aktörer och hur relationen mellan dem kan ha varit en av orsakerna till själva attentatet.
Exempel på detta är texterna nedan:
“Tusentals personer hade samlats inför en fredsdemonstration anordnad av
vänstergrupper, däribland det pro-kurdiska HDP, för att protestera mot de turkiska
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säkerhetsstyrkornas krig mot kurdiska PKK-gerillan” (Dagens Nyheter, 2015-10-11,
Fredståg slutade i blodbad)
“Evin Cetin menar att attentatet var tydligt riktat mot HDP och explosionen skedde
vid HDP:s sektion i demonstrationen. - HDP har nu beslutat att avbryta valrörelsen.
Den här attacken kommer efter flera tidigare mot deras högkvarter”. (Svenska
Dagbladet, 2015-10-11, Turkiet skakas av blodigt attentat)

Det första citatet beskriver varför demonstranterna var på plats från första början och
stärker därmed det andra citatets argument att det fanns ett motiv bakom varför det var
HDP som blev attackerade. Dessutom talar texten explicit om att det är de turkiska
säkerhetsstyrkorna som för ett krig mot kurdiska PKK-gerillan. Den andra texten
släpper fram den svenska socialdemokraten Evin Cetin som explicit uttrycker att
attentatet var tydligt riktat mot HDP och har som följd beslutat att avbryta valrörelsen.
Det implicita budskapet talar om att HDP avbröt sin valrörelse på grund av attentatet.
Det finns en osynlig aktör bakom bombningen som riktat sig mot HDP och deras
valrörelse vilket antyds i texten nedan, det framkommer implicit om misstankar om
vem som bär ansvar:
“Partiet har nu ställt in samtliga valmöten inför omvalet den 1 november som ska
hållas på grund av det osäkra parlamentariska läget som råder efter sommarens val. Det
styrande AKP fick då ingen egen majoritet och vägrade att regera med HDP och övriga
partier. Efter valet inledde Erdogan en militär offensiv mot PKK efter en längre tids
vapenvila. Sedan dess har spänningen ökat mellan kurdiska grupperingar och den
turkiska regeringen och flera bombdåd och terrorattacker har ägt rum på olika platser i
Turkiet” (Dagens Nyheter, 2015-10-11, Fredståg slutade i blodbad)

Citatet uttrycker implicit att som följd av att regeringspartiet förlorade sin majoritet i
parlamentet arrangerades ett attentat så att oppositionen inte längre kunde genomföra
sin valkampanj och därmed inte kunna få en avgörande roll i det kommande valet. I
citatet konstrueras relationen som allt mer spänd på grund av den politiska situationen.
Det visar även att en aktör (turkiska staten) agerar på en händelse (förlora majoriteten)
och gör detta för att underminera den andra aktören. Texten nedan styrker antagandet
om att diskursen innehåller en konflikt mellan två aktörer och dem agerar utifrån den,
detta uttrycks explicit:
“Det här har kopplingar till attentatet för två månader sen och till valet. Med detta
attentat vill man skrämma HDP:s medlemmar, skrämma folket att inte rösta på HDP,
säger Leyla Güven, parlamentsledamot för HDP” (Aftonbladet, 2015-10-12, Det är ett
land i sorg och chock)
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Journalisten låter Carl Bildt komma till tals där han förklarar explicit hur terrorattacken
kan ge ytterligare drivkrafter i konflikten mellan turkiska staten och landets kurdiska
minoritet:
“Bildt befarar att terrorattacken ska ge ytterligare bränsle åt konflikten mellan president
Erdogans maktparti AKP och landets kurdiska minoritet”. (Aftonbladet, 2015-10-12,
Det är ett land i sorg och chock)

Uttalandet från Carl Bildt konstruerar två aktörer där AKP står på ena sidan och landets
kurdiska minoritet på den andra. Relationen mellan dessa två aktörer uttrycks bli allt
mer spänd efter attacken och därmed kunna påverka utgången för hur valet kommer att
gå.

6.2.3 Diskursen om vem som bär ansvar
Diskursen om vem som bär ansvar handlar om hur artiklarna konstruerar olika aktörer
som misstänks stå bakom attentatet. I diskursen finns det ett antal aktörer som lägger
skulden på olika organisationer, dock är det främst två tongivande aktörer. Den första
aktören är den turkiska regeringen (AKP) som lägger skulden på självmordsbombare
med koppling till IS, PKK eller DHKP-C. Den andra aktören är den oppositionella
politiska organisationen HDP som lägger skulden på den turkiska regeringen. Dessa
aktörer konstrueras genom att journalisterna använder sig av olika uttalanden från dessa
två aktörer och ställer dem emot varandra. Det framgår att det är osäkert vem som bär
ansvar för dådet, och därmed spekuleras det från båda aktörerna:
“På lördagseftermiddagen sa Turkiets premiärministern Ahmet Davutoglo att det rör
sig om en terroristattack och att man misstänker att självmordsbombare ligger bakom
dådet, enligt AFP. Det finns mycket som tyder på att attacken utfördes av två
självmordsbombare, säger han till reportrar i Ankara. Ahmet Davutoglu antydde
samtidigt att Islamiska Staten, PKK och vänsterextrema DHKP-C finns bland de
grupper som är misstänkta i den pågående polisutredningen”. (Svenska Dagbladet,
2015-10-11, Turkiet skakas av blodigt attentat)

Citatet är ett exempel på hur journalisten låter den turkiska premiärministern komma till
tals och misstänker självmordsbombare och berättar att grupperna IS, PKK eller
DHKP-C finns med bland de misstänka i den pågående polisutredningen. Detta kan
tolkas implicit som att premiärministern som företräder den turkiska staten misstänker
och därmed lägger skulden på IS, PKK eller DHKP-C. En annan aktör i diskursen,
HDP, beskyller den turkiska staten för dådet. Genom att journalisten låter HDP:s
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ordförande och en svensk riksdagsledamot komma till tals konstrueras den turkiska
staten som ansvarig för attentatet och beskrivs som en fascistisk terrorregim:
“Mycket riktigt la HDP:s ordförande Selahattin Demirtas snabbt skulden på den
turkiska statsapparaten. - Det här är en mordisk stat som har förvandlats till en
maffiastat och har en mentalitet som en seriemördare, sa Demirtras enligt AFP”.
(Expressen, 2015-10-11, Döden i fredståget)
“Även vänsterpartiets riksdagsledamot lägger skulden på turkiska staten som han kallar
“fascistisk terrorregim”. - Det är den turkiska staten som stått bakom detta och andra
dåd”. (Expressen, 2015-10-11, Döden i fredståget)

Texterna ovan är tydliga exempel på två citat som konstruerar den turkiska staten som
skyldig. Den beskrivs som korrupt och mordisk genom att kalla den maffiastat och har
en mentalitet som en seriemördare. Denna identitet förstärks när texten släpper fram en
svensk riksdagsledamot och kallar Turkiet en fascistisk terrorregim och beskyller den
för dådet. Relationen mellan HDP och den turkiska staten konstrueras som
konfliktartad och att de har en icke-existerande tillit till varandra.

6.2.4 Diskursen om landet i sorg och chock
Med diskursen om landet i sorg och chock menas en diskurs i artiklarna om hur texten
konstruerar Turkiet som ett sörjande land i chock. Diskursen genomgående tema talar
om hur man ska uppfatta vem och vilka som sörjer över attacken. Texterna beskriver
både explicit och implicit att det är endast Turkiet som sörjer över det som hänt. Detta
uttrycks explicit i två av artiklarnas rubriker:
“Det är ett land i sorg och chock” (Aftonbladet, 2015-10-12, Det är ett land i sorg och
chock)
“Landssorg efter terrordådet” (Göteborgs-Posten, 2015-10-12, Landssorg efter terrordådet)

Texternas implicita budskap talar om att det är endast Turkiet som är i sorg och chock
och inget annat land. Den första texten konstruerar det på ett tydligt sätt genom att
tydligt uttrycka att det är ett land i sorg och chock. Den andra texten talar explicit om att
det är landssorg efter terrordåd. Nästa text berättar explicit att det är bara är tusentals
som sörjde efter det blodiga bombdådet:
“Tusentals sörjde efter blodiga bombdådet” (Aftonbladet, 2015-10-12, Det är ett land i
sorg och chock)
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Det implicita budskapet i texten talar om att endast en andel av befolkningen sörjde för
det som hänt och lämnar därmed ute vissa i diskursen, av Turkiets 75 miljoner invånare
är det endast tusentals som sörjer. I ett uttalande får Turkiets premiärminister komma
till tals där han talar om att attacken är riktad mot hela nationen och deras
sammanhållning:
“Den här attacken är inte riktad mot en specifik grupp, det är en attack mot hela
nationen och en attack mot vår sammanhållning, säger Davutoglu (Turkiets
premiärminister) enligt BBC” (Expressen, 2015-10-11, Döden i fredståget)

Diskursen konstruerar attacken som att den är riktad mot hela nationen. Det ända som
tyder på att attentatet fått internationell uppmärksamhet är citaten nedan där aktören,
“regeringar över hela världen”, får komma till tals där de fördömer terrorattacken
genom texten:
“Terrorattacken har fördömts över regeringar världen över” (Expressen, 2015-10-11,
Döden i fredståget)

Texten ovan tillsammans med texten nedan är de enda texterna i urvalet som låter
internationella aktörer komma till tals, där Sveriges statsminister i ett uttalande får
kommentera händelsen:
“Under en presskonferens igår kommenterade också Stefan Löfven attacken: -Det är
fruktansvärt, en tragedi att en fredlig demonstration slutar så här, säger statsministern”.
(Expressen, 2015-10-11, Döden i fredståget)

Texten talar om explicit att det är fruktansvärt och en tragedi att en fredlig
demonstration slutar på det här sättet. Sammanfattningsvis konstrueras diskurserna
övergripande på ett relativt neutraliserat sätt med hänsyn till de olika nyhetslogiker
dagspress och kvällspress använder sig utav. Nyhetsjournalistiken i analysen av dådet i
Ankara uttrycker sig inte särskilt sensationaliserad utan texterna beskriver på ett mer
informativt sätt vad som har hänt och under vilka omständigheter, samt vilka
konsekvenser detta kan ha på kommande val och eventuella framtida attacker vilket
erbjuder läsaren en mindre grad av identifikation. Dock kan vi se på hur Expressen
använder sig utav en del dramaturgiska beskrivningar i till exempel en artikels rubrik
”döden i fredståget” vilket tyder på att den nyhetslogik som särskilt används i
kvällspress även är förekommande i rapporteringen om dådet i Ankara. Dock så
använder sig även DN utav en medielogik som tyder på att vara sensationaliserad i
rubriken ”fredståg slutade i blodbad”.
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7 Diskussion
I diskussionskapitlet förankras analysen i de teoretiska utgångspunkterna som
redogjorts under punkt 4. I det här avsnittet sätts texten och den diskursiva praktiken in
i ett större socialt sammanhang vilket betyder att kapitlet utgör analysen av den sociala
praktiken. Texten är disponerad så att kapitlet redogör för de två olika
framställningarna separat och därefter diskuteras likheter och skillnader.

7.1 Framställningen av dåden i Paris
Diskursen om hela mänsklighetens stöd är den diskurs som konstruerar omvärldens
empati för Frankrike och dess befolkning. Resultat från studien av Powell (2011) talar
om att mediernas konstruering av terrorattentat skapar subjekten “vi” och “dem”.
Detta stämmer överens med vad som framkommer i den här studiens analys. Diskursen
om hela mänsklighetens stöd skapar subjektet “vi”. Detta “vi” står enade med
Frankrike, och delar dessutom “universella värderingar”. Diskursen talar om att det
finns två sidor att ställa sig bakom, antingen delar man dessa universella värderingar,
eller så gör man inte det. Diskursen skapar subjektet “de andra”, som inte delar dessa.
Detta ligger i linje med hur George W. Bush uttalade sig efter attackerna 11 september:
“Antingen är ni med oss eller med terroristerna” (Höijer, et al. 2004). Delar man inte
dessa universella värderingar tillhör man “de andra” och sympatiserar med
gärningsmännen.
Brune (2004) skriver att representationer av “de andra” används för att beskriva
kulturell och social identitetsbildning. Identiteter blir först synliga när de avgränsas till
något annat vilket betyder att “vi” är det som inte “de andra” är. I den här studien
innebär det att “vi” inte står bakom gärningsmännens handlingar utan delar universella
ideologiska värderingar och står bakom hela Frankrike och dess befolkning. “Vi”
konstrueras som en västerländsk gemenskap genom att olika västerländska ledare får
komma till tals och uttrycka stöd och empati för Frankrike och hela dess befolkning,
däribland Stefan Löfven, flera svenska politiker och USA:s president Barack Obama.
Även Englands premiärminister David Cameron och Tysklands förbundskansler
Angela Merkel släpps fram i texterna. Hall (2013) skriver att när medierna har makten
att definiera verkligheten, har de även makten att definiera vilka vi är. Medierna
konstruerar verkligheten i den här kontexten som ett västerländskt “vi” vilket antyder
på koloniala uttryck vilket Brune (2004) menar stänger ute “de andra” eller undertrycker
dem. Detta förstärks genom att diskursen talar om att man ska känna empati för hela
Frankrike vilket ligger i linje med de resultat som redogörs i studien av Featherstone et
al. (2010) som undersökt hur brittisk press framställer terrordåden i London. Det
framkommer att empati fungerar som den främsta drivmekanismen för att bidra till att
skapa solidaritet.
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Texterna konstruerar diskursen “skräcken i Paris” och talar om att det finns ett yttre
hot och en rädsla för att det kan ta sig in nya terrorister i landet. Medierna har enligt
Hall (2013) en stor inverkan på representationen av samhället och påverkar vår
uppfattning av omvärlden. I sammanhanget uppfattas verkligheten som att det finns ett
hot utifrån, och det måste stängas ute. Det görs genom att Hollande får komma till tals
och berätta att man stänger Frankrikes gränser. Diskursen skapar ett “dem”, som
befinner sig utanför Frankrikes gränser. Verkligheten konstrueras som att staden
attackeras av en form av terror som kommer utifrån bestående av åtta män med
Kalasjnikovs. Dyer (1997) menar att representationen av verkligheten endast visar en
del av den och att verkligheten egentligen är mer komplex än vad den ger sken av. Den
del av verkligheten som konstrueras i diskursen utgörs av utsagor om åtta beväpnade
män som har kommit för att sprida död och skräck i Paris. Genom förenklade utsagor
med hjälp av dramaturgiska beskrivningar konstrueras verkligheten som att det råder
total skräck i staden.
Analysen av texterna om Paris antyder att mediebevakningen är detaljerad och specifik
vilket ligger i linje med de resultat som redogörs i studien av Nevalsky (2015) om
mediebevakningen av terrorattentat i Paris. Genom att tillskriva händelserna specifika
och detaljerade attribut representeras verkligheten som att läsaren får uppleva den på
plats tillsammans med gärningsmännen och offren. Mediernas rapportering låter
mottagaren uppleva den skräck som antyds spridas i Paris och väcker därmed känslor
som obehag och empati för de offer vars identiteteter konstrueras i diskursen “de
hjälplösa offren”.
I diskursen om “de hjälplösa offren” konstrueras offrens identiteter genom detaljerade
och specifika beskrivningar vilket stämmer överens med hur Richard Dyer (2002)
beskriver stereotypisering: när människor tilldelas specifika grundläggande
karaktärsdrag som sedan överdrivs. Offren beskrivs som totalt hjälplösa under
gärningsmännens våld och beskrivs vara i en ytterst utsatt situation. Deras karaktärsdrag
förstärks genom att journalisten konstruerar detaljerade beskrivningar av hur de som
hjälplösa offer upplever situationen. Enligt Hall (2013) skapas identiteter när de
tillskrivs attribut som sedan sätts i relation till något annat, detta sker genom att betrakta
de olikheter som finns. Det är särskilt två aktörer som är förekommande i texterna:
offren och gärningsmännen. Offren tilldelas attribut som bidrar till ett empatiskapande i
diskursen. Medan gärningsmännen tilldelas grundläggande karaktärsdrag som onda och
skoningslösa, vilket konstruerar ett förakt hos läsaren.
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Gärningsmännens identiteter konstrueras i diskursen “om de skoningslösa
gärningsmännen” som personer som uppträder med ett lugn och fokus, likt
kommandosoldater i svart klädsel och företräder en “terror” som har kommit till Paris.
Genom att tilldela gärningsmännen dessa grundläggande karaktärsdrag konstrueras
deras identiteter som förenklade och överdrivna vilket stämmer överens med hur Dyer
(2002) förklarar stereotyper som en förenklad och reducerad bild av verkligheten.
Denna föreställning representeras genom att framställa gärningsmännen som
skoningslösa som skjuter de hjälplösa offren som de vore fåglar och att de även skjuter
personer som är rullstolsbundna. Enligt Bhadha är stereotypisering kolonialismens
främsta diskursiva redskap och bidrar till skapa föreställningar om “de andra” (Brune,
2004). Genom att konstruera gärningsmännen som att de företräder “terrorn” utifrån
skapar det en föreställning som att de tillhör “de andra”.

7.2 Framställningen av dådet i Ankara
I diskursen om den motsägelsefulla polisen konstrueras polisens identitet som fientlig
och hotfull mot demonstranterna. De beskrivs även som motvilliga att hjälpa attentatets
offer. Diskursen tilldelar aktörerna negativa egenskaper, vilket ligger i linje med vad
Dyer (2002) skriver om hur stereotypisering reducerar aktörer till en förenklad bild
genom att tillskriva dem specifika attribut. Det innebär att medierapporteringen om
attentatet i Ankara reducerar och förenklar diskursens aktör polisen genom att
konstruera dem som fientliga och motvilliga att hjälpa attentatens offer.
Ovanstående stämmer även överens med det Hall (2013) skriver om hur förenklade
attribut är redskap för att bygga sina egna självbilder och utöva makt över vissa
samhällsgrupper. Genom att den svenska medierapporteringen konstruerar en negativ
bild av den turkiska polisen som inte är förenlig med bilden av hur en polis bör agera
marginaliseras Turkiet och dess myndighet. Dyer skriver, enligt Brune (2004), att
identiteter skapas när vi betraktar varandras olikheter, vilket innebär att “vår” identitet
skapas när den jämförs med “de andra”. Detta ligger i linje med hur texterna
marginaliserar Turkiet och dess identitet genom att reproducera bilden av Turkiet som
ett land bestående av fientliga poliser. Med andra ord konstrueras Turkiet negativt
genom att tilldela deras myndighet negativa attribut.
Diskursen om det spända politiska klimatet beskriver hur den spända relationen mellan
diskursens aktörer och det känsliga politiska läget kan ha varit orsaken till själva
attentatet. Hall (2013) skriver att medierna har makten över att definiera och
reproducera bilden av verkligheten vi lever i. I den här studien går detta att applicera på
hur journalistiken konstruerar och reproducerar en negativ bild av Turkiet som ett
politiskt instabilt land där ett bombdåd kan komma att förvärra konflikten mellan den
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turkiska staten och landets kurdiska minoriteter, vilket även Carl Bildt får uttrycka sin
oro för. Detta ligger i linje med Nevalskys studie (2005) vars resultat visade att
mediebevakningen av Borno tenderade att ge negativa bilder av Nigeria som land.
På likvärdigt sätt konstruerar diskurserna Turkiet på ett negativt sätt där diskursen låter
flertalet aktörer komma till tals som menar att attentatet var tydligt riktat mot
oppositionspartiet HDP. Diskursen beskriver hur HDP hotade regeringspartiets
majoritet i parlamentet inför omvalet 1 november. Implicit kan det tolkas som att
bombdådet riktades mot oppositionspartiet för att stoppa deras framgång i valet.
Därmed konstruerar medierapporteringen en negativ bild av Turkiet som ett land som
går mot ett totalitärt styre.
I diskursen om vem som bär ansvaret för attentatet är det främst två framträdande
aktörer: HDP som lägger skulden på turkiska staten, och den turkiska staten som lägger
skulden på antingen IS, PKK eller DHKP-C. Dock kommer fler aktörer kritiska till
staten till tals vilket till stor del präglar diskursen. Hall (2013) skriver att genom att
tilldela aktörer olika attribut kommer de att representeras negativt eller positivt, vilket
har en inverkan på hur vi ser på varandra och olika händelser. Vilket Dyer (2002)
utvecklar och beskriver hur mediers representation endast utmärker vissa egenskaper
vilket förminskar resterande karaktärsdrag och därmed inte ger en fullständig bild av
verkligheten. Detta ligger i linje med hur den svenska medierapporteringen tilldelar den
turkiska staten negativa attribut som t.ex. mordisk, maffiastat och fascistregim. Medan
de organisationer som misstänkts av staten inte tilldelas några specifika egenskaper utan
endast benämns vid namn. Svenska medier konstruerar därmed en negligerad bild av
den turkiska staten som mordisk och beredd att döda sitt egna folk. Representationen
av den turkiska staten i kombination med representationen av den Turkiska polisens
agerande samt det spända politiska klimatet konstruerar en bild för tidningarnas läsare
av Turkiet som land bestående av korruption och staten är beredd på att göra allt för att
bibehålla sin makt över landet.
Bhadha beskriver hur stereotypisering var ett redskap för kolonialismen genom att
konstruera “de andra” och tilldela dem negativa attribut vilka inte klassificerades med
“det normala” (Brune, 2004). Detta går att applicera på det faktum att den turkiska
staten tilldelas attribut som inte är förenliga med vad kan tänkas vara “normalt”. Vilket
även ligger i linje med hur Hall (2013) skriver att stereotypisering är en väsentlig del i att
negativa bilder reproduceras genom den post-koloniala diskursen för att bibehålla den
sociala ordningen. Genom att tilldela den turkiska staten dessa negativa attribut
representeras en negativ bild av landet som inte anses vara “det normala” och landet
hamnar då utanför kontexten i vilken “vi” ingår.
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Diskursen om landet i sorg och chock konstruerar verkligheten som att det är endast
Turkiet som sörjer över dådets offer. Det framkommer dessutom att det är endast
tusentals som sörjer vilket är lite i förhållande till Turkiets befolkningsmängd. De
resultat som Höijer et al. (2004) redogör beskriver hur rapporteringen om
terrorattentaten i New York den 11 september 2001 använde sig av empati för att
mobilisera opinion. Detta stämmer inte överens med rapporteringen om dådet i
Ankara. Inom diskursen finns det inga uttalanden om hur andra länder eller
internationella aktörer uttrycker sin sorg eller bestörtning över terrordådet i Ankara,
vilket sänder implicita signaler om att vi som läser svenska medier inte behöver känna
empati för attentatets offer.

7.3 Vilka likheter respektive skillnader finns?
Framställningen av de olika attentaten tyder på fler skillnader än likheter. Det faktum
att det fanns flertalet artiklar om dåden i Paris i jämförelse med Ankara talar för en mer
omfattande mediebevakning av dåden i Paris. Den diskursordning som identifierats
tyder på att rapporteringarna genomsyras av koloniala uttryck. Det framgår tydligt att
rapporteringen om Paris präglas av mekanismer som bidrar till att skapa solidaritet.
Detta sker genom att olika västerländska ledare uttrycker sitt stöd och empati för de
offer som drabbats och hela Frankrike som nation. I rapporteringen om Ankara
genomsyras texterna snarare av ett marginaliserande av den turkiska staten genom att
tilldela den negativa attribut. Staten beskrivs som mordisk och kapabel till att döda sitt
eget folk och polisens identiteter konstrueras som fientliga mot de människor som
försöker hjälpa till i räddningsarbetet.
Diskursen konstruerar snarare bilden av att dådet kommer ge bränsle åt en utökad
konflikt, till skillnad från Paris där man istället talar om ett enande. Genom att tillskriva
den turkiska staten negativa attribut placeras dem i ett perspektiv utanför det som anses
vara normalt där det normala refererar till den västerländska normen som subjektet “vi”
innehar, men inte “dem”. Detta ligger i linje med Saids (1997) teorier om orientalismen
där öst konstruerades som irrationellt och inhumant. Analysen i den här studien tyder
på att den kulturella hegemoni som legitimerar kolonialismens idéer om den europeiska
överlägsenheten reproduceras i diskursordningen. Detta tyder på likvärdiga resultat som
Nevalsky (2015) redogör i studien om terrorattentaten i Borno och Paris där
mediebevakningen om Borno tenderade till att ge negativa bilder av Nigeria som land.
Journalistikens erbjudande låter läsaren konstruera en verklighet där denne befinner sig
i attackens händelseförlopp och får uppleva de hjälplösa offrens situation genom
detaljerade och specifika beskrivningar, vilket ligger i linje med vad Nordström (2002)
skriver om hur terrorism har ett högt nyhetsvärde och tidningarna därför använder sig
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av dramatiska iscensättningar. Rapporteringen om dådet i Ankara beskriver händelsen
på ett mer informativt sätt och lägger fokus på vem som kan tänkas ligga bakom. Här
kommer vi till en aspekt som uppdagats i studiens analys. I mediebevakningen om
dåden i Paris framkommer det inte en enda spekulation om vem som kan vara skyldig.
Det framkommer tydligt att det är en typ av terrorism som utfört dåden, men inga
spekulationer om specifika organisationer, vilket genomsyrar rapporteringen om dåden
i Ankara och framställer den turkiska staten på ett negativt sätt.
Det som styrker att den koloniala diskursen reproducerar “vi” och “dem” är det faktum
att Turkiet framställs som att det är ett land i sorg och chock där endast tusentals sörjer.
I mediebevakningen av Paris konstrueras verkligheten som att “hela världens blickar” är
riktade mot Paris, och det är en attack mot hela mänskligheten. Det som sker här är att
Turkiet som land exkluderas enligt det utestängningssystem som Foucault (1993)
beskriver som en process där de hegemoniska uppfattningarna sätter gränserna vad
som är tillåtet och inte tillåtet. Den etablerade sanningen fungerar som drivmedel i
utestängningsmekanismerna och enligt Foucault producerar makten ett vetande. Den
etablerade sanningen talar om vad som är möjligt att säga och hur (Foucault 1993). Det
framgår att den etablerade sanningen som medierna erbjuder läsaren innehåller
diskurser som tyder på ett utestängande där Turkiet och dess befolkning marginaliseras
och diskursen konstituerar därmed ett maktförhållande där den koloniala diskursen
reproduceras.
Diskursordningen konstruerar verkligheten på ett sätt som stämmer överens med hur
Brune (2004) förklarar att tankestrukturer och idéer från postkolonial teori återfinns i
västerländska moderna samhällen och verkar på omedveten nivå. Dessa uppfattningar
identifierades i mediebevakningarna om dåden i Paris och Ankara vilket tyder på att de
reproduceras i journalistikens representationer av verkligheten och upprätthåller de
makt- och dominansförhållanden som kategoriserar “vi” och “dem”. En central aspekt i
den postkoloniala teorin är att den postkoloniala diskursen stänger ute “de andra”
genom att marginalisera eller nedprioritera dem, där “vi” är överordnat “dem” (Brune,
2004). Detta stämmer överens med den diskursordning som identifierats i texterna där
Turkiet framställs på ett sätt som reproducerar det dominansförhållande som Said
beskriver i sin teori om orientalismen.
Nordström (2002) skriver att terrorism har ett högt nyhetsvärde, då de är sensationella
och dramatiska. Vilket ligger i linje med det som tidigare redogjorts hur
mediebevakningen om attentaten i Paris var mer detaljerad och dramatiserad än
nyhetsbevakningen om attentatet i Ankara. Nordström skriver även att tidningarna
skapar dramatiska iscensättningar, vilket stämmer överens med hur händelserna i Paris
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målades upp. Genom att detaljerat beskriva vad som hänt konstruerade journalistiken
en “känsla” av att vara där i händelsernas mittpunkt, vilket inte var fallet för Ankara. I
fallet Ankara var det mer informativ journalistik där det var en övergripande
beskrivning om vad som hänt för att sedan gå över till vem som kunde tänkas ligga
bakom attentatet. Utifrån vår analys kan vi se att den sensationella och dramatiserade
medielogiken som används i kvällspressens journalistik är särskilt förekommande i
Aftonbladet och Expressens framställningar. Där särskilt beskrivningarna av
gärningsmännen som utförde attackerna i Paris tyder på att journalisterna skapar
sensationella och dramatiska framställningar. Nordström (2002) har undersökt hur
kvällspressen framställer terrorattentatet i New York 2001, där det bekräftas i studiens
resultat att den dramatiska logiken är används för att öka dess nyhetsvärde.
De likheter som identifierats är hur medierapporteringen konstruerar hur båda länderna
befinner sig i chock. Men när artiklarna berättar om Paris görs det mer individorienterat
och specifikt, vilket erbjuder publiken en högre grad identifikation för läsaren. Detta
ligger i linje med vad Bahdha (Brune, 2004) skriver om hur stereotyper används för att
skydda sina egna identiteter samtidigt som det används för att trycka ned och
marginalisera “de andra”. I rapporteringen om Paris skapar journalisten en möjlighet
för läsaren att identifiera sig med Paris, vilket inte är möjligt i texterna om Ankara. Det
betyder att rapporteringen om Ankara marginaliseras och läsaren kan inte identifiera sig
med den på samma sätt som i rapporteringen om Paris. Sammanfattningsvis är det
tydligt att rapporteringarna präglas av mer skillnader än likheter och framställs på mer
eller mindre helt skilda sätt.
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8 Slutdiskussion
De olika framställningarna av terrorattentaten tyder på att den postkoloniala diskursen
genomsyrar artiklarna på ett sätt som gör att Turkiet marginaliseras och
diskursordningen från mediebevakningen av Paris konstruerar mekanismer som bidrar
till att skapa solidaritet inom det västerländska “vi”. Genom att erbjuda läsaren en
högre grad av identifikation i rapporteringen bjuder det in att ingå i detta “vi”. I
rapporteringen om Ankara konstrueras aktörerna på ett mer avpersonifierat sätt vilket
ger en motsatt effekt på identifikation för läsaren och stärker antagandet om att Turkiet
konstrueras som “de andra” i texterna. Det kanske inte är särskilt konstigt med tanke på
att det är västerländska journalister som skriver ur ett västperspektiv. Däremot det är
särskilt intressant att reflektera över de ideologiska konsekvenser som produceras och
reproduceras i texterna genom att den västerländska kulturella hegemonin representerar
“vi” som överordnat “dem”. Att betrakta Turkiet som “bron mellan öst och väst” är ett
sätt som talar för den verklighet som konstrueras i svensk nyhetsjournalistik. Men på
ena sidan bron befinner sig “vi”, och på den andra sidan “de andra” där Turkiet
placeras enligt diskursernas exkluderingsförmåga.
Det förvånade oss att attentaten konstruerades så pass olika sätt och det var därmed
svårt att identifiera vilka likheter som fanns. En direkt konsekvens är att vi inte
uppfattar händelsen som lika viktig genom att diskurserna marginaliserar dådet i
Ankara. Läsaren får uppfattningen om att terrorn redan “fanns” i Turkiet innan dådet
inträffade och diskurserna talar om att det inte är särskilt konstigt att terrorattentat
förekommer utanför västerlandet. När det däremot händer inom den europeiska
kontexten är det relevant för hela omvärlden. Detta har konsekvenser för hur man som
individ ska betrakta vad som är mer betydelsefullt i den verklighet som konstrueras och
har därför konsekvenser av ideologisk art.
Den västerländska hegemonin som beskrivs i orientalismen och postkolonial teori
reproducerar sig på ett implicit och därmed omedvetet sätt i texterna vilket gör att man
som läsare inte betraktar detta som problematiskt. De implicita ideologiska budskap vi
identifierat talar om hur man ska betrakta verkligheten utifrån de värderingar som
legitimerar den västerländska uppfattningen om kulturell hegemoni som upprätthåller
maktrelationen mellan “vi” och “dem”. Det som händer utanför den västerländska
kontexten betraktas som mindre relevant för “oss”. Diskursordningen talar om att vi
accepterar verkligheten utifrån de maktrelationer som marginaliserar och förtrycker “de
andra”. Som Foucault (1993) skriver kontrolleras människor när diskurser skapas och
reproduceras, relationer innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra. Det
ter sig tydligt hur de diskurser vi identifierat begränsar Turkiet och dess befolkning
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inträde i västerländska gemenskapen och reproducerar den hegemoniska relationen
mellan “vi och “dem”.
Det faktum att vi inte identifierade diskurser som innehållsmässigt är likvärdiga
varandra i respektive attentat tror vi talar för att framställningarna konstruerades på helt
olika sätt. Skillnaderna i de diskursordningarna som uppträdde stärker detta. Våra
spekulationer är att detta beror särskilt på att rapporteringen om dåden i Paris erbjuder
läsaren en mycket högre grad av identifikation som tidigare nämnts, där
diskursordningen från rapporteringen om dådet i Ankara erbjuder det motsatta. Ett
exempel på en aspekt som vi inte lyckats finna svar på är varför det inte förekommer
spekulationer om vem som kan tänkas ligga bakom dåden i Paris. Det beskrivs endast
att “terrorn har nått Paris”. En spekulation vi har är att journalistiken betraktar det som
underförstått att det var IS som låg bakom. Detta med tanke på den händelseutveckling
som pågick under hösten 2015 där kriget i Syrien var pågående och det publicerades
mycket journalistik om IS.
För att utveckla och genomföra en djupare analys föreslås att undersöka Turkiska
mediers rapportering om de två olika terrordåden för att klarlägga hur deras läsare
erbjuds att förstå och tolka verkligheten genom Turkisk press. Särskilt intressant hade
det varit att ställa dessa diskurser mot de diskurser som vi identifierat och analyserat i
den här studien.
Genom att utgå ifrån ett kritiskt perspektiv har studien bidragit med att uppdaga vilka
ideologiska perspektiv som genomsyrar medierapporteringen inom två olika
terrorkontexter. Vi ser det som stor vikt att kritiska studier som denna fortsätter
granska det utbud som journalistiken erbjuder hur vi ska tolka och förstå verkligheten
genom att ifrågasätta den kunskap som representeras i mediernas innehåll som
förtrycker vissa samhällsgrupper genom att implicit producera och reproducera
ideologiska maktrelationer.
Avslutningsvis vill vi citera Michel Foucault:
“Varje samhälle har sin sanningsregim, sin “generalpolitik” vad gäller sanning: det vill
säga vilka typer av diskurs det godtar och låter tjänstgöra som sanning. Det har sina
mekanismer och instanser för att skilja falska utsagor från sanna, sitt sätt att
sanktionera det enda och det andra, tekniker och procedurer som anses giltiga för
erhållande av sanning, bestämmelser för dem som har till uppdrag att säga vad som ska
hållas för sant” (Foucault, 2008, s.177)
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Det samhälle som beskrivs av Michel Foucault går att förankra i den “generalpolitik”
som återfinns i tidningarnas rapportering om de två terrordåden. Den sanningsregim
som journalistiken erbjuder läsaren är de diskurser som identifierats och därmed godtas
i vårt samhälles “generalpolitik”. Dessa diskurser talar för att den koloniala diskursen
har reproducerats och upprätthåller de makt- och dominansförhållanden som
legitimerar och reproducerar uppfattningen om att “vi” fortfarande betraktas som en
överordnad västerländsk gemenskap som genom olika mekanismer och procedurer
reproducerar relationer som stänger ute Turkiet. Eller med andra ord: “de andra”.
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